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คณะกรรมการจดังานประชุมวชิาการระดบัชาตโิครงการเครือข่ายการ

ศึกษาวจิยัและความสัมพนัธ์ทางวชิาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
(PSPARN) คร้ังที่ 3 

 

คณะกรรมการทีป่รึกษา 
 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยับูรพา 
2. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  
3. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
4. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
5. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
6. คณบดีวทิยาลยับริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
7. คณบดีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
8. รองศาสตราจารยช์นะ ประณมศรี 
9. นายวงศภิ์ญโญ เชียงทอง 
10. นายกิตติไชย คุณปล้ืม 
11. นายสมคิด เพชรประเสริฐ 
12. หวัหนา้ภาควชิารัฐศาสตร์ 
13. หวัหนา้ภาควชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
14. หวัหนา้ภาควชิานิติศาสตร์ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนัต ารวจโท ไวพจน์ กุลาชยั มหาวทิยาลยับูรพา   ประธาน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวิดา กมลเวชช   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูริ ฟูวงศเ์จริญ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   กรรมการ 
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4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์หม่อมหลวง ดร.พินิตพนัธ์ุ บริพตัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลินี คุม้สุภา   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พจนา พิชิตปัจจา   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
7. นางสุนทรี โตวฒัน์นิมิต    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
8. นางสาวจุฑาทิพย ์อยรังสฤษฎก์ลู   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
9. ดร.นฤมิต หิญชีระนนัทน์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุริยจรัส เตชะตนัมีนสกุล มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพิชญ ์ชินะข่าย  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
12. ดร.นนท ์นา้ประทานสุข    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
13. ดร.อคัรชยั เสนมณี     มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
15. ดร.รุจาดล นนัทชารักษ ์    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ  มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
17. ดร.วุฒิชยั อารักษโ์พชฌงค ์    มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
18. ดร. รุ่งทิพย ์จนัทร์ธนะกุล    มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
19. ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม    มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
20. นายวรพล พินิจ     มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
21. ดร.ฉตัรทิพย ์ชยัฉกรรจ์    มหาวทิยาลยัพะเยา กรรมการ 
22. ดร.จุฑามาศ ชูสุวรรณ     มหาวทิยาลยับูรพา กรรมการ 
23. นายธชั  ขนัธประสิทธ์ิ   มหาวทิยาลยับูรพา กรรมการ 

      และเลขานุการ 
24.วา่ท่ีร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา    มหาวทิยาลยับูรพา กรรมการ 

           และผูช่้วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
1. นางสาวสิริลกัษณ์  รัตน์วทิยากร    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปณิตา  แฉ่งสงวน    กรรมการ 
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3. นางสาวนิภา   อิศรานนัทศิริ    กรรมการ 
4. นายสุพชัชยั   โรจนศิริพงษ ์    กรรมการ  
5. นางสาวปนดัดา   แฉ่งสงวน    กรรมการและเลขานุการ 
   

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประเมนิผล 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ กุลสวสัด์ิ    ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวฒัน์   ฉนัทโสภณ    กรรมการ 
3. นางสาวสุทธาทิพย ์ จบัใจเหมาะ    กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายรับบทความ 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชยั  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณปภา  จิรมงคลเลิศ    กรรมการ 
3. นางสาวธารทิพย ์  ภาวะวภิาต    กรรมการ 
4. นายดุสิต   รัฐศีล     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ   พรหมอินทร์    กรรมการ 
6. นางสาวสุทธาทิพย ์  จบัใจเหมาะ    กรรมการและเลขานุการ 
7. นายจุลดนยั  จงกลาง     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและพสัดุ 
1. ดร.จุฑามาศ   ชูสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชญาภา   เรียบเรียง    กรรมการ 
3. นางสาวประภาศรี   ถนอมจิตต ์    กรรมการ 
4. นางสาวปริยาภทัร   กนักา     กรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
1. นายดุสิต    รัฐศีล     ประธานกรรมการ 
2. นายนพดล    เจาเบ     กรรมการ 
3. นายวนัชนะกรณ์   ภาคะ     กรรมการ 
4. นายวทิยา    โพธิพร     กรรมการ 
5. นายจุลดนยั  จงกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
  
  
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวสัดิการ /ประชาสัมพนัธ์ สูจิบัตร ของที่ระลกึ /สถานที ่/ จัดท า Proceeding 
1. นายธชั   ขนัธประสิทธ์ิ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปนดัดา แฉ่งสงวน    กรรมการ 
3. นายอิทธิ    เอ่ียมลกัษณะชยั    กรรมการ 
4. นายบูรพา  แกว้แหวน    กรรมการ 
5. วา่ท่ีร้อยตรี พุฒิธร  สวาสนา    กรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
1. ดร.กุลญาดา  เน่ืองจ านงค ์    ประธานกรรมการ 
2. นางอรพร   สดใส     กรรมการ 
3. นางสาวชญาภา เรียบเรียง    กรรมการ 
4. นางสาวประภาศรี ถนอมจิตต ์    กรรมการ 
5. นางนุชจรินทร์  วรรณพงษ ์    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวสัด์ิ    ผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายผู้ด าเนินรายประจ าห้องน าเสนอย่อย 
1. ดร.ภสันนัท ์  พว่งเถ่ือน    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ   กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัร์ พลอยแหวน   กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ ์   กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ   กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว   กรรมการ 
7. ดร. ฐิติกรณ์ ยาวไิชย  จารึกศิลป์    กรรมการ 
8. ดร.รัชนี   แตงอ่อน    กรรมการ 
9. นางสาวปาริฉตัร  ป้องโล่ห์    กรรมการ 
10. นายเจนวทิย ์  นวลแสง    กรรมการ 
11. นางสาวขวญัตา  เบญ็จะขนัธ์    กรรมการ 
12. นางกาณติมา  พงษน์ยัรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
13. สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ (Peer Review) 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชยั มหาวทิยาลยับูรพา 

2. รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร. เอกวทิย ์มณีธร มหาวทิยาลยับูรพา 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์โพธิสวา่ง มหาวทิยาลยับูรพา 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.สุธีร์ ประศาสน์เศรษฐ มหาวทิยาลยับูรพา 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุรัตน์ อนนัทนาธร มหาวทิยาลยับูรพา 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว มหาวทิยาลยับูรพา 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ กุลสวสัด์ิ มหาวทิยาลยับูรพา 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยต ารวจเอก ดร. วิเชียร ตนัศิริคงคล มหาวทิยาลยับูรพา 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข มหาวทิยาลยับูรพา 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ มหาวทิยาลยับูรพา 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เขมมารี รักษชู์ชีพ มหาวทิยาลยับูรพา 

12. ดร.ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

13. ดร.วีระ หวงัสัจจะโชค มหาวทิยาลยับูรพา 

14. ดร.ปิยะ นาควชัระ มหาวทิยาลยับูรพา 

15. ดร.ภสันนัท ์พ่วงเถ่ือน มหาวทิยาลยับูรพา 

16. ดร.ชยัณรงค ์เครือนวน มหาวทิยาลยับูรพา 

17. ดร.โชติสา ขาวสนิท มหาวทิยาลยับูรพา 

18. ดร.รัชนี แตงอ่อน มหาวทิยาลยับูรพา 

19. ดร.จิดาภา พรยิง่ มหาวทิยาลยับูรพา 

20. ดร.เมทินา อิสริยานนท ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พจนา พิชิตปัจจา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

22. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลินี คุม้สุภา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพลิน ภู่จีนาพนัธ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฤดี หงุ่ยตระกลู มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

25. ดร.อุดมโชค อาษาวมิลกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

26. ดร.วรพงศ ์ตระการศิรินนท์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

27. ดร.รวรีวรรณ แพทยส์มาน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

28. ดร.พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

29. ดร.จนัทนา สุทธิจารี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

30. ดร.ชนินทร เพญ็สูตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

31. ดร.กมลพร กญัชนะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

32. นายภาณุวฒัน์ พนัธ์ุประเสริฐ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

33. นายณฐัพล ตนัตระกลูทรัพย ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

34. นางสาวฑภิพร สุพร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

36. ดร.วุฒิชยั อารักษโ์พชฌงค์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

37. ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

38. ดร. รุ่งทิพย ์จนัทร์ธนะกุล มหาวทิยาลยัศิลปากร 

39. นายวรพล พินิจ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวดิา กมลเวชช มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูริ ฟูวงศเ์จริญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์หม่อมหลวง ดร.พินิตพนัธ์ุ บริพตัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุริยจรัส เตชะตนัมีนสกุล มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพิชญ ์ชินะข่าย มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

45. ดร.นนท ์นา้ประทานสุข มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

46. ดร.อคัรชยั แสนมณี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
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47. ดร.รุจาดล นนัทชารักษ ์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

48. ดร.ฉตัรทิพย ์ชยัฉกรรจ์ มหาวทิยาลยัพะเยา 

49. นายทวปี มหาสิงห์ มหาวทิยาลยัพะเยา 

50. วา่ท่ีร้อยตรีศิริพงศ ์เผา่ตะ๊ใจ มหาวทิยาลยัพะเยา 

51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วงศพ์กัตร์ ภู่พนัธ์ุศรี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรี ไชยพินิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม มหาวทิยาลยัศรีปทุม (วทิยาเขตชลบุรี) 

54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยทุธพงษ ์ลีลาไพศาลกิจ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

55. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ มหาวทิยาลยัมหิดล 

56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัร์ พลอยแหวน มหาวทิยาลยัมหิดล 

57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ ์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

58. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ มหาวทิยาลยัมหิดล 

59. ดร.ฐิติกรณ์ ยาวไิชย จารึกศิลป์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

60. พลต ารวจโท ดร. สัณฐาน ชยนนท์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา ศรีสอน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี รามนฎั มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

63. ดร.ทิฆมัพร พนัลึกเดช มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

64. พลต ารวจตรี ดร.พรชยั ขนัตี ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

65. พนัต ารวจเอกหญิง ดร.ศุภลกัษณ์ เหล่ียมวรางกรู ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

66. รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) พนัต ารวจเอก ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

67. พนัต ารวจโท ดร.สิทธิพฒัน์ เฉลิมยศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

68. พนัต ารวจโท ดร.สิทธิพงษ ์ศรีเลอจนัทร์ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

69. พนัต ารวจโท ดร.วชัรพงษ ์พนิตธ ารง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

70. ดร.ภิศกัด์ิ กลัยาณมิตร มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 
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71. รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.ประทีป ทบัอตัตานนท์ กระทรวงยติุธรรม 

72. ดร.สถิระ เผือกประพนัธ์ นกัวชิาการอิสระ 

73. ดร.ธนบูรณ์กิตต์ิ จิรพฒันากร นกัวชิาการอิสระ 

74. ดร.ปกรณ์ ปรีชาภรณ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

75. ดร.เทวษุย ์บริรักษส์ันติกุล กระทรวงมหาดไทย 
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ก าหนดการ 
โครงการการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและ 

ความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่3  

“รัฐป่ันป่วน: กระแสการเมอืง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ในยุค Disruption” 
ระหว่างวนัที ่24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

วนัพุธ ที ่24 เมษายน 2562   

เวลา รายละเอยีด 
16.00 น. เดินทางมาถึงโรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี ้จอมเทยีน เมอืงพทัยา จ.ชลบุรี 

16.00 – 18.00 น. ประชุมความร่วมมือของมหาวทิยาลยั 6 สถาบนั 
18.00 น. เป็นตน้ไป งานเล้ียงตอ้นรับเครือข่ายความร่วมมือ 6 สถาบนั 

 
วนัพฤหัสบดี ที ่25 เมษายน 2562  

เวลา รายละเอยีด 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ / น าเสนอผลงาน 
08.30 – 08.45 น. วดีีทศัน์แนะน า มหาวทิยาลยับูรพาและคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

08.45 – 09.00 น. 

พิธีเปิดโครงการประชุมวชิาการฯ 
กล่าวรายงาน 
โดย รองศาสตราจารย์ ว่าทีเ่รือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประธานกล่าวเปิดงาน  
รองศาสตราจารย์ วชัรินทร์ กาสลกั 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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พธีิมอบธง เครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ระหวา่ง มหาวทิยาลยับูรพา กบั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และ
มหาวทิยาลยัพะเยา 
- คนถือธง จ านวน 1 คน  
มอบของที่ระลกึและถ่ายภาพร่วมกนั 
- เชิญผูแ้ทนเครือข่าย 6 สถาบนั  เพื่อมอบของท่ีระลึก 
- ผูเ้ชิญของท่ีระลึก จ านวน 2 คน มอบใหก้บัเครือข่ายฯ  
- เชิญ VIP /วทิยากร / อธิการ / ผูบ้ริหาร ถ่ายรูป 

เวลา รายละเอยีด 
09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาพเิศษ 

หวัขอ้ “รัฐป่ันป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ  
ในยุค Disruption”  
โดย ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย  
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้ 

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
10.15 – 12.15 น. 
(2 ชม.) 
ใชเ้วลา 12 นาที/คน 
10 คน = 2 ชม. 

 
 
 
 

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
ช่ือห้อง หัวข้อ ผู้ด าเนินรายการ 

C5 หอ้งบา้นบึง บริหารงานยติุธรรม ดร.รัชนี แตงอ่อน 
C6 หอ้งแหลมฉบงั วจิยัสถาบนั ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 
C7 หอ้งศรีราชา รัฐศาสตร์ ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 
C9 อู่ตะเภา บริหารทรัพยากรบุคคล อ.ปาริฉตัร ป้องโล่ห์ 
C10 หอ้งมาบตาพดุ R2R ผศ.ดร.ภทัร์ พลอยแหวน 
C11 หอ้งบางเสร่ รัฐประศาสนศาสตร์ อ.กาณติมา พงษน์ยัรัตน์ 
C23 หอ้งจนัทบุรี R2R รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ  

12.15 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั หอ้งระยอง ชลบุรี (ชั้น 2 ) 
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13.00 – 15.00 น. 
(2 ชม.) 
ใชเ้วลา 12 นาที/คน 
10 คน = 2 ชม. 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
ช่ือห้อง หัวข้อ ผู้ด าเนินรายการ 

C5 หอ้งบา้นบึง R2R   ผศ.ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ 
C6 หอ้งแหลมฉบงั R2R ดร. ฐิติกรณ์ ยาวไิชย จารึกศิลป์ 
C7 หอ้งศรีราชา การเมืองการปกครอง ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว 
C12 หอ้งบางละมุง รัฐประศาสนศาสตร์ ดร.วฒิุชยั อารักษโ์พชฌงค ์
C9 อู่ตะเภา R2R ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 
C11 หอ้งบางเสร่ รัฐประศาสนศาสตร์ ดร.ภสันนัท ์พว่งเถ่ือน 
C23 หอ้งจนัทบุรี R2R รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ  

15.00 – 15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
15.15 – 17.15 น. 
(2 ชม.) 
ใชเ้วลา 12 นาที/คน 
10 คน = 2 ชม. 

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ (ต่อ) 
ช่ือห้อง หัวข้อ ผู้ด าเนินรายการ 

C5 บา้นบึง นิติศาสตร์ – สงัคมศาสตร์ อ.เจนวทิย ์นวลแสง 
C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว 
C9 อู่ตะเภา รัฐศาสตร์ ดร.โชติสา ขาวสนิท 
C10 มาบตาพดุ รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนนัทนาธร  

16.45 – 17.30 น. กล่าวปิดโครงการ 
      โดย รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวทิย ์มณีธร 
                 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
วนัศุกร์ ที ่26 เมษายน 2562 

เวลา รายละเอยีด 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมเยีย่มชมศิลปวฒันธรรมสวนนงนุช พทัยา จ.ชลบุรี 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมชมวถีิเศรษฐกิจพอเพียง กองทพัเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สารบัญ 

 
คณะกรรมการ          1 
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ (Peer Review)      6 
ก าหนดการ          10 
1. การพฒันารูปแบบกระบวนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด                                              17 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 

อลงกรณ์ กอกวงัใน 
2. การประเมินประสิทธิผลการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชน                        31 
กลางของส านักทะเบียนในอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่  

ณฐักร ชุ่มอินทรจกัร์ และพนม กุณาวงค ์
3. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ต าบลน า้เกีย๋น     50                      
อ าเภอภูเพยีง จังหวดัน่าน 

วริธ ไกยสิทธ์ิ  และพนม กุณาวงค ์
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการที่มีต่อ 66 
นักศึกษาฝึกงานภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศศิมา  มามีใหญ่   และอาธญัญา ไชยสุกุมาร  
5. ประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควชิาเคมี 90 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

พิทกัษ ์ค าแหงพล 
6. ความพงึพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการ 116 
ด้านงานธุรการของภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาธญัญา ไชยสุกุมาร และปิยธิดา เลิศช ่าชองกุล 
7. ความพงึพอใจของผู้รับบริการคลนิิกหมอครอบครัว ปฐมนคร 140 

พนัทิพย ์สีจะ๊แปง 
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8. ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกบัพฤติกรรมในการป้องกัน 154 
โรคซิลโิคสิสของพนักงานที่สัมผสัฝุ่นหินซิลกิา จังหวดันครปฐม 

วไิลรัตน์ รุจิวฒันพงศ ์    และอญัชญั จนัทราภาส 
9. การศึกษาแรงจูงใจทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม 172 

ศศิมาภรณ์ ทรัพยเ์กิด  และอภิญญา ดีเอ่ียม 
10. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร 186 
ของนักเรียนหญงิโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) จังหวดันครปฐม         

เสาวลกัษณ์ เรืองเกษมพงศ ์
11. การป้องกนัโรคไข้เลอืดออกของหมู่บ้านจัดการส่ิงแวดล้อม  200 
อ าเภอเมืองนครปฐม 

เสาวนีย ์  พรภคกุล และอดิศกัด์ิ  พรภคกุล 
12. การศึกษาความตระหนักและการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย 213 
ในการป้องกันพลดัตกหกล้มของโรงพยาบาลนครปฐม 

เพญ็ณภา  คงเนียม 
13. การรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย 226 
ของนักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

อธิวฒัน์  รัตนพิบูลย,์ สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ,์ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และ 
ภทัร์ พลอยแหวน 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดทีด่ินของส านักงานทีด่ินจังหวดัล าพูน  244 
สาขาลี ้

ปฐมพงศ ์ทองรวย และศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
15. การพฒันาอาสาสมัครจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น า้เพือ่ร่วมเครือข่าย 259 
ตรวจสภาพอ่างเกบ็น า้ในพืน้ทีจั่งหวดัล าปาง 

สุเมธ  ธิมา และศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
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16. กระบวนการความร่วมมือในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลวงัดิน  273 
อ าเภอลี ้จังหวดัล าพูน 

จิตรวรรณ  สุขก๋า และศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
17. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  288 
จังหวดัน่าน 

ภิรมย ์เอียดด า และภทัร์  พลอยแหวน 
18. ภาพลกัษณ์ต ารวจในมุมมองของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 305 

ธนวฒัน์ มิกขนุทด 
19. การยอมรับเทคโนโลยขีองนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนา 321 
อตัโนมัติขององค์การบริหารส่วนจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

พงศพ์ล  ห่อตระกลู 
20. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบการติดตามรายงานการวจัิยและ 341 
การปิดบัญชีเงินทุนวจัิยของโครงการวจัิย ของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งวชิาการ                           
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

นพวรรณ มัน่ปิยมิตร และอรวรรณ ไวทยะสิน 
21. สภาพปัญหาเกีย่วกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผู้ปฏิบัติงาน 356 
สายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

จารุณี  มีสมบติั และณฏัฐินี  สุริยวงศ์ 
22. การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอนิเทอร์เน็ตของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 378 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

อรอารี  ธนิตพิพฒัน์   
23. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านข้อมูลและสารสนเทศภายใน 394 
ภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

นนัทวรรณ ก่ิงสวสัด์ิ 
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24. การศึกษาความพงึพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา 410 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ภคัจิรา  เกตุบุตร, อสันีย ์ เหมกระศรี และชาลิสา  คลา้ยพึ่งสินธ์ุ 
25. การศึกษาความผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปี 2-4 ทีม่ีต่อ 432 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ภคัจิรา  เกตุบุตร และ อสันีย ์ เหมกระศรี 
26. ความพงึพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของ 456 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ภคัจิรา  เกตุบุตร และ ธญัปัถย ์ จารุปาลี 
27. แนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการด้านกฬีา อาคารสตางค์ มงคลสุข   477 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ณฐัพชัร์  เหลืองสถิตย ์และนิรมล  สมจิตร 
28. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 497 
ในระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร (MUSIS) ของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

มณฑนะ  มัน่คงวงศศิ์ริ  และคณภรณ์  เขม็ทอง 
29. การติดต่อส่ือสารและวฒันธรรมองค์กรทีม่ีผลต่อการท างานเป็นทมี  521 
กรณีศึกษา การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี 

ณฐันนัท ์คลา้ยสุบรรณ และลดัดาวลัย ์ส าราญ 
30. ความสัมพนัธ์ระหว่างการปรับตัวกบัการดูแลสุขภาพ 536 
ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 

ทรงธรรม  จิตตสาคร และอุมาภรณ์  สุขารมณ์ 
31. ปัญหาเกีย่วกบัความรับผิดทางอาญาของผู้ใช้ตามมาตรา 84 วรรค 3  554 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาทีแ่ก้ไขโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติม 
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่25) พ.ศ. 2559 

เกียรติศกัด์ิ ตนัติจริยาพนัธ์ 
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การพฒันารูปแบบกระบวนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิ 
ศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ตดิยาเสพตดิ กองบิน 41 
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บทคดัย่อ 

     การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1)เพื่อศึกษากระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด  
ของศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41 มีลกัษณะเป็นเช่นไร ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขคือ
อะไร และส่ิงท่ีควรพฒันาให้ดีข้ึนคืออะไร และ 2) เพื่อให้ได้แนวทางในการพฒันารูปแบบของ
กระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

     ทั้งน้ีในการศึกษาไดพ้ิจารณาจากมุมมองของเจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังานภายในศูนยฟ้ื์นฟู 
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41 ว่าส่ิงใดท่ียงัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานปัญหาท่ีพบคือ
อะไร และส่ิงไหนท่ีควรจะปรับปรุงแกไ้ข เช่นปัจจุบนัพบวา่ผูเ้ขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟู หลายคนยงัมี

mailto:Commu_63@hotmail.com
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มุมมองและค่านิยมท่ีผดิต่อยาเสพติด ท่ีคิดวา่สามารถท าใหมี้ความสุขและท าให้ลืมความทุกเก่ียวกบั
ปัญหาต่างๆคนตนเองได ้เม่ือเกิดภาวะเครียดต่อปัญหาในชีวติก็จะใชย้าเสพติด เป็นตวัแกปั้ญหาเพื่อ
คลายความทุก รวมทั้ง มุมมองจากผูท่ี้เคยผา่นการเขา้รับบ าบดัฟ้ืนฟูจาก ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ด
ยาเสพติด กองบิน41 วา่กระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูในแต่ละช่วงเวลานั้น สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีแทจ้ริง
ของผูเ้ขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูไดจ้ริงหรือไม่ และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูเ้ขา้รับการ
บ าบดัฟ้ืนฟูหรือไม่ และถา้ไม่ควรจะมีลกัษณะเป็นเช่นไร  

     ทั้งน้ีจากการศึกษาในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41 ยงัพบวา่ผูท่ี้เคยผา่น 
การบ าบดัฟ้ืนฟูจากศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41นั้น มีหลายๆคนท่ีหวนกลบัเขา้
มาสู่กระบวนการบ าบัดอีก ซ่ึงก็ได้ค  าตอบท่ี  คล้ายๆกันก็คือ เม่ือผู ้บ  าบัดกลับสู่สังคมหรือ
สภาพแวดล้อมเดิมๆนั้น จะท าให้มีโอกาสกลับไปสู่การเสพยาเสพติดอีกคร้ัง เช่นเพื่อนชวน 
สภาพแวดล้อมในหมู่บา้นท่ีมีกลุ่มผูเ้สพเป็นจ านวนมาก อีกทั้งกระบวนการบ าบดัของศูนยฟ้ื์นฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41 นั้นเป็นรูปแบบบงัคบับ าบดั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากความสมคัรใจ
ของผูเ้ขา้รับบ าบดัโดยตรง  

     แต่ก็ยงัมีผูท่ี้เขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูหลายคนท่ีมีความตั้งใจในการเลิกยา และก็สามารถเลิก 
ยาไดห้ลงัจากกลบัสู่สังคม แต่ก็เป็นระยะเวลาท่ีไม่นาน เช่นหลงัออกจากศูนยฟ้ื์นฟูในช่วงระยะเวลา
แรกประมาณ 3-4สัปดาห์ หรือในช่วงเดือนแรกนั้นจะยงัไม่กลบัไปเสพซ ้ า แต่เม่ือเวลาผา่นนานไป
จะไม่สามารถอดทนต่อส่ิงเร้าจากสภาพแวดลอ้มเดิมได ้ก็จะท าให้มีโอกาสกลบัมาเสพซ ้ าอีกคร้ัง 
จากการวิจยัในคร้ังน้ีจึงท าให้ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41 นั้นสามารถรู้ถึงจุด
ดอ้ยของกระบวนการ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุดมากยิ่งข้ึน เช่น จะตอ้งหาวิธีการท่ีจะ
ท าใหผู้เ้ขา้รับบ าบดัมีทกัษะในการปฏิเสธการใชย้าเสพติด การสร้างแรงบนัดาลใจ ในการเลิกยาเสพ
ติดและความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนได ้ 

 

ค าส าคญั: กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
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ABSTRACT 
     The objective of this research is to 1) study the treatment process for drug addicts. Of  

the Drug Addiction Rehabilitation Center, Wing 41, that looks like What should be improved? 
And  2) what should be improved In order to get a more effective approach to the development of 
the rehabilitation process. 

     By considering the staff's perspective That works within the Drug Addicts  
Rehabilitation Center, Wing 41, that anything that is still an obstacle to performance And what 
should be improved For example, today, people who receive rehabilitation Many people still have 
views and misconceptions about drugs. Who think that can make them happy and forget about 
every problem When stress occurs in life problems, drugs will be used. Is a solution to solve 
every problem, including the view from those who have undergone rehabilitation from Drug 
Addiction Rehabilitation Center, Wing 41, that the rehabilitation process at that time Can actually 
solve the problem of the person receiving rehabilitation? And whether or not it is in line with the 
actual problems of the rehab And if it shouldn't look like. 

     In the past, the Drug Dependence Rehabilitation Center, Wing 41, also found that those  
who had undergone rehabilitation from the Center for Addictions of the 41st Airborne 
Addiction Rehabilitation Center had many people returning to the treatment process. more Which 
was the answer Similar is When the therapist returns to the original society or environment Will 
give the opportunity to return to drug abuse again Like friends The environment in the village 
with a large number of drug users In addition, the treatment process of the Drug Dependence 
Rehabilitation Center, Wing 41, is a form of treatment. Which is not directly caused by the 
voluntary treatment. 

     But there are still many people who have rehabilitated people who have the intention of  
quitting drugs. And can stop taking drugs after returning to society But it is not a long time For 
example, after leaving the rehabilitation center for the first period of about 3-4 weeks or during 
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the first month, it is not returned But when long time passes, it cannot tolerate the stimuli from 
the original environment Will make the opportunity to come back again Based on this research, 
therefore, the Center for Addiction Rehabilitation of the 41st Airborne Division can know the 
weakness of the process. And can solve the problem more directly, such as finding ways to make 
the therapist have the skills to refuse to use drugs Inspiring In quitting drugs and determination to 
overcome various stimuli. 

 

บทน า 
กระบวนการบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นส าคญัมากท่ีจะสามารถท าใหผู้ป่้วยยา 

เสพติดนั้น สามารถหายขาดจากการติดยาเสพติด และสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายการ
บ าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด ดังนั้ นศูนย์บ  าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติดจึงจะต้องมีรูปแบบและ
กระบวนการท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด 

ซ่ึงผูป่้วยยาเสพติดนั้นหลายคนตอ้งหลงผดิไปกบัสารเสพติดโดยไม่ไดต้ั้งใจ ซ่ึงอาจจะเกิด 
จากปัญหาในครอบครัว ปัญหาในเร่ืองของเพื่อนฝูง และปัญหาส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตวั แต่เม่ือ
ตั้งใจท่ีจะกลบัตวักลบัใจใหม่ให้เขา้มาอยู่ในสังคมไดต้ามเดิมก็อาจไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมจาก
มุมมองของคนบางกลุ่ม       

ซ่ึงอาจจะท าใหค้วามตั้งใจเดิมในตอนแรกท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดีถูกท าลายลงไป และกลบัไป 
ใชย้าเสพติดตามเดิม จากค าพดูของคนเพียงไม่ก่ีค  าเท่านั้น เร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง 
และรัฐเองควรจะมีการปรับเปล่ียนทศันคติของประชาชนเป็นอยา่งยิ่ง เพราะผูใ้ชย้าเสพติดนั้นก็ถือ
วา่เป็นผูป่้วยประเภทหน่ึงท่ีตอ้งการรักษา โดยอาศยัการบ าบดัเพื่อให้หายขาดจากโรคติดยาเสพติด 
และสามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพราะฉะนั้นเราจึงควนมีวิธีการในการ
บ าบดัรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือกลุ่มผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาไดอ้ย่างแทจ้ริง โดย
จะตอ้งค านึงถึงปัญหาท่ีมาของผูป่้วยแต่ละคน วา่เกิดจากปัญหาในดา้นใด ท่ีน ามาสู่การใชย้าเสพติด 

จากปัญหาของการท างานโดยเจา้หนา้ท่ีบ าบดั ในศูนยฟ้ื์นฟู กองบิน41นั้น จะพบวา่ผูป่้วยยา 
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เสพติดนั้น ซ่ึงมีแนวคิดและมุมมองท่ีวา่ยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีสามารถให้ความสุข และมกัจะใชย้าเสพ
ติดเพื่อลืมปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพียงชัว่ คร้ัง ชัว่คราวมาเกิดภาวะเครียด และยงัอาจหารายไดจ้ากยาเสพติด 
อนัเน่ืองมาจากการไม่มีงานท าเป็นหลกั เป็นแหล่ง โดยเกิดจากกลุ่มนายจา้งหลายๆแหล่งไม่ยอมรับ
กลุ่มคนเหล่าน้ีเขา้ท างาน 

ดงันั้น รูปแบบการบ าบดัรักษาจึงควรท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด ภาครัฐเองก็ 
ควรส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนั้นเปล่ียนแปลงมุมมองทัศนคติท่ีมีต่อผูป่้วยยาเสพติดของ
ประชาชนในประเทศ ไม่ให้มีทศันคติในด้านลบต่อผูติ้ดยาเสพติด เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีพื้นท่ีใน
สังคม กลบัตวักลบัใจคืนคนดีสู่สังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและควรเขา้ไปแกไ้ขปัญหาตั้งแต่ภายในชุมชน 
สังคมซ่ึงเป็นตน้เหตุของปัญหา โดยให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งเยาวชนและผูใ้หญ่ในแต่ละพื้นท่ี 
ส่งเสริมใหต้ระหนกัถึงโทษของยาเสพติด และจะตอ้งสนบัสนุนใหชุ้มชนหมู่บา้นสามารถหารายได้
จากการพึ่งพาตนเองอยา่งสุจริตได ้ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 

 
วตัถุประสงค์งานวจิัย 

1. เพื่อศึกษาหลกัการและรูปแบบของกระบวนการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา 
เสพติดของศูนยบ์  าบดัผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41 

2. เพื่อทราบถึงมุมมองของผูผ้า่นการบ าบดัต่อกระบวนการบ าบดั  
3. เพื่อพฒันารูปแบบกระบวนการบ าบดัรักษาของศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

กองบิน41ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 
 

 
 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่ว 

ทฤษฎีระบบ System Theory  
ทฤษฎีแรงจูงใจ Motivation Theory 
รูปแบบการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด แบบบงัคบับ าบดัแบบควบคุมตวั  

โดยวธีิจิบ าบดั    
รูปแบบการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด แบบจิตบ าบดั กระบวนการฟ้ืนฟู 5  

ช่วง 17 สัปดาห์ 
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ผลของการศึกษา 
ผลการศึกษาจากการศึกษาในเร่ือง กระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดของศูนยฟ้ื์นฟู 

สมรรถภาพ  ผูติ้ดยากองบิน 41 มีการเร่ิมตน้ของการจดัตั้งศูนยเ์พื่อจะด าเนินการบ าบดัผูติ้ดยาเสพ
ติดในพ.ศ.2561 เป็นศูนยบ์  าบดัผูติ้ดยาเสพติดหญิง แบบเขม้งวดตามรูปแบบของการจดัตั้งของกรม
คุมประพฤติ ทั้งน้ีมีพนัธกิจในการด าเนินงานในศูนยบ์  าบดั คือ ด าเนินการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 
จากกรมคุมประพฤติใน ระบบบงัคบับ าบดั แบบควบคุมตวัเขม้งวด ดว้ยระบบจิตอาสา เพื่อคืนคนดี
สู่สังคม จากพนัธกิจสู่ภาระกิจการด าเนินการเพื่อการบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดเพื่อน าผูบ้  าบดัเหล่าน้ีคืนสู่
สังคมและอยูร่่วมกนักบัสังคม  

ในดา้นของการด าเนินการของศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยากองบิน 41มีการใชร้ะบบการ 
บ าบดัยาเสพติดโดยไม่ไดอ้าศยัยาในการบ าบดัแต่เป็นการใชห้ลกัสูตรในการบ าบดัแบ่งออกเป็น 5 
ช่วง คือ  

1. ช่วงการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่กระบวนการบ าบดั เป็นช่วงสัปดาห์ท่ี 1 เป็นการแนะน า 
ถึงกระบวนการบ าบดัและปฐมนิเทศเพื่อใหผู้บ้  าบดัไดท้ราบถึงกระบวนการของการบ าบดั  

2. กระบวนการฟ้ืนฟูช่วงท่ี 1ผูท่ี้เขา้บ าบดัจะใชเ้วลาในการช่วงน้ีประมาณ 4 สัปดาห์ คือช่วง 
สัปดาห์ท่ี 2 ถึงสัปดาห์ท่ี 5 ช่วงน้ีเป็นการเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจ และการฝึกระเบียบวนิยั  

3. กระบวนการฟ้ืนฟูช่วงท่ี 2  อยูส่ัปดาห์ท่ี  6 ถึง สัปดาห์ท่ี 9 เป็นการเนน้ใหผู้ท่ี้เขา้บ าบดัไดมี้ 
ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจในกระบวนการน้ี  

4. กระบวนการฟ้ืนฟูช่วงท่ี 3อยูใ่นระหวา่งสัปดาห์ท่ี 10ถึง สัปดาห์ท่ี 13 ในช่วงสัปดาห์น้ีจะ 
เป็นการเนน้ทกัษะการปฏิเสธและความสัมพนัธ์กบัญาติ  และ 

5. กระบวนการฟ้ืนฟูช่วงท่ี 4สัปดาห์ท่ี 15 ถึง 17 ช่วงสัปดาห์น้ีเป็นการเนน้การเตรียมความ 
พร้อมใหผู้บ้  าบดัคืนสู่สังคมและครอบครัว  
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ระเบียบวธีิวจัิย 
การคน้ควา้อิสระเร่ือง การพฒันารูปแบบกระบวนการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด ศูนย ์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41 เป็นการศึกษาคน้ควา้วิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์  การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและนอกจากน้ียงัศึกษาจากแนว
ทางการปฏิบติังานของศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41 ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
1. ประชากร 
     ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 1) เจา้หนา้ท่ีบ าบดั 

ประจ าศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดกองบิน 41  2) ผูท่ี้เขา้รับการบ าบดัในศูนยฟ้ื์นฟู
สมรรถภาพยาเสพติด กองบิน 41 และ3) ผูท่ี้ผา่นกระบวนการบ าบดัจากศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ด
ยาเสพติด กองบิน 41  แสดงตามตารางไดด้งัต่อไปน้ี  
          2. ผูใ้หข้อ้มูลหลกั  

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัของประชากรแต่ละกลุ่มมีดงัต่อไปน้ี 
   1) เจา้หนา้ท่ีบ าบดัประจ าศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดกองบิน 41 เป็นเจา้ท่ีประจ า 

ศูนยฟ้ื์นฟูและมีหนา้ท่ีโดยตรงในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูท่ี้เขา้มารับการบ าบดั 5 คน 
  2) ผูท่ี้เขา้รับการบ าบดัในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพยาเสพติด กองบิน 41 จ านวน 26 คนเป็นผูท่ี้ 

เขา้รับการบ าบดัในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา (ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2562 -2 เมษายน 2562) 
  3) ผูท่ี้ผา่นกระบวนการบ าบดัจากศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กองบิน 41 จ านวน 3   

คน เป็นผูท่ี้เคยผา่นกระบวนการบ าบดัจากศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ (ตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2562 – 6 
มีนาคม 2562)   รวม 34 คน 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

25 
 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

1) การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Document study )คือ การศึกษาและคน้ควา้จากการ 
ทบทวนวรรณกรรม โดยมีแหล่งศึกษาจาก หนังสือ เอกสาร วารสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งและ
นอกจากน้ียงัมีเอกสารงานวิจัยท่ีใช้ศึกษาประกอบการวิเคราะห์งานซ่ึงประกอบด้วย คู่มือ 
วิทยานิพนธ์ บทสัมภาษณ์รายงานการวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพยาเสพ
ติด กองบิน 41         

         2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Survey) เป็นการเก็บขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล 
กลุ่มต่างๆ โดยใชล้กัษณะการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(Indepth Interview) มีการก าเน้ือหาท่ีศึกษาและ
การตั้งประเด็นค าถามในการหาขอ้มูล 

          3)การด าเนินการเก็บขอ้มูลมีลกัษณะวธีิการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
3.1 เทป  บนัทึกเสียงเพื่อช่วยใหก้ารท าความเขา้ใจและวเิคราะห์ขอ้มูล ในบางกรณี 

ท่ีจ  าเป็น (ผูเ้ขา้รับบ าบดับางคนอ่านเขียนหนงัสือไม่ได)้ 
3.2 การเก็บขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในศูนยฟ้ื์นฟู กองบิน41วา่รูปแบบท่ีใช ้

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม หรือ ควรจะเพิ่มเติมส่วนใดเข้าไปในการบ าบดั หรือ
ปรับเปล่ียนในดา้นใด และผูเ้ขา้รับการบ าบดัในแต่ละช่วง ของศูนยฟ้ื์นฟู กองบิน41วา่มีความเห็นวา่
ในกระบวนการแต่ละช่วงนั้นสามารถแกปั้ญหาหรือสอดคลอ้งกบัปัญหาของผูเ้ขา้รับการบ าบดัท่ี
เป็นจริงหรือไม่ แต่ความจะเพิ่มเติม หรือปรับเปล่ียนดา้นใด 

      ทั้งน้ีผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองเนน้สร้างความสัมพนัธ์ความเป็นกนัเอง  
ความจริงใจ และให้เหตุผลวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ รวมผลท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี 
เพื่อสร้างมิติก่อใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนการมีส่วนร่วมของแหล่งขอ้มูล เสริมสร้าง
ศกัยภาพใหก้บัศูนยฟ้ื์นฟู กองบิน41 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชก้ารศึกษาแบบการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง(Semi-Structured  

Interview) โดยมีการก าหนดเน้ือหาท่ีจะศึกษาและตั้งค  าถามท่ีสนใจไวล่้วงหนา้เพื่อท่ีจะใชส้ัมภาษณ์
โดยมีลกัษณะของค าถามในแบบสัมภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
          1. ส าหรับเจา้หนา้ท่ีบ าบดัท่ีปฏิบติังานภายในศูนยฟ้ื์นฟูฯ  

      1.1 รูปแบบ หลกัการกระบวนการบ าบดัรักษา ฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด และผลการ 
ด าเนินงานของศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดกองบิน 41 ในดา้นการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู ผู ้
ติดยาเสพติด  

1.2 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง แกไ้ขและพฒันากระบวนการด าเนินงาน ของ 
ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดกองบิน 41ในการบ าบดัรักษาและ ฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด  
ตวัอยา่ง เช่น 

              1 ท่านคิดว่ารูปแบบของกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะอะไร 
      2 ส่ิงท่ีท่านคิดวา่ควรจะปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันารูปแบบกระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในปัจจุบนั คืออะไร 
      3  ท่านอยากใหรู้ปแบบของกระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นไปในลกัษณะ
หรือทิศทางแบบใด 
               4 ท่านคิดวา่รูปแบบของกระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูแบบใดท่ีเหมาะสมจะน ามาใชก้บั
ผูเ้ขา้รับการบ าบดัเพศหญิงมากท่ีสุด 

         2. ส าหรับผูเ้ขา้รับการบ าบดั (นกัเรียนฟ้ืนฟูฯในปัจจุบนั) 
      2.1 ท่านคิดวา่กระบวนการในช่วงน้ีสามารถช่วยใหท้่าน มีความพร้อมท่ีจะเขา้รับ 

การบ าบดัหรือไม่ เพราะอะไร 
      2.2 ส่ิงท่ีท่าน ชอบหรือไม่ชอบ ในช่วงกระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูน้ีคืออะไร และ 

อยากใหเ้พิ่มเติมส่วนไหนมากท่ีสุด 
      2.3 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูในช่วงน้ี 
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      2.4 ส่ิงท่ีท่านคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากกระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟู คืออะไร 
      2.5 ท่านคิดวา่กระบวนการบ าบดัในแต่ละช่วง สามารถแกปั้ญหา หรือเป็นไปตาม 

สภาพความเป็นจริงของปัญหาของท่านหรือไม่ เพราะอะไร 
      2.6 ปัจจยัใดท่ีท าใหท้่านคิดวา่ ท่านไม่สามารถเปล่ียนแปลงตวัเองได ้เพราะอะไร 

          3. ส าหรับผูผ้า่นการบ าบดั 
               3.1 ท่านท่านคิดวา่ปัญหาหรืออุปสรรคใดท่ีท าใหท้่านกลบัไปเสพซ ้ าเม่ือกลบัสู้ 

สังคม 
               3.2 กระบวนการบ าบดัท่ีผา่นมาสามารถแกปั้ญหาตามความเป็นจริงของท่านได ้

หรือไม่เพราะอะไร 
               3.3 ท่านมีแนวทางหรือท่ีจะน าเสนอหรือไม่ อยา่งไร 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบบนัทึกสังเกตการณ์ผูศึ้กษาได้ ด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยพิจารณาจากเวลา สถานท่ีและแหล่ง บุคคลท่ี
แตกต่างกนั โดยใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีศึกษามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เน่ืองจากเป็นการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จึงใชก้ารวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) ซ่ึง 
อธิบายความจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์บริบทแวดลอ้ม เวทีการประชุม  
      

ทั้งน้ีแบบสัมภาษณ์บุคคลโดยเป็นการพรรณนา บรรยาย สรุปเป็นประเด็น และวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) จากการศึกษาเอกสาร (Document Research) ซ่ึงจะค านึงถึงบริบทและ
สภาพแวดลอ้มของ ขอ้มูลเอกสารท่ีน ามาวิเคราะห์ประกอบวา่มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ทั้งใน
เร่ืองของทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ี เก่ียวขอ้ง วเิคราะห์กระบวนการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยา 
เสพติด ปัจจยัและองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
กองบิน 41 
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อภิปรายผลการศึกษา 
       จากการศึกษาภายในพื้นท่ีศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ ผูติ้ดยาเสพติด กองบิน41 ในเร่ืองของ
กระบวนการพฒันารูปแบบกระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดจากผลท่ีไดใ้นเร่ืองของผลการใช้
กระบวนการบ าบดัผูท่ี้เสพยาเสพติดพบวา่ผูท่ี้ผ่านการบ าบดัในศูนยจ์ะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือผูท่ี้
กลบัไปเสพซ ้ าเน่ืองมาจากการเขา้ไปสู่สภาพแวดลอ้มเดิมและการชกัชวนของเพื่อนท่ีเคยเสพยาจน
น ามาสู่การเขา้สู่กระบวนการบ าบดัใหม่อีกหน่ึงคร้ัง  
      และผูท่ี้ไม่กลับเสพซ ้ าเน่ืองจากมีความต้องการเลิกและต้องการใช้ชีวิตใหม่ ซ่ึงความ
สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของปิยวรรณ ทศันาญชลี (2554)  ไดท้  าการศึกษา เร่ือง กระบวนการไม่เสพ
ยาบ้าซ ้ า: กรณีศึกษาผูผ้่านการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบงัคบับ าบดั โดย
ผลการวจิยัของการศึกษาเร่ืองน้ีพบวา่ สาเหตุท่ี 1 ผูท่ี้ผา่นการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด
ในระบบบงัคบั บ าบดั ไม่เสพยาบา้ซ ้ า คือ ตวัของผูเ้ขา้รับการบ าบดัเองท่ีมีความตอ้งการยุติการเสพ
ยาบา้ มีสภาพ    จิตใจเขม้แขง็ มุ่งมัน่ต่อการเลิกใชย้าเสพติด และมีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการ บ าบดั 
ประกอบกบัมีบุคลิกท่ีเอ้ือต่อการไม่เสพยาบา้ซ ้ า เช่น เป็นผูไ้ม่พึ่งพิงผูอ่ื้นตลอดเวลา ปล่อยวางต่อ
สถานการณ์ไม่พึงประสงคอ์ดทนและรอคอยไดเ้ป็นตน้ รวมถึงมีการตีตวัออกห่าง จากสังคมยาเสพ
ติด และขัดขวางกระบวนการเสพยาบ้าซ ้ าด้วยตนเอง ส่วนสาเหตุภายนอกท่ี สนับสนุนให้มี
พฤติกรรมการไม่เสพยาบา้ซ ้ า เช่น การแสดงความห่วงใยจากบุคคลในครอบครัว การให้โอกาสการ
ท างาน 
      ทั้งน้ีจากผลการศึกษาในมุมมองของผูท่ี้เคยเข้ารับการบ าบดัได้ให้เพิ่มขอ้เสนอแนะให้
รัฐบาลมีการจดัการปัญหายาเสพติดในระดบัชุมชนเพื่อไม่ใหค้นท่ีเคยเสพยาไม่ให้กลบัมาเสพอีกซ่ึง
มีความสอดคลอ้งกบั    วชัรพงศ์ พุ่มช่ืน (2547) ไดศึ้กษา เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงาน เครือข่ายชุมชนป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนอีสาน
ลา้นนาจงัหวดั เชียงราย ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยั/องคป์ระกอบของความส าเร็จและลม้เหลวในการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีส าคญั คือ ผูน้ าและภาวการณ์ น า ทั้งผูน้  าตาม  ธรรมชาติผูน้ าทางการ และ
ผูน้ าราชการ อีกทั้ง สภาพแวดลอ้มภายในชุมชนและชุมชนใกลเ้คียงก็มีผลตอ้การแกไ้ขปัญหา 
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บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระเร่ืองการประเมินประสิทธิผลการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูล

ประชาชนกลาง ของส านกัทะเบียนในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์1) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลในการบริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านกัทะเบียนใน
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการระบบ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางของส านักทะเบียนในอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
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การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี จะเป็นการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการ ตาม
รูปแบบการประเมิน CIPP Model โดยเลือกใชว้ิธีวิจยัแบบพรรณนา (Descriptive Method) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางในพื้นท่ีอ าเภอ
สันก าแพง จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการระบบเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลประชาชนกลางในส านักทะเบียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) 

ผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี  1)ประสิทธิผลในการบริการระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนกลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นบริบทสภาวะแวดลอ้ม
ของโครงการ (Context Evaluation)   พบวา่เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ บริบทและสภาวะ
แวดลอ้มไม่ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี แต่สภาวะแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยมีีผลต่อการให้บริการ ดา้น
ปัจจยัหรือทรัพยากร (Input Evaluation)  พบวา่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มีความพร้อมในการ
ให้บริการแต่ขาดความพร้อมของระบบฐานของขอ้มูล ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  
พบว่าเจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กระบวนการดงักล่าว มีการก าหนดแผนงาน ก ากบั และ
ติดตาม ตั้งแต่ระดบัการบริหารจากส่วนกลางลงมาส่วนภูมิภาค ท าให้กระบวนการให้บริการเป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนด และผลผลิตของโครงการ (Process Evaluation)  พบวา่เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าการด าเนินโครงการยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ  
2)ปัญหาและอุปสรรคในการใหบ้ริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านกัทะเบียน
ในอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า จ  านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
งบประมาณท่ีจดัสรรในการด าเนินโครงการไม่เพียงพอ ระบบการให้บริการยงัคงไม่สมบูรณ์ และ
กฎหมายบางอยา่งยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั 
 
ค าส าคัญ : ส านกัทะเบียน/ระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลาง 
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Abstract 
This independent study “Effectiveness Evaluation of the Linkage Center Service of 

Registrar Offices in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province” has been conducted to 
evaluate the satisfaction of services quality in Linkage Center Service by determined from 
services users in San Kamphaeng District. In addition, this independent study examines the 
challenging issues and problems of service provider and evaluate the result for improvement in 
services quality and also to provide recommendations for increasing effective services for 
Registrar Offices in San Kamphaeng. This independent study focused on the evaluation of 
Linkage Center Service of Registrar Offices in order to evaluate the effectiveness of the entire 
project following CIPP Model. Moreover, Descriptive method had been applied in this study by 
collected  information from 10 officers who used Linkage Center Service of Registrar Offices in 
order to gain credible results. The research tool was applied by depth interview in accordance 
with happened situations. 

The results of this study indicate that 1. The effectiveness of Linkage Center Service  
from services users in San Kamphaeng District presented in aspect of context evaluation found 
the opinion from services users that the context evaluation had not shown significant in 
evaluation context and found major groups of users thought evaluation context slightly affect on 
their operation process. However, in aspect of technology displayed significant role in services 
and input evaluation. In addition, major group of officers had readiness to offer their services via 
this linkage system but lack of the understanding in data system. In accordance with process 
evaluation, the major groups expressed in term of structure was well settings, follow up system 
was well prepare from center to regional management that affected to management result in 
positive ways. Moreover, the opinion from major groups of users Thought Process Evaluation 
found that the process is activate in good direction and present the operation results followed 
objective and goals. 2.Refer to the challenging issues and problems of this project, the study 
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found the service still has problems in the structure of factors or resources and some processes 
that have not been completed such as the problem of incomplete data storage, shortage of 
personnel, budget allocation affect negative direction for development, lack of continuity and 
difficulties in disbursement, laws and regulations do not in accordance with policies and 
procedures including differences in laws and regulations of each department. 

 
Keywords: Registrar Offices/ Linkage Center Service 
 

บทน า 
ปัจจุบนังานทะเบียนประเทศไทยไดมี้การปรับเปล่ียนระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ

ประชาชน เป็นระบบการให้บริการแบบรวมศูนย ์Centralization System (กรมการปกครอง,2557) 
โดยมีการจดัตั้งคลงัขอ้มูลเก่ียวกบังานทะเบียนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมการปกครองเรียกวา่ 
“ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง” ซ่ึงข้อมูลทะเบียนราษฎรทั้งหมดของประชาชนจะถูกน ามาจดัเก็บ
รวบรวมในศูนยค์อมพิวเตอร์กลาง ก่อนจะท่ีประมวลผลขอ้มูลและส่งไปยงัส านกัทะเบียนทุกแห่ง
ทัว่ประเทศ ซ่ึงต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตาม “แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ” โดยมี
วตัถุประสงคใ์ห้ทุกฝ่ายไดต้กลงร่วมมือกนัพฒันาระบบบริการฐานขอ้มูลประชาชนกลางและการ
บริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ให้รองรับการด าเนินการเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับบริการตรวจสอบขอ้มูล
ดา้นการทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาระยะเวลาในการติดต่อ
ราชการ โดยมอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานกลางในการ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และท า
หน้าท่ีเป็นผูใ้ห้บริการขอ้มูล (Gate Way) โดยมี ส านกัทะเบียนอ าเภอ และส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน 
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เป็นหน่วยงานพื้นฐานท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการและจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซ่ึงจะ
มีระบบฐานขอ้มูลทะเบียนกลางเป็นระบบฐานขอ้มูลหลกัในการด าเนินงาน  

 แต่ในความเป็นจริงแลว้การให้บริการระบบ “Linkage Center” ยงัคงพบปัญหา อุปสรรค 
และขอ้จ ากดัในการด าเนินงานอยู่หลายประการ อาทิเช่น สถานท่ีให้บริการไม่สะดวกลา้หลงัไม่
ทันสมัย ขาดทรัพยากรทางเทคโนโลยีและนวตักรรม และเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการไม่เพียงพอ 
ประชาชนบางกลุ่มยงัคงตกหล่นจากการส ารวจทางทะเบียนท าให้ขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ม่ครบถว้นและไม่
สามารถน าใช้ประโยชน์ได้ ขอ้ผิดพลาดในฐานขอ้มูลอนัสืบเน่ืองมาจากการจดัเก็บขอ้มูลในอดีต
หรือการทุจริตซ่ึง ขอ้มูลบุคคลบางส่วนไม่ได้รับการจดัเก็บอย่างต่อเน่ือง รวมถึงหน่วยงานรัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนไม่ให้ความเช่ือถือฐานขอ้มูลทางทะเบียน กฎหมายปรับเปล่ียนไม่ทนักบั
สถานการณ์ ทั้งหมดน้ีคือปัญหาอุปสรรคและขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในส่วนของขั้นตอนการปฏิบติั จน
น าไปสู่ขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต เม่ือพิจารณาหลกัการและเหตุผล
ตามขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ เพื่อให้การด าเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรงตามวตัถุประสงค์ การจดัท าให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลาง ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย จึงจ าเป็นตอ้งมีการประเมินประสิทธิผลของการให้บริการระบบ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลาง ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และแนวทางในการพฒันาระบบ
ระบบ ใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพจาก
ภาครัฐอยา่งย ัง่ยนื และเป็นตน้แบบใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐอ่ืนในอนาคตต่อไป 
  ดงันั้นงานวจิยัฉบบัน้ี เป็นการประเมินประสิทธิผลในการบริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูล
ประชาชนกลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ และ และศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการใหบ้ริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
วิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยั 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูล

ประชาชนกลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ และ 2) เพื่อศึกษาปัญหา
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และอุปสรรคในการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านักทะเบียนใน
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
กรอบแนวคดิการท าวจิัย 

การศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อให้ได้ประสิทธิผลของโครงการซ่ึงเป็นการพิจารณาผลของการ
ท างานให้เป็นไปตามความส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีคาดไวเ้ป็นหลกั จึงได้น าเอา 
รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam (2007) วิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์
ตวัช้ีวดัระดับความส าเร็จ (Indicators) ในด้านของประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อตอบค าถาม
งานวิจยัวา่ การให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลาง ของส านกัทะเบียนเป็นไปตาม
กรอบวตัถุประสงคข์องแผนบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนกลางหรือไม่ และมีปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงานอยา่งไร  
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ทบทวนวรรณกรรม  
1. แนวคิดระบบรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Government) 

Heeks, R. (2005) ใหค้วามหมายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ วา่คือการท่ีหน่วยงานภาครัฐได้
น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ใชใ้นกระกระบวนการด าเนินงาน  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
มิไดมี้ความหมายเฉพาะเพียงแค่การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ทว่ายงัมีความหมายรวมไปถึง 
ระบบการท างานแบบอจัฉริยะ การบริหารจดัการระบบสารสนเทศภายในองคก์ร สถานท างานท่ีใช้
ระบบอตัโนมติัและการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

นายชยัณรงค์ ปัญจศุภโชค (2559) ไดศึ้กษาปัญหาอุปสรรคในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 1) ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ปัญหาความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั ความ
เป็นเจา้ของขอ้มูล ขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ และขาดแคลนผูน้ า ขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร การ
ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถ 2) ดา้นกระบวนการท างาน ขาดการเป็นเจา้ภาพและการก ากบั
ดูแล ระบบเก่าท่ีไม่มีความยืดหยุน่ ปัญหางบประมาณ ขาดความพร้อมของหน่วยงาน ความล่าชา้
จากการปฏิรูปภาครัฐ กระบวนการท างานเก่าของรัฐ 3) ดา้นเคร่ืองมือ การขาดเป้าหมายท่ีชดัเจน 
ขาดค าแนะน าเพื่อด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ขาดการมีจุดประสงค์และเป้าหมายร่วมกนัระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดเป้าวดัความส าเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผิดจากความเป็นจริง  ขาด
สถาปัตยกรรมท่ีสามารถด าเนินการร่วมกนัได ้และปัญหามาตรฐานขอ้มูลท่ีไม่สามารถเขา้กนัได ้ 
 
2. แนวคิดระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) 
 คณะกรรมการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ไดใ้ห้ความหมายของ
ระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลาง ไวว้า่ เป็นระบบการให้บริการตรวจสอบคุณสมบติับุคคล
ในด้านต่างๆ เช่นดา้นการทะเบียนราษฎร การพิสูจน์ยืนยนัตวับุคคล การตรวจสอบสิทธิการรับ
สวสัดิการภาครัฐ การตรวจสอบคุณสมบติัตอ้งห้าม เป็นตน้ ก่อนการขอรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐแทนการเรียกส าเนาเอกสาร  ซ่ึงอยู่ในกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบูรณาการ
ฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ขบัเคล่ือนผ่านหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย โดยมี
ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการ
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ขบัเคล่ือนการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 
(คณะกรรมการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ,2559) 

แผนภาพแนวทางบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและบริการภาครัฐ (กรมการปกครอง ,2559) 

 
 

3. แนวคิดและหลกัการในการประเมินผลโครงการ 
การประเมินโครงการแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมี

ลกัษณะต่อเน่ืองกนัครบคลุมทุกกระบวนการด าเนินโครงการอยา่งครบวงจร และเป็นโมเดลท่ีไดรั้บ
การยอมรับกนัทัว่โลก โดยอาศยัการเก็บรวมรวมขอ้มูลตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละน าขอ้มูลท่ีไดน้ั้น 
น าไปพิจารณาวา่ควรไปต่อ หรือ ควรยติุโครงการ เพื่อน าโครงการไปปฏิบติั เพื่อปรับปรุงโครงการ
อยา่งทนัท่วงทีโดยแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท (Context Evaluation)  ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input 
Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  และด้านผลผลิต (Product Evaluation)  
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการท่ีตอ้งการศึกษาไดใ้นทุกมิติ  
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วธิีการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อตอ้งคน้หาค าตอบจากค าถามงานวิจยั ดงันั้นแลว้เพื่อให้

ผลลพัธ์จากการศึกษาท่ีถูกตอ้งครอบถว้น และชดัเจนในประเด็นค าถาม วิจยัฉบบัน้ีจึงเลือกใช้วิธี
วจิยัแบบพรรณนา (Descriptive Method) โดย มีประเด็นในวธีิการวจิยัดงัน้ี 

1.กลุ่มเป้าหมายได้แก่เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางใน
พื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง จ านวน 10 คน จ าแนกไดด้งัน้ี 1.ผูช่้วยนายทะเบียนและเจา้หนา้ท่ีจากส านกั
ทะเบียนอ าเภอสันก าแพง จ านวน 6 คน 2.นายทะเบียนส านกัทะเบียนอ าเภอยิม้ จ  านวน 1 คน  
3.นายทะเบียนส านกัทะเบียนเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน1คน 4.นายทะเบียนส านกัทะเบียน
เทศบาลต าบลบวกคา้ง จ านวน1คน 5.นายทะเบียนส านกัทะเบียนเทศบาลต าบลตน้เปา จ านวน 1 คน 
2.วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการระบบ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางในส านกัทะเบียน ในประเด็นค าถามตามรูปแบบการประเมิน
โครงการแบบ CIPP Model ดงัต่อไปน้ี 
 
การประเมนิด้าน ประเดน็ค าถาม 
ดา้นบริบท 
(Context 
Evaluation)   

1.ความคิดเห็นอยา่งไรต่อการท่ีภาครัฐ มีนโยบายปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นงานทะเบียน 
โดยมอบหมายใหส้ านกัทะเบียนอ าเภอ ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลาง ในการเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลประชาชนระหวา่งส่วนราชการ และมีหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการและจดัเก็บขอ้มูล
แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
2.สภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น การเมือง เทคโนโลยี วิถีชีวิต ส่งผลต่อการ
ให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านักทะเบียนในอ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือไม่อยา่งไร 
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การประเมนิด้าน ประเดน็ค าถาม 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
(Input 
Evaluation)  

3.เจา้หนา้ท่ีของส านกัทะเบียนในอ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความพร้อมและ
เหมาะสมท่ีจะใหบ้ริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลาง หรือไม่อยา่งไร  
4.งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรโครงการ ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ ใหบ้ริการระบบ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ หรือไม่อยา่งไร 
5.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการใหบ้ริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลาง
ของส านกัทะเบียนในอ าเภอสนัก าแพงใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
6. ปัจจยัเร่ือง ระเบียบกฎหมายของทางราชการในปัจจุบนั ส่งผลตอ่การใหบ้ริการระบบ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสนัก าแพง หรือไม่
อยา่งไร 

ดา้นกระบวนการ 
(Process 
Evaluation)   

7.ความคิดเห็นอยา่งไรต่อกระบวนการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในการใหบ้ริการระบบ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสนัก าแพง ไม่วา่จะเป็น
ในส่วนของการวางแผน การด าเนินงาน ติดตามผล รวมไปถึงการพฒันาปรับปรุงการ
ใหบ้ริการ เพื่อใหเ้ป็นไปวตัถปุระสงคข์องโครงการตามเป้าหมายของรัฐบาล 
8. ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลาง
ของส านกัทะเบียนในอ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ดา้นผลผลิต 
(Product 
Evaluation)   

9.การใหบ้ริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสนั
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการใหบ้ริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางหรือไม่อยา่งไร ยกตวัอยา่ง 
10.ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชน
กลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่หรือไม่อยา่งไร 
 

โดยน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ จะน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) 

 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

41 
 
 
 

ผลการวจิัย  
1. ประสิทธิผลในการบริการระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางของส านักทะเบียนในอ าเภอ 
สันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่  

1.1 ด้านบริบทสภาวะแวดล้อมของโครงการ(Context Evaluation)    
จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีพบว่า เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บริบทและสภาวะ

แวดลอ้มไม่ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลาง ดงั
ความเห็นต่อไปน้ี  
 “บริบทของสังคม การเมือง และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป ยังไม่ส่งผลต่อการให้บริการ
ระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางของเจ้าหน้าท่ี ดังนั้นการให้บริการระบบเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลประชาชนกลางจะมีการปรับเปล่ียนหรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับหน่วยงานและตัวผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ได้เกิดจากสภาวะแวดล้อมของสังคม” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที ่3 : ปลดัอ าเภอ ) 
 “สภาพของการเมือง สังคม เทคโนโลยีในปัจจุบัน ยังไม่ส่งผลต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางเป็นขั้นตอนในส่วนของ
การปฏิบัติตามแผน ตามนโยบาย ตามหนังสือส่ังการ เท่านั้น ซ่ึงจะมีผลหรือไม่มีผลขึน้อยู่กับตัว
นโยบายลการส่ังการของกรมการปกครอง ไม่ได้ขึน้อยู่กับสภาพของสังคม” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 7 : 
เจ้าหน้าที ่) 

นอกจากน้ียงัพบว่าเจา้หนา้ท่ีบางส่วนมีความเห็นวา่ สภาวะแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีมีผล
ต่อการใหบ้ริการ ตามความเห็นดงัน้ี  
 “ส่ิงท่ีจะส่งผลต่อการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางคือ การ
ปรับเปล่ียนการให้บริการของตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการจากรูปแบบเดิมท่ีใช้การย่ืนเอกสารกรอก
ส าเนา ไปสู่การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ แต่ถ้าหากเจ้าหน้าท่ียังคงยึดติดกับรูปแบบและ
วิธีการแบบเดิม การให้บริการกย็ังคงเป็นแบบเดิมไม่เปล่ียนแปลง” (ผูใ้ห้ขอ้มูลล าดบัท่ี 6 : ลูกจา้ง
ส่วนราชการ ) 
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1.2 ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร (Input Evaluation) 
 จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการในประเด็นดงักล่าวพบว่า  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน
ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการให้บริการ แต่ขาดความพร้อมของระบบฐานของขอ้มูล ดงัความเห็น
ต่อไปน้ี 

“เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมในการให้บริการ แต่ระบบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลเก่าท่ี
จัดเก็บในระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถท างานได้ 
นอกจากนั้นระบบฐานข้อมูลประชาชนกลางบางส่วนยังคงไม่รองรับการท างานของเจ้าหน้าท่ี ท า
ให้การบริการเกิดความล่าช้า” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที ่2 : ปลดัอ าเภอ ) 
 “เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมแต่ระบบไม่มีความพร้อมท่ีจะรองรับการปฏิบัติงาน จึงไม่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที ่9 : เจ้าหน้าที ่) 

1.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)   
จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพบวา่ เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ ใหค้วามเห็นวา่ กระบวนการดงักล่าว 

มีการก าหนดแผนงาน ก ากบั และติดตาม ตั้งแต่ระดบัการบริหารจากส่วนกลางลงมาส่วนภูมิภาค ท า
ใหก้ระบวนการใหบ้ริการเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด ดงัความเห็นต่อไปน้ี 
  “เร่ืองของกระบวนการระเบียบแบบแผนดังกล่าว เป็นเร่ืองของนโยบายท่ีถูกก าหนดมา
จากส่วนกลางซ่ึงมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน ข้อส่ังการอยู่ตลอด ส าหรับส านักทะเบียนต่างๆใน
อ าเภอจะเป็นในส่วนของการปฏิบัติตามแผนงาน ดังนั้นแล้ว คิดว่าการด าเนินการจะเป็นไปตาม
แผนหรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนของแต่ละส านักทะเบียนมากกว่า ว่า
จะสามารถท าได้ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการท่ีรัฐบาลก าหนดมาหรือไม่” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 2 : 
ปลดัอ าเภอ ) 
 “การวางแผนด าเนินงานนั้น อยู่ ในส่วนของค าส่ังปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากทาง
ส่วนกลางกรมการปกครอง เพราะฉะนั้นส านักทะเบียนจึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามและรายงงานผล
ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ แต่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนจะขึน้อยู่กับปัจจัยอ่ืน เช่น งบประมาณ บุคลากร และ เทคโนโลยีมากกว่าในส่วนของ
ขัน้ตอนกระบวนการปฏิบัติงาน” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที ่6 : ลูกจ้างส่วนราชการ ) 
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1.4 ด้านผลผลติของโครงการ (Process Evaluation)   
 จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ การด าเนินโครงการยงัคงเป็นไป
ตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชน
กลางของส านกัทะเบียนในอ าเภอสันก าแพง ดงัความเห็นต่อไปน้ี 
 “การให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีสร้างความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การ
ยกเลิกส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น และบรรลุวัตถุประสงค์ให้รัดกุมตาม
กฎหมาย” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที ่9 : เจ้าหน้าที ่) 
 “เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการบางส่วน แม้ว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้สมบูรณ์ 
แต่ก็ยังคงเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากกว่าเดิม” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 10 :
เจ้าหน้าที ่) 

นอกจากนั้นยงัมีเจา้หน้าท่ีบางส่วนให้ความเห็นว่า การให้บริการแมจ้ะพบปัญหาในส่วน
ของปัจจยัและขั้นตอนการให้บริการแต่การด าเนินโครงการก็ยงัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
 “การให้บริการแม้จะไม่เต็มร้อย แต่ก็สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้
มากกว่าการติดต่อราชการในรูปแบบเดิม ซ่ึงยังต้องอาศัยการปรับเปล่ียนและพัฒนาต่อไปเร่ือยๆจึง
จะสามารถท าให้บรรลุความวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างครบถ้วน” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 5 : 
ลูกจ้างส่วนราชการ ) 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางของส านักทะเบียน
ในอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบนั้น จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเห็นใน
เร่ืองของปัญหาและอุปสรรคท่ีสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี   

2.1 ปัญหาในส่วนของบุคลากร พบว่า จ  านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ดงั
ความเห็นต่อไปน้ี 
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“เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมและความเหมาะสมท่ีจะเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี แต่จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอและจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อราชการได้” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 8 : เจ้าหน้าที ่) 

“เจ้าหน้าท่ีมีความตั้งใจในการให้บริการ แต่การบริการส่วนใหญ่ยงัคงล่าช้าเน่ืองจากการ
ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีท่ีเพียงพอต่อการให้บริการไม่สามารถรองรับต่อจ านวนประชาชนผู้มาติดต่อใน
แต่ละวนัได้เท่าท่ีควร” (ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 3 : ปลดัอ าเภอ ) 

2.2 ปัญหาในส่วนของงบประมาณ พบวา่ งบประมาณท่ีจดัสรรในการด าเนินโครงการไม่
เพียงพอ ดงัความเห็นต่อไปน้ี 

“ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เกิดจากขาดงบประมาณ ระบบเช่ือมโยงฐานข้องมลูประชาชนกลางไม่
เสถียรขดัข้องในการท างาน ข้อมลูในระบบมีไม่มีเพียงพอเน่ืองจากการจัดเกบ็ข้อมลูในระบบไม่
ครบถ้วน และเจ้าหน้าท่ีมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 2 : ปลดัอ าเภอ ) 

“งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานเน่ืองจากการท างาน
ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการให้บริการ ซ่ึงต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอย่างสม า่เสมอ เช่น
ปัญหาของเคร่ืองอ่านบัตรประชาชนท่ีใช้มาเป็นระยะเวลานานจะท าให้ไม่สามารถอ่านข้อมลูจาก
บัตรประจ าตัวประชาชนได้” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 10 : เจ้าหน้าที่เทศบาล ) 

2.3 ปัญหาในส่วนของเทคโนโลยี พบวา่ ระบบการให้บริการยงัคงไม่สมบูรณ์ ดงัความเห็น
ต่อไปน้ี 

“ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการขัดข้องทางเทคนิคของระบบ ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้เองต้องรอส่วนกลางท าการแก้ไข รวมถึงการแก้ไขและ
บันทึกข้อมูลบางอย่างต้องมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนกลางท าให้เกิดล่าช้า ซ่ึงส่วนนี้เองท่ีขัดกับ
ขัน้ตอนการปฏิบัติและวตัถปุระสงค์ของโครงการท่ีต้องการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน” 
 ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที ่5 : ลูกจ้างส่วนราชการ) 

2.4 ปัญหาในด้านระเบียบกฎหมาย พบว่า กฎหมายบางอย่างไม่ได้รับการแก้ไขให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั ดงัความเห็นต่อไปน้ี 
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“ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อระบบการให้บริการฐานข้อมูลประชาชนกลาง ซ่ึงเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างมาก” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที่ 9 : เจ้าหน้าที่
เทศบาล) 

“ระบบเช่ือมโยงฐานข้อมลูประชาชนกลาง เป็นการบูรณาการร่วมกับระหว่างส่วนราชการ 
ดังนั้นการท่ีแต่ละส่วนราชการมีระเบียบกฎหมายท่ีแตกต่างกัน ท าให้การติดต่อประสานงานและ
การให้บริการของแต่ละแห่งแต่ละหน่วยงานไม่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันท าให้
ประชาชนเกิดความสับสนกับการติดต่อราชการ” ( ผู้ให้ข้อมูลล าดับที ่3 : ปลดัอ าเภอ ) 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย  
1. การประเมินประสิทธิผล 

จากการประเมินประสิทธิผลการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของ
ส านักทะเบียนในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ด้านบริบทของโครงการตามทฤษฎี การ
ประเมินโครงการแบบ CIPP Model (Stufflebeam, 1989) ระบุไวว้า่ การประเมินบริบทหรือ สภาวะ
แวดลอ้ม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน  ในเชิงนโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ จาก
การศึกษาในมุมมองของเจา้หนา้ท่ี พบวา่ ดา้นบริบทสภาวะแวดลอ้มของสังคมปัจจุบนัยงัไม่ส่งผล
ต่อการให้บริการฯ เน่ืองจากการให้บริการฯ เป็นส่วนของขั้นตอนการปฏิบติัท่ีมีการก าหนด
วตัถุประสงค์โครงการมาอย่างชัดเจน ตามแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ท่ีมีการก าหนดเป้าหมายวิธีการ
ด าเนินการและตวัช้ีวดัตามกรอบระยะเวลา โดยบริบทของสังคมจะส่งผลต่อการให้บริการฯ ต่อเม่ือ
ภาครัฐมีการก าหนดนโยบายข้ึนมาใหม่เท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง ระบบฐานขอ้มูลรวม
ประชากรกลาง (Citizen Database System) ของ (ส านกังาน ก.พ.) ท่ีไดร้ะบุไวว้า่ การเปล่ียนรัฐบาล
ชุดใหม่เป็นเหตุให้นโยบายของรัฐบาลชุดเก่าตอ้งหยุดชะงกัหรือยกเลิกไป ส่งผลให้เกิดความไม่
ต่อเน่ืองของนโยบาย และการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงความไม่ชัดเจนระดบั
นโยบายในช่วงเปล่ียนผา่นรัฐบาล ท าให้เกิดความล่าชา้ในบางโครงการท่ีตอ้งน าเสนอเพื่อให้มีการ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

46 
 
 
 

พิจารณาใหม่ หรือแมก้ระทัง่การหยุด/ยกเลิกโครงการโดยไม่ค  านึงถึงตน้ทุนท่ีสูญเสียไป ส าหรับ
การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากรของโครงการจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีพบว่า บุคลากร
ผูป้ฏิบติังานเฉพาะตวัมีความพร้อมในการด าเนินงานแต่ติดขดัเร่ืองปัญหา งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ 
ท าให้ขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลวิจยัดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกบั
งานวิจยัของ ธิดารัตน์ โกสินทรานนท ์ไดก้ล่าววา่ เจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีรวมถึง
ทศันคติและจิตส านกัในการให้บริการประชาชน นอกจากนั้นยงัให้ความเห็นวา่ รัฐควรเพิ่มจ านวน
บุคลากรให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนและ น าระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้น
ระบบการท างานเพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ พชัรินทร์ อินโอ ้
ท่ีศึกษาเร่ือง การประเมินประสิทธิผลโครงการตามยุทธศาสตร์ดา้นการคา้ชายแดนของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติังานบางหน่วย งานประสบปัญหาจ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอ จึงท าให้เกิดปัญหาการดาเนินการล่าชา้ ในส่วนของการประเมินกระบวนการตามมุมมอง
ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานพบวา่ การด าเนินกระบวนการเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดเน่ืองจากว่า 
ส่วนกลางมีการก ากบัติดตามดูแลตลอดระยะเวลาด าเนินการให้เป็นไปตามตามแผนปฏิบติัการ
ขบัเคล่ือนการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 
ตวัอย่างเช่นกิจกรรมการปักหมุดท่ีมีวตัถุประสงค์ก าหนดให้ส านักทะเบียนยกเลิกการใช้ส าเนา
เอกสาร โดยมีก าหนดระยะเวลาให้แลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 เป็นตน้ ส าหรับส่วนของ
ผลลพัธ์นั้น จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพบวา่  การด าเนินโครงการให้บริการฯเป็นไปตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์องโครงการฯ  ซ่ึงกาญจนา อินทรักษ ์(2545) ไดส้รุปวา่ การประเมินประสิทธิผล
เป็นการวดัผล สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการปฏิบติังาน คือดูว่า ผลลพัธ์หรือ
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนนั้น ตอบสนองความตอ้งการ หรือบรรลุวตัถุประสงค์ก าหนดไวม้ากน้อยเพียงใด  
เม่ือน ามาพิจารณาร่วมกบัผลลัพธ์จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีได้ผลสอดคล้องกันคือ แมว้่าการ
ใหบ้ริการแมจ้ะพบปัญหาในส่วนของปัจจยัและขั้นตอนการให้บริการแต่ยงัคงเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานมากกวา่การใหบ้ริการรูปแบบเดิม  
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2. ปัญหาและอุปสรรค 
จากผลการศึกษาคน้พบวา่ การใหบ้ริการยงัคงมีปัญหาในส่วนของปัจจยัและทรัพยากรและ

กระบวนการด าเนินการบางอยา่ง เช่น จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ขอ้มูลท่ีจดัเก็บ
ไม่ครบถว้นในเน่ืองจากการแปลงเอกสารตน้ฉบบัสู่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการตกหล่นจากการ
จดัเก็บ นอกจากน้ียงัพบวา่ การจดัสรรงบประมาณโครงการยงัคงไม่เพียงพอต่อการพฒันาและยงัคง
มีความยุง่ยากในการเบิกจ่าย ไม่ทนัต่อสถานการณ์ ส าหรับในส่วนเร่ืองของระเบียบกฎหมายท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนันั้น ยงัมีบางส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายในเร่ืองการอ านวยความสะดวกและความ
รวดเร็วในการให้บริการประชาชน เน่ืองจากระเบียบกฎหมายมีขั้นตอนท่ีค่อนขา้งเยอะและยุ่งยาก 
การด าเนินการให้บริการประชาชนตอ้งท าตามขั้นตอนท่ีซบัซ้อนและยุง่ยากตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นายชยัณรงค์ ปัญจศุภโชค (2559) ไดว้ิจยัเร่ือง “ความเส่ียงในการด าเนินโครงการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” พบวา่ ความเส่ียงท่ีส าคญัส่งผลให้การด าเนินโครงการประสบปัญหาความ
ล่าชา้จากการเช่ือมโยงขอ้มูลภาครัฐ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กฎระเบียบไม่รองรับการ
เช่ือมโยงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มท่ี 2 ขาดงบประมาณหรือเจา้หนา้ท่ี กลุ่มท่ี 3 ขาดความเช่ือมัน่ใน
การเช่ือมโยงขอ้มูลหรือไม่ตอ้งการแบ่งปันขอ้มูล กลุ่มท่ี 4 องคก์รไม่มีขอ้มูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และกฎระเบียบไม่รองรับการใชข้อ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสร้างผลกระทบให้โครงการเกิด
ความล่าชา้มากท่ีสุด  

 
ข้อเสนอแนะ  

การให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประชาชนกลางของส านกัทะเบียนโดยรวมก็ยงัมี
ขอ้จ ากดัอยูห่ลายประการ โดยเฉพาะในเร่ืองของเวลาและสถานท่ีขอรับบริการ  ถึงแมจ้ะมีความ
พยายามอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ แต่ก็ยงัคงมีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีการ
ใหบ้ริการท่ีถูกจ ากดัดว้ยระเบียบกฎหมายท่ีบญัญติัครอบคลุมไวเ้พียงส าหรับการให้บริการในส านกั
ทะเบียนตามเขตปกครองทอ้งท่ีเท่านั้น ภาครัฐควรเพิ่มทางเลือกช่องทางในการให้บริการประชาชน
มากข้ึน  โดยเฉพาะช่องทางท่ีมีความสะดวกและเขา้ถึงง่ายท่ีสุด ณ ขณะนั้น ไม่วา่จะใชบ้ริการผา่น
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ส านกัทะเบียนอ าเภอใกลเ้คียง ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน ศูนยบ์ริการร่วม เคร่ืองบริการงานทะเบียน
อตัโนมติั หน่วยบริการงานทะเบียนภาคเอกชน หรือขอรับบริการดว้ยตนเองผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
โดยท่ีประชาชนไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางมายงัส านกัทะเบียนท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน  ตาํบลนํ้ าเก๋ียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน และเพื่อทราบถึงแนวทาง วิธีการดาํเนินงาน การ
ส่งเสริมและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนาํไปขยายผล แก่วิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป โดย
นาํเอาแนวคิดปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดความสําเร็จและความลม้เหลวของวิสาหกิจชุมชน ของ ณรงค ์
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เพ็ชรประเสริฐ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ของ สาโรช เนติธรรมกุล มา
ประยุกตใ์ช้ในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยไดด้าํเนินการศึกษาดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และ
การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ตาํบลนํ้าเก๋ียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ าเก๋ียน เกิดจากการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชน ท่ีมีวถีิชีวติเดียวกนั จนเกิดเป็นวสิาหกิจชุมชน และพฒันากลุ่มอยา่งต่อเน่ือง โดยยึดหลกัธรร
มาภิบาล และหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินงาน มีช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์หลาย
ช่องทางทั้งในและนอกประเทศ มุ่งเนน้ใชว้ตัถุดิบในชุมชนในการผลิตเป็นหลกั มีการพฒันาสินคา้
ของกลุ่ม ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ มีการจดัการเงินทุนภายในกลุ่มอย่างเหมาะสม สมาชิกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในกิจการของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองต่าง ๆ แต่มีความเส่ียงในการท่ีทีม
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นผูมี้อายมุาก ในส่วนของผูน้าํกลุ่มนั้น มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และ
เอาใจใส่สมาชิกในกลุ่ม อีกทั้งยงัมีการสนบัสนุนงบประมาณ และโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง และมีการส่ือสารจดัการภายในกลุ่มชดัเจน 
 

ABSTRACT 
 The objective of this independent study was about exploring succession factors 
including the procedure, promoting and development of community enterprise in 
Namkian Subdistrict, Phu Phiang District, Nan Province for being guidelines for 
another community enterprises in the future. In this independent study, framework 
concept has been made by adopting from Narong Phetprasert’s factors of success and 
failures for community enterprise and Saroj Natithammakul’s success factors of 
community enterprise by conducting a study with qualitative research by semi-
structured interview method and Focus Group discussions with those involved in the 
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operation of community enterprise groups Namkian Subdistrict, Phu Phiang District, 
Nan Province. 
 The study indicated that the group was caused by a group of people who has 
the same lifestyle in the community and become community enterprise and the group 
still have development continuously by adhering to the principles of good governance 
and sufficient economy. With distribution channels both domestics and international 
markets, the community also mainly focus on using local raw materials for production 
alongside uniquely product development and proper financial management. Despite 
member are continuously involved in the activities on various issues, but there is a risk 
that most of the management teams are elderly. For leaders of the community, they are 
capable, responsible and pay attention to group members. There also has budget 
supporting and projects from both government and private agencies continuously. The 
community also has clear communication within the group as well. 

บทนํา 
 ในห้วงเวลาท่ีประเทศชาติกําลัง เผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในสมัยรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร เขา้มาบริหารประเทศ ไดผ้ลกัดนัโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) เพื่อให้ชุมชนคิดคน้สินคา้จากทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม จากการกระตุน้
เศรษฐกิจระดบัรากหญา้ ดว้ยการสนบัสนุนให้ชุมชน,วิสาหกิจชุมชน ใชท้รัพยากรและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ผนวกกบัองค์ความรู้สมยัใหม่ เพื่อยกระดบัมาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ การเขา้ถึง
แหล่งทุน และการตลาดเชิงรุก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต่อมารัฐบาลได้ออกกฎหมาย 
พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตวักนัประกอบ
ธุรกิจในชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อไดก้าร
รับรองตามกฎหมาย  
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ าเก๋ียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ไดร้วมกลุ่มกนัเม่ือปี 2550                   
เพื่อนาํเอาสมุนไพรในทอ้งถ่ินมาแปรรูปผลิตเป็นนํ้ ายาเอนกประสงค์ และแชมพูสมุนไพร เพื่อใช้
ในครัวเรือน อีกทั้งสามารถจาํหน่ายสร้างรายได้ และพฒันาไปสู่การประกอบธุรกิจ ต่อมาจึงได้
จดัตั้งและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เม่ือปี 2551 จากนั้นไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ในดา้น
ต่าง ๆ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ ได้รับความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภคภายใต ้แบรนด์ Chewa และ Chewana ท่ี
จาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ิงท่ีสําคญัคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ าเก๋ียน มีการ
ดาํเนินการขบัเคล่ือนโดยคนในชุมชนท่ีมีความสามคัคีร่วมมือกนัเป็นหน่ึงเดียวเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนและสมาชิกได้ กินอ่ิม นอนอุ่น ฝันดี และมีรายได้ พร้อมน้ีได้ประสานงานและขอรับการ
สนบัสนุนจากองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา และสถาบนัทางการเงิน เป็นพลงั
ประชารัฐช่วยกนัขบัเคล่ือนจนประสบความสําเร็จเป็น Smart Group และไดพ้ฒันาต่อยอดโดยนาํ
องคค์วามรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรม นาํมาพฒันาผลิตภณัฑ์สินคา้เป็น Smart Product กา้วไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ผลความสําเร็จดงักล่าว เป็นท่ีประจกัษ์แก่สาธารณชนและได้รับรางวลัต่าง ๆ 
มากมาย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้าเก๋ียน อาํเภอภู

เพียง จงัหวดัน่าน 
2. เพื่อทราบถึงแนวทาง วิธีการดาํเนินงาน การส่งเสริมและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน                        

ตาํบลนํ้าเก๋ียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน เพื่อนาํไปขยายผล แก่วสิาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํวจิยัน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดกรอบแนวคิด 
ดงัน้ี 
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 โดยจากกรอบแนวคิดการวิจยัดงักล่าว ผูศึ้กษาได้นาํเอาแนวคิด ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนด
ความสําเร็จและความลม้เหลวของวิสาหกิจชุมชน ของ ณรงค ์เพช็รประเสริฐ และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จของวิสาหกิจชุมชน ของ สาโรช เนติธรรมกุล มาประยุกตใ์ช้ เพื่อมุ่งท่ีจะทราบถึงปัจจยั
แห่งความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลทาํให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ าเก๋ียน 
อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ประสบความสําเร็จอยา่งมาก ในดา้นการสร้างอาชีพสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน
อยา่งย ัง่ยืน เกิดความร่วมมือกนั      ในชุมชน มีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัความร่วมมือ
จากภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งยงัมีรางวลัการันตีความสาํเร็จมากมาย 
 
 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จของวสิาหกจิชุมชน 
1. ดา้นการบริหารจดัการ 

2. ดา้นการตลาด 

3. ดา้นการผลิต 

4. ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์

5. ดา้นการบริหารการเงิน 

6. ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

7. ดา้นแรงงาน 

8. ดา้นผูน้าํ 

9. ดา้นปฏิสมัพนัธ์กบัภายนอก 

10. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

11. ปัญหาและอุปสรรค 

12. ขอ้มูลพ้ืนฐานของชุมชนและภูมิหลงั  

ความสําเร็จของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ตาํบลนํา้เกีย๋น 
อาํเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน 

1. ผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐาน มผช. , อย. , GMP  
2. ไดรั้บการคดัสรรเป็น OTOP 5 ดาว 
3. มีการสร้างแบรนด์ (เคร่ืองหมายการคา้) สามารถ

จํ า ห น่ า ย ใ น ต ล า ด ทุ ก ร ะ ดั บ  ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

4. ชนะเลิศแผนธุรกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ
ประจําปี  2555 ของกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

5. เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ ปี 2559 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

6. สมาชิกมีรายได ้ชุมชนเขม้แข็งพ่ึงตนเองไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 
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แนวคดิ ทฤษฎ ี 
 1. แนวความคิดเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 
 เสรี พงศ์พิศ (2545) ได้กล่าวไวว้่า วิสาหกิจชุมชนเป็น แนวคิดท่ีมุ่งแปรรูปผลผลิตตาม
ธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภณัฑห์รือผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชน โดยองค์กรชุมชน และเครือข่าย
องค์กรชุมชน เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมีหลกัการคิดท่ีสําคญั คือ พึ่งพา
ตนเอง ลดรายจ่าย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ดา้นกาํไรสูงสุดและเอาเปรียบผูบ้ริโภค 
 2. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของวสิาหกจิชุมชน 
 สาโรช เนติธรรมกุล (2546, หน้า 22-26) ไดก้ล่าวถึงความสําเร็จและความลม้เหลวของ
วิสาหกิจชุมชนข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการคือ 1. การมีส่วนร่วม 2. ความเป็นผูน้าํ 3. สมาชิก 4. 
การเงิน  5. การมีปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอก 6. การบริหารจดัการ 7. การผลิต 8. การตลาด 9. แรงงาน 
10. ขอ้มูลข่าวสาร 11. กฎบงัคบั  
 ณรงค ์เพช็รประเสริฐ (2542) กล่าววา่ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดความสําเร็จและความ ลม้เหลว
ของวสิาหกิจชุมชนสรุปไดด้งัน้ี 1. ปัจจยัดา้นเงินทุน 2. ปัจจยัดา้นการตลาด 3. ปัจจยัดา้นการผลิต 4. 
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ  
 3. ทฤษฎแีละแนวคิดหลกัการบริหารจัดการ (Management) 
 1) หลกัการบริหารของ ฟาโยล ์(Fayol) ไดเ้สนอหลกัการจดัการในการดาํเนินการ 14 ขอ้  
 2) หลกัการบริหารของลูเทอร์ กลิูก และลินดอลล ์เออร์วกิ คือ POSDCORB  
 4. แนวคิดด้านการตลาด  (Marketing)  
 แนวคิดดา้นการตลาด (Marketing)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541)  ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดวา่ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix  ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์
(Product)  ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 
4Ps อยา่งไรก็ตามสําหรับร้านคา้ปลีก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ไดเ้พิ่มเติมข้ึนมาอีก 3Ps ไดแ้ก่
บุคคล (People) การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
และกระบวนการ (Process) รวมทั้งหมดเป็น 7Ps 
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 5. แนวคิดด้านการผลติ  (Production) 
 การจดัการการผลิต และการดาํเนินการ ศึกษาวิเคราะห์กาํหนดแนวทางปฏิบติั และควบคุม
กระบวนการแปรรูปปัจจยันาํเขา้ (Inputs) ให้เป็นผลลพัธ์ (Outputs) ในรูปของสินคา้หรือบริการ
อยา่งเป็นระบบ ท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร (ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 
2544) 
 6. แนวความคิดการพฒันาผลติภัณฑ์  (Product Development)  
 การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product Development)  เป็นกระบวนการคน้หาเก่ียวกบั
ความคิดสาํหรับสินคา้ใหม่และบริการ แลว้เปล่ียนความคิดนั้นให้กลายเป็นสายผลิตภณัฑ์ทางธุรกิจ
ท่ีประสบความสําเร็จเพิ่มเขา้ไปในสินคา้เก่าท่ีขายอยู่แล้ว การเรียกร้องให้มีสินคา้ใหม่จะอยู่บน
สมมติฐานท่ีว่า ลูกคา้ตอ้งการส่ิงใหม่ๆและการนาํเสนอสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาด จะเป็นการช่วยให้
ธุรกิจบรรลุความสาํเร็จในเป้าหมายของกิจการได ้(ศุภร เสรีรัตน์, 2540) 
 7. แนวคิดการบริหารการเงิน (Financial Management) 
 ผูบ้ริหารตอ้งมีขอ้มูลท่ีสําคญัถูกตอ้งและทนัท่วงที เพื่อใช้ในการตดัสินใจท่ีซ่ึงตอ้งอาศยั
ขอ้มูลด้านการเงินเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน ข้อมูลด้านการเงินเกิดจากกระบวนการบญัชีของ
กิจการ ระบบการบญัชีเป็นปัจจยัพื้นฐาน ซ่ึงแสดงถึงความสําเร็จและความลม้เหลวของธุรกิจ ธุรกิจ
ขนาดยอ่มเป็นจาํนวนมากจะประสบปัญหาดา้นการเงิน และมีการบนัทึกทางการบญัชีไม่เพียงพอ 
ทาํใหผู้บ้ริหารและเจา้ของธุรกิจมีขอ้มูลดา้นการเงินนอ้ยซ่ึงเป็นอนัตรายต่อการตดัสินใจ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์,สมชาย หิรัญกิตติ และไสว ศิริทองถาวร, 2541) 
 8. แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมนั้นมีหลายปัจจยั ข้ึนอยู่กบัว่าเป็นการมีส่วนร่วมในเร่ือง
อะไรบา้ง โดยผา่นพฤติกรรม แนวคิดในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน และความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลนั้น ก็เก่ียวเน่ืองกับสภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมรอบตัว ทั้ ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองสังคม รวมทั้งวฒันธรรมดว้ย อนัส่งผลต่อการตดัสินใจหรือจูงใจในการ
มีส่วนร่วม นอกจากน้ีความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ก็ถือไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมมากกวา่หรือนอ้ยไดด้ว้ย 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 สมิทธ์ิ บรรณคร (2553) ไดศึ้กษาความสําเร็จของการดาํเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกว้ 
เจ้าจอม ตาํบลด่านช้าง อาํเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ
ประกอบดว้ย การผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ สร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์การ
สร้างเอกลกัษณ์ ของสินคา้ และการสร้างสังคมแห่งการเอ้ืออาทรมีการพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั  
 กษมาพร พวงประยงค์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการพฒันาวสิาหกิจชุมชนการแปรรูป 
และผลิตภณัฑ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ แนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชน คือ การสร้างความ 
แตกต่างด้านผลิตภณัฑ์และปรับปรุงให้มีคุณภาพ สร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ให้กลุ่มคนนอกชุมชน พฒันาช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโดยการจดักิจกรรมเช่ือมโยง
เพื่อ แลกเปล่ียนขอ้มูลและความรู้ระหวา่งกลุ่ม 

วธิกีารวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ า

เก๋ียน อําเภอภูเพียง จังหวดัน่าน โดยได้ดําเนินการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และการสนทนา
แบบกลุ่ม (Focus Group) กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ า
เก๋ียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  การสนทนากลุ่ม (Focus group) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
- คณะกรรมการกลุ่มและผูน้าํชุมชน จาํนวน 10 คน  

- พนกังานในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน จาํนวน 15 คน 

- สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน จาํนวน 20 คน 

 การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  
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- ผูน้าํกลุ่มวสิาหกิจชุมชน จาํนวน 1 คน 

- ผูน้าํชุมชนนํ้าเก๋ียน จาํนวน 2 คน 

- สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ฝ่ายปลูกพืชสมุนไพร จาํนวน 5 คน และฝ่ายผลิต จาํนวน 5 

คน 

-      เจา้หนา้ท่ี/ขา้ราชการ สังกดัหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 4 คน 
2. วธีิการศึกษา 
ผูว้ิจยัศึกษาดว้ยการใช้แนวคิดกระบวนการ ปัจจยัท่ี เป็นตวักาํหนดความสําเร็จและความ

ล้มเหลวของวิสาหกิจชุมชน ของ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ
วิสาหกิจชุมชน ของ สาโรช เนติธรรมกุล โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ คุณลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน 
ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ (Management) ดา้นการตลาด (Marketing) ดา้นการผลิต 
(Production) ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) ดา้นการบริหารการเงิน (Financial 
Management) ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ดา้นแรงงาน ดา้นผูน้าํ ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอก 
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นปัญหาและอุปสรรค และดา้นขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน และภูมิหลงั เพื่อหา
แนวทาง วิธีการดาํเนินงาน การส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ าเก๋ียน อาํเภอภูเพียง 
จงัหวดัน่าน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใช ้การวิเคราะห์เน้ือหาสาระ (Content analysis) และใช้
การวเิคราะห์เน้ือหาและสรุปขอ้มูลในลกัษณะของการบรรยาย (Descriptive analysis) 

3. แหล่งข้อมูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะอาศยัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) จากคณะกรรมการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน พนกังานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผูน้าํชุมชนตาํบลนํ้ า
เก๋ียน อาํเภอภูเพียง เจา้หนา้ท่ี/ขา้ราชการ สังกดัหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขอ้มูลทุติยภูมิ การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาคน้ควา้ตาํรา บทความ เอกสารแนวคิด ทฤษฎี   และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํมาสร้างเคร่ืองมือมีเน้ือหาครอบคลุมกรอบแนวคิดท่ีจะศึกษา ปัจจยัแห่ง
ความสาํเร็จของวสิาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้าเก๋ียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
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4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ไดแ้ก่ เอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมแลว้

สรุปขอ้มูล นาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์
สาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงค ์โดยขอ้คาํถาม ไดค้รอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว มาแยกเป็นหมวดหมู่ตามหัวขอ้ท่ีกาํหนด 
และนาํเสนอโดยการบรรยาย การสรุปเชิงวเิคราะห์ (Descriptive analysis) โดยใชก้รอบแนวคิดท่ีได้
กาํหนดไว ้เพื่อตอบคาํถามการวจิยัวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จ ของวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ าเก๋ียน 
อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน รวมถึงมีปัญหาและอุปสรรคใดในการดาํเนินงาน 

 

ผลการวจิัย 
 จากการศึกษาปัจจยัความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ าเก๋ียน อาํเภอภูเพียง 
จงัหวดัน่าน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และการสนทนา
แบบกลุ่ม (Focus Group) กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ า
เก๋ียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ในดา้นต่าง ๆ พบขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ด้านการบริหารจัดการ  
  ทางกลุ่มมีการบริหารโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล เนน้ความโปร่งใสของการเงินบญัชี 
ตรวจสอบได ้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ควบคู่กบั หลกัคุณธรรมจริยธรรม เป็นผูผ้ลิตสินคา้ท่ี
เน้นคุณภาพเป็นสําคญั มีสํานึกท่ีซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูบ้ริโภค เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
บริหารจดัการบนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจดัสรรผลกาํไรเพื่อชุมชน กลุ่มมีการบริหาร
จดัการธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื สินคา้มียอดขายเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  
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 2. ด้านการตลาด 
  ช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไดแ้ก่ ตลาดในจงัหวดั
น่าน,  ตวัแทนจาํหน่ายในต่างจงัหวดั, ตลาดในระดบัห้างสรรพสินคา้ หรือ Modern trade, ตลาดใน
ระดบับริษทั (รับจา้งผลิตให้แบรนด์อ่ืนๆ), ตลาดออนไลน์, งานออกบูทแสดงสินคา้ในประเทศ, 
งานออกบูทแสดงสินคา้ต่างประเทศ และตลาดส่งออกต่างประเทศ 
 3. ด้านการผลติ 
  สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต สามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มี
จาํหน่ายตลอดปี มีวตัถุดิบสมุนไพรคุณภาพในชุมชนอยา่งเพียงพอ 
  ผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชน เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นการใช้สมุนไพรในปริมาณมาก 
และใชส้ารเคมีใหน้อ้ยท่ีสุด เนน้คุณภาพ นบัตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบ ท่ีใหม่ สด เก็บวนัต่อวนั เช่น 
ใบหม่ี ขมิ้น มะกรูด เป็นต้น และกระบวนการผลิตท่ีเน้นความสะอาดทุกขั้นตอน มีการใช้
เคร่ืองจกัรมาช่วยเพิ่มศกัยภาพการผลิต ไดแ้ก่ เคร่ืองป่ันแชมพู เคร่ืองป่ันสร้างเน้ือครีม เป็นตน้ และ
ไดรั้บการควบคุมคุณภาพการผลิตจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนํ้ าเก๋ียน โดยการทดสอบ
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทุกคร้ังท่ีผลิต มีการส่งตรวจคุณภาพการผลิตทางห้องปฏิบติัการ และได้
ผา่นการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
 4. ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ 
  มีการพฒันาสินคา้ของกลุ่ม ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่น สวยงาม เป็นสินคา้
ท่ีตอบกระแสการรักสุขภาพของคนในปัจจุบัน โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีความ
หลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 5. ด้านการบริหารการเงิน 
  มีการระดมทุนจากสมาชิกกลุ่ม และการแสวงหาทุนจากแหล่งอ่ืน โดยบริหาร
จดัการเงินทุนของกลุ่มไดอ้ยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจในการจดัสรร
ผลประโยชน์  และรายได ้๓ ส่วน คือ รายไดจ้ากการจาํหน่ายวตัถุดิบ รายไดจ้ากการปันผลหุ้น และ
ไดรั้บส่วนลดจากการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากกลุ่ม 
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  ดา้นการจดัการระบบบญัชี วสิาหกิจชุมชน ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัทาํบญัชี และแผน
ธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัน่าน ให้การ
สนับสนุนด้านการจดัทาํบญัชี  การจดัทาํเอกสารหลกัฐาน และระบบการคาํนวณต้นทุน-กาํไร 
ถูกตอ้งตามหลกัเศรษฐศาสตร์  และการจดัทาํงบดุลบญัชีประจาํเดือน ประจาํปี   
 6. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจการของกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง ในการกาํหนดแผนปฏิบติังาน
และร่วมแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของกลุ่ม ไดแ้ก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วมดาํเนินการ ร่วม
ติดตามตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ 
 7. ด้านแรงงาน 
  ผูบ้ริหารมาจากผูน้ําชุมชนต่างๆ เข้ามาร่วมบริหารวิสาหกิจชุมชน มีการแบ่ง
บทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบ มีความร่วมมือในการตดัสินใจและการดาํเนินการของกลุ่ม 
  ผูบ้ริหารของกลุ่มทุกคนผา่นประสบการณ์การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเรียนรู้
ในดา้นธุรกิจจากกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จ จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ พฒันาชุมชน 
เกษตร อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัต่างๆ ฯลฯ 
  แต่มีความเส่ียงในการท่ีทีมผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นผูมี้อายุมาก กา้วตามเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ตอ้งการใหมี้คนรุ่นใหม่เขา้มาเป็นทีมบริหารในลกัษณะเสริมทีมแทนผูท่ี้เกษียณ 
 8. ด้านผู้นํา 
  ผูน้ํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีวิสัยทศัน์ในการทาํงานสามารถตดัสินใจและแก้ไข
ปัญหา            เฉพาะหน้าไดอ้ย่างเหมาะสม มีวิธีการ/แนวทาง/คาํแนะนาํในการปฏิบัติงานแก่
พนกังานหรือสมาชิก                    มีความน่าเช่ือถือ เสียสละในการปฏิบติังาน และมีการบริหารงาน
แบบประชาธิปไตย โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 9. ด้านด้านปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอก 
  กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ 
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 10. ด้านข้อมูลข่าวสาร 
  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่เพื่อรับทราบผลการดาํเนินงานของ
กลุ่มและสามารถเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ ให้แก่กลุ่ม มีการร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ โดย
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีอํานาจหน้าท่ีในการตัดสินใจเร่ืองใหญ่ๆท่ีจะมี
ผลกระทบต่อกลุ่ม ส่วนการจดัทาํแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชน จะมีข้ึนในการประชุมใหญ่สมาชิก
ประจาํปีๆ ละ ๑ คร้ัง จากนั้นคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุม วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 
ทบทวนผลประกอบการท่ีผ่านมา และจดัทาํแผนของปีต่อไป ตลอดจนมอบนโยบายให้ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายบญัชี 
 11. ปัญหาและอุปสรรค 
  ขาดความชํานาญในการทําธุรกิจ ทีมงานด้านการตลาดและการขายขาด
ประสบการณ์กระบวนการผลิตยงัไม่ได้มาตรฐาน ยงัไม่มีงานวิจยัรองรับคุณภาพผลิตภณัฑ์ ขาด
เงินทุนในการดาํเนินงานบุคลากรขาดความรู้ความชาํนาญในการปฏิบติังาน 
 12. ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนและภูมิหลงั 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตาํบลนํ้ าเก๋ียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ได้เกิดการ
ก่อตั้งข้ึน    เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จากแนวคิดของชาวบา้นจาํนวนหน่ึงท่ีตอ้งการทาํนํ้ ายาลา้งจานใช้
เอง เพื่อลดรายจ่ายและลดการใชส้ารเคมีในครัวเรือน โดยเห็นวา่ทุกอยา่งท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัตอ้ง
ซ้ือ เช่นผงซกัฟอก นํ้ ายาลา้งจาน  นํ้ ายาลา้งห้องนํ้ า จึงไดเ้ร่ิมตน้รวมกลุ่มกนัทาํนํ้ ายาอเนกประสงค์
ชีวภาพ ซ่ึงผลิตจากนํ้ามะกรูด-มะนาว นํ้าเกลือ นํ้ าข้ีเถา้ และหวัเช้ือแชมพู เพื่อใชล้า้งจาน ซกัเส้ือผา้ 
ทาํความสะอาดหอ้งนํ้า ลา้งรถ และอ่ืนๆ   
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะงานวจิัย 
 อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา พบวา่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ าเก๋ียน เกิดจากการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต การดาํรงอยู่ วฒันธรรมประเพณีเดียวกนั ก่อให้เกิดปัจจยัในการจดัการวิสาหกิจ
ชุมชน และพฒันากลุ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการเรียนรู้ มีการปรึกษาหารือ ใช้หลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาํเนินงาน ใชว้ตัถุดิบในชุมชนเป็นหลกั และพฒันา สร้างสรรค ์มีการจดัการเงินทุน
ภายในกลุ่มอย่างเหมาะสม สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจการของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง ในการกาํหนด
แผนปฏิบติังานและร่วมแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของกลุ่ม ผูน้าํมีทกัษะความสามารถ มีความรับผิดชอบ
ต่องานและหนา้ท่ี เอาใจใส่สมาชิกในกลุ่ม สมาชิกมีความสามคัคี มีการจดัการภายในกลุ่มชดัเจน มี
กฎระเบียบชดัเจน มีขั้นตอน มีการประชุมวางแผนงาน มีสวสัดิการเพื่อสร้างขวญักาํลงัใจนาํปัจจยั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาต่อยอดเพิ่มมูลค่า มีช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์หลายช่องทาง มีการ
เรียนรู้ และแลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดอ้ยูเ่สมอ มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทาํ
ให้สามารถนาํมาพฒันาผลิตภณัฑ์ได ้มีการการสนบัสนุนงบประมาณ และโครงการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาจะเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลนํ้ าเก๋ียน อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
พบว่า มีความเขม้แข็ง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบัชุมชนจนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ และ
ไดรั้บการคดัเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ และท่ีสําคญัยิ่งสามารถสร้างงาน สร้าง
รายไดใ้ห้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้อย่างย ัง่ยืน แต่อย่างไรก็ดีผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะสําหรับ
กลุ่ม ดงัน้ี  
 ขอ้เสนอแนะในทางปฏิบติั 
 - กลุ่มควรมีการวางทายาทซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ไวส้ําหรับการสืบทอดกิจการ เพื่อให้การ
ดาํเนินงานของกลุ่มมีความต่อเน่ืองและย ัง่ยนืในอนาคตโดย 
 - ควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกท่ีมาทาํงานกบักลุ่ม และมีรายไดน้อ้ยไดถื้อหุน้มากกวา่คนอ่ืน 
 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 - ภาครัฐควรสนบัสนุนในการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ ในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ การสร้างแบรนด์สินคา้ และการจดัการด้านตลาด โดยให้สถาบนัการศึกษา 
โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัรัฐไดพ้ฒันานโยบายเพื่อการสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  
 - การสนบัสนุนการบริหารงานของกลุ่มฯ ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ดว้ยการบูรณาการ
ร่วมกนัเพื่อลดปัญหาความซํ้ าซอ้น และสามารถใหก้ารสนบัสนุนตามปัญหาและความตอ้งการของ
กลุ่ม 
 - หน่วยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนการจดัหาและเช่ือมโยงตลาดให้แก่กลุ่ม และจดัสร้าง
สถานท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มท่ีเป็นศูนยก์ลางในจงัหวดั (นอกจากของกลุ่ม) 
 - การส่งเสริม สนบัสนุนควรมีการกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
  - ควรส่งเสริมสนับสนุน โดยการสร้างเครือข่ายไปยงัชุมชน หมู่บา้นตาํบลอ่ืน เช่น ใน
รูปแบบเครือข่ายหมู่บา้นสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร เครือข่ายการจาํหน่ายสมุนไพร 
 - ควรมีการรณรงค์ ส่งเสริมปลุกกระแสการใช้สมุนไพรสําหรับคนในทอ้งถ่ิน เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง และลดการใชส้ารเคมี 
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานของสถานประกอบการที่มีต่อ 
นักศึกษาฝึกงานภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

The Assessment from the Companies to Undergraduate program’s 
interning student, Department of Chemistry, Faculty of Science,  

Mahidol University. 
 

ศศิมา  มามีใหญ่1  Mrs.Sasima Mameeyai1 

1ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป สังกดัภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
   อาธญัญา ไชยสุกุมาร2 Miss. Arthanya Chayasukumar2  

2ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป สังกดัภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ติณณภพ จนัทร์พฒันกุล3 Mr.Tinnaphop Chanpattanakul3 

3ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป สังกดัภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบติังานของสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษาฝึกงานภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตามประเภทสถานประกอบการ และ3) เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพฒันานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ได้แก่ ทกัษะด้านความรู้ทาง
วชิาการ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ สถาน
ประกอบการภาครัฐท่ีประเมินนักศึกษาฝึกงานจ านวน 13 คน และ สถานประกอบการเอกชนท่ี
ประเมินนักศึกษาฝึกงาน จ านวน 11 คน  รวมทั้ งส้ิน 24 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test ) 
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จากผลการวิจยัพบวา่ 1) ประชากรท่ีเป็นสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ประเมินผลการ
ปฏิบติังานนกัศึกษาภาควชิาเคมีฯ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.43)  เม่ือจ าแนกทกัษะ
รายดา้น สถานประกอบการประเมินระดบัมากท่ีสุด คือ ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (µ = 4.65) ส่วนทกัษะ
ดา้นความรู้ทางวิชาการ (µ = 4.42) และ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน (µ = 4.36)  สถานประกอบการประเมิน
ระดบัมาก 2) เม่ือเปรียบเทียบสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ประเมินผลการปฏิบติังานนกัศึกษา
ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล ในทกัษะดา้นความรู้ทางวิชาการ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ทกัษะดา้น
มนุษยสัมพนัธ์ และเก่ียวกับการประเมินการฝึกงานของนักศึกษาในภาพรวมทุกด้าน พบว่า สถาน
ประกอบการต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุกรายการ  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการรัฐบาล ประเมิน
นกัศึกษา ค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูป้ระกอบการเอกชน ในทกัษะดา้นความรู้ทางวิชาการ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน 
ส่วนทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบการเอกชนมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ 3) แนวทางการพฒันานกัศึกษา
ฝึกงาน ควรได้รับการพฒันาทกัษะด้านความรู้ทางวิชาการ ความสามารถในการน าความรู้มาใช้ในเชิง
ปฏิบติั การคน้หาความรู้ ส่วนทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ควรเนน้ ความเป็นผูน้ า ความคิดริเร่ิม เทคนิคใน
การปฏิบติังาน ทกัษะในการปฏิบติังาน ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน และความสามารถ
ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  

ค าส าคญั: 
การฝึกงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สถานประกอบการ ภาควิชาเคมี คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

 
Abstract 

The purpose of this research were to 1) study the assessment made by the companies on 
undergraduate program’s interning student, Department of Chemistry, Faculty of Science, 
Mahidol University,  2) compare the assessment made by the companies to undergraduate 
program’s interning student, Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University, 
according to type of the company and 3) give a development approach for students in the 
Department of Chemistry, Mahidol University on an academic skill, working skill, and human 
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relation skill. The populations studied were 13 government organizations and 11 private sectors, 
totalled 24 organizations. The equipment was a questionnaire. Data was analyzed in terms of 
frequency, percentage, standard derivation, and t-test. 
 The result shows that 1) the overall assessment from the population to undergraduate 
program’s intern student, Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University is on 
a high-satisfaction level (µ = 4.43).  When sorted by the level of satisfaction in descending order,  
human relation skill comes first (µ = 4.65) and followed with academic skill (µ = 4.42) and 
working skill (µ = 4.36).  2) Comparing the assessment made by government organizations and 
private sectors to undergraduate program’s intern student on academic skill, working skill, human 
relation skill, and overall, found no difference.  Moreover, the government organizations gave a 
higher average assessment than private sectors for the academic skill and human relation skill but 
the private sectors gave a more average assessment for the student human relation skill. 3) The 
intern student development approaches are to improve their academic skill, an ability to apply 
their knowledge in practice, and research skill. For the working skill, we should improve the 
leadership skill, initiative skill, working technique skill, prudential skill, and an ability to solve 
the problem.   

Keywords: Interning student , Assessment, Establishment, Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Mahidol University 

 

บทน า 
การฝึกงานเป็นกระบวนการเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่การประกอบ

อาชีพช่วยให้นักศึกษามีความรู้ มีความเขา้ใจในการปฏิบติังานจริง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน นกัศึกษายงัมีโอกาสไดใ้ชเ้คร่ืองมือใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนและเคร่ืองมืออุปกรณ์ทาง
ราชการ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบติังานและเทคนิคการท างานของหน่วยงานท่ีฝึกงาน การ
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น าความรู้ทางวิชาการท่ีได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังาน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การมี
มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน นอกจากนั้นยงัสร้างความเช่ือมัน่และเจตนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และยงัท า
ให้นักศึกษาฝึกงานเรียนรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข ท่ีส าคญัเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ดังนั้ นการฝึกงานด้วยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงจึงเป็นส่วนหน่ึงในการฝึกทกัษะของนกัศึกษาท่ีเป็นประโยชน์กบันกัศึกษาอยา่ง
มาก จึงได้จดัให้มีกระบวนการฝึกทกัษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักศึกษาตามความ
สนใจของนกัศึกษาภาควิชาเคมีชั้นปีท่ี 3  โดยเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน  
ซ่ึงได้ด าเนินงานมาเป็นเวลาหลายปี ภาควิชาเคมีเห็นความส าคญัของส่งนกัศึกษาไปฝึกงาน แต่
ปรากฏว่ายงัไม่ไดศึ้กษาความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษาฝึกงานของนกัศึกษา
ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการปรับตวัเขา้กบัสังคม
ของสถานประกอบการ เก่ียวกบัความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ในเร่ืองของการตรงต่อเวลา การตั้งใจใน
การปฏิบติังาน ซ่ึงการศึกษาหาขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขและการพฒันาการจดัการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั อีกทั้งผูว้ิจยัเองก็ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัโครงการน้ีโดยตรง คือ ท าหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัส่งนกัศึกษาไปฝึกงาน
ในสถานประกอบการ จากประเด็นดังกล่าวจึงน ามาสู่การวิจัยเพื่อศึกษาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล หากไม่ไดท้  าการศึกษาวิจยัดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อการผลิตบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์องหลกัสูตร 
 

วตัถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาการประเมินผลการปฏิบติังานของสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษาฝึกงาน
ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 2) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบติังานของสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษา
ฝึกงานภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ าแนกตามประเภทสถานประกอบการ 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันานกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี ไดแ้ก่ ทกัษะดา้น
ความรู้ทางวชิาการ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
               ตัวแปรอสิระ                                                                                        ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ /ทฤษฏ)ี 
ทฤษฎกีารประเมินผล 

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีส าคญั (key performance indicators) ในการวดัผลด าเนินการ
ควรพิจารณาจากตวัช้ีวดัซ่ึงสามารถสะทอ้นคุณภาพ หรือความส าเร็จของการด าเนินงาน ตวัช้ีวดัการ
ด าเนินงานส าคญั ควรครอบคลุมทั้ง “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” ดงัภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2547, หนา้ 147) 

1.1 ประสิทธิผล (effectiveness)  หมายถึงการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย หรือ 
วตัถุประสงคท่ี์พึงปรารถนา นัน่คือผลการปฏิบติังานไม่วา่จะเป็นผลผลิต ผลกระทบ ผลลพัธ์ไดผ้ล
ตรงตามผลท่ีคาดหวงัไวแ้ละเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค 

1.2 ประสิทธิภาพ (efficiency)  หมายถึงความสามารถของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการปฏิบติัในการสร้างผลผลิต ประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาได ้2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

 1.2.1 ประสิทธิภาพในการประหยดั หมายถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประหยดั หรือใชอ้ยา่งคุม้ค่าก่อใหเ้กิดผลสูงสุด 

 1.2.2 ประสิทธิภาพในการผลิต หมายถึงความสามารถในการลดค่าใชจ่้าย ต่อหน่ึงหน่วย
การผลิต ฟราย ์(Flynn, 1997 อา้งถึงใน ศิริชยั กาญจนวาสี, 2547, หนา้ 148) 

1.สถานประกอบการภาครัฐ 

2.สถานประกอบการเอกชน 
 

ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของนกัศึกษาฝึกงาน 

1. ทกัษะดา้นความรู้ทางวิชาการ 

2. ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน 

3. ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 
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ประเภทของการประเมิน 
การแบ่งประเภทของการประเมินข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใช ้จ  าแนกได ้ดงัน้ี  
1)  โดยเกณฑ์จุดมุ่งหมายและลกัษณะการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
           1.1)  การประเมินความกา้วหนา้ (Formative Evaluation)  
           1.2) การประเมินเพื่อสรุปผล (Summative Evaluation) 
2)  โดยเกณฑก์ารยดึวตัถุประสงคข์องการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
           2.1) การประเมินโดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั (Goal-Based Evaluation)  
           2.2) การประเมินท่ีอิสระไม่ยดึวตัถุประสงคข์องโครงการ (Goal-Free Evaluation) 
3)  โดยเกณฑล์ าดบัเวลาท่ีประเมิน มีระยะเวลาในการประเมิน ดงัน้ี 
          3.1) ประเมินก่อนเร่ิมปฏิบติังานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
                 3.1.1) การประเมินตามความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment)  
                 3.1.2) การประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปไดข้องโครงการ (Project Appraisal)                    
           3.2) ประเมินในระหวา่งการด าเนินงาน (Implementation Evaluation) 
           3.3) ประเมินหลงัการด าเนินงาน (Result Evaluation) 
4)  โดยเกณฑล์กัษณะการใชเ้กณฑใ์นการตดัสิน มี 2 ประเภทคือ  
           4.1) ประเมินแบบอิงเกณฑ ์(Criterion- Referenced Evaluation)  
           4.2) ประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Reference Evaluation) 

สมใจ ลกัษณะ (2544) ไดก้ล่าววา่ การมีประสิทธิภาพในการท างานของตวับุคคล หมายถึง
การท างานให้เสร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลงังานนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่การท างานไดเ้ร็ว และไดง้านท่ีดี 
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคลากรท่ีตั้งใจในการปฏิบติังานเต็มความสามารถ ใช้
กลวิธี หรือเทคนิคการท างานท่ีจะสร้างผลงานไดม้าก เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ โดย
ส้ินเปลืองตน้ทุน ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลานอ้ยท่ีสุด 

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูดู้แลนกัศึกษา
ฝึกงานใหค้่าผลการปฏิบติังานตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
อดิศา เบญจรัตนานนท ์(2560) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนกัศึกษา

ฝึกงานสาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ผล
การศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ โดยภาพรวมผูดู้แลการปฏิบติังานของนกัศึกษาฝึกงานมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (4.19) ทุกประเด็น ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ (4.28) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน (4.26) และด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบติังาน (4.05) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาความพึงพอใจสูงสุดในแต่ละด้านพบว่า ด้านความรู้
ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน ผูดู้แลนกัศึกษาพึงพอใจ สูงสุดในเร่ืองความตั้งใจในการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ความสามารถในการพฒันาตนเองในการท างาน การมี
แนวคิดท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์ และความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามล าดบั ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละมีน ้ าใจ
ในการช่วยเหลือผูอ่ื้นและความมีอธัยาศยัดี ความประพฤติและมารยาท ความอ่อนนอ้มถ่อมตน การ
ปรับตวัให้เขา้กบัสังคม และความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
เจตคติต่อการท างาน ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยสุ์จริต การเคารพสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
ความขยนัอดทน การประพฤติและปฏิบติัตามระเบียบหรือนโยบายของหน่วยงาน และความ
กระตือรือร้นและปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอประเด็นท่ีผูดู้แลนกัศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าท่ีสุด
ในแต่ละดา้นมีดงัน้ี ดา้นความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความสามารถใน
การจดัการ แกปั้ญหา และตดัสินใจ ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อการท างาน ได้แก่ การมีส่วนช่วยในการสร้างความ
เจริญกา้วหน้าให้หน่วยงาน พร้อมทั้งมีความเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ นกัศึกษาควรตรงต่อ
เวลาและมีความรับผิดชอบให้มากข้ึน หมัน่ฝึกฝนและพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษควบคู่
ไปกบัการพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการท างาน 
ตลอดจนเสริมสร้างความมัน่ใจในตนเอง และเรียนรู้การวางตวัให้เหมาะสมในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนั ผลการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่านักศึกษาฝึกงานหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจในความเห็นของผูดู้แล อยา่งไรก็ดี จะเห็น
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ได้ว่ายงัคงมีคุณสมบติัย่อยบางประการท่ีผูดู้แลเห็นว่าตอ้งได้รับการพฒันาเพื่อให้นักศึกษาเป็น
บณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีหลกัสูตร
จะตอ้งค านึงถึงในการปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ เพื่อส่งเสริมการ
พฒันาบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการอยา่งแทจ้ริงในรุ่น
ต่อไป 

กฤษณ์ วทิวสัส าราญกุล และ ณรงคเ์ดช  ภาสพุฒิเจิยม (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบิน สถาบันพฒันาบุคลากรการบิน 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีฝึกงานของนกัศึกษาหลกัสูตรธุรกิจการบิน 
คือ ปัจจยัองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 3.88) ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีฝึกงานมากกว่าปัจจยัดา้นสังคม
และเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย = 3.63) โดยปัจจยัองค์กรท่ีส าคญัสูงสุดคือช่ือเสียงขององค์กร (ค่าเฉล่ีย = 
4.13) และปัจจยัสังคมและเศรษฐกิจท่ีสูงท่ีสุดคือ แรงจูงใจจากรุ่นพี่(ค่าเฉล่ีย = 3.81) นอกจากน้ี
นกัศึกษาใหข้อ้มูลวา่ ตนเองเลือกสถานท่ีฝึกงานจากประสบการณ์ความประทบัใจจากการใชบ้ริการ
สายการบิน การเลือกสถานท่ีฝึกงานจากขอ้มูลของเวบ็ไซต์การเลือกสถานท่ีฝึกงานโดยพิจารณา
จากหัวหน้างานซ่ึงเป็นผูป้ระเมินผลการท างาน และสถานท่ีฝึกงานท่ีเปิดโอกาสให้ท างานได้
หลากหลาย 

เกวรินทร์ ฉนัทนะสุขศิลป์และคณะ (2558) ไดศึ้กษาปัญหาในการฝึกปฏิบติังานและปัจจยั
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สถาบนั
การจดัการปัญญาภิวฒัน์ ผลการวิจยัเชิงปริมาณบ่งช้ีว่าปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการฝึกปฏิบติังาน เกิด
จากปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา (ค่าเฉล่ีย 2.85) ผลการวิจยัเชิงคุณภาพระบุวา่นกัศึกษามีทศันคติ
ต่อการฝึกปฏิบติังานอยูใ่นเชิงบวก ปัญหาท่ีพบจะเป็นปัญหาเก่ียวกบัความเบ่ือหน่ายในการท างาน 
และความแตกต่างในการบริหารจดัการพนักงานของหัวหน้างาน ผูว้ิจยัจึงได้เสนอแนะว่า ควร
ปรับปรุงกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างความมัน่ใจว่านักศึกษารับทราบวตัถุประสงค์ของการฝึก
ปฏิบติังาน และมีการเจรจาเพิ่มเติมกบัสถานประกอบการเพื่อจดัหางานท่ีใกลเ้คียงกบัความสามารถ
ของนกัศึกษามากท่ีสุด 
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นางวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน (2557) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
นกัศึกษาฝึกงาน เก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 พบว่า ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษาเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นทกัษะพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้น
ความสามารถทางสังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านความสามารถและความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นความเห็นโดยรวมต่อนกัศึกษา มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  

สัณห์สินี กนัโอภาส และคณะ (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการ
ฝึกงานของนกัศึกษา วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีการศึกษา 
2555  จากผลการวจิยัพบวา่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นหน่วยงานเอกชน รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกงานของนกัศึกษาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ดา้น ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ มีความพึงพอใจเป็นอนัดบั 1 ดา้นวินยัและ
เจตคติในตนเอง มีความพอใจเป็นอนัดบั 2 ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความรู้ทางวิชาการ ตามล าดบั 
ส่วนดา้นทกัษะทางวชิาชีพ มีความพอใจอยูใ่นระดบัมาก จากขอ้มูลท่ีพบแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาวทิยาลยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีวินัยและมีความ
รับผดิชอบ โดยเฉพาะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ท่ีผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด แต่
ส าหรับดา้นทกัษะทางวิชาชีพ ซ่ึงไดรั้บคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงถือเป็นจุดดอ้ยท่ีสามารถ
ปรับปรุง พฒันา ทกัษะทางวิชาชีพ เช่น ดา้นภาวะผูน้ า ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การ
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตน้ 

บุญเลิศ จนัทร์ไสยแ์ละพรรณี เจริญธนวิธ (2553) ไดศึ้กษาการประเมินประสิทธิภาพการ
ฝึกงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ผลสรุปงานวิจัยดังน้ี นักศึกษาท่ีประเมินตนเอง มีความเห็นเก่ียวกับการฝึกงานของ
นกัศึกษา ใน 3 ทกัษะ มีความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  ผูป้ระกอบการ มีความเห็นเก่ียวกบัการ
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ฝึกงานของนกัศึกษา ใน 3 ทกัษะ ในภาพรวม มีความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง อาจารยนิ์เทศ มี
ความเห็นเก่ียวกับการฝึกงานของนักศึกษา ใน 3 ทักษะ มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ผูป้ระกอบการท่ีประเมินนกัศึกษามีความเห็นเก่ียวกบัฝึกงานของนกัศึกษา จ าแนกตาม หน่วยงาน/
สถานท่ีฝึกงาน ในทกัษะด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน ทกัษะด้านมนุษย
สัมพนัธ์ทั่วไป ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และเม่ือ
พิจารณา รายขอ้ พบว่า มีรายการท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และท่ี
ระดบั .01 ผูป้ระกอบการท่ีประเมินนกัศึกษามีความเห็นเก่ียวกบัฝึกงานของนกัศึกษา จ าแนกตาม
สาขาวชิาของนกัศึกษา ในดา้นทกัษะความรู้ทางวชิาการ ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั และเม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ มีรายการท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ในดา้น
การปฏิบติังานจ าแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษา ในภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีรายการท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และท่ีระดบั .01 และในทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ทัว่ไป ในภาพรวม
พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มี
รายการท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และท่ีระดบั .01 

จากงานการศึกษางานวิจยัต่างๆ ขา้งตน้จะเห็นไดว้่า สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศ 
ต่างก็ศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้ระกอบการทีมีต่อนกัศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ไดข้อ้คน้พบ
และขอ้สรุป ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวควรท่ีจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตร  

 
วธิีการวจิัย 
1. ขอบเขตของการวิจัย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ สถานประกอบการภาครัฐ จ านวน 13 คน 
และ สถานประกอบการเอกชน จ านวน 11 คน รวมทั้งส้ิน 24 คน ขอบเขตด้านเน้ือหา ผูว้ิจยัได้
ก าหนดเน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั จากเน้ือหาเก่ียวกบัทกัษะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นความรู้ทางวิชาการ 
ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินการ
วจิยัจ  านวน 7 เดือน ระหวา่งเดือน พฤษภาคม – ธนัวาคม 2561  
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม โดย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูล

สถานประกอบการ ตอนท่ี 2 เป็นความเห็นของผูป้ระเมิน ท่ีมีต่อทกัษะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะดา้น
ความรู้ทางวิชาการของนกัศึกษา ทกัษะดา้นการปฏิบติังานของนกัศึกษา ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบตามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) โดยใชม้าตรวดั 5 ระดบั ผูว้ิจยัก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี 5 หมายถึง ดีมาก, 4 
หมายถึง ระดบัดี ,3 หมายถึง ระดบัปานกลาง, 2 หมายถึง ระดบัพอใช้, 1 หมายถึง ระดบัตอ้ง
ปรับปรุง ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความเห็น เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ ของสถาน
ประกอบการ สถิตท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที (t-test )  และในส่วนของขอ้คิดเห็นวิเคราะห์โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมแลว้น าเสนอดว้ยการบรรยาย แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Likert Rating Scale) สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ ,2544, หนา้ 208-212  
 
3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

ผูว้ิจยัด าเนินการโดย การทดสอบความเท่ียง โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างไปตรวจสอบหา
ความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามไปปรึกษาหวัหนา้ภาควชิาเคมี รองหวัหนา้ภาควิชาเคมี 
เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริหารและตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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ผลการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของสถานประกอบการ ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
ตารางที ่1 แสดงข้อมูลทัว่ไปของสถานประกอบการ จ าแนกตามความถี่ และร้อยละ  (N=24) 

ข้อมูลทัว่ไปของสถานประกอบการ ความถี ่ ร้อยละ 
หน่วยงาน ภาครัฐ 13 54.17 

เอกชน 11 45.83 
รวม 24 100.00 

เพศ ชาย 16 66.67 
หญิง 8 33.33 
รวม 24 100.00 

ต าแหน่ง นกัวจิยั 8 33.33 
นกัวทิยาศาสตร์ 9 37.50 
อ่ืน ๆ   7 29.17 
รวม 24 100.00 

  
จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชากรทั้งส้ิน 24 คน หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 54.17 และเอกชนร้อยละ 

45.83  เพศชาย ร้อยละ 66.67 เพศหญิง ร้อยละ 33.33  นกัวิจยั ร้อยละ 33.33 นกัวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 37.50 
และอ่ืน  ๆร้อยละ 29.17  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที ่2 ความเห็นของผู้ประเมิน 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของประชากรที่เป็นผู้ประกอบการที่ประเมินผล
การปฏิบัติงานนักศึกษา ทกัษะด้านความรู้ทางวชิาการ (N=24) 

หัวข้อประเมิน µ 𝛔 แปลความหมาย 

ความรู้ทางวชิาการ 4.42 0.58 มาก 
ความสามารถในการน าความรู้มาใชใ้นเชิงปฏิบติั 4.38 0.65 มาก 
ความสามารถในการรับความรู้ใหม่ 4.58 0.58 มากท่ีสุด 
การคน้หาความรู้เพิ่มเติม 4.26 0.55 มาก 

รวม 4.42 0.50 มาก 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีประเมินการฝึกงานของนกัศึกษา มีความเห็น

ทกัษะดา้นความรู้ทางวิชาการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบั มาก (µ = 4.42) และเม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีประเมินการฝึกงานของนกัศึกษา มีความเห็นระดบัมากท่ีสุด คือ ความสามารถใน
การรับความรู้ใหม่ (µ = 4.58)  ส่วนค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ความรู้ทางวิชาการ ความสามารถในการน า
ความรู้มาใชใ้นเชิงปฏิบติั การคน้หาความรู้เพิ่มเติม (4.42 4.38 และ4.26 ตามล าดบั)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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ตารางที ่3  แสดงค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรทีเ่ป็นผู้ประกอบการทีป่ระเมินผลการ
ปฏิบัติงานนักศึกษา ทกัษะด้านการปฏิบัติงาน                                                                       (N=24) 

หัวข้อประเมิน µ 𝛔 แปลความหมาย 

ความสม ่าเสมอ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
การตรงต่อเวลา 4.54 0.59 มากท่ีสุด 
ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
ความคิดริเร่ิม 4.08 0.50 มาก 
ความเป็นผูน้ า 3.71 0.99 มาก 
การปฏิบติัตามกฎวนิยัของหน่วยงาน 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
เทคนิคในการปฏิบติังาน 4.25 0.53 มาก 
ทกัษะในการปฏิบติังาน 4.21 0.51 มาก 
ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 4.21 0.66 มาก 
ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 4.25 0.61 มาก 

รวม 4.35 0.37 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีประเมินการฝึกงานของนกัศึกษา มีความเห็น

ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบั มาก (µ =  4.35 ) และเม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีประเมินการฝึกงานของนกัศึกษา มีความเห็นระดบัมากท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย การปฏิบติัตามกฎวินยัของหน่วยงาน ความตั้งใจในการปฏิบติังาน ความ
สม ่าเสมอ การตรงต่อเวลา (4.71 4.71 4.58 4.58 และ 4.54 ตามล าดบั)  ส่วนค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ  
เทคนิคในการปฏิบติังาน ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบติังาน ทกัษะในการปฏิบติังาน ความคิดริเร่ิม ความเป็นผูน้ า (4.25 4.25 4.21 4.21 4.08 และ
3.71 ตามล าดบั) 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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ตารางที ่4  แสดงค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรทีเ่ป็นผู้ประกอบการทีป่ระเมินผลการ
ปฏิบัติงานนักศึกษา ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์                                                                        (N=24) 

หัวข้อประเมิน µ 𝛔 แปลความหมาย 

ความประพฤติ 4.63 0.50 มากท่ีสุด 
กิริยามารยาท 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
การแต่งกาย 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
มนุษยสัมพนัธ์ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.38 มากทีสุ่ด 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีประเมินการฝึกงานของนกัศึกษา มีความเห็น

ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด (µ =  4.65 ) และเม่ือพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ผู ้ประกอบการท่ีประเมินการฝึกงานของนักศึกษา มีความเห็นระดับมากท่ีสุด ดังน้ี  
กิริยามารยาท การแต่งกาย ความประพฤติ มนุษยสัมพนัธ์ (4.71 4.67 4.63 และ4.58 ตามล าดบั) 
 
ตารางที ่5  แสดงค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรทีเ่ป็นผู้ประกอบการทีป่ระเมินผลการ
ปฏิบัติงานนักศึกษา จ าแนกทกัษะรายด้าน                                                                            (N=24) 

หัวข้อประเมิน µ 𝛔 แปลความหมาย 

ทกัษะดา้นความรู้ทางวชิาการ 4.42 0.50 มาก 
ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน 4.35 0.37 มาก 
ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 4.65 0.38 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.36 มาก 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ประชากรท่ีเป็นสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ประเมินผลการ

ปฏิบติังานนกัศึกษาภาควชิาเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.43) 
เม่ือจ าแนกทกัษะรายดา้น สถานประกอบการประเมินระดบัมากท่ีสุด คือ ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (µ = 
4.65) ส่วนทกัษะด้านความรู้ทางวิชาการ (µ = 4.42) และ ทกัษะด้านการปฏิบติังาน (µ = 4.35)  สถาน
ประกอบการประเมินระดบัมาก 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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ตารางที ่ 6 แสดงค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t-test  ของประชากรสถาน
ประกอบการทีม่ีต่อนักศึกษาฝึกงาน ทกัษะด้านความรู้ทางวชิาการ  (N=24) 

หัวข้อประเมิน รัฐบาล เอกชน t Sig. 

µ 𝛔 µ 𝛔 

ความรู้ทางวชิาการ 4.54 0.52 4.27 0.65 1.12 0.28 
ความสามารถในการน าความรู้มาใชใ้น
เชิงปฏิบติั 

4.38 0.65 4.36 0.67 0.08 0.94 

ความสามารถในการรับความรู้ใหม่ 4.62 0.51 4.55 0.69 0.29 0.78 
การคน้หาความรู้เพิ่มเติม 4.38 0.51 4.18 0.60 0.90 0.38 

รวม 4.48 0.45 4.34 0.57 0.67 0.51 

  
จากตารางท่ี 6 พบว่า ประชากรท่ีเป็นสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ประเมินผลการ

ปฏิบติังานนกัศึกษาภาควชิาเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล ในทกัษะดา้นความรู้ทางวิชาการ ในภาพรวมและราย
ข้อพบว่าสถานประกอบการต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในทุกรายการ และเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากรท่ีเป็นผู ้ประกอบการรัฐบาล ประเมินนักศึกษา ค่าเฉล่ียสูงกว่า
ผูป้ระกอบการเอกชนในทุกรายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
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ตารางที ่7 แสดงค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t-test  ของประชากรสถาน
ประกอบการทีม่ีต่อนักศึกษาฝึกงาน ทกัษะด้านการปฏิบัติงาน                                                (N=24) 

หัวข้อประเมิน รัฐบาล เอกชน t Sig. 

µ 𝛔 µ 𝛔 

ความสม ่าเสมอ 4.69 0.48 4.45 0.52 1.16 0.25 
การตรงต่อเวลา 4.77 0.44 4.27 0.65 2.23 0.04* 
ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 4.54 0.52 4.64 0.51 -0.47 0.65 
ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.77 0.44 4.64 0.51 0.69 0.50 
ความคิดริเร่ิม 4.15 0.38 4.00 0.63 0.74 0.50 
ความเป็นผูน้ า 3.69 1.25 3.73 0.647 -0.08 0.93 
การปฏิบติัตามกฎวนิยัของหน่วยงาน 4.69 0.48 4.73 0.47 -0.18 0.86 
เทคนิคในการปฏิบติังาน 4.38 0.51 4.09 0.54 1.37 0.18 
ทกัษะในการปฏิบติังาน 4.31 0.48 4.09 0.54 1.04 0.31 
ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 4.31 0.63 4.09 0.70 0.80 0.43 
ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 4.31 0.63 4.18 0.61 0.50 0.62 
รวม 4.42 0.34 4.26 0.40 1.03 0.31 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ประชากรท่ีเป็นสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ประเมินผลการ
ปฏิบติังานนกัศึกษาภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล ในทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ในภาพรวมและรายขอ้
พบวา่สถานประกอบการต่างกนัมีเพียงขอ้เดียว คือ การตรงต่อเวลา ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนขอ้อ่ืน  ๆมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการรัฐบาล ประเมินนกัศึกษา ค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูป้ระกอบการเอกชนในรายการ
ดงัน้ี ความสม ่าเสมอ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ความคิดริเร่ิม 
เทคนิคในการปฏิบติังาน ทกัษะในการปฏิบติังาน ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน และ
ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ส่วนรายการอ่ืนๆ ผูป้ระกอบการเอกชน มีค่าเฉล่ียสูงกวา่  
ในรายการดงัน้ี ความตั้งใจในการปฏิบติังาน ความเป็นผูน้ า การปฏิบติัตามกฎวนิยัของหน่วยงาน 



บทความฉบับเตม็ 
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ตารางที ่8 แสดงค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t-test  ของประชากรสถาน
ประกอบการทีม่ีต่อนักศึกษาฝึกงาน ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์                                               (N=24) 

หัวข้อประเมิน รัฐบาล เอกชน t Sig. 

µ 𝛔 µ 𝛔 

ความประพฤติ 4.62 0.51 4.64 0.51 -0.10 0.92 
กิริยามารยาท 4.69 0.48 4.73 0.47 -0.18 0.86 
การแต่งกาย 4.69 0.48 4.64 0.51 0.28 0.78 
มนุษยสัมพนัธ์ 4.54 0.52 4.64 0.51 -0.47 0.65 

รวม 4.63 0.40 4.66 0.38 -0.15 0.88 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า ประชากรท่ีเป็นสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ประเมินผลการ
ปฏิบติังานนกัศึกษาภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล ในทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ในภาพรวมและรายขอ้
พบวา่สถานประกอบการต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุกรายการ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการรัฐบาล ประเมินนกัศึกษา ค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูป้ระกอบการเอกชน
ในรายการ การแต่งกาย ส่วนรายการอ่ืนๆ ผูป้ระกอบการเอกชน มีค่าเฉล่ียสูงกว่า ในรายการดงัน้ี 
ความประพฤติ กิริยามารยาท มนุษยสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
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ตารางที ่9 แสดงค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t-test  ของประชากรสถาน
ประกอบการทีม่ีต่อนักศึกษาฝึกงาน จ าแนกทกัษะรายด้าน                                                (N=24) 

หัวข้อประเมิน รัฐบาล เอกชน t Sig. 

µ 𝛔 µ 𝛔 

ทกัษะดา้นความรู้ทางวชิาการ 4.48 0.45 4.34 0.57 0.67 0.51 
ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน 4.42 0.34 4.26 0.40 1.03 0.31 
ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 4.63 0.40 4.66 0.38 -0.15 0.88 
รวมทุกดา้น 4.48 0.34 4.36 0.38 0.78 0.45 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ประชากรท่ีเป็นสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ประเมินผลการ
ปฏิบติังานนักศึกษาภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล ในทกัษะด้านความรู้ทางวิชาการ ทกัษะด้านการ
ปฏิบติังาน ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และเก่ียวกบัการประเมินการฝึกงานของนกัศึกษาในภาพรวมทุกดา้น 
พบวา่สถานประกอบการต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุกรายการ  และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการรัฐบาล ประเมินนกัศึกษา ค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูป้ระกอบการเอกชน 
ในทกัษะดา้นความรู้ทางวชิาการ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ส่วนทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบการ
เอกชนมีค่าเฉล่ียสูงกวา่  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตอนที ่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ จากผู้ประกอบการ มีดังนี ้
ผูป้ระกอบการรัฐบาลและเอกชนมีความคิดเห็น เหมือนกนัในประเด็นต่าง  ๆดงัน้ี (ความถ่ี) 

1. นกัศึกษามีความรับผดิชอบ ขยนั ตั้งใจปฏิบติังานดี (2)  
2. นกัศึกษาใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีศกัยภาพ เก่ง (2) 
3. นกัศึกษามีมนุษยสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (2) 

ความคิดเห็นในประเด็นทีแ่ตกต่างกนั ได้แก่ 
1. นกัศึกษาควรมีความกระตือรือร้นมากกวา่งานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง  ๆในโลกการ
ท างานจริงและควรใส่ใจในภาษาองักฤษมากข้ึน (1) 
2.   อยากใหเ้พิ่มเติมการท าโครงการ (Project) ร่วมกบับริษทัโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา  ใหค้  าแนะน า (1) 
3.   อยากใหน้กัศึกษามีความรู้เร่ืองค านวณมากข้ึน (1) 
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4.  ภาควชิาควรหาโอกาสใหน้กัศึกษาไดพ้ดูคุย-ร่วมงานกบัรุ่นพี่ท่ีจบการศึกษาแลว้เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจวางแผนอนาคตส าหรับการท างาน/การศึกษาต่อ (1) 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
1. จากกการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สถานประกอบการท่ีประเมินการฝึกงานของนกัศึกษา ส่วน

ใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 54.17 และเอกชนร้อยละ 45.83 จ าแนกตามเพศพบวา่สถานประกอบการ
ท่ีประเมินการฝึกงาน ส่วนใหญ่เป็น  เพศชาย ร้อยละ 66.67 เพศหญิง ร้อยละ 33.33  จ  าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นนกัวิจยั ร้อยละ 33.33 นกัวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 37.50 และอ่ืนๆ ร้อยละ 29.17 สถาน
ประกอบการท่ีประเมินการฝึกงานของนกัศึกษา มีความเห็นทกัษะดา้นความรู้ทางวิชาการ ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นในระดบั มาก (µ = 4.42) ความเห็นทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นใน
ระดบั มาก (µ =  4.35 )  ความเห็นทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด 
(µ =  4.65 ) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีประเมินการฝึกงานของนกัศึกษา มีความเห็น
ระดบัมากท่ีสุด ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.43) เม่ือจ าแนกทกัษะรายดา้น สถาน
ประกอบการประเมินระดบัมากท่ีสุด คือ ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (µ = 4.65) ส่วนทกัษะดา้นความรู้ทาง
วชิาการ (µ = 4.42) และ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน (µ = 4.36)  สถานประกอบการประเมินระดบัมาก 

2. สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาภาควิชา เคมี 
มหาวทิยาลยัมหิดล ในทกัษะดา้นความรู้ทางวิชาการ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
และเก่ียวกบัการประเมินการฝึกงานของนกัศึกษาในภาพรวมทุกดา้น พบว่าสถานประกอบการต่างกนัมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุกรายการ เม่ือพิจารณาในทกัษะแต่ละดา้น พบว่า ทกัษะดา้นความรู้ทาง
วชิาการ ในภาพรวมและรายขอ้พบวา่สถานประกอบการต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุกรายการ 
และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการรัฐบาล ประเมินนกัศึกษา ค่าเฉล่ีย
สูงกวา่ผูป้ระกอบการเอกชนในทุกรายการ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน ในภาพรวมและรายขอ้พบว่าสถาน
ประกอบการต่างกันมีเพียงข้อเดียว ซ่ึงเป็นขอ้ค้นพบท่ีส าคญั คือ การตรงต่อเวลา ท่ีมีความคิดเห็น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนขอ้อ่ืนๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากรท่ีเป็นผู ้ประกอบการรัฐบาล ประเมินนักศึกษา ค่าเฉล่ียสูงกว่า
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ผูป้ระกอบการเอกชนในรายการดงัน้ี ความสม ่าเสมอ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ความคิดริเร่ิม เทคนิคในการปฏิบติังาน ทกัษะในการปฏิบติังาน ความละเอียดรอบคอบ
ในการปฏิบติังาน และความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ส่วนรายการอ่ืนๆ ผูป้ระกอบการ
เอกชน มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ ในรายการดงัน้ี ความตั้งใจในการปฏิบติังาน ความเป็นผูน้ า การปฏิบติัตาม
กฎวินยัของหน่วยงาน ในทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ ในภาพรวมและรายขอ้พบว่าสถานประกอบการ
ต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุกรายการ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากรท่ี
เป็นผูป้ระกอบการรัฐบาล ประเมินนกัศึกษา ค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูป้ระกอบการเอกชนในรายการ การแต่งกาย 
ส่วนรายการอ่ืนๆ ผู ้ประกอบการเอกชน มีค่าเฉล่ียสูงกว่า ในรายการดังน้ี ความประพฤติ 
กิริยามารยาท มนุษยสัมพนัธ์ สรุปวา่ในภาพรวมทุกดา้น พบวา่สถานประกอบการต่างกนัมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนัในทุกรายการ  และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการ
รัฐบาล ประเมินนกัศึกษา ค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูป้ระกอบการเอกชน ในทกัษะดา้นความรู้ทางวชิาการ ทกัษะดา้น
การปฏิบติังาน ส่วนทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบการเอกชนมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สัณห์สินี กันโอภาสและคณะฯ (2556) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการฝึกงานของนกัศึกษา วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประจ าปีการศึกษา 2555  ผลการวจิยัพบวา่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นหน่วยงานเอกชน รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มี
ความพึงพอใจต่อการฝึกงานของนกัศึกษาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตามองคป์ระกอบ
ทั้ง 5 ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ มีความพึงพอใจเป็นอนัดบั 1 
ดา้นวนิยัและเจตคติในตนเอง มีความพอใจเป็นอนัดบั 2 ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความรู้ทางวิชาการ 
ตามล าดบั ส่วนด้านทกัษะทางวิชาชีพ มีความพอใจอยู่ในระดับมาก จากข้อมูลท่ีพบแสดงให้เห็นว่า 
นกัศึกษาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีวินยั
และมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ท่ีผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจภาพรวมในระดบั
มากท่ีสุด แต่ส าหรับดา้นทกัษะทางวิชาชีพ ซ่ึงไดรั้บคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงถือเป็นจุด
ดอ้ยท่ีสามารถปรับปรุง พฒันา ทกัษะทางวิชาชีพ เช่น ดา้นภาวะผูน้ า ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ การส่งเสริมใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตน้ 
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3. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากผูป้ระกอบการ พบวา่ ผูป้ระกอบการรัฐบาลมีค าชม
นกัศึกษา ไดแ้ก่ มีความพยายามเรียนรู้ตลอดเวลา นกัศึกษาใฝ่เรียนใฝ่รู้ และสามารถออกแบบการทดลองได้
เอง เด็กเก่งมาก มีความรับผิดชอบ ขยนัตั้งใจปฏิบติังานดี มีมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และมีสัมมา
คารวะ มีทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีดี มีขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ เวลาในการฝึกงานไม่เพียงพอกบัภาระหน้าท่ี      
ท่ีกลุ่มงาน รับผิดชอบ  ผูป้ระกอบการเอกชน มีค าชมนกัศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษายงัสามารถพฒันาไดอี้ก
มาก แต่ตอ้งการพี่เล้ียงท่ีคอยดูแลอยา่งสม ่าเสมอ นกัศึกษามีความตั้งใจและให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบั
การด าเนินงานของบริษทั นักศึกษามีความตั้งใจในการปฏิบติังาน และสามารถปฏิบัติงานได้ลุล่วง 
โดยรวมนกัศึกษาเป็นคนตรงต่อเวลา ร่าเริง สนุกสนาน พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ โดยรวมแลว้นกัศึกษามี
ความขยนั ชอบอาสาช่วยเหลืองานในส่วนงานอ่ืนๆ นกัศึกษามีศกัยภาพท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
ขอ้แนะน า ไดแ้ก่ นกัศึกษาควรมีความกระตือรือร้นมากกว่างานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้ไดเ้รียนรู้ส่ิง
ต่างๆ ในโลกการท างานจริงและควรใส่ใจในภาษาองักฤษมากข้ึน บริษทัอยากให้เพิ่มเติมการท าโครงการ 
(Project) ร่วมกับบริษทัโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าแนะน า  เน่ืองจากนักศึกษาฝึกงานยงัขาดความ
รอบคอบ อยากใหน้กัศึกษามีความระเอียดมากกวา่น้ี และให้นกัศึกษามีความรู้เร่ืองค านวณมากข้ึน ฝึกฝน
ตวัเองในเร่ืองของการพฒันาความรู้ใหม่ ให้มากข้ึน และภาควิชาควรหาโอกาสให้นกัศึกษาไดพ้บกบัรุ่นพี่
ท่ีจบการศึกษาแลว้เพื่อประกอบการตดัสินใจวางแผนอนาคตส าหรับการท างาน/การศึกษาต่อ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียท่ีไดต้  ่าสุดในแต่ละดา้นแลว้ พบวา่นกัศึกษาควรไดรั้บการพฒันาทกัษะ ดงัน้ี 

1. ภาควชิาเคมี ควรเพิ่มเติมเร่ืองความสามารถในการน าความรู้มาใชใ้นเชิงปฏิบติั โดยภาควชิา จดัให้
มีการเรียนการสอนรายวชิาสหกิจศึกษา / รายวชิาฝึกงาน / รายวชิาเยีย่มชมโรงงาน เป็นตน้ 

2. ภาควชิาเคมี ควรเพิ่มเติมเร่ือง ความเป็นผูน้ า  โดยการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้พิ่ม
ความเป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้น าเสนอ เช่น กิจกรรมค่ายพฒันาศกัยภาพ กิจกรรมทกัษะน้ีเพื่อเธอ เป็นตน้ 

3. ภาควชิาเคมี ควรเพิ่มเติมเร่ือง มนุษยสมัพนัธ์ โดยการจดักิจกรรมโอกาสใหน้กัศึกษาไดพ้บ กบั
รุ่นพี่ท่ีจบการศึกษาแลว้เพื่อประกอบการตดัสินใจวางแผนอนาคตส าหรับการท างาน/การศึกษาต่อ 
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ประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควชิาเคมี 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

The Online Room Reservation System Capability, Department of Chemistry      
Faculty of Science, Mahidol University. 

 
พิทกัษ ์คาํแหงพล  Pitak Khamhamgpon 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ การใชร้ะบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ  2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบจองห้อง
ออนไลน์  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการจองห้องเรียน ห้อง
ประชุมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จาํนวน 120 คน เคร่ืองมือในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความถูกต้องแม่นยาํ ด้านเวลา และด้านความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสมรรถนะ มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) แนวทางในการพฒันา ควรพฒันาระบบสารสนเทศระบบจองห้อง
ออนไลน์ โดยนาํเอา Software เขา้มาช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงภาษาท่ีจะนาํมาพฒันาคือ 
PHP เช่ือมต่อกบัการออกแบบฐานขอ้มูลท่ีพฒันาจาก MySql เพื่อใชใ้นการจดัเก็บฐานขอ้มูล พร้อมทั้งใช ้
Responsive Web Design หรือระบบการจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์(Content Management System : CMS) ท่ี
พฒันา คิดคน้ข้ึนมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพฒันา (Development) และบริหาร (Management) เวบ็ไซต ์
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ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกาํลงัคน ระยะเวลา และเงินทอง ท่ีใชใ้นการสร้างและควบคุมดูแล  เขา้มาช่วยในการ
พฒันาระบบจองหอ้งออนไลน์ 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ ระบบจองหอ้งออนไลน ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the Capability of an online room reservation system 
for the Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University and 2) design a development 
approach for the Bather online room reservation system. The populations were instructors, staff, and student 
who had used the Online reservation system totaled 120 peoples. The equipment was a questionnaire. Data 
was analyzed in term of frequency, percentage, average and standard derivation. 
 The result found out that 1) the Online room reservation system of Department of Chemistry, Faculty 
of Science, Mahidol University was on a high-satisfaction level. The precise, time management, and reliability 
apart were on high-level. The Capability was on general-level. 2) The development approach of an online 
room reservation system is to apply the software into the system to systematically collecting for further data 
process. To minimize resources PHP language will be used with a Responsive web-based was interface which 
links to MySQL collecting data Content Management System: CMS, which is designed for reduce the use of 
resource for developing and manage the website, including people, time management, and money for the 
development of online room reservation system.  

 

Keywords : Capability, Online room reservation system, Faculty of Science, Mahidol University. 
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บทน า 
ระบบสารสนเทศเป็นเสมือนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการดาํรงชีวิต และปัจจุบนัมีการ

นาํเอาขอ้ดีต่างๆดา้นระบบสารสนเทศเหล่าน้ี มาพฒันาปรับปรุงใชก้บักระบวนการทาํงาน จนเกิด
ข้ึนมาเป็นระบบสารสนเทศสํานกังานในการทาํงาน ระบบสารสนเทศก็นบัว่าเป็นระบบท่ีมีความ
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของเราเป็นอยา่งมาก มีการนาํเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการ
สารสนเทศ ใชใ้นการเก็บขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สารสนเทศท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในเวลาอนัรวดเร็วและถูกตอ้งท่ีสุด ระบบสารสนเทศ
สํานักงานเขา้มามีบทบาทในการทาํงานมากข้ึนเน่ืองจากสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลได้อย่างแม่นยาํ มีความทนัสมยัและสามารถท่ีจะบริการ
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วและยงัเอ้ืออาํนวยปะโยชน์ให้กบัพนักงานฝ่ายต่างๆในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอันเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเฉพาะด้านฮาร์ดแวร์(Hardware) 
ซอฟตแ์วร์(Software)และบุคลากร(People ware) จรัส อติวทิยาภรณ์(2554) ทาํให้มีการจดัเก็บขอ้มูล
อย่างเป็นระบบระเบียบ ช่วยให้ประหยดังบประมาณในการใช้ทรัพยากรท่ีส้ินเปลืองและช่วยลด
เวลาในการดาํเนินงานอีกดว้ย 
 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นหน่ึงหน่วยงานท่ีให้บริการด้าน
การศึกษา มีนกัศึกษาจาํนวนมากท่ีเขา้มาศึกษาในภาควิชาเคมี ทั้งคณาจารย ์และกิจกรรมต่างๆท่ีมี
มากมาย ทาํให้การกาํกบัดูแลเร่ืองการจองห้องเรียน ห้องประชุมดูแลไม่ทัว่ถึง ทั้งระบบจองห้อง
ออนไลน์ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีมีอยูปั่จจุบนัยงัมีการเรียกดูขอ้มูล การ
จองห้องยงัสอบถามผ่านทางเจ้าหน้าท่ีเพียงทางเดียว ทาํให้เกิดความล่าช้าเม่ือพิจารณาระบบ
สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการดําเนินงานในปัจจุบันพบว่ายงัขาดสารสนเทศท่ีเข้ามาช่วย
สนบัสนุนการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อแกปั้ญหาดา้นการจองหอ้งและพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั ผูว้ิจยั
มีแนวคิดท่ีจะทดสอบประสิทธิภาพระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ใช้เป็น
ส่ือกลางกาํกบัดูแลการจองหอ้งและผูใ้ชง้าน  
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วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ การใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2 . เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวความคิดท่ีใช้
ในงานวิจัย  เร่ือง ประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ดงัน้ี 

                                 

 

 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ 

 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงมีขอบเขตดงัน้ี  

ตวัแปรต้น 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ  
- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ
ผูรั้บบริการ

ตวัแปรตาม 

ประสิทธิภาพระบบจองห้องออนไลน์ ภาควชิาเคม ี
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

1. ดา้นสมรรถนะ 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 

3. ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ 

4. ดา้นเวลา 
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 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูใ้ช้บริการจองห้องเรียน ห้อง
ประชุมประกอบดว้ย คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
จาํนวนทั้งส้ิน 120 คน  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 
 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
     1) ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพผูรั้บบริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
     2) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ การใช้ระบบจองห้อง
ออนไลน ์ไดแ้ก่ ดา้นสมรรถนะ  ดา้นความน่าเช่ือถือ  ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ  และดา้นเวลา ซ่ึงปัจจยัดา้น
ต่าง  ๆทาํใหรั้บรู้ถึงประสิทธิภาพการใชร้ะบบจองหอ้งออนไลน์ 
 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีดาํเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ทราบระดบัประสิทธิภาพความคิดเห็นของผูใ้ชร้ะบบจองหอ้งออนไลน์และสามารถนาํขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวจิยัวางแผนไปพฒันาระบบจองหอ้งออนไลน์ใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน  
 2. ทราบแนวทางการพฒันาระบบจองห้องออนไลน์การฟังก์ชนัใหม่ของระบบจองห้องออนไลน์
เขา้มาใชง้าน ซ่ึงจะทาํใหร้ะบบมีความเสถียรมากข้ึน  เร็วข้ึนและรองรับกบัการใชง้านในจาํนวนท่ีมากข้ึน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ผูว้ิจยัไดศึ้กษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาใชใ้นการ
กาํหนดกรอบแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 
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ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎแีละแนวคิด เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ไดนิ้ยามคาํน้ีวา่ เทคโนโลยีวิทยาการท่ีเก่ียวกบั

ศิลปะในการนาํเอาวทิยาศาสตร์ประยกุตม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติัและอุตสาหกรรม 
ควรชิต มาลยัวงศ์ (2540) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัเก็บ ประมวล และเผยแพร่สารสนเทศ ซ่ึงรวมแลว้ก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ส่ือสารโทรคมนาคม 

เม่ือพิจารณาจากคาํจาํกดัความและความหมายของระบบสารสนเทศจากนกัวิชาการหลายท่าน
พอสรุปไดว้า่ 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ แลว้นาํมาวิเคราะห์หรือ
ประมวลขอ้มูล จดัเก็บรักษาเพื่อให้อยูใ่นสภาพท่ีสามารถนาํเสนอหรือนาํไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์
ต่อการบริหาร การวางแผน รวมทั้งการวนิิจฉยัการสั่งการอยา่ง มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพ 

แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีกล่าวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยทัว่ไป จะกล่าวถึงผลการ
ปฏิบติังาน (Performance) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัประสิทธิภาพใน การปฏิบติังาน (Efficiency) 
คือ เม่ือมีผลการปฏิบติัดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการทาํงานสูง ถา้ผลการปฏิบติังานไม่ดีก็ถือว่า
ประสิทธิภาพในการทาํงานตํ่า ซ่ึงในส่วนของความหมายของคาํว่า ประสิทธิภาพ ได้มีผูใ้ห้
ความหมายต่างๆ ไวท่ี้สาํคญัมีดงัน้ี 

ครรชิต มาลยัวงศ ์(2543) ให้ความเห็นวา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง การทาํงานให้เสร็จรวดเร็ว 
หรือโดยใชท้รัพยากรแต่นอ้ย ก็หมายถึงการมีประสิทธิภาพได ้

ประสิทธิภาพ หมายถึง ระยะเวลาท่ีใช้ในการดาํเนินงานมี ความเหมาะสมสอดคล้องกับ
คุณภาพ และปริมาณของงานโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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ความส าคัญในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาประสิทธิภาพ 
ครรชิต มาลยัวงศ ์(2543) การพฒันาบุคลากรเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

พร้อมท่ีจะปฏิบติังานทั้งในหนา้ท่ีปัจจุบนั และตาํแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายในอนาคตเป็นอนัดบั
ถดัไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นต่างก็เขา้ใจความสาํคญัของการพฒันาบุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํเนินการในหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบนัทุก
หน่วยงานต่างพฒันาระบบรวบรวมจดัเก็บข้อมูล เพื่อพฒันาใช้ในองค์กรของตน เช่น ระบบ
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจดัเก็บขอ้มูลภาษี
เป็นตน้ องคก์รทุกระดบัเห็นความสาํคญัท่ีจะนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทาํงานในการ
ประกอบการทางเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม จาํเป็นตอ้งหาวิธีในการเพิ่ม ผลผลิต ลด
ตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารเขา้มาช่วยทาํ ให้เกิด
ระบบอัตโนมัติ เราสามารฝากถอนเงินสดผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มได้ตลอดเวลาธนาคารสามารถ
ให้บริการได้ดีข้ึนทาํให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ระบบการจดัการทุกแห่งตอ้งการใช้
ขอ้มูล เพื่อดาํเนินการและการตดัสินใจ ระบบธุรกิจจึงใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยให้การทาํงาน เช่น ใช้
ในระบบจดัเก็บเงินสด จองตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจายเม่ือมีการพฒันาระบบขอ้มูล
และการใช้ขอ้มูลไดดี้การบริการต่างๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผูใ้ชส้ามารถสั่งซ้ือ
สินคา้จากท่ีบา้นสามารถสอบถามขอ้มูลผา่นทางโทรศพัท ์นิสิตนกัศึกษาบางมหาวิทยาลยัสามารถ
ใชค้อมพิวเตอร์สอบถามผลการเรียนจากท่ีบา้นได ้

เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวขอ้งกบัคนทุกระดบัพฒันาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้
ชีวิตความเป็นอยูข่องคนเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ดงัจะเห็นไดจ้ากการพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์การใช้
ตารางคาํนวณและใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมต่างกนั เป็นตน้ 

ครรชิต มาลยัวงค ์(2543) จาํแนกเทคโนโลยีสารสนเทศตามลกัษณะของการใชง้านโดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
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1. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเก็บขอ้มูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพบรรยากาศ กลอ้งถ่ายวิดีทศัน์ กลอ้ง
ถ่ายภาพ เคร่ืองเอกซเรย ์ฯลฯ 

2. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลจะเนน้ส่ือท่ีใชบ้นัทึก เช่น จานแสงหรือจานเลเซอร์ เทป
แม่เหล็ก จานแม่เหล็ก บตัรเอทีเอม็ ฯลฯ 

3. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการประมวลผลขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ดา้นฮาร์ดแวร์ และซอฟทแ์วร์ 

4. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการแสดงผลขอ้มูลสารสนเทศ เช่น เคร่ืองพิมพแ์บบต่างๆ จอภาพ 
5. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัทาํสาํเนาสารสนเทศ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
6. เทคโนโลยีสําหรับถ่ายทอดส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ ไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคมต่างๆ เช่น 

วิทยุ โทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โทรเลข เทเล็กซ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้ ง
ระยะใกลแ้ละระยะไกล 

ประโยชน์การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ครรชิต มาลยัวงศ ์(2541) กล่าวในเร่ืองของแนวทางการใชไ้อทีในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจว่า 

เทคโนโลยีสารสนเทศไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองดว้ยความรวดเร็วยิ่งเพื่อสนองความตอ้งการ
ของการใชบ้ริการ โดยมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นระบบเครือข่าย และ
ดา้นผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้
หลายหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับงานหรือกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการตวัอย่างเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีการประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลาย 

1. โทรสาร (Facimile) 
เป็นรูปแบบหน่ึงของการส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด

โดยสหภาพโทรคมนาคมสากล (International Tele Communication) เคร่ืองโทรสารเร่ิมมีใชก้นัมา
นานแลว้ ปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาสามารถติดตั้งระบบให้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ือง Fax / Modems 
เพื่อส่งและรับโทรสารไดเ้ช่นกนั 

 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

98 
 
 
 

2. การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) 
เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่งข้อมูลทางธุรกิจ เช่น การสั่ง ซ้ือจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึง สามารถนํามาปรับใช้ได้กับ
อุตสาหกรรมผลิตและการคา้ปลีก และเป็นประโยชน์ต่อระบบคลงัสินคา้ท่ีเรียกว่า Just-In-time, 
Steamlined acquisition และระบบจดัจาํหน่าย (Distribution System) 

3. ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
E-mail คือ ระบบท่ีผู ้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกับผู ้ใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน บนเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร สามารถใหบ้ริการส่งจดหมาย โดยคียข์อ้ความ
ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อส่งไปสู่รับอีกด้านหน่ึงของเครือข่าย ปัจจุบนัได้ขยายการให้บริการไปสู่
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ผูอ่้านรับข่าวสารได้จากหน้า
จอคอมพิวเตอร์ 

4. ส่ือประสม (Multimedia) 
เป็นการผสมผสานทั้งขอ้มูล ภาพถ่าย ภาพไดอาแกรม ภาพเคล่ือนไหว เขา้ดว้ยกนั ทาํให้ผูใ้ช้

ส่ือสามารถอ่านขอ้ความ ฟังเสียง และเห็นภาพ ทั้งท่ีเป็นภาพน่ิงและ ภาพเคล่ือนไหวไวแ้ละยงั
สามารถโตต้อบแลกเปล่ียนส่ือสารขอ้มูลไดด้ว้ยนิยมใช ้Multimedia ในงานท่ีตอ้งการสีสัน เช่นงาน
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ งานนาํเสนอขอ้มูล (Presentation) 

5. พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) 
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  คือ การดํา เ นินธุรกิจซ้ือ - ขายสินค้าและบริการโดยใช้ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย เช่น อินเตอร์เน็ต ผูซ้ื้อสามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ
สินคา้และบริการต่างๆ ทัว่โลกไดอ้ย่างรวดเร็ว ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ตอ้งติดต่อผ่าน
ตวัแทนหรือพอ่คา้คนกลาง ส่วนผูข้ายสามารถโฆษณาสินคา้หรือบริการไปยงัตลาดต่างๆ ทัว่โลกได้
ทุกเวลาและเขา้ถึงลูกคา้เป็นจาํนวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็วในเวลาพร้อมกนั 

6. ระบบประมวลธุรกรรมหรือรายการคา้ (Transaction Processing System)  
เป็นระบบสําหรับบนัทึกธุรกรรมหรือรายการคา้ (Transaction) ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั แลว้

ดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เม่ือบริษทัไดรั้บใบสั่งสินคา้ซ่ึงเป็นรายการคา้อย่างหน่ึง บริษทัก็จะรีบ
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จดัส่งของ จดัทาํใบส่งสินคา้แล้วส่งไปให้ผูซ้ื้อ ต่อจากนั้นเม่ือผูซ้ื้อชาํระเงินไวเ้ป็นหลกัฐานใน
ระบบ ระบบประมวลธุรกรรมท่ีรู้จกักนัดีก็คือระบบบญัชีประเภทต่างๆ ระบบพสัดุ สินคา้คงคลงั 
ระบบประมวลธุรกรรม มีความสาํคญัมากเพราะเป็นระบบท่ีเป็นพื้นฐานของระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นยงัเป็นระบบท่ีทาํหนา้ท่ีจดัเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลของหน่วยงานดว้ยขอ้น่าสังเกต ก็
คือ ระบบประมวลผลธุรกรรมของหน่วยงานหรือบริษทัต่างๆ นั้น ส่วนมากเป็นระบบหลกั ของ
ธนาคารคือ ระบบฝากถอนเงิน ระบบหลกัเหล่าน้ีนิยมเรียกวา่ Mission Critical System ประโยชน์
สําคญัของระบบเหล่าน้ีคือ ทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึนให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว ประหยดัทรัพยากรในระยะยาว(เพราะตอ้งลงทุนเอง)  ควรชิต มาลยัวงศ ์(2540) 

ครรชิต มาลยัวงศ ์(2543) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการพิจารณาการจดั IT ในองคก์รณ์ 7 ดา้น 
1. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
2. ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ คือแผนท่ีสําหรับนาํทางไปสู่การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ด้านการกาํหนดมาตรฐานและด้านการลงทุนทางด้าน IT คือ มาตรฐาน ตวัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และซอฟทแ์วร์ การใชม้าตรฐานซอฟทแ์วร์เดียวกนัในหน่วยงานจะทาํให้ สะดวกข้ึน
ไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร 

4. ดา้นการจดัองคก์รดา้นและการบริหารงานทางดา้นระบบ คือ การพยายามสร้างองคก์รดา้น
ไอทีของหน่วยงานใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน 

5. ดา้นการจดัการผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ คือ การจดัการใหบ้ริการแก่ ผูใ้ชใ้นหน่วยงานท่ีมี
เป็นจาํนวนมากเกินกวา่ท่ีแผนก IT จะสามารถดูแลได ้

6. ดา้นการจดัการขอ้มูลและการรักษาความปลอดภยัของระบบ คือ การแบ่งปันการใชข้อ้มูล 
7. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร และการสร้างสัมพนัธ์กบัผูข้าย คือ ควรจะทาํความรู้จกักบั

ผูข้าย 
ครรชิต มาลยัวงศ์ (2543) กล่าวว่า ในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้นําเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ดา้นไอทีมาใชอ้ย่างกวา้งขวางมากแลว้ แต่การใช้นั้นก็ยงัไม่ไดช่้วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ
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ผลผลิตของหน่วยงานให้ดีข้ึนกวา่เดิมนกั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเรายงัใชไ้อทีกนัในระดบัตํ่าหรือใชก้นั
อย่างผิวเผินมากนัน่เอง การใช้ไอทีทุกวนัน้ีจึงทาํให้เรายิ่งขาดดุลการคา้มากข้ึนเพราะเราไม่ไดใ้ช้
อยา่งฉลาดเท่าท่ีควร 

ประวตัิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2501 ในนาม

โรงเรียนเตรียมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยัแพทยศ์าสตร์ เพื่อจดัการศึกษาเตรียมแพทย ์และเตรียม
ประเภทวิชาอ่ืนๆ ข้ึนภายในมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติัยก
ฐานะข้ึนเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี-โท-เอก ในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 
2511 คณะวิทยาศาสตร์ได้ยา้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ พื้นท่ีปัจจุบนัในปี พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช 
ให้ใชพ้ระนามาภิไธย มหิดล เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลยั และต่อมาไดมี้ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะวิทยาศาสตร์ จึงไดใ้ชช่ื้อ
ใหม่เป็น คณะวิทยาศาสตร์  ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีท่ีทาํการ 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ 
วทิยาเขตพญาไท และวทิยาเขตศาลายา สาํหรับการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้น
ปีท่ี 1-2 และเป็นสถานท่ีปฏิบติัการวิจยั ซ่ึง MUSC เป็นผูน้ําการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกทางสาขา
วทิยาศาสตร์ สร้างนกัวจิยัระดบัมนัสมองใหก้บัประเทศ ในสาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
การแพทย ์เป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ีผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก และผลิตบณัฑิตปริญญาตรี-โท-
เอก ออกมาอย่างต่อเน่ือง บณัฑิตเหล่าน้ีไดรั้บใชส้ังคม เป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั ทั้งในส่วนกลางและใน
ส่วนภูมิภาค ผลผลิตจาก MUSC คุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับในระดบั
นานาชาติ (คณะวทิยาศาสตร์, 2556) ในการบริหารงานของคณะวทิยาศาสตร์ มีคณบดี เป็นผูน้าํดา้นวิชาการ
และการบริหารจดัการมีคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกาํหนดและเสนอนโยบายและแนว
ทางการบริหารงานตามภารกิจหลกั เพื่อให้ดาํเนินการโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย เป้าหมายและทิศทางของ
มหาวิทยาลยั มีคณะท่ีปรึกษาคณบดี ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร ผูใ้ช้บณัฑิต ปัจจุบนั
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย ์โครงสร้างส่วนสนบัสนุน
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องคก์าร ภายใตส้าํนกังานคณบดี ประกอบดว้ย 13 งานและ 1 โครงการจดัตั้งงาน นอกจากน้ียงัมีหน่วยวิจยั
และเครือข่ายวจิยั ของคณะวทิยาศาสตร์ จาํนวน 12 หน่วย 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กนัตยา เพิ่มผล (2541) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานวา่เป็นการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่ม

ความสามารถและทกัษะในการทาํงานของตนเองหรือผูอ่ื้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 
กล่าวคือ ประการแรก ก่อนท่ีคนจะเข้าสู่การทาํงานในองค์กรหน่ึงๆนั้นตอ้งมีความรู้ความสามารถมี
คุณสมบติัตรงตามท่ีองคก์รตอ้งการ ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประการท่ีสอง เม่ือบุคคลเขา้สู่งานแลว้
ก็เป็นหนา้ท่ีขององคก์รท่ีจะตอ้งพฒันาบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานให้ดีท่ีสุดเพื่อประสิทธิผล
ขององคก์ร  

นันทนิธ์ิ เอิบอ่ิม (2546) ได้พฒันาระบบจดัการหอพกัด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server ของ
หอพกัสถาบนัราชภฏัอุตรดิตถ์ โดยระบบท่ีพฒันาข้ึนใชภ้าษา Visual Basic และระบบฐานขอ้มูลนกัศึกษา 
การลงทะเบียนเขา้หอพกัใหม่ การยกเลิกการจองการตรวจสอบการเขา้พกัในแต่ละวนั รายงานสถานการณ์
เขา้พกัของนกัศึกษาในแต่ละวนั เป็นตน้ ซ่ึงระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัหน่วยงานท่ีมี
ลกัษณะการจดัการท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้ผลทดสอบระบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญมีประสิทธิภาพในระดบัดี   

ธีรพล ด่านวิริยะกุล (2549) ได้พฒันาระบบการจองห้องพกัผ่านเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษาโลลิต้า
บงักะโล เกาะสมุย โดยการประยุกต์ใชเ้วบ็เซอร์วิส ซ่ึงพฒันาโดยภาษา PHP และภาษา HTML ร่วมกบั
ระบบฐานข้อมูล MySQL และออกแบบระบบโดยใช้ภาษา UML เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กับ
นกัท่องเท่ียวและเอเยนซ่ีท่ีมาติดต่อกบัทางบงักะโล ระบบดงักล่าวสามารถให้บริการกบันกัท่องเท่ียวและ
เอเยนซ่ีผา่นระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบบสามารถนาํมาช่วยบริหารจดัการ การจองห้องพกัไดดี้ยิ่งข้ึน และ
ระบบท่ีพฒันาน้ีมีประสิทธิภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

พรรณทิพา แอดาํ (2549) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํ
สารสนเทศเร่ิมจาก การจดัเก็บ ประมวลผล แสดงผลและเผยแพร่สารสนเทศ ทั้งการส่งผ่านและรับ
สารสนเทศด้วยวิธีการรวดเร็ว องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ ได้แก่ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูลและระบบการจดัการขอ้มูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้
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สําหรับการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให้ได้สารสนเทศตามท่ีต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือก การจัดหา การวิเคราะห์ เน้ือหา หรือการค้นคืนสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูล จะช่วยให้การส่ือสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ไปยงัผูใ้ช้ในท่ีต่างๆเป็นไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ เช่นข้อมูล ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของตวัเลข 
ตวัอกัษร ภาพ และเสียง โดยเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการส่ือสารหรือเผยแพร่สารสนเทศไดแ้ก่ เทคโนโลยีท่ีใช้
ในระบบส่ือสารขอ้มูล เช่น ระบบโทรศพัท ์โทรเลข วิทยุ โทรทศัน์ และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การสร้างสารสนเทศใหผู้ใ้ชน้ั้นไม่สามารถกระทาํได ้หากขาดขอ้มุลท่ีเป็นวตัถุดิบ ในการสร้างสารสนเทศ 
ส่ิงท่ีสําคญัตามมาคือ การนาํขอ้มูลเขา้ระบบท่ีจะจดัระเบียบขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ในการคน้คืน บาํรุงรักษา  ปรับปรุงเพิ่มเติมขอ้มูล รวมทั้งการดูแลความปลอดภยัของขอ้มูล 
ถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันาระบบสารสนเทศ 

กรรณิการ์ เก็งวนิิจ (2551) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อประชาสัมพนัธ์โครงการเพชรใน
ตม ผลการวจิยัพบวา่ 1) เวบ็ไซตเ์พื่อประชาสัมพนัธ์โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวโิรฒ ผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคการออกแบบในระดบัดีมาก
และ 2) ผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตมี์ความพึงพอใจในดา้นการนาํเสนอเน้ือหาดา้นภาพ ดา้นตวัอกัษรและการใชสี้
ดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูลอยูใ่นระดบัดีมาก 

พรรณยงค์ เป้าพุคา (2555) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ผา่นระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบน้ีพฒันาข้ึนมาในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชัน่ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL Server ในการทดสอบระบบ มีการนาํ
โปรแกรมไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ของผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านทัว่ไป เพื่อทดลองใชง้าน และประเมินความ
พึงพอใจในดา้นต่างๆ ของระบบ  

พชัราวรรณ บุญแสน (2554) ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบอินทราเน็ต : กรณีศึกษา องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระบบน้ีพัฒนาให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาํระบบมาใช้เพื่อพฒันาองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานต่อ
ระบบอินทราเน็ตของบุคลากรดา้นต่าง  ๆ
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วธิีการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 120 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการสุ่ม (Sample Random 
Sampling) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม โดยมีโครงสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพผูรั้บบริการ และความถ่ี
ในการใชบ้ริการ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในประเด็นด้านต่างๆของระบบจองห้องออนไลน์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นควาน่าเช่ือถือ ดา้น
ความถูกตอ้งแม่นยาํ และดา้นเวลา 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขอ IRB จากสํานกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนชุดกลางมหาวิทยาลยัมหิดล (MU 

Central-IRB) ไดร้หสัโครงการ MU-CIRB 2019/074.0503 
2. ขอความอนุเคราะห์ขออนุญาติหัวหน้าภาควิชาเคมี ในการเก็บขอ้มูลจากจากคณาจารย ์บุคลากร 

และนกัศึกษา ท่ีจะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจากภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
3. เก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
4. กาํหนดการส่งคืนขอ้มูล โดยใหส่้งคืนท่ีภาควชิาเคมีภายใน 15 วนั 
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5. ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาซ่ึงเป็นฉบบัสมบูรณ์ มาบนัทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป แล้ว
นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพผูรั้บบริการ และความถ่ี

ในการใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในประเด็นด้านต่างๆของระบบจองห้องออนไลน์ 

ภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้น
ความถูกตอ้งแม่นยาํ และดา้นเวลา 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงมี
รายละเอียด โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะวิเคราะห์ทั้งภาพรวมปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้อง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยใช้
เกณฑส์มบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวของเบสต ์(Best,1981) ในการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  มากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  มาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  นอ้ย 
        คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด ขอ้มูลขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้อง
ออนไลน์ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
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ผลการวจิัย 
พบว่าประชากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 61.67 เพศ

ชาย 46 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 
รองลงมาอายุต ํ่ากวา่ 26 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35 อายุระหวา่ง 31- 35 ปี จาํนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.67 อายุ 36 – 40 ปีและอายุ 41-45 ปี จาํนวน 3 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 2.50 และตั้งแต่ 
46 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 สถานภาพของผูรั้บบริการเป็นนกัศึกษา จาํนวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือคณาจารย ์จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ความถ่ีในการใช้บริการ 1-3 
คร้ัง/สัปดาห์ จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมา 4 - 6 คร้ัง/สัปดาห์ จาํนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.50 และมากกวา่ 6 คร้ัง/สัปดาห์ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียรวม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม ของประสิทธิภาพใช้ระบบจองห้องออนไลน์ 
ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจยัดา้นสมรรถนะ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความถูก
ตอ้งแม่นยาํ และดา้นเวลา ตามลาํดบั                                                                                                                        (N=120) 

ด้านประสิทธิภาพระบบจองห้องออนไลน์ 
ระดับความคิดเห็น 

        แปลผล 
ดา้นสมรรถนะ 3.41 0.85 ปานกลาง 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.95 0.02 มาก 
ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ 4.03 0.03 มาก 
ดา้นเวลา 4.03 0.06 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.85 0.41 มาก 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่าประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ประสิทธิภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
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พบว่า ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.03 4.03 และ 3.95 คะแนน 
ตามลาํดบั) และ ดา้นสมรรถนะ มีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41 คะแนน) 
 
ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการใชร้ะบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชา
เคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจยัดา้นสรรมถนะ                                                          (N=120) 

ด้านสมรรถนะ 
ระดับความคิดเห็น 

        แปลผล 
1. 1. จาํนวนผูใ้ชง้านระบบจองหอ้งออนไลน์ในปริมาณมากทาํใหโ้หลดชา้ 2.58 0.92 ปานกลาง 
2. 2. ระบบจองหอ้งออนไลน์ใชง้านไดดี้ตลอดเวลา 3.76 0.84 มาก 
3. 3. ความเร็วของการแสดงผลขอ้มูลระบบ 3.88 0.79 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.41 0.85 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 2 พบว่าประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจยัดา้นสมรรถนะโดยรวมมีประสิทธิภาพปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41 คะแนน) เม่ือ
พิจารณาจากปัจจยัรายขอ้ยอ่ยพบวา่ ความเร็วของการแสดงผลขอ้มูลระบบ  ระบบจองห้องออนไลน์ใชง้าน
ไดดี้ตลอดเวลาและจาํนวนผูใ้ช้งานระบบจองห้องออนไลน์ในปริมาณมากทาํให้โหลดช้า (ค่าเฉล่ีย 3.88 
3.76 และ 2.58 คะแนน ตามลาํดบั) 
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ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการใชร้ะบบจองหอ้งออนไลน์ ภาควชิา
เคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ                                                 (N=120) 

ด้านความน่าเช่ือถือ 
ระดับความคิดเห็น 

        แปลผล 
1. ระบบมีความน่าเช่ือถือ 3.99 0.88 มาก 

4. 2. ความถูกตอ้งของขอ้มูลทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 4.03 0.88 มาก 
5. 3. ระบบมีเสถียรภาพ ไม่หลุดหรือล่มบ่อย 3.88 0.86 มาก 
6. 4. ระบบตอบสนองและแสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 3.91 0.84 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.95 0.02 มาก 
จากตารางท่ี 3 พบว่าประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ในปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือโดยรวมมีประสิทธิภาพมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95 คะแนน) เม่ือ
พิจารณาจากปัจจยัรายข้อย่อยพบว่า ความถูกต้องของข้อมูลทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ระบบมีความ
น่าเช่ือถือ ระบบตอบสนองและแสดงผลได้อย่างรวดเร็วและระบบมีเสถียรภาพ ไม่หลุดหรือล่มบ่อย
(ค่าเฉล่ีย 4.03 3.99 3.91 และ 3.88 คะแนน ตามลาํดบั) 

 
ตารางที ่4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการใชร้ะบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชา
เคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจยัดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ                                        (N=120) 

ด้านความถูกต้องแม่นย า 
ระดับความคิดเห็น 

        แปลผล 
7. 1. การใหค้าํปรึกษาและแกไ้ขสาํหรับการใชง้าน 4.02 0.83 มาก 
8. 2. ขอ้มูลท่ีแสดงบนระบบไม่ผดิพลาด 3.93 0.84 มาก 

3. มีความเท่ียงตรงและแม่นยาํของขอ้มูล 4.03 0.89 มาก 
4. สามารถตรวจสอบได ้ 4.13 0.85 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.03 0.03 มาก 
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จากตารางท่ี 4 พบว่าประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจยัดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ โดยรวมมีประสิทธิภาพมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03 คะแนน) 
เม่ือพิจารณาจากปัจจยัรายขอ้ยอ่ยพบวา่ สามารถตรวจสอบได ้มีความเท่ียงตรงและแม่นยาํของขอ้มูล การ
ใหค้าํปรึกษาและแกไ้ขสาํหรับการใชง้านและขอ้มูลท่ีแสดงบนระบบไม่ผิดพลาด (ค่าเฉล่ีย 4.13 4.03 4.02
และ 3.93 คะแนน ตามลาํดบั) 
 

ตารางที ่5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการใชร้ะบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชา
เคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจยัดา้นเวลา              (N=120) 

ด้านเวลา 
ระดับความคิดเห็น 

        แปลผล 
1. สะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล 4.01 0.88 มาก 
2. สะดวก รวดเร็วในการแสดงผลของขอ้มูล 3.99 0.91 มาก 
3. คน้หาง่ายไมซ่บัซอ้น 4.09 0.79 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.03 0.06 มาก 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่าประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจยัดา้นเวลา โดยรวมมีประสิทธิภาพมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03 คะแนน) เม่ือพิจารณาจาก
ปัจจยัรายขอ้ยอ่ยพบวา่ คน้หาง่ายไม่ซบัซอ้น สะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลและสะดวก รวดเร็วในการ
แสดงผลของขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 4.09 4.01 และ 3.99 คะแนน ตามลาํดบั) 

 
อภิปรายผลการวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ การใชร้ะบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบจองห้องออนไลน์  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการจองห้องเรียน ห้องประชุม
ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 120 คน เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
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วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.67)  อายุอยู่ระหว่าง 26 –  30 ปี (ร้อยละ 51.67 ) 
การศึกษาระดบัปริญญาเอก (ร้อยละ 60.38) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษา (ร้อยละ 90.00) และใช้บริการ1 - 3 
คร้ัง/สัปดาห์ (ร้อยละ 90.00) ประสิทธิภาพการใชร้ะบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย 3.85 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้น
อยู่ในระดบัมากและเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ ดา้นเวลา ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้น
สมรรถนะ (ค่าเฉล่ีย 4.03 4.03 3.95 และ3.41 ตามลาํดับ) เน่ืองจาก ทุกด้านมีความสําคญัทั้งหมดต่อ
ประสิทธิภาพระบบจองหอ้งออนไลน์ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

จากการศึกษาวิจัยข้างต้น ทาํให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและความต้องของนักศึกษา 
คณาจารย ์และบุคลากรของภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีมีต่อการใชร้ะบบจองห้อง 
โดยมีปัจจยัดา้นต่าง  ๆประกอบดว้ย ดา้นสมถรรนะ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํและดา้น
เวลา ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียมีความตอ้งการมากในทุกๆดา้นและดา้นสมถรรนะอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ มีค่าเฉล่ีย 4.03 คะแนน ดา้นเวลา มีค่าเฉล่ีย 4.03 คะแนน ดา้นความ
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.95 คะแนนและดา้นสมถรรนะ มีค่าเฉล่ีย 3.41 คะแนน ผูว้ิจยัเล็งเห็นความสําคญัของ
ประสิทธิภาพระบบจองห้องออนไลน์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ดงันั้นจึง
เห็นสมควรพฒันา ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ   เพื่อลดขั้นตอนการทาํงานให้เกิดความรวดเร็ว
ยิง่ข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพื่อช่วยให้ผูใ้ชง้านเกิดความสะดวกและ
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

ในการวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจยัแต่ละดา้น แสดงใหเ้ห็นวา่ 

1. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ มีการประเมินประสิทธิภาพการใชง้านเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  อนัดบัท่ี 1 ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํของระบบ ขอ้มูลท่ีแสดงไม่มีความ
ผดิพลาด ตรวจสอบได ้ อนัดบัท่ี 2 ดา้นเวลา คน้หาง่าย สะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลและการแสดงผล อนัดบั
ท่ี 3 ดา้นความน่าเช่ือถือ ระบบตอบสนองต่อการใช้งานไดดี้มีความเป็นปัจจุบนัขอขอ้มูล ไม่หลุดไม่ล่ม
บ่อย และอนัดบัท่ี 4 ดา้นสมรรถนะ ระบบใชง้านไดดี้ตลอดเวลา ไม่โหลดขอ้มูลชา้ในการใชง้านปริมาณท่ี
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มาก ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของ พรรณทิพา แอดาํ (2554) กล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํสารสนเทศเร่ิมจาก การจดัเก็บ ประมวลผล แสดงผลและเผยแพร่สารสนเทศ ทั้งการ
ส่งผ่านและรับสารสนเทศดว้ยวิธีการรวดเร็ว เทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูลและระบบการจดัการขอ้มูล 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นจะใชส้ําหรับการจดัการระบบสารสนเทศเพื่อให้ไดส้ารสนเทศตามท่ีตอ้งการ
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารสนเทศให้ผูใ้ช้
นั้นไม่สามารถกระทาํได ้หากขาดขอ้มูลท่ีเป็นวตัถุดิบ ในการสร้างสารสนเทศ ส่ิงท่ีสําคญัตามมาคือ การ
นาํขอ้มูลเขา้ระบบท่ีจะจดัระเบียบขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการคน้คืน 
บาํรุงรักษา  ปรับปรุงเพิ่มเติมขอ้มูล รวมทั้งการดูแลความปลอดภยัของขอ้มูล ถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึง
ในการพฒันาระบบสารสนเทศ 

2. ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ มีการประเมิณประสิทธิภาพการใชง้านเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อนัดบัท่ี 1 ดา้นสามารถตรวจสอบได ้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลสามารถตรวจสอบ
ได ้อนัดบัท่ี 2 ดา้นมีความเท่ียงตรงและแม่นยาํของขอ้มูล อนัดบัท่ี 3 การให้คาํปรึกษาและแกไ้ขสําหรับ
การใช้งาน และอนัดบัท่ี 4 ขอ้มูลท่ีแสดงบนระบบไม่ผิดพลาด ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎี คุณสมบติัของ
สารสนเทศท่ีดีของ โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2548) ความเท่ียงตงและความแม่นยาํของขอ้มูลท่ีไดรั้บตอ้งไม่
ผดิพลาด ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการใชส้ารสนเทศของผูบ้ริหารในการตดัสินใจผดิพลาดไปดว้ย  

3. ดา้นเวลา  มีการประเมินประสิทธิภาพการใชง้านเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อนัดับท่ี 1 ด้านคน้หาง่ายไม่ซับซ้อน  คน้หาขอ้มูลง่ายไม่มีความซับซ้อน อนัดบัท่ี 2 ด้าน
สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงขอ้มูล และอนัดับท่ี 3 ด้านสะดวก รวมเร็วในการแสดงผลของขอ้มูล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎี คุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดีของ โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ (2548) กล่าววา่ สารสนเทศ
ตอ้งใหม่และเป็นปัจจุบนัทนัต่อเหตุการณ์ท่ีสุดจะสามารถสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีทนัเวลาท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
จึงเป็นเวลาท่ีเหมาะสมไม่เร็วเกินไป ไม่ชา้เกินไปในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

4. ด้านความน่าเช่ือถือ มีการประเมิณประสิทธิภาพการใช้งานเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อนัดบัท่ี 1 ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั อนัดบัท่ี 2 
ดา้นระบบมีความน่าเช่ือถือ อนัดบัท่ี 3 ดา้นระบบตอบสนองและแสดงผลไดอ้ย่างรวดเร็ว และอนัดบัท่ี 4 
ดา้นระบบมีเสถียรภาพ ไม่หลุดหรือล่มบ่อย ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎี คุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดีของ 
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โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ กล่าวว่า ระบบจะตอ้งมีเสถียรภาพท่ีดี คือระบบเท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงจะตอ้งมี
เสถียรภาพและภาวะความลม้เหลวของระบบนอ้ยท่ีสุด และพร้อมเปิดใชง้านเร็วท่ีสุดซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อผูใ้ชง้านระบบนอ้ยท่ีสุด 

5. ดา้นสมถรรนะ มีการประเมิณประสิทธิภาพการใชง้านเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อนัดบัท่ี 1 ดา้นความเร็วของการแสดงผลขอ้มูล อนัดบัท่ี 2 ดา้นระบบจองห้อง
ออนไลน์ใชง้านไดดี้ตลอดเวลา และอนัดบัท่ี 3 ดา้นจาํนวนผูใ้ชง้านระบบจองห้องออนไลน์ในปริมาณมาก
ทาํให้โหลดช้า ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎี คุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดีของ โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ กล่าวว่า 
สมถรรนะของระบบท่ีดีมีประสิทธิภาพจะตอ้งสามารถรองรับผูใ้ช้งานในจาํนวนผูใ้ช้งานท่ีมาก และ
สามารถแกไ้ขปัญหากรณีท่ีผูใ้ชง้านจาํนวนมากได ้

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจยัพบว่า นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล มีความตอ้งการต่อการใชร้ะบบจองหอ้งออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี โดยมีปัจจยัดา้น
ต่าง  ๆประกอบดว้ย ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ ดา้นเวลา ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นสมถรรนะขอบระบบ
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีอยู่ในระดบัมากเกือบทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ 
ด้านเวลา ด้านความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึง
เห็นสมควรให้พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  

 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

ควรนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปพฒันาปรับปรุงระบบจองห้องออนไลน์ โดยพฒันาระบบจองห้อง
ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เช่น ใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน ขอ้มูลถูกตอ้งแม่นยาํ ขอ้มูลท่ีนาํเขา้
ระบบไม่มีความผิดพลาด และระบบไม่ล่มบ่อย พร้อมทั้งพฒันาให้รองรับกบัการใช้งานทุกอุปกรณ์การ
เขา้ถึงขอ้มูล 
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แนวทางการพฒันา 
ควรพฒันาระบบสารสนเทศระบบจองหอ้งออนไลน์ โดยนาํเอา Software เขา้มาช่วยในการจดัเก็บ

ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงภาษาท่ีจะนาํมาพฒันาคือ PHP เช่ือมต่อกบัการออกแบบฐานขอ้มูลท่ีพฒันาจาก 
MySql เพื่อใชใ้นการจดัเก็บฐานขอ้มูล พร้อมทั้งใช ้Responsive Web Design หรือระบบการจดัการเน้ือหา
ของเวบ็ไซต ์(Content Management System : CMS) ท่ีพฒันา คิดคน้ข้ึนมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการ
พฒันา (Development) และบริหาร (Management) เวบ็ไซต ์ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกาํลงัคน ระยะเวลา และ
เงินทอง ท่ีใชใ้นการสร้างและควบคุมดูแล  เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบจองหอ้งออนไลน์  

 
แผนภาพที ่2  กระแสขอ้มูลสูงสุด (Context Diagram) ของการพฒันา ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจองห้อง
ออนไลน์ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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อธิบายแผนภาพ  
1. ผูใ้ชบ้ริการ  
- ผูใ้ชบ้ริการก่อนเขา้ใชง้านระบบจองหอ้งออนไลน์ ตอ้งสมคัรสมาชิกลาํดบัแรก 
- ผูใ้ชบ้ริการสามารถเช็คสถานะของหอ้งไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้สู่ระบบ 

2. สมาชิก 
- สมาชิก 
- เขา้ระบบโดยการกรอก username และ password 
- ตรวจสอบการจองหอ้งได ้ 
- สอบถามคาํถามผา่นระบบได ้
- สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะของหอ้งได ้
- จองหอ้ง แกไ้ข และลบการจองหอ้งได ้
- ออกจากระบบ 

3. หวัหนา้ภาควชิา / รักษาการแทน  
- เขา้ระบบโดยการกรอก username และ password 
- ตรวจสอบถานะผูใ้ชบ้ริการท่ีจองหอ้งเขา้มา  
- ออกรายงานการจองหอ้ง 
- อนุมติั/ ยกเลิกการจองหอ้ง 
- ออกจากระบบ 

4. ผูดู้แลระบบ / admin 
- เม่ือผูดู้แลระบบเขา้สู่ระบบ ลาํดบัแรกถา้มีคาํถามการใชง้านเก่ียวกบัระบบ ผูดู้แลระบบ

จะเขา้ไปตอบคาํถาม 
- ลาํดบัถดัมาเขา้ไปตรวจสอบการจองหอ้ง พร้อมทั้งทาํการอนุมติั/ ยกเลิกการจองหอ้ง 
- ระบบสามารถออกรายงานการจองหอ้งได ้
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมในดา้นสมรรถนะการใช้งานของระบบจองห้องออนไลน์ในเชิงลึก 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํมาปรับปรุงระบบต่อไป 
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ความพงึพอใจของนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาต่อการให้บริการด้านงานธุรการของ
ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัในน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อการ
ใหบ้ริการดา้นงานธุรการของภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ 2) เสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงและส่งเสริมการให้บริการด้านธุรการของภาควิชาเคมี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ส าหรับการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจ านวน 134 คนโดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตร
ของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ดว้ยวิธีการสุ่ม (Random 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการดา้นงานธุรการทัว่ไปของภาควิชา
เคมี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ยดงัน้ี ผูใ้หบ้ริการมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส ความสามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงาน 
ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ ความไวว้างใจได้ในการเก็บรักษาขอ้มูล สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของนกัศึกษาได ้และความสามารถของผูใ้ห้บริการในการจดัเตรียมเอกสาร 2) ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการบริการดา้นธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

117 
 
 
 

พบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ผูใ้ห้บริการมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้
แจ่มใส ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ ความไวว้างใจไดใ้นการเก็บรักษาขอ้มูล สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนกัศึกษาได ้ความสามารถของผูใ้ห้บริการในการจดัเตรียมเอกสาร และความสามารถใน
การติดต่อส่ือสารและประสานงาน 3) แนวทางการพฒันาภาควิชาเคมีควรพฒันาระบบการติดตามขั้นตอน
การด าเนินและระบบฐานขอ้มูลเอกสารต่าง  ๆออนไลน์เพื่อใหส้ะดวกต่อการคน้หาและลดระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การใหบ้ริการดา้นงานธุรการ  

 
Abstract 

The Research was carried out to 1) study the satisfaction level of graduate student on the 
administrative services of the Department of Chemistry and 2) provide an appropriate development approach 
to improve the administrative services of the Department. The research asked 134 graduate student for being 
the sample followed Krejcie and Morgan Sampling theory at dislocation 0.05 and used random sampling. The 
equipment for collecting the data was a questionnaire, having a confidence level of 0.95. The researcher used a 
descriptive statistic, which are percentage, average, and standard deviation to analyze the results.  

It was found that 1) general administrative service unit got the satisfaction level 4 (very satisfied) 
from the service receiver. When each aspect is considered, the overall satisfaction level is high with the 
following descending order; service mindedness, communication, trustworthiness, reliability, responsiveness, 
and competence. 2) Administrative services related to finance unit got the satisfaction level 4 (very satisfied) 
from the service receiver.  When each aspect is considered, the overall satisfaction level is high with the 
following descending order; service mindedness, trustworthiness, reliability, responsiveness, competence, and 
communication. 3) The development approach for the Department of Chemistry is to make an Online tracking 
system and database to make the data searching more convenience and reduce the working time.      
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บทน า 

ในสภาวะปัจจุบนัสถาบนัการศึกษามีการแข่งขนัสูงและพฒันาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของสังคมในยุคโลกาภิวฒัน์ มหาวิทยาลยัต่างตอ้งเผชิญหน้ากบัความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลยี
อีกทั้งความตอ้งการศึกษาในสาขาวชิาท่ีมีความแปลกใหม่มากข้ึน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึง
ไดรั้บการประกาศจดัตั้งในพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2501 โดยเร่ิมจากการเป็นโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์
การแพทยแ์ละไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองภายใตพ้นัธกิจหลกัในการสร้างสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้คู่
คุณธรรม มาจวบจนถึงปัจจุบนัน้ี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มุ่งผลิตผลงานวิชาการและบณัฑิต
ท่ีมีคุณภาพในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญา
เอก จากทั้ง 12 ภาควิชา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในปัจจุบนัประกอบไปดว้ย
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษาจ านวน 4 หลกัสูตรอนัไดแ้ก่ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเคมี (หลกัสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิ ทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ซ่ึงทุกหลกัสูตรไดเ้ปิดให้มีการ
เรียนการสอนมาเป็นระยะเวลานาน ภายใตก้ารบริหารจดัการของคณาจารยภ์ายในหลกัสูตรฯ และเจา้หนา้ท่ี
สายสนบัสนุนประจ าภาควิชาเคมีท่ีมุ่งปฏิบติัหน้าท่ีในการพฒันาศกัยภาพ ระบบการบริหารงานภายใน
ภาควชิา การวางแผนการเรียนการสอน และการให้บริการดา้นงานธุรการแก่นกัศึกษา เพื่อให้กระบวนการ
ศึกษาของนกัศึกษาด าเนินไปไดอ้ยา่งสะดวกสบายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด งานวิจยัในคร้ังน้ีจดัท าข้ึน
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ต่อการเขา้รับบริการดา้นงานธุรการจาก ภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล ทั้งน้ีผูว้ิจยัในฐานะผูป้ฏิบติังานต าแหน่งเจา้หน้าท่ีหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษาของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความสนใจศึกษางานวิจยัน้ีซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการให้บริการด้านงานธุรการของภาควิชาเคมีให้เป็นท่ีน่าพึงพอใจของ
นกัศึกษายิง่ข้ึนต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อการใหบ้ริการดา้นงานธุรการ

ของ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมการใหบ้ริการดา้นธุรการของภาควชิาเคมี 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 
กรอบแนวคดิในการท าวจิัย 

ท าวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ
ธุรการของ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล โดยประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิดการบริการและ
คุณภาพของการบริการของ Parasuraman และคณะ (Parasuraman, 1988) ซ่ึงอธิบายวา่การให้บริการท่ีดีเป็น
ส่ิงท่ีสามารถประเมินไดจ้ากความพึงพอใจของผูรั้บบริการซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการ
ไดต้ามท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวห้รือมากกว่านั้น ผ่านตวัแปรเชิงระบบซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตามอนัไดแ้ก่ 

 
ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 
 
 

แผนภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยัความพึงพอใจของนกัศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษาต่อการใหบ้ริการดา้นงานธุรการของภาควิชาเคมี    

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษา 

ความพงึพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ
ให้บริการด้านงานธุรการของภาควชิาเคมี    
1. ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นงานธุรการทัว่ไป 
2. ความพึงพอใจต่อการใหก้ารบริการดา้นธุรการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเงิน 
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ขอบเขตของการวจิัย 
  1. ขอบเขตดา้นประชากรส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีก าหนดให้นกัศึกษาหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาของ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 204 คน  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล (มกราคม, 2561)  กลุ่มตวัอยา่งในการท างานวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ของภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 
134 คน  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการท าวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตร บณัฑิตศึกษา สาขาเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลจ านวน 4 
เดือน ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2561- กุมภาพนัธ์ 2562 

4.ขอบเขตดา้นสถานท่ี ขอบเขตดา้นสถานท่ีในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี คือ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตพญาไทและวทิยาเขตศาลายา 

 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1. ทราบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อการใหบ้ริการดา้นงานธุรการของ 
ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 2. น าขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีไดม้าใชใ้นการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมการ
ใหบ้ริการดา้นธุรการของภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ 
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ  
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  เคลิร์ก (Quirk, 1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือบรรลุ
วตัถุประสงค ์หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 
  โวลแมน (Wolman, 1973) ให้ค  าจ  ากดัความค าวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีความสุข
เม่ือสามารถบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ ท่ีตั้งไวไ้ด ้
  แชปลิน (Chaplin, 1968) ได้นิยามความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) ลงใน
พจนานุกรมทางดา้นจิตวทิยา หมายถึง ความรู้สึกของผูท่ี้มารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ ท่ี
ไดรั้บจาก การท่ีเขา้ไปติดต่อขอรับบริการในสถานท่ีนั้นๆ 
   อรรถพร ค าคม (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบัความพึงพอใจของ
บุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม โดยระดบัความพึงพอใจ
ท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากพื้นฐานในการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ซ่ึงระดบัของความพึง
พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมไดต้อบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลนั้นๆ 
  จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย ์(2551) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจต่อการเขา้รับบริการคือ ภาวะ
ของการแสดงความรู้สึกในทางบวกของแต่ละบุคคลซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้ถึงส่ิงท่ีไดรั้บจาก
การบริการซ่ึงการใหบ้ริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัของผูท่ี้เขา้รับบริการจะส่งผลโดยตรงต่อระดบัของความ
พึงพอใจ 

อุกกฤษฎ์ ทรงชยัสงวน (2543) ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow, 
1943) ซ่ึงกล่าวถึงล าดบัความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยต์ั้งแต่ ความตอ้งการมีชีวิตอยู ่จนถึงความตอ้งการ
ความส าเร็จสมหวงัในชีวิต โดยมนุษยจ์ะมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนเม่ือความตอ้งการในแต่ละขั้นไดรั้บการ
ตอบสนอง  

สตรอมเบิร์ก (Stromborg,1984 อา้งถึงใน สมหมาย เปียถนอม, 2551) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการ
วดัความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ริการวา่มีความแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องผูท่ี้จะศึกษาแต่มีวธีิท่ีใชก้นั 
คือ การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม  และการสังเกต 

อาจกล่าวโดยสรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางบวกอันเกิดข้ึนจากการบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีบุคคลคาดหวงัว่าจะไดรั้บจากการท ากิจกรรมหน่ึงๆ อาทิ การเขา้รับบริการจากสถานท่ี
ให้บริการ โดยระดบัความพึงพอใจของบุคคลในการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บเหล่าน้ีเกิดจาก
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พื้นฐานทางการรับรู้ทาง ค่านิยม สังคม และประสบการณ์ส่วนบุคคล และการให้บริการท่ีท าให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีคาดหวงัไวเ้พื่อสร้างความพึงพอใจจะส่งผลให้ระดบัความเครียดทาง
ร่างกายลดลง อีกทั้งยงัส่งผลให้ผูรั้บบริการรู้สึกมีความสุข โดยผูท่ี้ท  าวิจยัเก่ียวกบัการวดัระดบัความพึง
พอใจในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของบุคคลมกัเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ การท าแบบสอบถาม หรือการ
สังเกตุ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคต่์อไป 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 

  วรีะพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2538) ไดก้ล่าวไวว้า่ ราชบณัฑิตสถาน (2530) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ 
“บริการ” ไวว้า่คือการรับใช ้อ านวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงในภาษาองักฤษ ตรงกบัค าวา่ Service ท่ีหมายถึง
การกระท าเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นดว้ยความเอาใจใส่ ซ่ึงอาจสามารถอธิบาย
ความหมายจากแต่ละตวัอกัษร ไดด้งัน้ี  S = Smile & Sympathy ยิม้แยม้แจ่มใส  E = Early Response & 
Equity การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความเสมอภาค  R = Responsibility & Respectful 
มีความรับผิดชอบและให้เกียรติแก่ผูรั้บบริการ  V = Voluntary manner การให้บริการดว้ยความเต็มใจ  I = 
Image Enhancing & Integrity เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน บริการดว้ยความสุจริต  C = Courtesy 
เป็นมิตรและเอาใจใส่ในการบริการ  E = Enthusiasm กระตือรือร้น    
  เล่ือมใส ใจแจง้ (2546) ไดเ้สนอแนวความคิด ในการบริการประชาชนท่ีดี และมีคุณภาพตอ้งอาศยั
เทคนิค กลยุทธ์ ทกัษะท่ีจะท าให้ชนะใจผูรั้บบริการ ซ่ึงสามารถกระท าไดท้ั้งก่อนการติดต่อระหวา่งการ
ติดต่อ และหลงัการติดต่อโดยได้รับการบริการจากตวับุคคล ทุกระดบัในองค์กร รวมทั้งผูบ้ริหารของ
องค์กรนั้น ทั้งน้ี การบริการท่ีดี จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูติ้ดต่อรับ บริการเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา และ
สร้างภาพลกัษณ์ ซ่ึงจะมีผลในการใชบ้ริการต่าง ๆ  ในโอกาสต่อไป 
  Parasuraman และคณะ (Parasuraman, 1988) ซ่ึงอธิบายวา่คุณภาพของการให้บริการท่ีดีเป็นส่ิงท่ี
สามารถประเมินไดจ้ากความพึงพอใจของผูรั้บบริการซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการได้
ตามท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวห้รือมากกวา่ โดยปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินคุณภาพของการให้บริการ
แบ่งออกเป็น ปัจจัยดังต่อไปน้ี ความไวว้างใจได้ของผูบ้ริการ การตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูรั้บบริการ ความสามารถของผูใ้ห้บริการ สามารถเขา้ถึงการบริการ ความมีอธัยาศยั  การส่ือสาร ความ
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น่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ ความปลอดภยัในการบริการ การเขา้ใจและการรู้จกัลูกคา้ และความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ  
  อาจกล่าวโดยสรุปวา่ การบริการ หมายถึง การอ านวยความสะดวกของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการ
ในการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงจนบรรลุวตัถุประสงคข์องผูรั้บบริการโดยสวสัดิภาพ ตามเกณฑ์ท่ี
ผูรั้บบริการได้วางไวซ่ึ้งเกณฑ์ของผูรั้บบริการท่ีคาดหวงัต่อการรับบริการหน่ึงๆจะมีความแตกต่างกนั
ออกไปข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ พื้นฐานการรับรู้ทางค่านิยม และสังคมของผูรั้บบริการ อยา่งไรก็ตามจาก
การศึกษาขอ้มูลผูว้จิยัพบวา่ผูรั้บบริการส่วนมากมกัมีเกณฑก์ลางท่ีคาดหวงัต่อการเขา้รับบริการหน่ึงๆ อนั
ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ การให้บริการดว้ยความเท่าเทียม การให้บริการดว้ยความเขา้ใจส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการตอ้งการ และความยิม้แยม้แจ่มใสในการให้บริการ โดยหากผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการตาม
เกณฑ์ดงักล่าวจะสามารถท าให้ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจไดซ่ึ้งความพึงพอใจของผูรั้บบริการน้ี
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการช้ีใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของหน่วยงานในการใหบ้ริการต่อลูกคา้ 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบังานธุรการ 

พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดบ้ญัญติัความหมายของงานธุรการไวว้่า คือ 
การจดักิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซ่ึงไม่ใช่งานวิชาการ ดงันั้น งานธุรการจึงหมายถึง การร่าง 
พิมพ ์โตต้อบ ติดต่อประสานงาน การท าหนงัสือ การพูด และการส่ือสารทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร ซ่ึงไมใ่ช่งานดา้นวชิาการ 

สนอง สุวรรณวงศ์ (2538) กล่าวถึง งานธุรการของสถานศึกษา อนัได้แก่ โรงเรียนวิทยาลัย 
สถาบนัทางการศึกษา และมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีลกัษณะงานโดยทัว่ไปคล้ายกัน คือ งานให้บริการ งาน
ประสานงาน อ านวยความสะดวกต่างๆ อนัจะท าให้งานหลกั คือ ด้านวิชาการ ของสถาบนัเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้ซ่ึงงานธุรการในสถานศึกษามกัมีความเช่ือมโยงกบังานอ่ืนๆ อีกหลายประเภท 
ไดแ้ก่ การจดัการโรงเรียน งานกิจการนกัเรียน งานบุคลากร งานหลกัสูตร กิจกรรมของสถาบนั งานธุรการ
เฉพาะเร่ือง และการบ ารุงรักษาเพื่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สุพิชฌาย ์ศาสตร์สมยั (2558) ไดอ้ธิบายลกัษณะของบุคลากรงานธุรการท่ีมีประสิทธิภาพ ความวา่
ผูใ้หบ้ริการธุรการท่ีดีควรมีความรู้ความสามารถในการตีความและสรุปสาระส าคญั มีความเขา้ใจในภารกิจ
ของหน่วยงาน รู้จกัหนา้ท่ีของตนเองและมีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการล าดบัความส าคญัของ
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งาน มีความสามารถในการท าแผนการปฏิบติังาน มีความศรัทธาในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถท างานดว้ย
ความ เป็นมีระเบียบวนิยั  สามารถใชง้านในระบบสารสนเทศและส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาความหมายและแนวความคิดเก่ียวกบังานธุรการ อาจกล่าวไดว้า่งานธุรการโดยทัว่ไป 
คือ การจดับริหารจดัการงานโดยรวมของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนท่ีไม่ใช่งานในดา้นวิชาการ อาทิ การร่าง
เอกสาร การโตต้อบหนงัสือระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน การติดต่อประสานงาน การส่ือสาร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร นอกจากน้ีแลว้ผูบ้ฏิบติังานธุรการยงัมี
หน้าท่ีเฉพาะอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ ตามลักษณะของหน่วยงาน โดยส าหรับงานธุรการใน
สถานศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั หลกัสูตร แบบเรียน อุปกรณ์เก่ียวกบัการสอน งานกิจการ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาทิ การลงทะเบียนเรียน การจดัการตารางเรียน การเบิกจ่ายเงินทุนค่าวสัดุ
วทิยาศาสตร์เพื่อใชป้ระกอบการท าวจิยัต่าง  ๆของนกัศึกษา เป็นตน้ 

ประวตัิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2501 ใน

นามโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์ เพื่อจดัการศึกษาเตรียมแพทย ์
และเตรียมประเภทวิชาอ่ืนๆ ข้ึนภายในมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้ตรา
พระราชบญัญติัยกฐานะข้ึนเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี-โท-เอก 
ในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2511 คณะวิทยาศาสตร์ไดย้า้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ พื้นท่ีปัจจุบนัในปี พ.ศ. 2512 
มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช ให้ใชพ้ระนามาภิไธย มหิดล เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลยั และต่อมา
ไดมี้ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2512 คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ใช้ช่ือใหม่เป็น คณะวิทยาศาสตร์  ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล มีท่ีท าการ 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา ส าหรับการ
เรียนการสอนขั้นพื้นฐาน นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-2 และเป็นสถานท่ีปฏิบติัการวิจยั ซ่ึง 
MUSC เป็นผูน้ าการศึกษาถึงระดบัปริญญาเอกทางสาขาวิทยาศาสตร์ สร้างนักวิจยัระดบัมนัสมอง
ให้กบัประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นหน่วยงานแรกของ
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ประเทศท่ีผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก และผลิตบณัฑิตปริญญาตรี -โท-เอก ออกมาอย่างต่อเน่ือง 
บณัฑิตเหล่าน้ีไดรั้บใช้สังคม เป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ผลผลิต
จาก MUSC คุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ (คณะ
วิทยาศาสตร์, 2556) ในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มีคณบดี เป็นผูน้ าดา้นวิชาการและการ
บริหารจัดการมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมก าหนดและเสนอนโยบายและแนว
ทางการบริหารงานตามภารกิจหลกั เพื่อให้ด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย เป้าหมายและทิศทาง
ของมหาวิทยาลยั มีคณะท่ีปรึกษาคณบดี ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร ผูใ้ช้บณัฑิต 
ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย ์โครงสร้างส่วน
สนบัสนุนองคก์าร ภายใตส้ านกังานคณบดี ประกอบดว้ย 13 งานและ 1 โครงการจดัตั้งงาน นอกจากน้ี
ยงัมีหน่วยวจิยัและเครือข่ายวจิยั ของคณะวทิยาศาสตร์ จ  านวน 12 หน่วย 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  ในการท าผลงานวจิยัช้ินน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ในการรับบริการจากหน่วยงานต่าง  ๆดงัต่อไปน้ี 
  สมหมาย เปียถนอม (2551) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการ
จากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จดัท าข้ึนเพื่อทราบความรู้สึกของนักศึกษาในการได้รับบริการจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 3 ดา้น คือ การบริการดา้นวิชาการ การบริการดา้นกิจการนกัศึกษา และการ
บริการดา้นอาคารสถานท่ี จากนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐมทั้งนกัศึกษาภาคปกติ นกัศึกษา 
กศ.พป. รวมทั้งนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดว้ยการใช้แบบประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติเชิงบรรยาย ผลการวจิยัพบวา่ การบริการดา้นวชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าระดบัความพึงพอใจเป็น 3.24 จาก 5 การบริการดา้นกิจการนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าระดบัความ
พึงพอใจอยูท่ี่ 3.28 การบริการดา้นอาคารสถานท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าระดบัความพึงพอใจเป็น 3.02 ซ่ึง
โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับบริการจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 3.18 หรือระดบั 3 
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  สโรชา แพร่ภาษา (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การให้บริการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา องคก์รส่วนบริหารจงัหวดั ฉะเชิงเทรา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้พบว่าความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการบริการใน 3 ด้าน คือ การ
ให้บริการเคร่ืองจกัรกล การให้บริการจดทะเบียนพาณิชยก์ารให้บริการจดัเก็บค่าธรรมเนียมของโรงแรม 
โดยวดัออกมาได้เป็น 9 หัวข้อ ดังน้ี 1) ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ 2) ผู ้
ใหบ้ริการยิม้แยม้ พดูจาสุภาพต่อผูม้าใชบ้ริการ 3) ไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็ว 4) ไดรั้บการบริการท่ีถูกตอ้ง 
ไม่มีขอ้ผดิพลาด 5) มีความสะดวกสบายต่อสถานท่ีใหบ้ริการ 6) มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูม้ารับบริการ 
7) ผูใ้หบ้ริการมีการบริการท่ีดีในภาพรวม 8) มีขั้นตอนในการให้บริการท่ีดี 9) มีการอ านวยความสะดวกท่ี
ดี 

 
วธิดี าเนินการวจิัย 
 ท าวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อการ
ให้บริการดา้นงานธุรการของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล เพื่อให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านงานธุรการและน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็น
แนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการดา้นงานธุรการต่อไป โดยจะน าเสนอวธีิการวจิยัตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากสูตรส าหรับก าหนดตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan,1970:608) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 134 คน จากนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของ
ภาควิชาเคมี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) 3) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลกัสูตร
นานาชาติ) 4) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)  
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ตามสูตร    
         

                  
 

แทนค่าในสูตร    
                    

                              
  

 ผลการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่ง =  จ านวน 133.4634644864589   134 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการบริการธุรการจาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ หลกัสูตรท่ีก าลงั
ศึกษา ระดบัการศึกษาซ่ึงมีลกัษณะ เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้รับบริการ ในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษา
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษาต่อการเขา้รับบริการธุรการจาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริการธุรการทัว่ไป ไดแ้ก่ การออกเอกสารค าร้องต่างๆ ไปยงั
หน่วยงานภายนอก การติดต่อประสานงานกบับณัฑิตวทิยาลยั  การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  การแจง้
ข่าวสารท่ีมีความส าคญัใหแ้ก่นกัศึกษา 2) การบริการดา้นธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไดแ้ก่ การยื่นค าร้อง
ปรับอตัราค่าหน่วยกิต  
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ สอบวดัคุณสมบติั   
การเบิกจ่ายเงินทุนค่าวจิยัเพื่อท าวทิยานิพนธ์ โดยก าหนดใหร้ะดบัความพึงพอใจมีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าเฉล่ีย 5 ระดบั (Rating Scale) คือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อย 
และระดบันอ้ยท่ีสุดตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการธุรการของ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
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 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดย
ท าการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างขอ้ค าถาม จากนั้นไดส่้ง
เคร่ืองมือให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตรของหลักสูตรบณัฑิตศึกษา 
ภาควชิาเคมี จ  านวน 4 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของขอ้ค าถามแลว้จึงด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
 3. หลกัจากผา่นการพิจารณาโดยประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรและเลขานุการหลกัสูตรของ
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี จ  านวน 4 ท่าน และปรับแกแ้บบสอบถามเรียบร้อยแลว้จึงด าเนินการ
ขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนชุดกลาง มหาวิทยาลยัมหิดล รหัสโครงการ 
MU-CIRB 2019/072.0503 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการท างานวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
แจกแบบสอบถาม จ านวน 134 ชุด โดยมีล าดบัขั้นตอนในการท างานดงัน้ี   

1) ผูว้จิยัด าเนิการแจกแบบสอบถามแก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหิดล ผูใ้ชบ้ริการธุรการ ภาควชิาเคมี จากวทิยาเขตพญาไท และวทิยาเขตศาลายา 

2) เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้จิยัเพื่อตรวจสอบและประมวลผล   
3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   
4) จดัหมวดหมู่ขอ้มูลทัว่ไป และ Rating Scale ในแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ี มีต่อ

คุณภาพการให้บริการธุรการของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลผูว้ิจยัได้วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชข้ั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติส าหรับการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1)  การวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจากกลุ่มตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัจะ
พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามในเบ้ืองตน้ ก่อนจะน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าค านวนค่าทางสถิติ  

2)  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างให้ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการท าวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ธีิการหาค่าสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี   
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2.1) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงในท่ีน้ี คือ นักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีใชบ้ริการดา้นธุรการจาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ดว้ยร้อยละ 
(Percentage)  

2.2) วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการรับบริการธุรการ ซ่ึงไดจ้  าแนกออกเป็น 2 
ดา้น คือดา้นการบริการธุรการทัว่ไป และดา้นการบริการธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินโดยใชค้่าเฉล่ีย ( ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงไดก้ าหนดให้มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ของลิเคิร์ด คือ ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.50 
- 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัปาน
กลาง ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึง
พอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการวจิัย 

 การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อการให้บริการด้านงานธุรการของ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อการให้บริการด้านงานธุรการของ ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมการให้บริการ
ดา้นธุรการของภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล โดยใชแ้บบสอบถามและประมวลผลโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

50 
84 

37 
63 
 รวม 134 100 
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 จากตารางที ่1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63 และมีผูต้อบ
แบบส ารวจเพศชายร้อยละ 37 
 
ตารางที ่2 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ระหวา่ง 23 – 26 ปี 
ระหวา่ง 26 – 29 ปี 
ระหวา่ง 20 – 23 ปี 

29 ปีข้ึนไป 
 

69 
34 
19 
12 

51.49 
25.4 
14.18 
8.95 
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  จากตารางที่ 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 23-26 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 51.49และอายรุะหวา่ง 26-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.4  อายรุะหวา่ง 20-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.18 อายุ 29 ปี
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.95 ตามล าดบั 
ตารางที ่3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหลกัสูตร 

หลกัสูตร จ านวน ร้อยละ 
หลกัสูตร ปร.ด. สาขาเคมี (นานาชาติ) 55 41.0 
หลกัสูตร วท.ม. สาขาเคมี (นานาชาติ) 51 38.1 
หลกัสูตร ปร.ด. สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ (นานาชาติ) 17 12.7 
หลกัสูตร วท.ม. สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ (นานาชาติ) 11 8.2 
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  จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาเคมี (นานาชาติ) คิดเป็นร้อยละ 41.0 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเคมี (นานาชาติ) คิดเป็น
ร้อยละ 38.1หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) คิด
เป็นร้อยละ 12.7 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) คิด
เป็นร้อยละ 8.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4 : ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช้ันปี 

ช้ันปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีท่ี 3 39 29.10 
ชั้นปีท่ี 2 36 26.87 
ชั้นปีท่ี 1 30 22.39 

ชั้นปีท่ี4 ข้ึนไป 30 22.39 
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  จากตารางที ่4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 29.10 
ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 26.87 ชั้นปีท่ี 1 และ 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือร้อยละ 22.39 ตามล าดบั 
ตอนที ่2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาต่อการเขา้รับบริการธุรการจาก ภาควชิาเคมี 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
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ตารางที ่5 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพงึพอใจด้านการบริการธุรการ
ทัว่ไป 

 จากตารางที ่5 พบวา่ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการดา้นธุรการทัว่ไปอยูใ่นระดบั
มาก คือ 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูใ้หบ้ริการมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส ใหบ้ริการดว้ยความเตม็
ใจไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาไดแ้ก่ความสามารถในการติดต่อส่ือสารและ
ประสานงานและความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ(ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.31) ถดัมาไดแ้ก่ความไวว้างใจไดใ้น
การเก็บรักษาขอ้มูล สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาได ้และความสามารถของผูใ้หบ้ริการ
ในการจดัเตรียมเอกสาร (ค่าเฉล่ีย 4.27 4.19 และ 4.15 ตามล าดบั) 
 
 
 
 
 

การบริการธุรการทัว่ไป   S.D. แปลผล 
ความไวว้างใจไดใ้นการเก็บรักษาขอ้มูล 4.27 0.58 มาก 
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาได ้ 4.19 0.06 มาก 
ความสามารถของผูใ้หบ้ริการในการจดัเตรียมเอกสาร  4.15 0.76 มาก 
ผูใ้หบ้ริการมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส  
ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 

4.47 0.67 มาก 

ความสามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงาน 4.31 0.66 มาก 
ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 4.31 0.61 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.28 0.66 มาก 
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ตารางที ่6 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพงึพอใจด้านธุรการทีเ่กีย่วข้อง
กบัการเงิน 

  
 จากตารางที่ 6 พบวา่ระดบัความพึงพอใจดา้นธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก คือ 4.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูใ้หบ้ริการมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส ให้บริการดว้ยความเต็ม
ใจ ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาไดแ้ก่ความไวว้างใจไดใ้นการเก็บรักษาขอ้มูล
และความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 3.34) ล าดบัถดัมาคือสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของนกัศึกษาไดแ้ละความสามารถของผูใ้หบ้ริการในการจดัเตรียมเอกสาร(ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.24)  
และความสามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงาน (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
 
 
 
 
 

การบริการดา้นธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน   S.D. แปลผล 
ความไวว้างใจไดใ้นการเก็บรักษาขอ้มูล 4.34 0.59 มาก 
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาได ้ 4.24 0.67 มาก 
ความสามารถของผูใ้หบ้ริการในการจดัเตรียมเอกสาร  4.24 0.62 มาก 
ผูใ้หบ้ริการมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส  
ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 

4.47 0.63 มาก 

ความสามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงาน 4.22 0.65 มาก 
ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 4.34 0.61 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.31 0.63 มาก 
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ตารางที ่7 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพงึพอใจด้านการบริการธุรการ
ทัว่ไปและด้านธุรการทีเ่กีย่วข้องกบัการเงิน 

 
 จากตารางที ่7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไป
นอ้ย ดงัน้ี การบริการดา้นธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน การบริการธุรการทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.31  4.28 คะแนน 
ตามล าดบั) 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะท่ีผูว้จิยัไดรั้บจากแบบสอบถาม นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี  
1.  การพฒันาระบบการเก็บขอ้มูล โดยเปล่ียนมาเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลแทนการเก็บเอกสารลงแฟ้มงาน
เน่ืองจากผูค้น้หาเอกสารจะสามารถท าการคน้หาไดส้ะดวกมากกวา่  
2. ควรจดัท าระบบติดตามเอกสารเพื่อให้ทราบว่าเอกสารถูกด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้วโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเดินทางมาติดต่อท่ีหอ้งธุรการโดยตรง 

 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อการให้บริการดา้นงานธุรการของ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นงานธุรการ และขอ้เสนอแนะเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการดา้นงานธุรการของภาควชิาเคมี 

ประเภทการบริการ   S.D. แปลผล 

การบริการธุรการทัว่ไป 4.28 0.66 มาก 
การบริการดา้นธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน 4.31 0.63 มาก 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.29 0.64 มาก 
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 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาหญิงร้อย
ละ 63 และนกัศึกษาชายร้อยละ 37 เป็นนกัศึกษาจากหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเคมี (หลกัสูตร
นานาชาติ) มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี 
(นานาชาติ) คิดเป็นร้อยละ 38.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
(นานาชาติ) คิดเป็นร้อยละ 17 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ
เมอร์ (นานาชาติ) คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 29.10 รองลงมาเป็นชั้นปีท่ี  2 คิดเป็นร้อยละ 26.87 ถดัมาเป็นชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปซ่ึงมี
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 22.39 ทั้งน้ีจ  านวนของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละชั้นปี
ข้ึนอยูก่บัตารางเรียนของนกัศึกษาดว้ยเน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 ตอ้งเขา้เรียนรายวิชาท่ีเป็น Course 
Work ส่งผลให้นกัศึกษาไม่ไดอ้ยู่ประจ าห้องปฏิบติัการเหมือนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ผูต้อบเเบบสอบถาม
ศึกษาอยูใ่นช่วงอาย ุ23-26 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.49 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 26-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 
25.4 ช่วงอาย ุ20-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.18 และช่วงอาย ุ29 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.95 ตามล าดบั 
 2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นงานธุรการของภาควิชาเคมี ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามีความ
พึงพอใจจากการใหบ้ริการดา้นงานธุรการทัว่ไปโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย (  = 4.28) ซ่ึงนกัศึกษา
ให้ระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก ทั้ง 6 ขอ้ประเมิน โดยมีขอ้ประเมินท่ีไดรั้บความพึงพอใจในการรับ
บริการสูงสุด คือ ผูใ้หบ้ริการมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส ให้บริการดว้ยความเต็มใจ (  = 4.47)  ถดัมาไดแ้ก่
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงานและความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  
= 4.31) ความไวว้างใจไดใ้นการเก็บรักษาขอ้มูล (  = 4.27) สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษา
ได ้(  = 4.19)ความสามารถของผูใ้หบ้ริการในการจดัเตรียมเอกสาร (  = 4.15)  ความพึงพอใจดา้นการบริการ
ดา้นธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจจากการให้บริการดา้นงาน
ธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.31) โดยมีขอ้ประเมินท่ีไดรั้บความพึงพอใจใน
การรับบริการสูงสุด คือ ผูใ้ห้บริการมีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส ให้บริการด้วยความเต็มใจ (  = 4.47) 
รองลงมาคือความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการและความไวว้างใจไดใ้นการเก็บรักษาขอ้มูลมีซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (  = 4.34)  ถดัมาไดแ้ก่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาไดแ้ละความสามารถของผู ้
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ใหบ้ริการในการจดัเตรียมเอกสารซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  = 4.24)  และความสามารถในการติดต่อส่ือสารและ
ประสานงาน (  = 4.22  
 2.3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริการดา้นธุรการของภาควิชาเคมีท่ีผูว้ิจยัได้รับจากแบบสอบถามใน
ส่วนท่ี 3 ได้แก่ การพฒันาระบบการเก็บขอ้มูลแบบไฟล์แทนการใช้แฟ้มเก็บงานเพื่อให้สะดวกต่อการ
คน้หาเอกสารมากยิ่งข้ึน และการพฒันาระบบการติดตามเอกสารเพื่อให้นักศึกษาทราบว่าเอกสารถูก
ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลว้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางมาติดต่อท่ีหอ้งธุรการ 
 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นงานธุรการของภาควิชาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งดา้นงานบริการธุรการทัว่ไปและดา้นงานบริการธุรการ
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเงิน จากการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจในความพึงพอใจดา้นการบริการ
ธุรการทัว่ไปโดยรวม พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้อ่ืนพบว่า
ความสามารถในการจดัเตรียมเอกสารอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน แสดงให้เห็นวา่อาจยงัมีการท าเอกสาร
ผิดพลาดหรือการจดัเตรียมเอกสารไม่ทนัต่อการใชง้านของนกัศึกษาตามท่ีนกัศึกษาไดค้าดหวงัไว ้ทั้งน้ี
เน่ืองจากการด าเนินการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตวทิยาลยัของนกัศึกษาส่วนมากจะตอ้งด าเนินการผา่น
งานธุรการของภาควิชา ดงันั้นภาควิชาจึงควรวางแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของผูใ้ห้บริการ อุปกรณ์
ส าหรับจดัเตรียมเอกสาร และระบบการออกเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเม่ือพิจารณาความพึง
พอใจในแต่ละส่วนของดา้นการบริการธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินโดยรวมพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้อ่ืนพบวา่ความสามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงานไดรั้บ
ความพึงพอใจจากนักศึกษาน้อยกว่าข้ออ่ืน แสดงให้เห็นว่านักศึกษาอาจย ังไม่พึงพอใจต่อการ
ติดต่อส่ือสารและประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินของเจา้หน้าท่ีเท่าท่ีควรจะเป็น โดยกระบวนการดา้น
การเงินภายในหน่วยงานถือวา่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดและแม่นย  าค่อนขา้งมากส่งผลให้ใชเ้วลาใน
การด าเนินการเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งภายในหน่วยงานยงัมีระเบียบวิธีการเบิกจ่ายเงินแตกต่างออกไป
ตามแหล่งเงินและวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินอนัสร้างความยุง่ยากในการประสานงานเพื่อให้จดัเตรียมการ
เบิกจ่ายอย่างถูกตอ้ง ในการน้ีทั้ง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งบณัฑิตวิทยาลยั จึงควรพฒันา
ระบบการเบิกจ่ายเงินส าหรับกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาให้เกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึนเพื่อลดความกงัวล
ของนักศึกษาท่ีตอ้งจดัการกับเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน เม่ือพิจารณาข้อคิดเห็นจากผูต้อบ
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แบบสอบถามพบว่าผูใ้ช้บริการตอ้งการให้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบการท างานธุรการ
ของภาควิชามากยิ่งข้ึน อาทิ การท าระบบติดตามเอกสารและระบบการเก็บเอกสารออนไลน์ดว้ยการเปิด
โฟลเดอร์สาธารณะข้ึนเพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการใชบ้ริการธุรการของภาควชิาจากต่างสถานท่ี 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อการใหบ้ริการดา้นงานธุรการ
ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลของการวิจยัเพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาการให้บริการด้านงานธุรการของภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  ผลการวิจยัไดแ้สดงให้เห็นแลว้วา่การให้บริการดา้นงานธุรการควรมีการพฒันาดา้น
การจดัเตรียมเอกสารและการติดต่อส่ือสารและประสานงาน ซ่ึงภาควิชาอาจน าขอ้มูลท่ีไดน้ี้มาเป็นส่วน
ก าหนดแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการธุรการของภาควชิา โดยอาจมีการส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมการอบรม
วิธีการจดัเตรียมเอกสารและการติดต่อประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีภาควิชาอาจพิจารณา
ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการมาพฒันาระบบการติดตามเอกสารและฐานขอ้มูลออนไลน์ส าหรับนกัศึกษา 
แนวทางการพฒันา 
 จากผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่การให้บริการดา้นธุรการทัว่ไปในหวัขอ้ความสามารถของผูใ้ห้บริการ
ในการจัดเตรียมเอกสารและการให้บริการด้านธุรการท่ีเก่ียวข้องกับการเงินในหัวข้อการติดต่อ
ประสานงานนั้นได้ระดบัความพึงพอใจจากนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาน้อยกว่าหัวขอ้อ่ืนๆ จึงควรมี
แนวทางในการพฒันา ดงัน้ี 1) จดัท าระบบการติดตามขั้นตอนการท าเอกสารออนไลน์และระบบฐานขอ้มูล
เอกสารออนไลนส์ าหรับนกัศึกษาพบวา่มีความเป็นไปไดใ้นการจดัท าระบบดงักล่าวข้ึนและทดลองใชใ้น
ภาควิชา อยา่งไรก็ตามยงัตอ้งมีการแบ่งประเภทเอกสารท่ีเปิดระบบให้นกัศึกษาติดตามไดห้รือการจ ากดั
สิทธิในการติดตามหรือเปิดแฟ้มขอ้มูลออนไลน์เน่ืองจากเอกสารบางรายการไม่สามารถน ามาเปิดเผยได ้
2) พฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีธุรการ ระบบการติดต่อประสานงาน ขั้นตอนการออกเอกสาร การใชร้ะบบ
ฐานขอ้มูลออนไลน์ และระบบติดตามเอกสารใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษา 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 การท าวิจัยในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ
ให้บริการดา้นงานธุรการของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในส่วนของงานบริการ
ดา้นธุรการทัว่ไป และงานบริการธุรการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเงินในภาพรวมเท่านั้น ดงันั้นหากจะมี
การด าเนินการพฒันาการใหบ้ริการในดา้นใดดา้นหน่ึงอยา่งจริงจงั ควรท าการวิจยัแบบเฉพาะประเด็นโดย
ละเอียด เพื่อใหไ้ดป้ระเด็นขอ้บกพร่องท่ีสมควรไดรั้บการแกไ้ขหรือพฒันาอยา่งชดัเจน  
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ความพงึพอใจของผู้รับบริการคลนิิกหมอครอบครัว ปฐมนคร 
The Satisfaction of client  at Primary care cluster Pathomnakorn 

 
พนัทิพย ์สีจะ๊แปง   

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลนครปฐม 
 
บทคดัย่อ 
  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และเพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผูรั้บบริการตามปัจจยัส่วนบุคคล  คือ เพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา ในคลินิกหมอครอบครัวปฐมนคร 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีเขา้มารับบริการท่ีคลินิกหมอครอบครัวปฐมนคร จ านวน 200 คน โดยสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มี 3 
ดา้น คือ ดา้นการรักษา ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นความสะดวกในการบริการ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ และมีค่าความเท่ียง (สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค) เท่ากบั 0.88, 0.94 และ 0.95 
ตามล าดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแตกต่าง และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยัพบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจโดยรวม (  =4.67)  และรายดา้น 
(  =4.67, 4.71 และ 4.64) อยู่ในระดบัดีมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  คลินิกหมอครอบครัว  
 
Abstract 
  The purpose of this quantitative research were to 1) survey the satisfaction of client and 2) compare the 
satisfaction of client according to personal factors ie. Gender , age , occupation and education in Primary care cluster 
Pathomnakorn. The participants were 200 clients who came to receive services at Primary care cluster Pathomnakorn. 
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They were selected by purposive sampling. The research instrument was heart Center of  Thammasart hospital’s 
satisfaction questionnaire. The satisfaction questionnaire had 3 factors including Treatment factor , quality of service factor 
and convenience of service factor. Content validity of satisfaction questionnaire was verified by item-objective congruence  
( IOC ) index. The Cronbach’s alpha reliability coefficient for 3 factors of  satisfaction questionnaire were 0.88, 0.94 and 
0.95, respectively. Descriptive statistics were percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics were 
independent t - test and one way ANOVA. The research results revealed that the clients had very good satisfaction for 
overall (    = 4.67 ) and each factor (    = 4.67, 4.71 and 4.64 ) . the comparison between satisfaction and personal factors 
was found that there were no statistically significant. 
 
Keyword : satisfaction of client ,  Primary care cluster 
 
บทน า 
   ดว้ยปัจจุบนัโรงพยาบาลนครปฐมเป็นโรงพยาบาลจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ 730 เตียง ( สถิติขอ้มูล รพ. 
นครปฐม ,2560 ) มีการดูแลดา้นการส่งเสริม ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟู ท่ีมีผูรั้บบริการเป็นจ านวนมากทั้งผูป่้วยในและ
ผูป่้วยนอก มีแพทยเ์ฉพาะทางหลายสาขา มีการขยายการรับบริการในดา้นต่างๆมากมาย อีกทั้งตอ้งตรวจรักษา
ผูป่้วยนอกในแต่ละวนัประมาณ 1000 คน ท าให้โรงพยาบาลมีความแออดัเป็นอยา่งมาก  และในปัจจุบนัประชาชน
มีโรคประจ าตวัเร้ือรังท่ีไม่ติดต่อ  เช่น  เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เป็นจ านวนมาก โรงพยาบาลนครปฐมไดมี้การ
เปิดคลินิกหมอครอบครัว ทั้งหมด 3 แห่ง เพื่อรับบริการผูป่้วยท่ีเป็นโรคไม่ติดต่อ เร้ือรัง และตรวจรักษาผูป่้วย
โรคทัว่ไปท่ีไม่มีความซับซ้อนมาก โดยมีแพทย ์ทนัตแพทย ์ออกตรวจทุกวนัคร่ึงวนัเช้า และมีพยาบาล แพทย์
ฝังเขม็ แพทยแ์ผนไทย นกักายภาพ นกักิจกรรมบ าบดั ให้การบริการ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกกบัประชาชนท่ี
ไม่ตอ้งรอนาน และลดความแออดัของผูรั้บบริการผูป่้วยนอกโรงพยาบาลนครปฐม โดยการให้บริการของคลินิก
หมอครอบครัว ส่วนใหญ่จะตั้งในเขตเมือง พื้นท่ีประชากรท่ีอาศยัหนาแน่น ไปมาสะดวก มารับบริการดว้ยโรค
ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน โรคทัว่ไป ท่ีไม่มีความซับซ้อน นอกจากน้ียงัลงพื้นท่ีส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจยั
เส่ียงดา้นสุขภาพ ครอบคลุมตลอดช่วงอายุวยั เนน้การมีทีมดูแลถึงท่ีบา้น โดยเฉพาะผูสู้งอายุและกลุ่มคนท่ีอยูใ่น
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ภาวะเปราะบางตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ผูพ้ิการ ผูป่้วยติดบา้น ติดเตียง ผูป่้วยระยะสุดทา้ย เด็กพิเศษ เป็นตน้ ให้
ค  าปรึกษาแนะน าโดยประชาชนผา่นมือถือ จดัตั้งไลน์กลุ่ม อสม.ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ตลอดจนประสาน กรณีตอ้งส่ง
ต่อผูป่้วยให้เป็นไปอย่างราบร่ืน ผูรั้บบริการมีความสนใจและติดตามอาการหลงัเจ็บป่วย คลินิกหมอครอบครัว
เป็นเครือข่ายโดยตรงของโรงพยาบาลนครปฐม ภายใตห้น่วยงานเวชกรรมสังคม มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ ท่ีศูนยอ์งค์
พระปฐมเจดีย ์ ท่ีเปิดบริการมาเป็นเวลา 16 ปี ศูนยร์าชภฏันครปฐมท่ีเปิดบริการมาเป็นเวลา 4 ปี และท่ีสุดทา้ย คือ
ท่ีปฐมนคร  ท่ีเปิดบริการได ้4 เดือน ( เปิดบริการ 1 พฤศจิกายน 2560 )  ซ่ึงไดแ้บ่งการดูแลประชาชนในเขตเมืองใน
พื้นท่ีรับผดิชอบ  ผูว้จิยัซ่ึงเป็นพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในคลินิกหมอครอบครัวปฐมนคร จึงไดมี้ความสนใจ
ท่ีจะศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบติัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ ภาพลกัษณ์ของสถานบริการ เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดของผูรั้บบริการ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจองผูรั้บบริการคลินิกหมอครอบครัวปฐมนคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพงึพอใจของผูรั้บบริการจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุอาชีพ และการศึกษา 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจยัสว่นบคุคล                                                        
1   เพศ 

2  อาย ุ

3  อาชีพ 

4 การศกึษา 
 

ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 

     ด้านการรักษาพยาบาล 

     ด้านคณุภาพให้บริการ 

     ด้านความสะดวกในการรับบริการ   
   ( วรวรรณ  สโมสรสขุ และคณะ     
ศนุย์หวัใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ) 
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บทวนวรรณกรรม 
 มีผูใ้ห้ความหมายแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจมากมาย  ซ่ึงพอสรุปไดว้า่  ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกหรือทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือมีความช่ืนชอบพอใจต่อการท่ีบุคคลอ่ืน
กระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอบสนองความตอ้งการของบุคคลหน่ึงท่ีปรารถนาให้กระท าในส่ิงท่ีตอ้งการ ส่วน
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการก็มีอยู่หลายอย่างเช่นกนั  ยกตวัอย่าง  เล่ือมใส ใจแจง้ ( 2546 ) ท่ีได้
เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนท่ีดีและมีคุณภาพตอ้งอาศยั เทคนิค กลยุทธ์ ทกัษะท่ีจะท าให้ชนะใจ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงสามารถกระท าได้  ทั้งน้ีการบริการท่ีดี จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือถือ 
ศรัทธา และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสถานบริการ 

ผูรั้บบริการจะมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงไร ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของตนวา่ ไดรั้บการตอบสนอง
มากน้อยเพียงไร หากไดรั้บการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภกัดีและเกิดการส่ือสารแบบปากต่อปาก 
แต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ    ดงันั้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คือ ความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ ซ่ึงเป็นการรับรู้ของผูรั้บบริการท่ีได้รับการตอบสนองจากการให้บริการของผูใ้ห้บริการซ่ึง
ผูรั้บบริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจเม่ือไดรั้บบริการและเกิดผลส าเร็จตามความมุ่งหวงัหรือเกินความ
คาดหมาย แต่ระดับความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของการบริการ และเกิด
ความชอบไม่ชอบ เม่ือความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

จากงานวิจยั ของ วรวรณ  สโมสรสุข  และคณะ ( 2558 )  เร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูป่้วย
ต่อการให้บริการ ศูนยห์ัวใจธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ไดแ้บ่งความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจ 3 ดา้น คือ ดา้นการรักษา  ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้น ความสะดวกในการรับบริการ  มี
ความคาดหวงัและความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดมี้แนวคิดท่ีตรงกบัการหาระดบัความพึงพอใจ
ในสถานบริการสาธารณสุข   คลินิกหมอครอบครัว ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐ ด้านสาธารณสุขโดยมีการ
จดับริการของหน่วยบริการปฐมภูมิในการดูแลประชาชนท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกนัเป็นประจ าต่อเน่ือง ดว้ย
ทีมสหวิชาชีพ  Primary Care Cluster ต้องประกอบด้วย พยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ และแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัว 3 ทีม ให้การดูแลรับผิดชอบประชาชนประมาณ 30,000 คน (กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 
2561)  ซ่ึงคลินิกหมอครอบครัว ตอ้งเปิดให้บริการผูป่้วยนอกในเขตรับผิดชอบ และท างานดา้น การ ส่งเสริม 
ป้องกนั รักษา ฟ้ีนฟู จึงไดน้ าแนวคิดน้ีมาท าการศึกษาหาความพึงพอใจต่อท่ีคลินิกหมอครอบครัว         
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วธิีด าเนินการวจิัย 
             การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative  Research ) วิเคราะห์เชิงอนุมาน ( Inferential Statistic )  เพื่อ
ศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของคลินิกหมอครอบครัวปฐมนคร เครือข่ายโรงพยาบาล
นครปฐม โดยเก็บขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน 17 เมษายน พ.ศ.2561 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือผูป่้วยหรือผูรั้บบริการท่ีเขา้มารับบริการท่ีคลินิกหมอครอบครัว ปฐม
นคร  จ  านวนทั้งหมด 200 คน ตั้งแต่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 - 18พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก
ตวัอยา่งในการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

 เป็นผูม้ารับบริการท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยไดห้รือให้ญาติท่ีมาดว้ยอ่าน
และเขียนแทนให้ 

 มีความสมคัรใจในการตอบแบบสอบถาม 
 ไม่จ  ากดัอายุ เป็นทั้งผูรั้บบริการรายใหม่และรายเก่า 

      โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) 
ขนาดตัวอย่าง 

การก าหนดขนาดตวัอยา่งจากตาราง Taro Yamane หรือค านวณขนาดตวัอยา่งจาก สูตรของทาโร่ยามาเน่ 
(Taro Yamane  ; 1973 : 727-728)   ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน 5%  โดยการศึกษาคร้ังน้ีได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 200 คน 

 
คุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้วจัิย 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามจ านวน 1  ชุด  ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ ตอน
ท่ี 1 แบบสอบถามส่วนบุคคล ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการรักษาพยาบาล  6 ขอ้  ดา้นคุณภาพการบริการ 9 ขอ้ และดา้น
ความสะดวกในการรับบริการ 10 ขอ้ เป็นค าถามเชิงบวกทั้งหมด ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ
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ตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะ โดยน าแบบสอบถามมาจากศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  น ามา
ปรับใหเ้ขา้กบับริบทของคลินิกหมอครอบครัว  โดยมีผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือให ้
จากการตรวจความตรงทางเน้ือหา ขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีค่า Item-Objective Congruence  อยูใ่นช่วง 0.66 - 1 ซ่ึงเป็น
ค่าท่ียอมรับได ้และหาความเท่ียงของแบบสอบถาม  โดยทดลองใช้กบัผูรั้บบริการท่ีคลินิกหมอครอบครัวองค์
พระปฐมเจดีย ์ซ่ึงเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลนครปฐมเช่นเดียวกบัคลินิกหมอครอบครัวปฐมนคร จ านวน 30 
ราย วิเคราะห์โดยค านวณค่าความเท่ียงโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค  ได้ค่าความเท่ียงของ
แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นการรักษา ดา้นคุณภาพการให้บริการและดา้นความสะดวกในการรับบริการ มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 0.88 ,  0.94  และ 0.95 ตามล าดบั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for window version 10 ค านวณหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยสถิติ t –test 
independent และ  one way ANOVA 
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ผลการวจิัย 
ตารางที ่1  รายละเอยีดกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 73 36.5 
  หญิง 127 63.5 
อายุ 18-29  ปี 8 4 
  30-40  ปี 18 9 
  41-50  ปี 49 24.5 
  51-60  ปี 63 31.5 
  61-70  ปี 46 23 
  > 70    ปี 16 8 
อาชีพ รับราชการ 9 4.5 
  คา้ขาย 49 24.5 
  เกษตรกร 8 4 
  รับจา้ง 74 37 
  อ่ืนๆ 59 29.5 

การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 172 86.4 
  ปริญญาตรี 25 12.5 

  สูงกวา่ปริญญาตรี 2 1 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูรั้บบริการท่ีคลินิกหมอครอบครัวมี เพศหญิง ( 63.5%) มากกวา่เพศ

ชาย (36.5%)  อายรุะหวา่ง 51-60 ปี ( 31.5%) มีจ  านวนมากท่ีสุด อายรุะหวา่ง 18-29 ปี   ( 4% ) มี
จ  านวนนอ้ยสุด  อาชีพรับจา้ง ( 37%) มากท่ีสุด อาชีพเกษตรกร (4%)นอ้ยท่ีสุด การศึกษา ต ่ากวา่
ปริญญาตรี (86.4%) มากท่ีสุด และการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีนอ้ยท่ีสุด (1%) 
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ตารางที ่2  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ  จ าแนกตาม
รายด้านและโดยรวม ( n = 200 ) 
                  ความพงึพอใจ          S.D.      ระดับ 

ดา้นการรักษา 
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
ดา้นความสะดวกในการบริการ 

      4.67 
      4.71 
      4.64 

     0.39 
     0.41 
     0.43 

   ดีมาก 
   ดีมาก 
   ดีมาก 

                  โดยรวม       4.67      0.38    ดีมาก 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูรั้บบริการท่ีคลินิกหมอครอบครัว มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัดีมาก (  = 4.67)   

เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 3 ดา้น ทุกดา้น คือ ดา้นการรักษา ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นความสะดวกในการ
บริการ อยูใ่นระดบัดีมากทั้งหมด โดยท่ีดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.71 รองลงมา คือ ดา้นการ
รักษา มีค่าเฉล่ีย 4.67 และสุดทา้ย คือ ดา้นความสะดวกในการบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.64 ส่วนรายขอ้ของทุกๆดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัดีมากทั้งหมดดว้ย 

 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบ เพศ กบั ความพงึพอใจของผู้รับบริการรายด้านและโดยรวม 

ความพงึพอใจ เพศ N    S.D. t p-
value 

ดา้นการรักษา เพศชาย 71 4.65 0.42 -0.49 0.63 
เพศหญิง 125 4.67 0.38 

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ เพศชาย 71 4.66 0.44 -1.01 0.31 
เพศหญิง 126 4,73 0.39 

ดา้นความสะดวกในการบริการ เพศชาย 72 4.63 0.44 -0.30 0.76 
เพศหญิง 126 4.65 0.43 

               โดยรวม เพศชาย 70 4.65 0.40 -0.70 0.48 
เพศหญิง 123 4.69 0.37 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษา พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ( p = 0.48 ) เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ ดา้นการรักษา  ( p = 
0.63 ) ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ( p = 0.31 ) และดา้นความสะดวกในการบริการ ( p = 0.76 ) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางที่  4    ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ อายุ กับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการรายด้านและ
โดยรวม 

          ความพงึพอใจ  แหล่งความแปรปรวน   SS df    MS    F    P 
ดา้นการรักษา ระหวา่งกลุ่ม 1.29 5 0.25 1.71 0.13 

ภายในกลุ่ม 28.59 190 0.15   
รวม 29.88 195    

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 0.28 5 0.05 0.32 0.89 
ภายในกลุ่ม 32.90 191 0.17   
รวม 33.18 196    

ดา้นความสะดวกในการรับ
บริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.44 5 0.09 0.46 0.80 
ภายในกลุ่ม 36.27 192 0.19   
รวม 36.70 197    

 
            โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.38 5 0.08 0.52 0.76 
ภายในกลุ่ม 27.59 187 0.15   
รวม 27.98 192    

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4   ผลการศึกษา พบว่าอายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ( p = 0.76 ) เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ ดา้นการรักษา  ( p = 
0.13 ) ดา้นคุณภาพการให้บริการ ( p = 0.89 ) และดา้นความสะดวกในการบริการ ( p = 0.80 ) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางที ่ 5  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบ อาชีพ กบั ความพงึพอใจของผู้รับบริการรายด้านและ
โดยรวม 
          ความพงึพอใจ  แหล่งความแปรปรวน   SS df    MS    F    P 
ดา้นการรักษา ระหวา่งกลุ่ม 0.51 4 0.13 0.83 0.50 

ภายในกลุ่ม 29.37 191 0.15   
รวม 29.89 195    

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 0.12 4 0.03 0.18 0.95 
ภายในกลุ่ม 33.04 191 0.17   
รวม 33.16 195    

ดา้นความสะดวกในการรับ
บริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.29 4 0.74 0.39 0.81 
ภายในกลุ่ม 36.41 192 0.19   
รวม 36.70 196    

 
            โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.20 4 0.51 0.35 0.85 
ภายในกลุ่ม 27.77 188 0.15   
รวม 27.98 192    

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 5   ผลการศึกษา พบวา่อาชีพเท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ( p = 0.85 ) เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ ดา้นการรักษา  ( p = 
0.50 ) ดา้นคุณภาพการให้บริการ ( p = 0.95) และดา้นความสะดวกในการบริการ ( p = 0.81 ) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางที ่ 6  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบ การศึกษา กบั ความพงึพอใจของผู้รับบริการรายด้านและ
โดยรวม 

          ความพงึพอใจ  แหล่งความแปรปรวน   SS df    MS    F    P 
ดา้นการรักษา ระหวา่งกลุ่ม 0.12 2 0.06 0.37 0.69 

ภายในกลุ่ม 29.74 192 0.15   
รวม 29.86 194    

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 0.43 2 0.21 1.28 0.28 
ภายในกลุ่ม 32.67 193 0.17   
รวม 33.10 195    

ดา้นความสะดวกในการรับ
บริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.20 2 0.10 0.54 0.58 
ภายในกลุ่ม 36.37 194 0.19   
รวม 36.58 196    

 
            โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.22 2 0.11 0.75 0.47 
ภายในกลุ่ม 27.71 189 0.15   
รวม 27.94 191    

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 จากตารางท่ี 6    ผลการศึกษา พบวา่การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ( p = 0.47 ) เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ ดา้นการรักษา   
( p = 0.69 ) ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ( p = 0.28 ) และดา้นความสะดวกในการบริการ ( p = 0.58 ) ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
             จากผลการวิจยัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีคลินิกหมอครอบครัวปฐมนคร พบว่าจากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  อายุระหวา่ง 51- 60 ปี    มีอาชีพรับจา้ง  การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความ
พึงพอใจโดยรวม รายดา้น คือ ดา้นการรักษา ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นความสะดวกในการบริการอยูใ่น
ระดบัดีมาก  เน่ืองจากผูรั้บบริการส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยมารักษาท่ีโรงพยาบาลนครปฐมมาก่อนและไดเ้ผชิญกบั
ความแออดั ความล่าช้า ความไม่มีโอกาสไดรั้บขอ้มูลต่าง เๆน่ืองจากจ านวนผูป่้วยหรือผูรั้บบริการมีปริมาณ
จ านวนมาก  เม่ือถูกส่งต่อมารับการรักษาท่ีคลินิกหมอครอบครัวปฐมนคร ซ่ึงเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม 
และได้พบกบัแพทยเ์ฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล เจา้หน้าท่ีอ่ืน  ๆโดยได้รับการบริการท่ีดี มี
สถานท่ีอ านวยความสะดวก เช่น มีเกา้อ้ีนัง่รอตรวจอยา่งเพียงพอ อยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่ร้อน มีแอร์ท่ีท าให้อากาศเยน็
สบาย และการได้รับขอ้มูลต่าง  ๆอย่างครอบคลุม เช่น ภาวะโรค การปฏิบติัตน การนัดหมาย ไม่มีความแออดั  
เน่ืองจากจ านวนผูรั้บบริการยงัไม่มาก จึงท าให้มีเวลาได้พูดคุยกับผู ้รับบริการได้มาก โดยจากการตอบ
แบบสอบถามของผูรั้บบริการส่วนใหญ่ บอกวา่ มารับบริการท่ีคลินิกหมอครอบครัวมีความสะดวกสบาย  รวดเร็ว 
เดินทางสะดวก ตวัยารักษาเหมือนในโรงพยาบาล สามารถใชสิ้ทธ์ิการรักษาบตัรทอง ประกนัสังคม เบิกราชการได ้
เหมือนโรงพยาบาลนครปฐมไดทุ้กอย่าง จึงท าให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ และ ระดบัการศึกษา ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการรับบริการท่ี
คลินิกหมอครอบครัวปฐมนคร พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  คือ  มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
เหมือนกนั 
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วไิลรัตน์ รุจิวฒันพงศ ์ และอญัชญั จนัทราภาส 
WILAIRAT  RUJIVATANAPONG AND  UNCHUN JUNTRAPAS 

ศูนยอ์าชีวเวชศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มโรงพยาบาลนครปฐม 
NURSE ET ALL. OCCIPITAL MED HEALTH OF NAKHONPATHOM HOSPITAL 

 
บทคดัย่อ 
 โรคซิลิโคสิสเป็นโรคปอดจากการทาํงานท่ีใชเ้วลาก่อโรคนานส่วนมากนบั 10  ปี  และไม่
สามารถรักษาให้หายขาดได ้การวิจยัเชิงพรรณนาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้ความ
เช่ือด้านสุขภาพ และพฤติกรรมในการป้องกนัโรคซิลิโคสิสของพนักงานสถานประกอบการท่ี
สัมผสัฝุ่ นหินซิลิกา จ.นครปฐม ว่าสัมพนัธ์กนัหรือไม่     กลุ่มตวัอย่างคือพนกังานกลุ่มเส่ียงใน
สถานประกอบการท่ีสัมผสัฝุ่ นหินซิลิกา จ.นครปฐม   จาํนวน 8  แห่งรวม 220 คน ระหว่าง 1 
เมษายน 2561 – 30 กนัยายน 2561 โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติร้อยละและChi-Square Test :X2 ผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค การรับรู้
ความรุนแรงของโรคปอดฝุ่ นหินส่วนมากยงัไม่แน่ใจ  การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีเห็นดว้ย
มากท่ีสุดคือถ้าสูดหายใจเอาฝุ่ นหินทรายเขา้ไปนานๆ ก็มีโอกาสเป็นโรคปอดฝุ่ นหินได้(ร้อยละ 
69.55)   การรับรู้ความรุนแรงของโรควา่ การสูบบุหร่ีขณะทาํงานในบริเวณท่ีมีฝุ่ นมากๆ จะทาํให้
สูดฝุ่ นเขา้ไปไดม้ากข้ึนเห็นดว้ยมากท่ีสุด(ร้อยละ 70.92) ส่วนการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของ
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การปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเกิดโรคมีทั้งเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งชดัเจน กลุ่มตวัอยา่งมีการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นร้อยละ53.18 และใชห้นา้กากตวักรองท่ีไดม้าตรฐานเพียงร้อยละ 19.66 เก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ดา้นสุขภาพกบัพฤติกรรมในการป้องกนัโรคซิลิโคสิสของพนกังาน
พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)  จากการศึกษาน้ีพนกังานควรไดรั้บการ
ส่งเสริมสุขภาพเก่ียวกบัโรคและพฤติกรรมในการป้องกนัโรคซิลิโคสิส และกาํหนดขอ้ควรปฏิบติั
ในการทาํงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ี
ถูกต้องเหมาะสม หรือการลดปริมาณฝุ่ นท่ีแหล่งกาํเนิดและทางผ่าน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
พนกังาน 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้ดา้นสุขภาพ  /  พฤติกรรม  /  โรคซิลิโคสิส 

 
ABSTRACT 
 Silicosis is an occupational lung disease that has the period of cause of the 
disease more than 10 years and not curable. The purpose of this descriptive study was 
to studying the relationship between perceived health beliefs and disease prevention 
behaviors of employees that establish exposed to silica dust in Nakhonpathom .The 
sample groups were 8 risk group employee in the workplaces, total 220 persons, 
between 1 April 2018 - 30 September 2018.The statistical  analysis was using 
frequencies, percentage and Chi-squared.  The result shows that  awareness of the risk 
of disease  and perception of the severity of silicosis are still uncertain in the most.   
The most agreement (69.55%) in recognition of the risk of the disease is breathing in 
the silica dust for a long time  has a change of lung disease.  The most agreement 
(70.92%)in perception of the severity of the disease  is smoking while working in a 
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dusty area will caused more dust to be inhaled. The sample group has 53.18 percent of 
the dust prevention equipment, and used only 19.66 percent standardized filter masks. 
About the relationship  health awareness and behavior in preventing silicosis of 
employees found that there is a statistically significant correlation(p<0.05)  
 From this study employees should receive  health promotion about diseases 
and behavior in preventing silicosis and strictly prescribe work practices, especially the 
use of appropriate  personal protective equipment or reducing the amount of dust at the 
source and passage ,for the quality of life of employees 
 
KEYWORDS: Health awareness/Behavior awareness/Silicosis 

  
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 โรคซิลิโคสิสเป็นโรคปอดท่ีเกิดจากการสุดหายใจเอาฝุ่ นซิลิกอนไดออกไซด์ท่ีมีขนาด 0.5-
5ไมครอนเขา้ไปในถุงลมก่อใหเ้กิดพงัผดืท่ีเน้ือปอด ซ่ึงส่วนมากจะพบในหินทรายอาการเฉียบพลนั
อาจเกิดไดใ้น 2-3 เดือน   อาการเร้ือรังอาจพบไดม้ากกวา่ 15  ปี     ผลึกท่ีเป็นสาเหตุของโรคซิลิโคสิ
สมี 3 ชนิดคือ   ควอทซ์  (quarts), คริสโตแบไลท(์cristobalite) , และทริไดไมท์(tridimite)  ส่วนมาก
พบในผู้ท่ีมีประวติัการสัมผสัฝุ่ นหินทราย  สกัดครกหิน การถลุงแร่  ตกแต่งแร่    เป่าแก้ว    

คอนกรีตผสมเสร็จ    แกะสลกัพระพุทธรูปหิน   ผลิตโต๊ะเกา้อ้ีหิน  เคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงมีกระจาย
อยูท่ ัว่ไปใบบรรยากาศรอบตวั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วงท่ีอากาศน่ิงไม่มีการหมุนเวียนดงัรายงานการ
พบฝุ่ นจ๋ิว PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรมควบคุมมลพิษ,ม.ค. 
2562) อุตสาหกรรมบางแห่งก็ไม่ข้ึนทะเบียน ก่อให้เกิดภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคซิลิโคสิส     
เน่ืองจากกระบวนการผลิตหากปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง หรือขาดความระมดัระวงัอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานประกอบการ  หากผูป้ระกอบอาชีพดงักล่าวไม่มีความรู้ใน
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การป้องกนัตนเอง ไม่มีการสวมอุปกรณ์คุม้ครองอนัตรายส่วนบุคคลท่ีไดม้าตรฐานก็มีโอกาสสูง                                                                                              
ท่ีจะเป็นโรคปอดฝุ่ นหิน จากสถิติกระทรวงแรงงาน ณ ส้ินปี 2560  จาํนวนโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการจาํแนกตามรายหมวดอุตสาหกรรม พบวา่ ผลิตภณัฑ์โลหะเช่น ผลิตแกว้  ผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  กระเบ้ืองเคลือบ  ผลิตอิฐ  กระเบ้ืองหรือท่อสร้างเบา้หลอมโลหะ  ซิเมนต์  มี
จาํนวน  7,651  แห่ง  มีพนกังานรวม 165,339  ราย    ซ่ึงจาํนวนอุบติัการณ์ของโรคซิลิโคสิส  20.7 
ต่อประชากรกลุ่มเส่ียง 1,000  คน  (นราพรรณ   บุญเปล่ง, 2552 ,หนา้ 1 อา้งถึงในกองอาชีวอนามยั 
สถานการณ์การเฝ้าระวงัโรคซิลิโคสิส, 2541, หนา้ 5)  แต่เน่ืองจากโรคปอดฝุ่ นหินทรายยงัวินิจฉยั
ไดย้าก  จึงไม่มีตวัเลขผูป่้วยแน่ชดั  จงัหวดันครปฐมอยูใ่นเขตปริมณฑลล่าสุดปี  2560 ประชาชน
ป่วยดว้ยโรคซิลิโคสิส  16  ราย   เพิ่มจากปี 2559  ซ่ึงพบ   4 รายและทยอยเสียชีวิตในท่ีสุด  และผล
การตรวจวดัปริมาณฝุ่ น silica ในส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํงานพบปริมาณฝุ่ นเกิน  2  แห่งจาก 4 แห่ง (สคร.
5, 2561) จึงศึกษาความสัมพนัธ์น้ีเพื่อการเฝ้าระวงัโรคซิลิโคสิสในสถานประกอบการอย่าง
เหมาะสมในระดบัจงัหวดัโดยคณะทาํงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทาํงานต่อไป  

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ดา้นสุขภาพเก่ียวกบัโรคซิลิโคสิสของพนกังานสถานประกอบการท่ี
สัมผสัฝุ่ นหินซิลิกา จ.นครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกนัโรคซิลิโคสิสของพนกังานสถาน
ประกอบการท่ีสัมผสัฝุ่ นหินซิลิกา จ.นครปฐม 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ดา้นสุขภาพกบัพฤติกรรมในการป้องกนัโรคซิลิ
โคสิสของพนกังานสถานประกอบการท่ีสัมผสัฝุ่ นหินซิลิกา จ.นครปฐม  

 
สมมติฐานของการวจิัย 
 พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกนัโรคซิลิโคสิสของพนกังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้
ดา้นสุขภาพ   
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กรอบแนวคดิการวจิัย  
 
       ตวัแปรตน้                                                                                   ตวัแปรตาม 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพศ                     -อาย ุ             -ระดบัการศึกษา  
-ลกัษณะงาน       -ระยะเวลาการปฏิบติังาน  
-รายไดข้องครอบครัวของพนกังานสถานประกอบการ
ท่ีสมัผสัฝุ่ นหินซิลิกา    
-ประสบการณ์ท่ีเคยมีบุคคลในครอบครัว หรือเพื่อน
ร่วมงานป่วยเป็นโรคซิลิโคสิส   
-การรับรู้ดา้นสุขภาพของพนกังาน 
- การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่ นหิน 
- การรับรู้ความรุนแรงของโรคปอดฝุ่ นหิน 
- การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบติั

เพ่ือป้องกนัโรคปอดฝุ่ นหิน 

พฤติกรรมในการป้องกนัโรคซิลิโคสิส
ของพนกังาน 
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ทบทวนวรรณกรรม         
ความเช่ือดา้นสุขภาพในการทาํนายพฤติกรรมในการป้องกนัโรคของเบคเกอร์และไมแมน (Becker 
& Maiman, 1975, pp. 12  อา้งถึงใน นราพรรณ  บุญเปล่ง, 2552, หนา้ 12)  
 
 

 
แผนผงัท่ี 1 ความเช่ือดา้นสุขภาพในการทาํนายพฤติกรรมในการป้องกนัโรคของเบคเกอร์และไมแมน 

(Becker &Maiman, 1975, pp. 12  อา้งถึงใน นราพรรณ  บุญเปล่ง, 2552, หนา้ 12)  

ในการศึกษาคร้ังน้ีจึง ศึกษาเฉพาะการรับรู้โอกาสเส่ียงการเกิดโรค  การรับรู้ความรุนแรง 
การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเกิดโรควา่สัมพนัธ์กบัการพฤติกรรม
การปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัการเกิดโรคซิลิโคสิสหรือไม่ โดยศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

จิราภรณ์  หลาบคาํ, จินตนา สิริบูรณ์พิพฒันา และธนพร ทองสิม (2560) ไดศึ้กษาความรู้ 
ทศันคติ และการปฏิบติัในการป้องกนัฝุ่ นหินของพนกังานโรงโม่หิน จ.อุบลราชธานี จาํนวน  82  
คน    พบว่า พนักงานมีความรู้และทศันคติการป้องกนัฝุ่ นหินอยู่ในระดับดีร้อยละ 96.30   และ 

สังคมประชากร=อาย ุเพศ  เช้ือชาติ ศาสนา ฯลฯ 
สังคมจิตวทิยา=บุคลิกภาพ กลุ่มเพื่อน บุคคล
อา้งอิง ฯลฯ           

การรับรู้ถึงประโยชน์และ
พฤติกรรมในการป้องกนั
โรคโรค 

การรับรู้โอกาสเส่ียง
และความรุนแรงของ
โรค 

การรับรู้ต่อสภาวะคุกคาม
ของโรค 

ความเป็นไปไดต่้อการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ 

ส่ิงชกันาํใหมี้การปฏิบติัและแรงจูงใจ                        
1.การรณรงคใ์หค้าํแนะนาํดา้นสุขภาพ       2.คาํแนะนาํจากบุคคลอ่ืน  3. ประสบการณ์บุคคล
ในครอบครัว/เพื่อนร่วมงานป่วยเป็นโรค          4.ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ     5. จดหมาย
เตือนจากแพทย ์
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98.80  ตามลาํดบั ป้องกนัฝุ่ นหินท่ีไม่เหมาะสมคือ สูบบุหร่ีขณะปฏิบติังานกบัฝุ่ นหินเป็นบางคร้ัง
ร้อยละ 42.70   เขา้รับการตรวจสุขภาพประจาํปี การตรวจสมรรถภาพปอดและเอกซเรยป์อดตามท่ี
โรงโม่หินกาํหนดไวร้้อยละ 76.50   และพบว่า ความรู้ ทศันคติ กบัพฤติกรรมการป้องกนัฝุ่ นหิน
ของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัฝุ่ นหิน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)   

นราพรรณ บุญเปล่ง (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมในการป้องกนัโรคซิลิโคสิสของคนงานโรงโม่หินอ.เมืองจ.สุรินทร์ พบวา่การรับรู้ตาม
ความเช่ือดา้นสุขภาพ  และพฤติกรรมในการป้องกนัโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง และปัจจยัท่ีสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมสุขภาพคือ ลกัษณะงาน(r=.273,p>0.01) 

นิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล   และคณะ(2559)  ไดศึ้กษาปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคปอดฝุ่ น
หินในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัหิน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่าง 5 – 9 ก.ย. 59   ศึกษา
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 212 ราย ช:ญ 2.5:1 อายุเฉล่ีย 48.1 ปี อายุงาน 10.8 ปี  ระยะเวลาท่ีไดรั้บ
การวินิจฉยัวา่เป็นโรค เฉล่ีย 2.7 ปี    พบวา่  การไม่สวมเคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพื่อ
ป้องกนัฝุ่ นหิน เป็นปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรคของผูป้ระกอบอาชีพ    เพศชายมีความเส่ียงต่อการเกิด
โรคเป็น 5.36 เท่า ของเพศหญิง เน่ืองจากทาํงาน เส่ียงสูง และพฤติกรรมการป้องกนัตนเองไม่ดีเท่า  
และมีปัจจยัอ่ืนร่วม เช่น การสูบบุหร่ี  ระยะเวลาในงาน > 10 ปี มีความเส่ียงต่อการเกิด 0.17 เท่า 
ของผูท่ี้ทาํงาน < 10 ปี ผูไ้ม่สวมเคร่ืองป้องกนัตนเองมีโอกาสเส่ียง 3.07 เท่า ของผูท่ี้สวม   ลกัษณะ
งานท่ีสัมผสัฝุ่ นซิลิกามากท่ีสุด คือ การบดหิน การตดัหิน รองลงมาคือ การตกแต่งหรือแกะสลกัหิน 

พีรวฒัน์  ตระกูลทวีสุข (2560)   ไดศึ้กษาค่าสมรรถภาพปอดท่ีเปล่ียนแปลงของผูท้าํงาน
สัมผสัฝุ่ นทรายท่ีมีภาพถ่ายรังสีทรวงอกตั้งแต่ระดบัปกติถึงระยะเร่ิมแรกตามเกณฑ์ ILO นิวโมโคนิ
โอซิส   classification  ≤ 1/1  พบวา่ อาสาสมคัร  52  คนส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงและไม่สูบบุหร่ี   อายุ
เฉล่ีย 47±8.9 ปี  มีค่า FEV1   ลดลงท่ี 1  ปี เฉล่ีย 105.4±131.7  ml.   จะลดลงมากในกลุ่มท่ีสัมผสัฝุ่ น
เขม้ขน้สูง   สูบบุหร่ี  และสัมผสัมากกวา่  10 ปี ช่วงอายุท่ีพบมากคือ 37-47 ปี  อายุงานส่วนมากพบ
ช่วง  1-10  ปี จากการศึกษาคร้ังน้ี มิไดติ้ดตามผลการตรวจสมรรถภาพปอดเน่ืองจากพนกังานบาง
บริษทัตรวจสุขภาพกบัหน่วยงานเอกชนและผลการตรวจสมรรถภาพปอดเห็นผลชา้    
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 สุวิทย ์นําภาว์และเยาวเรศ  ส่วนบุญ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเส่ือม
สมรรถภาพปอดของคนงานโรงโม่หินในพื้นท่ีอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   จาํนวน  40 คน  ผล
พบวา่ส่วนมากเป็นเพศชาย  ร้อยละ 72.5  ระยะเวลาการปฏิบติังานอยูใ่นช่วง  1-5 ปี   คนงานไม่เคย
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลร้อยละ 42.5  รูปแบบการเส่ือมสมรรถภาพปอดของคนงานมี
ความผิดปกติแบบจาํกดัการขยายตวั (restrictive) 3 ราย   ผิดปกติแบบอุดกั้น 1 ราย  ปริมาณความ
เขม้ขน้เฉล่ียของฝุ่ นในพื้นท่ีโรงโม่หินสุงสุด ไดแ้ก่ แผนกปากโม่  แผนกซ่อมบาํรุง  และแผนกรถ
ตกั ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเส่ือมสมรรถภาพปอดของคนงานโรงโม่หิน คือ  
ดชันีมวลกาย   และอายขุองคนงาน  

Lap Ah Tse et all.(2557)  ไดศึ้กษาประเมินความเส่ียงในการเกิดโรคซิลิโคสิส   โดยใช้
การศึกษาแบบยอ้นหลงัของกลุ่มคนงานท่ีสัมผสัซิลิกาในประเทศจีนจาํนวน  3,492  คน  ติดตาม 33 
ปี  ทาํนายการเกิดโรคซิลิโคสิส  พบวา่ ตวัแปรท่ีมีผลคืออาย ุ  ความเขม้ขน้ในการสัมผสั  ระยะเวลา
ในการสัมผสั   การสูบบุหร่ี   การไม่รู้หนงัสือ    

 
 
วธิีการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พนกังานสถานประกอบการท่ีสัมผสัฝุ่ นหินซิลิกาใน  
จ.นครปฐม 8 แห่ง ไดแ้ก่โรงงานแต่งแร่ 2 แห่ง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 3 แห่ง โรงงานแกว้ 2  
แห่ง โรงงานเคร่ืองป้ันดินเผา 1 แห่ง    

 พนกังานรวมทั้งหมด 220  คน  คิดเป็นร้อยละ 85.60 ของแบบสอบถามทั้งหมด  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย                                                              
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัประยุกตส์ร้างข้ึนจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง ความเช่ือ การรับรู้ดา้นสุขภาพเก่ียวกบัโรค
ซิลิโคสิสและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกนัโรคซิลิโคสิสของพนกังานท่ีสัมผสัฝุ่ นหินซิลิกาของ  
นราพรรณ  บุญเปล่ง(2552)  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการ
ป้องกนัโรคซิลิโคสิสของคนงานโรงโม่หิน อ.เมือง จ. สุรินทร์ ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงจากผูเ้ช่ียวชาญ และตรวจสอบความเช่ือมั่นทั้ งฉบับโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
Cronbach ได้ค่าความเช่ือมัน่ 0.83 ลกัษณะและรายละเอียดขอ้งแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  3  
ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย 
คาํถามเก่ียวกบัอายุ  สถานภาพ จาํนวนบุตร ระดบัการศึกษา แผนกงานท่ีปฏิบติั รายไดค้รอบครัว    
โรคประจาํตวั  อาการผิดปกติท่ีพบ  ประสบการณ์พบผูป่้วยซิลิโคสิส  และการได้ รับความรู้เร่ือง
โรคซิลิโคสิส รวมจาํนวน 12 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถามดา้นการรับรู้โดยแยกเป็นขอ้คาํถามดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการ
เกิดโรคซิลิโคสิส จาํนวน 10 ขอ้ การรับรู้ความรุนแรงของโรคซิลิโคสิส จาํนวน 9 ขอ้  และการรับรู้
ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคซิลิโคสิส จาํนวน 9  ขอ้  รวมจาํนวนขอ้
คาํถามทั้งหมด   28  ขอ้   ลกัษณะคาํถามจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  โดยให้พนกังานประเมินให้วา่
เห็นดว้ยหรือไม่ ตามขอ้ความท่ีระบุในแบบวดัคาํตอบจะมี  3  ช่องให้เลือก   โดยจะตอ้งเลือกเพียง
คาํตอบเดียว ดงัน้ี 

เห็นดว้ย หมายถึง  ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึก  
  ความคิดเห็น หรือความเช่ือของตนมากท่ีสุด 

 ไม่แน่ใจ หมายถึง  ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึก 
     ความคิดเห็น หรือความเช่ือของตนเพียงบางส่วน 

ไม่เห็นดว้ย หมายถึง  ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึก 
     ความคิดเห็น หรือความเช่ือของตนเลย 
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ส่วนท่ี 3  เป็นแบบวดัระดบัพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกนัโรคซิลิโคสิส  โดยแยกเป็นขอ้

คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล สุขวิทยาส่วนบุคคล และการเฝ้า
ระวงัทางสุขภาพ รวมจาํนวน  9  ขอ้ โดยใหพ้นกังานเลือกตอบใหต้รงกบัพฤติกรรมของตนเอง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามระหวา่งวนัท่ี  1 เมษายน 2561 – 30 
กนัยายน 2561 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดแ้ลว้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
เรียบร้อย  จากนั้นนํามาจดัระเบียบข้อมูลเพื่อเตรียมการสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยใช้
โปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป SPSS(Statistical package for The Social Sciences ) 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติเชิงพรรณนา  วิเคราะห์คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติทั่วไปของ
ประชากร ความเช่ือดา้นสุขภาพ  และพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกนัโรคซิลิโคสิสของพนกังาน
โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี(frequency) ร้อยละ(Percentage) 
 2.  สถิติวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใช ้Pearson Chi–Square:X2 
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ผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษาพนกังานทั้งหมด  220  คนพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(ร้อยละ  63.18)   
อาย ุ17-71   ปี   พบมากช่วง  37-47 ปี(ร้อยละ 35.45)  และมีครอบครัวแลว้ร้อยละ 62.27   มีบุตร 2 - 
4 คน   ส่วนมากสําเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 (ร้อยละ 34.09)    ไม่ไดเ้รียนหนงัสือร้อยละ 
3.64  ปริญญาตรีร้อยละ 3.64   ปริญญาโทร้อยละ 0.45  ซ่ึงเป็นบุตรชายของเจา้ของสถาน
ประกอบการเองท่ีทาํงานช่วยพนกังานดว้ย    รายได ้ 5,000 -  50,000 บาท  ส่วนมากอยูใ่นช่วง   
10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 38.18) แผนกท่ีสัมผสัฝุ่ นหินซิลิกามากท่ีสุดคือ  แผนกผลิต (ร้อยละ 
63.64)   เช่นอยูป่ากโม่  ตวงแร่  เป่าทราย  อายงุาน 2  เดือน - 40  ปี   ส่วนมากพบช่วง  1-10  ปี
(53.64)  พนกังานมีการหมุนเวยีนแผนกนอ้ย  ผูท่ี้ทาํงานแผนกเดิมตลอดอายงุานมีถึงร้อยละ 88.12  
ส่วนมากพนกังานไม่มีโรคประจาํตวั(ร้อยละ74.09) ส่วนโรคประจาํตวัท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ ความดนั
โลหิตสูง(ร้อยละ 10)  อาการผดิปกติท่ีพบมากท่ีสุดคือ อาการเหน่ือย(ร้อยละ 25.45)   รองลงมาคือ 
คนั หายใจ หอบ และไอ พนกังานส่วนมาก ไม่เคยไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคปอดฝุ่ นหินมาก่อน(ร้อย
ละ 78.18)   
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วัตถุประสงค์การวิจัย   ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคซิลิโคสิสของพนักงาน
สถานประกอบการทีสั่มผสัฝุ่นหินซิลกิา จ.นครปฐม (n=220) 
ตารางท่ี  1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่ นหิน  
(n=220) 

ข้อความ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกดิโรคปอดฝุ่นหิน 
1. ท่านมีโอกาสท่ีจะเป็นโรคปอดฝุ่ นหินไดเ้ท่ากบัคนอ่ืนท่ี

ทาํงานบริเวณท่ีมีฝุ่ นมากๆ 

 
115 

(52.27) 

 
97 

(44.09) 

 
8 

(3.64) 
2. สุขภาพของท่านแขง็แรงดีจึงไม่เป็นโรคปอดฝุ่ นหิน หาก

ท่านเลิกอาชีพน้ี  ก็จะไม่เป็นโรคปอดฝุ่ นหิน 
72 

(32.73) 
122 

(55.45) 
26 

(11.82) 
3. การใชผ้า้ธรรมดาปิดปากและจมูกก็สามารถป้องกนัฝุ่ น

เขา้สู่ปอดได ้
116 

(52.73) 
80 

(36.36) 
24 

(10.91) 
4. ฝุ่ นหินทรายมีขนาดเลก็มากไม่สามารถทาํใหท่้านเจ็บป่วย

ได ้
33 

(15) 
92 

(41.82) 
95 

(43.18) 
5. หากท่านสูดหายใจเอาฝุ่ นหินทรายเขา้ไปนานๆ ท่านมี

โอกาสเป็นโรคโรคปอดฝุ่ นหินได ้
153 

(69.55) 
63 

(28.63) 
4 

(1.82) 
6. ถา้ท่านทาํงานไม่เก่ียวขอ้งกบัฝุ่ นหินทรายโดยตรง ท่าน

จะไม่เป็นโรคปอดฝุ่ นหิน 
57 

(25.91) 
136 

(61.82) 
27 

(12.27) 
7. ทุกอาชีพมีโอกาสท่ีเป็นโรคโรคปอดฝุ่ นหินไดเ้ท่าๆกนั 64 

(29.09) 
131 

(59.55) 
25 

(11.36) 
8. ผูท่ี้ทาํงานในโรงงานท่ีมีฝุ่ นหินทราย แลว้เป็นโรคปอด

ฝุ่ นหิน ถือวา่เป็นเร่ืองธรรมดา 
53 

(24.09) 
95 

(43.18) 
72 

(32.73) 
9. ผูท่ี้มีสุขภาพแขง็แรง มีโอกาสป่วยเป็นโรคปอดฝุ่ นหินได้

นอ้ย 
55 

(25) 
124 

(56.36) 
41 

(18.64) 
10. คนงานท่ีมีบา้นพกัอยู่ในโรงงาน มีโอกาสเป็นโรคปอด

ฝุ่ นหิน มากกวา่พกัอยูน่อกโรงงาน 
100 

(45.45) 
102 

(46.36) 
18 

(8.18) 
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การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่ นหินส่วนมากยงัไม่แน่ใจ  ท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ 
ถา้สูดหายใจเอาฝุ่ นหินทรายเขา้ไปนานๆ ก็มีโอกาสเป็นโรคโรคปอดฝุ่ นหินได ้  

การรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่ นหินส่วนมากยงัไม่แน่ใจ  ท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด
คือการสูบบุหร่ี ขณะทาํงานในบริเวณท่ีมีฝุ่ นมากๆ จะทาํใหสู้ดฝุ่ นเขา้ไปไดม้ากข้ึน 

การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบติัเพื่อป้องกนัโรคปอดฝุ่ นหินของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนมากกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยชดัเจนอยา่งชดัเจน มีไม่แน่ใจเพียงเร่ืองถา้
ทาํงานไม่สัมผสัฝุ่ นโดยตรงก็ไม่จาํเป็นตอ้งใชห้นา้กาก 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย   ข้อที ่2 พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกนัโรคปอดฝุ่นหินของพนักงาน 

พนกังานกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอุ้ปกรณ์ในการป้องกนัฝุ่ นมีเพียงร้อยละ  53.18  ในจาํนวนน้ีใช้
อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นแบบผา้เยบ็มากท่ีสุด(ร้อยละ 50.43)  ใชห้นา้กากตวักรองร้อยละ  19.66   โดยใส่
ทุกคร้ังท่ีปฏิบติังาน(ร้อยละ 76.07)  ระยะเวลาในการใช้อุปกรณ์ในการป้องกนัฝุ่ นของพนกังาน
กลุ่มตวัอยา่ง  117 คนมีการใชอุ้ปกรณ์ตลอดเวลาร้อยละ 52.99 ส่วนมากดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกนั
ฝุ่ นโดยการซกัแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ร้อยละ 62.39    ทาํความสะอาดอุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นทุกคร้ังหลงั
ใช้ร้อยละ  74.36      อาบนํ้ า สระผม เปล่ียนเส้ือผา้ทุกวนัท่ีโรงงาน ร้อยละ  25.45  พนกังาน
รับประทานอาหารในบริเวณโรงงานร้อยละ 66.82  พนกังานสูบบุหร่ี1-20มวน/วนั  ( ร้อยละ 26.82 )  
ส่วนมากสูบ 10  มวน/วนั 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรม
ในการป้องกนัโรคซิลโิคสิสของพนักงานสถานประกอบการทีสั่มผสัฝุ่นหินซิลกิา จ.นครปฐม  
พบวา่การรับรู้หลายขอ้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกนัโรคปอดฝุ่ นหิน ตวัอยา่ง การรับรู้
โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคซิลิสิสวา่การใชผ้า้ธรรมดาปิดปากและจมูกสามารถป้องกนัฝุ่ นเขา้สู่ปอดได ้ สมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)    
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ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคซิลิสิส เก่ียวกบัการใชผ้า้ปิดปากและ
จมูกวา่สามารถป้องกนัฝุ่ นเขา้สู่ปอดได ้กบัพฤติกรรมในการเลือกใชช้นิดอุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ น    

 
โอกาสเส่ียง3 * a2 Cross tabulation 

 

Count 

 ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ น Total 

ผา้พนั หนา้กากผา้ หนา้กากอนามยั หนา้กากตวักรอง ไม่ตอ้งตอบ 

โอกาสเส่ียงขอ้3 

เห็นดว้ย 9 25 15 9 58 116 

ไม่แน่ใจ 3 28 6 3 40 80 

ไม่เห็นดว้ย 0 6 2 11 5 24 
Total 12 59 23 23 103 220 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 44.407a 8 .000 
Likelihood Ratio 34.502 8 .000 
Linear-by-Linear Association 3.728 1 .054 

N of Valid Cases 220   

 
เก่ียวกับการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคซิลิโคสิส พบว่าการใช้ผา้ธรรมดาปิดปากและจมูก
สัมพนัธ์กับการเลือกชนิดของอุปกรณ์ป้องกันฝุ่ นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05)  การรับรู้
สุขภาพดา้นโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคซิลิโคสิสมี 2ขอ้ ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมคือ แม้
ทาํงานสัมผสัฝุ่ นหิน แต่ถา้เลิกอาชีพน้ีแลว้ ก็จะไม่เป็นโรคปอดฝุ่ นหิน และถา้ทาํงานไม่เก่ียวขอ้งกบั
ฝุ่ นหินทรายโดยตรงก็จะไม่เป็นโรคปอดฝุ่ นหินการรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมากกว่าการรับรู้ด้านอ่ืนๆเกือบทุกข้อแต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารในขณะปฏิบติังาน การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบติัเพื่อป้องกนั
โรคปอดฝุ่ นหินนั้นทุกขอ้คาํถามมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการป้องกนัโรคปอดฝุ่ นหินมาก
นอ้ยแตกต่างกนัไป และการรับรู้ดา้นสุขภาพทั้ง 3 ดา้นนั้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเก่ียวกบั
ระยะเวลาในการใส่หนา้กากป้องกนัฝุ่ น 
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อภิปรายผล 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก(ร้อยละ35.5)อายุระหวา่ง 37-47 ปีสอดคลอ้งกบัพีรวฒัน์ ตระกูลทวี
สุข (2560)   อายงุาน1-10ปีสอดคลอ้งกบันิธิรุจน์ เพช็ร์สินเดชากุล   และคณะ(2559)ท่ีพบเฉล่ีย 10.8
ปี  รายไดบ้างแห่งใหแ้บบเหมาจ่ายงานตามช้ินงานมิใช่รายเดือน พบวา่การรับรู้เร่ืองโอกาสเส่ียงการ
เกิดโรคและความรุนแรงของโรคส่วนมากไม่แน่ใจซ่ึงต่างจาก การศึกษาของจิราภรณ์  หลาบคาํ, 
จินตนา สิริบูรณ์พิพฒันา และธนพร ทองสิม (2560) ท่ีพบว่า พนกังานมีความรู้และทศันคติการ
ป้องกนัฝุ่ นหินอยู่ในระดบัดีร้อยละ 96.30   และ 98.80  ตามลาํดบั และพฤติกรรมสูบบุหร่ีร้อยละ 
42.70   ซ่ึงจากการศึกษาพบนอ้ยกวา่(ร้อยละ26.82)  แต่ยินดีเขา้รับการตรวจสุขภาพประจาํปี และ
ตรวจสมรรถภาพปอดเช่นกนั ส่วนพฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นนอ้ยกวา่สุวิทย ์นาํภาวแ์ละ
เยาวเรศ  ส่วนบุญ (2560)  ท่ีพบร้อยละ 42.5  การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่ นหิน
ส่วนมากยงัไม่แน่ใจ  อาจเกิดจากพนกังานส่วนมากพร่องความรู้ทั้งโอกาสท่ีจะเกิดโรคน้ีเน่ืองจาก
ส่วนมากจบป. 6 และไม่เคยได้รับความรู้เร่ืองโรคน้ีมาก่อน(ร้อยละ78.2) และไม่เคยพบเพื่อน
ร่วมงานเป็นโรคน้ี(ร้อยละ 90.5)  ท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือถา้สูดหายใจเอาฝุ่ นหินทรายเขา้ไปนานๆ ก็
มีโอกาสเป็นโรคโรคปอดฝุ่ นหินได้  ในดา้นความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นเพราะรับรู้วา่สามารถป้องกนัฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กมากมิให้เขา้สู่ปอด(ร้อยละ 26.36)  
เน่ืองจากอาจทาํให้เจ็บป่วยได ้(ร้อยละ 27.27) การเจ็บป่วยนั้นรุนแรงทาํให้เสียชีวิตเร็วข้ึน(ร้อยละ 
47.87)ซ่ึงนบัวา่เป็นจาํนวนนอ้ยท่ีรับรู้   เน่ืองจากนิธิรุจน์ เพช็ร์สินเดชากุล   และคณะ(2559)  พบวา่  
การไม่สวมเคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพื่อป้องกนัฝุ่ นหิน เป็นปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรคของ
ผูป้ระกอบอาชีพ  และผูไ้ม่สวมเคร่ืองป้องกนัตนเองมีโอกาสเส่ียง 3.07 เท่า ของผูท่ี้สวม   

การรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่ นหินส่วนมากยงัไม่แน่ใจ ท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ
การสูบบุหร่ี ขณะทาํงานในบริเวณท่ีมีฝุ่ นมากๆ จะทาํให้สูดฝุ่ นเขา้ไปได้มากข้ึน(ร้อยละ70.92)
สนบัสนุนการศึกษาของ พีรวฒัน์  ตระกูลทวีสุข (2560) ท่ีศึกษาค่าสมรรถภาพปอดท่ีเปล่ียนแปลง
ของผูท้าํงานสัมผสัฝุ่ นทรายจะลดลงมากในกลุ่มท่ีสัมผสัฝุ่ นเขม้ขน้สูง แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัและเห็นดว้ยวา่โรคน้ีทาํให้เสียชีวิตเร็วข้ึนมีมากกว่า(ร้อยละ 65.88)  เห็นดว้ยแต่ไม่ใช(้ร้อย
ละ34.12)  และมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ใชเ้พราะไม่เห็นดว้ย(ร้อยละ 33.33) ซ่ึงเน่ืองจากการก่อตวัของโรค
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นานนับสิบปีจึงทาํให้ยงัมีผูไ้ม่เห็นด้วย   พนักงานส่วนน้อย(ร้อยละ 4.50)คิดว่าโรคปอดฝุ่ นหิน
สามารถติดต่อไปยงัผูอ่ื้นได ้  รักษาหายได(้ร้อยละ14.10)  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการ
ปฏิบติัเพื่อป้องกนัโรคปอดฝุ่ นหินส่วนมากในแต่ละขอ้ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอยา่ง
ชดัเจน    เห็นดว้ยแมว้า่จะตอ้งซ้ืออุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นท่ีมีราคาแพงใชเ้องถา้อุปกรณ์นั้นป้องกนัไดก้็
ถือวา่คุม้ค่า(ร้อยละ 56.40)  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นสาเหตุจากรําคาญ(ร้อยละ 
46.60)   กลุ่มตวัอยา่ง 23 คนท่ีไม่เห็นดว้ยวา่การใชผ้า้ธรรมดาปิดปาก จมูกจะสามารถป้องกนัฝุ่ นเขา้
สู่ปอดได ้  ในจาํนวนน้ี 11 คน(ร้อยละ 47.83)ท่ีใชห้นา้กากตวักรอง ขอ้คาํถามเร่ืองการรับรู้โอกาส
เส่ียงของการเกิดโรคท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการป้องกนัโรคปอดฝุ่ นหินของพนกังาน
คือ ถา้สุขภาพแขง็แรงดีจะไม่เป็นโรคปอดฝุ่ นหิน หากเลิกอาชีพน้ี  ก็จะไม่เป็นโรคปอดฝุ่ นหิน  และ
ถา้ไม่ไดท้าํงานเก่ียวขอ้งกบัฝุ่ นหินทรายโดยตรงก็จะไม่เป็นโรคปอดฝุ่ นหิน     ส่วนการรับรู้ความ
รุนแรงและการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบติัเพื่อป้องกนัโรคปอดฝุ่ นหินนั้นทุกขอ้
คาํถามมีส่วนสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมมากนอ้ยแตกต่างกนัไป 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ควรขอความร่วมมือจากเจา้ของสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจหา
ปริมาณฝุ่ นในบรรยากาศอย่างสมํ่าเสมอ จดัหาอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นได้
มาตรฐานให้พนกังาน เช่นหนา้กากป้องกนัฝุ่ นท่ีเหมาะสม ใช้ง่าย สร้างจิตสํานึกและแรงจูงใจให้
เห็นความสําคญัและความจาํเป็นในการใช้อุปกรณ์ป้องกนัทั้งในแง่กฎหมายท่ีบงัคบัและสุขภาพ
ของพนกังานเอง  พร้อมทั้งมีการจดัอบรม  แนะนาํวธีิการใช ้การเก็บและการบาํรุงรักษา 

 2. สถานประกอบการควรมีการจดัระบบการส่งต่อพนกังานเพื่อการรับการรักษา หรือการ
รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนกรณีท่ีเป็นโรคจากการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ และ
พนกังานใหม่ควรมีการตรวจสุขภาพก่อนการปฏิบติังาน เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

 3. หน่วยงานภาครัฐท่ี เ ก่ียวข้องเช่น สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
อุตสาหกรรมจงัหวดั ควรใช้มาตรการอย่างเด็ดขาด  จริงจงั และรุนแรงหากตรวจพบว่า สถาน
ประกอบการใดไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั หรือกฎหมายกาํหนดไวใ้นดา้นการคุม้ครองสุขภาพและการ
รักษาความปลอดภยัของคนงาน 
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ข้อเสนอแนะเพือ่ท าการวจัิยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการใหค้วามรู้ตามความเช่ือดา้นสุขภาพเก่ียวกบัโรคซิลิ

โคสิสในกลุ่มพนกังานท่ีสัมผสัฝุ่ นหินซิลิกา   หรือ กระบวนการผลิตระบบปิดเพื่อลดการสัมผสัฝุ่ น 

 
รายการอ้างองิ 
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การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัตงิานของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม 
Job Performance Motivation of Personnel at Nakhonpathom Hospital 

 
ศศิมาภรณ์ ทรัพยเ์กิด1 อภิญญา ดีเอ่ียม2 
Sasimaporn subkerd, Apinya deeieam. 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังาน ระดับความสุขในการท างาน และความผูกพนัต่อองค์กรปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลนครปฐม(ไม่รวมลูกจา้งรายคาบ ) จ  านวน 334 คน  เคร่ืองมือท่ี
ใช้เป็นแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ความถ่ี   ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ไคสแควร์โดยวธีิทดสอบ t-test และ F-test และ Pearson Product Moment Correlation 

ผลการศึกษา พบวา่ โดยรวมระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน 
อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.58) เม่ือพิจารณารายดา้น ระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุดเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ 
คือดา้นความส าเร็จของงาน และปัจจยัค ้าจุนคือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร   ระดบั
ความสุขในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( Mean = 3.36)  ระดบัความสุขมากท่ีสุดคือ 
ครอบครัวดี (Mean = 4.14)  นอ้ยท่ีสุด คือ สุขภาพดี (Mean = 3.10)  ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.57) ระดบัความผกูพนัมากท่ีสุด คือดา้นความรู้สึก  นอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นความต่อเน่ือง  

การศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่า ระดับ
แรงจูงใจจ าแนกตามเพศ ช่วงอายุและระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  ส่วนแรงจูงใจจ าแนกตามระดบัการศึกษา ประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่งงาน สายงานท่ี

                                                           
1
  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ โรงพยาบาลนครปฐม 

2   นกัวชิาการสถิติ ช านาญการ โรงพยาบาลนครปฐม 
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ปฏิบติั รายไดต่้อเดือน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัองคก์รกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบวา่ระดบัความสุขในการท างานดา้นสุขภาพ
กายดี ผอ่นคลายดี น ้าใจดี จิตวญิญาณดี และดา้นครอบครัวดี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และความ
ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ โดยส่งฝึกอบรมอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมมาปรับปรุงการด าเนินท างานให้ดีข้ึน มี
ความกา้วหนา้ในการงานมากข้ึน และจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขในการท างานดา้นสุขภาพ จดั
ให้มีสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีเหมาะสมมากและจดักิจกรรมการบริหารจดัการดา้นการเงินอย่าง
เหมาะสมใหก้บับุคลากร 
 

ค าส าคัญ :  แรงจูงใจ, การปฏิบติังาน, โรงพยาบาลนครปฐม 
  

ABSTRACT 
This survey research aimed to find out the level of happiness toward job performance 

motivation and identify the factors related to organizational commitment of personnel at 
Nakhonpathom Hospital. The sample group consisted of 334 officials (not including periodic 
employee). The research instrument used to collect data was a survey form. The data ware 
analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Chi-square test by 
using t-test, F-test and person product moment correlation. 
  The findings were briefly stated as follows; Job performance motivation level including 
motivation factor and hygiene factor was rather high (mean = 3.58). The highest motivation factor 
was achievement, hygiene factor was relationship between each official. The level of happiness of 
work was rather high (mean = 3.36). The highest happiness was happy family (mean = 4.14), the 
lowest was happy body (mean = 3.10). The organizational commitment level was in high level 
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(mean = 3.57), the highest commitment was affective commitment, the lowest was continuance 
commitment. 
  The factors found to be not significantly related to the motivation were sex, age and 
service year.  Motivation was classified by education, position type, position level, field of work, 
salary in significantly at 0.05. The relation between organizational commitment factor and job 
performance motivation found that the level of happiness in happy body, happy relax, happy 
heart, happy soul, and happy family was in positive relationship to job performance motivation 
both motivation factor and hygiene factor in significantly at 0.01. The organization commitment 
in affective commitment, continuance commitment and normative commitment was in positive 
relationship to job performance motivation both motivation factor and hygiene factor in 
significantly at 0.01. 
  The suggestion of this research was enhanced by educating and training in continuous to 
improve their job, getting possibility of growth and organize activities to gain happy body, 
provide resting place and proper financial management to official. 
 
KEYWORDS : Motivation, Job Performance, Nakhonpathom Hospital 

 
บทน า 

 การบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ 
อาทิบุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า (กรรณิการ์ สุวรรณศรี ,2557) ถือเป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดในการบริหารงานและเป็นรากฐานของการพฒันา ความส าเร็จและความลม้เหลว
ขององคก์รข้ึนอยูก่บัการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหลกั(ประเวศน์ มหารัตน์สกุล,2554) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรนั้น จ  าเป็นตอ้งศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 
เน่ืองจากการพฒันายอ่มแตกต่างกนัตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละองคก์รและแต่ละความตอ้งการของ
บุคคลท่ีจะพฒันาตนเอง  เพื่อปรับปรุงทีมและประสิทธิผลขององคก์ร (กญัญามน อินหวา่ง,2554) 
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ปัญหาท่ีส าคญัในการพฒันาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ คือ ท าอย่างไรให้บุคลากรดึงเอา
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด หลายองค์กรไดพ้ยายามจดัสวสัดิการ ค่าจา้ง 
โบนสั และสิทธิประโยชน์อีกมากมายเพื่อ  จูงใจใหค้นดึงเอาศกัยภาพออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มท่ี แต่ยงั
ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะสวสัดิการและผลตอบแทนท่ีจดัให้มกัจะจูงใจให้คนได้
เพียงช่วงแรก ๆ เท่านั้น  ดงันั้น จึงตอ้งสร้างแรงจูงใจเชิงรุก ท่ีสามารถดึงเอาศกัยภาพของคนท่ียงัมี
เหลืออยู่อีกมากออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตวัพนกังานเองและต่อองค์กรมากท่ีสุด (ณรงค์วิทย ์
แสนทอง, 2558) 
 การศึกษาแรงจูงใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม จะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรเป็น  อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะท าให้ทราบถึงแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานแลว้  จะ
ท าใหผู้บ้ริหารสามารถก าหนด   กลยุทธ์และนโยบายท่ีตอบสนองให้กบัความตอ้งการของบุคลากร
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานและท าใหผ้ลการปฏิบติังานดียิง่ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลประกอบ
เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้องค์กรมีศกัยภาพในการบรรลุวิสัยทศัน์ของโรงพยาบาล และ
รักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบัองค์กร ดงันั้น  โรงพยาบาลนครปฐมตอ้งแสวงหากล
ยทุธ์ในการจูงใจเพื่อผลกัดนัใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการท างานเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน มีความคิดริเร่ิม มีความผกูพนัในองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร 
 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ระดับความสุขในการท างานและความ

ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม  
2. เพื่อศึกษาปัจจัย ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงพยาบาลนครปฐม  
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สมมุติฐานการวจิัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาล

นครปฐม  
2. ปัจจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงพยาบาลนครปฐม 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
              ตวัแปรตน้                                                                  ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. เพศ 
2. ช่วงอาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ประเภทต าแหน่ง 
5. ต าแหน่งงาน 
6. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
7. รายไดต่้อเดือน 

 ปัจจัยองค์กร 
1.ความสุขในการท างาน 
- สุขภาพกายดี 
- น ้าใจดี 
- สังคมดี 
- ผอ่นคลายดี 
- ใฝ่รู่ดี 
- จิตวิญญาณดี 
- ครอบครัวดี 
- สุขภาพเงินดี 
2.ความผกูพนัต่อองคก์ร 
-  ดา้นความรู้สึก 
-  ดา้นความต่อเน่ือง 
- ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
• ปัจจัยจูงใจ 
- ความส าเร็จของงาน 
- การยอมรับนบัถือ 
- ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
 - ความรับผิดชอบในงาน 
- ความกา้วหนา้ในการ
ท างาน 
• ปัจจัยค า้จุน 
- ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ 
- ดา้นนโยบายการบริหาร 
- ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในองคก์ร 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 
- ดา้นความมัน่คงในงาน 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Motivation) 

 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory, 1959) กล่าววา่ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจในงาน และ องคก์รของพนกังานอีกทั้งปัจจยัท่ีช่วยเสริมแรงจูงใจให้พนกังานมี
ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในการท างานให้สูงข้ึน  ประกอบด้วย ปัจจยัจูงใจ (Motivator 
Factors) คือปัจจยัท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจให้คนท างานอยา่งมีความสุข มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับ หรือการได้รับการ
ยอมรับยกยอ่งในผลงาน  เน้ืองานท่ีท า ความรับผิดชอบในงาน  การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งในการ
ท างาน ความเจริญกา้วหนา้ในการท างาน  และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factor) คือปัจจยัท่ีองคก์รขาด
ไม่ได ้เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีขาดแลว้พนกังานจะมีแนวโนม้เกิดความไม่พึงพอใจต่องานท่ีรับผิดชอบ
ต่อองคก์ร แต่การเพิ่มระดบัปัจจยัประเภทน้ีเขา้ไปก็ไม่ไดช่้วยให้พนกังานมีความพึงพอใจต่องานท่ี
รับผิดชอบหรือในตวัองคก์รสูงข้ึนและไม่ช่วยให้พนกังานมีแรงจูงใจกนการพฒันาประสิทธิภาพ
ของงาน  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ นโยบายบริษทัและการบริหาร ความสัมพนัธ์ในหมู่
พนกังานดว้ยกนัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน และความมัน่คงในงาน 

แนวความคิดเกีย่วกบัความสุข Happy 8 ของ สสส. 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2550)  ส่ิงส าคญัท่ีจะน าพา

องคก์รไปสู่การเป็น Happy Workplace  หรือ การสร้างความสุขภายในองคก์รอยา่งสมบูรณ์ ไดแ้ก่ 
การเขา้ถึงพนกังานในเร่ืองของความสุขพื้นฐานทั้ง 8 ซ่ึงประกอบดว้ย สุขภาพดี น ้ าใจดี สังคมดี 
ผอ่นคลายดี ใฝ่รู้ดี จิตวญิาณดี ครอบครัวดี และสุขภาพเงินดี  

แนวคิดความผูกพนัต่อองค์กร  
แนวคิดความผูกพนัต่อองค์กรของอเลนและเมเยอร์ (Allen and Mayer, 1990) กล่าวว่า 

ความผกูพนัในองคก์รจะมีลกัษณะเป็นบุคคลท่ีมาท างานสม ่าเสมอ  มีความทุ่มเทก าลงักายในการ
ท างาน  พร้อมปกป้องช่ือเสียงหรือทรัพยสิ์นขององคก์ร และจะอยูก่บัองคก์รไม่วา่องคก์รนั้นจะเป็น
อยา่งไร ซ่ึงประกอบดว้ย ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก ดา้นความคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน
ทางสังคม  
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วธิีการวจิัย 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงพยาบาลนครปฐม โดยใชว้ิธีตอบแบบสอบถาม  จ านวน 334 คน   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด  
แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) ประกอบดว้ยค าถาม เพศ  ช่วงอาย ุ ระดบัการศึกษา  ประเภทต าแหน่ง  ระดบัต าแหน่ง
งาน   สายงานท่ีปฏิบติั ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลนครปฐม  รายไดต่้อเดือน  ตอนท่ี 2 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม จ าแนกเป็น
ปัจจยัจูงใจ จ านวน 20 ขอ้ และปัจจยัค ้าจุน จ านวน 17 ขอ้  ขอ้ค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close – 
Ended Questionnaires) ทั้งหมดรวม 37 ขอ้  โดยผูว้จิยัสร้างเป็นมาตรวดัแบบลิเคร์ท (Likert’s rating 
Scale) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความสุขในการท างาน ขอ้
ค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close – Ended Questionnaires) ทั้งหมดรวม 30 ขอ้  โดยผูว้ิจยัสร้าง
เป็นมาตรวดัแบบลิเคร์ท (Likert’s rating Scale) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั       ตอนท่ี 4 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัในองค์กร เป็นแบบสอบถามความสุขในการท างาน ข้อ
ค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close – Ended Questionnaires) ทั้งหมดรวม 12 ขอ้  โดยผูว้ิจยัสร้าง
เป็นมาตรวดัแบบลิเคร์ท (Likert’s rating Scale) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  ตอนท่ี 5  เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด  เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ใชว้ิธีสรุปสังเคราะห์ขอ้ความจากขอ้
ค าถามปลายเปิด โดยสถิติการวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงจ านวนค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อย
ละ (Percentage)  

ขั้นตอนที ่2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   ผูว้จิยัท  าหนงัสือถึงผูอ้  านวยการโรงพยาบาลนครปฐม   
เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการแจกและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเองพร้อมทั้งช้ีแจงจุดมุ่งหมายในการวิจยัคร้ังน้ีดว้ย   จ  านวน  334 คน  ระยะเวลาของการ
เก็บขอ้มูล  5 เดือน (กุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2561) และตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การตอบแบบสอบถามของ   แต่ละชุดก่อนน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล โดยสถิติการวิเคราะห์ดว้ยการ
แจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)   วิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
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ของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม  โดยสถิติการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean :  ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการแปลความหมายค่าเฉล่ียของขอ้มูล
ท่ีรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั    วิเคราะห์ระดบัความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลนครปฐม โดยสถิติการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean :  ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  การแปลความหมายค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีรวบรวมโดย
ใชแ้บบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั   วิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรใน
โรงพยาบาลนครปฐม โดยสถิติการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean :  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD)  การแปลความหมายค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นองคก์ร
กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม  ดว้ยวิธีทดสอบ t-test , F-test  
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการท างาน ความผูกพนักบัองค์กรกบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ดว้ย Pearson Product Moment Correlation   ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม ใช้วิธีสรุปสังเคราะห์ขอ้ความ
จากขอ้ค าถามปลายเปิด โดยสถิติการวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงจ านวนค่าความถ่ี (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage)  

 

ผลการศึกษา 
ส่วนที่1 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับความสุขในการท างานและ

ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม  
โดยรวมบุคลากรมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้ าจุน อยู่ใน

ระดบัมาก (Mean = 3.58) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกบั
ปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.67)  พิจารณารายขอ้ พบวา่ระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจมากท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จของงาน (Mean = 3.87)   )  อนัดบั
สุดทา้ย คือดา้นความกา้วหนา้ (Mean = 3.25)   ส่วนระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกบัปัจจยั
ค ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.47)  พิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัแรงจูงใจในการ
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ปฏิบติังานเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน มากท่ีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองค์กร (Mean = 
3.72)   นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Mean = 3.06)   
 การศึกษาระดบัความสุขในการท างาน  พบวา่โดยรวมบุคลากรมีระดบัความสุขอยูใ่นระดบั
มาก (Mean = 3.63) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ระดบัความสุขในการท างาน มากท่ีสุดคือ ครอบครัว
ดี(Mean = 4.14) นอ้ยท่ีสุด คือ สุขภาพดี (Mean = 3.10)  ผอ่นคลายดี  (Mean = 3.16)   สุขภาพเงินดี 
(Mean = 3.18)   

 การศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กร  พบวา่โดยรวมบุคลากรมีระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.57) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นความรู้สึก (Mean = 3.74)  นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความต่อเน่ือง (Mean = 3.38) 

ส่วนที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
นครปฐม 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้ง
ปัจจยั   จูงใจ และปัจจยัค ้ าจุน พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานจ าแนกตามเพศ และระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานจ าแนกตามช่วงอายุ ประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่งงาน สายงานท่ีปฏิบติั รายได้ต่อ
เดือน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความสัมพนัธ์ในการท างานกับแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่าความสุขในการ
ท างานโดยรวม ทั้งดา้นสุขภาพกายดี ผอ่นคลายดี น ้ าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี 
และสุขภาพเงินดี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้า
จุนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่า 
โดยรวมความผูกพนัต่อองคก์ร ทั้งดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ส่วนที ่3 ทดสอบสมมติฐานการวจิัย 
 3.1  ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลนครปฐม 

   การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ทั้งปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้ าจุน พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานจ าแนกตามเพศ ช่วงอายุและ
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานจ าแนกตามระดบัการศึกษา ประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่งงาน สายงานท่ีปฏิบติั 
รายไดต่้อเดือน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 3.2 ปัจจยัองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาล
นครปฐม 

       3.2.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการท างานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
พบวา่ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพกายดี ดา้นผอ่นคลายดี ดา้นน ้ าใจดี ดา้นจิตวิญญาณดี และ
ดา้นครอบครัวดี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้า
จุน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความรู้สึก ดา้นความ
ต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้ง
ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

      3.2.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับ
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้น
บรรทดัฐานทางสังคม    มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจและ
ปัจจยัค ้าจุนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน พบว่ามีขอ้เสนอแนะมาก
ท่ีสุดดา้นเงินเดือน สวสัดิการและค่าตอบแทนไม่เหมาะสม ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือดา้นบุคลากร 
ร้อยละ 30.00 ดา้นบริหารจดัการ ร้อยละ 15.00 และดา้นจริยธรรม ร้อยละ 5.00 
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อภิปรายผล 
 ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัจูงใจ 
ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นการยอมรับนบั
ถือ ส่วนปัจจยั  ค  ้ าจุน ได้แก่ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร และด้านนโยบายการ
บริหาร เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ บุคลากรโรงพยาบาลนครปฐมมีความมุ่งมัน่ท่ีผลส าเร็จของงาน 
ไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดีรวมถึงไดรั้บ
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ซ่ึงช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และทกัษะความ
ช านาญ สอดคล้องกบัทฤษฎีล าดบัความต้องการ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคคลีแลนด ์
ทฤษฏี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก ท่ีกล่าววา่ แรงจูงใจเป็นปัจจยักระตุน้ให้บุคคลทุ่มเทร่างกาย แรงใจ
และความสามารถอย่างเต็มท่ีในการท างาน และเป็นล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการ เน้นจูงใจให้
การท างานดีท่ีสุดก่อใหเ้กิดความส าเร็จตามมา ซ่ึงความส าเร็จในการท างาน ท าใหเ้กิดรู้สึกมีความพึง
พอใจและปล้ืมใจในผลส าเร็จของงานนั้นและมีก าลงัใจในการท าอ่ืนต่อไป และสอดคลอ้งกบัธญัญ
นิตย ์นาคสินธ์ุ (2553 ) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลตราด” พบวา่ปัจจยัจูงใจในดา้นความส าเร็จของงานอยูใ่นระดบัมาก 
  ระดับความสุขในการท างาน โดยรวมบุคลากรมีระดับความสุข อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ มิติครอบครัวดี น ้าใจดี จิตวิญญาณดี สังคมดี และใฝ่รู้ดี มีระดบัความสุขใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนมิติสุขภาพเงินดี ผอ่นคลายดี และสุขภาพดี มีระดบัความสุขในการ
ท างานอยูใ่นระดบั ปานกลาง ดงันั้นองคก์รควรมีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขในการท างาน
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางให้มากข้ึนอยา่งเหมาะสม คือ ดา้นสุขภาพดี องค์กรควรจดัให้มี
การดูแลสุขภาพบุคลากรให้มากข้ึน ทั้งน้ีมาจากขอ้ค าถามรายขอ้ดา้นสุขภาพท่ีวา่ “ท่านออกก าลงั
กายเป็นประจ า” และ “ท่านเห็นวา่สถานท่ีออกก าลงักายของโรงพยาบาลมีความเพียงพอเหมาะสม” 
มีค่าเฉล่ีย 2.75,2.77 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความสุขต ่าท่ีสุด แสดงวา่บุคลากรตอ้งการให้
องคก์รควรจดัใหมี้กิจกรรมดา้นสุขภาพ เช่นการแข่งขนัในการดูแลสุขภาพเร่ืองการลดน ้ าหนกัหรือ
เพิ่มน ้ าหนกั เพื่อให้บุคลากรมีมวลกายท่ีเหมาะสม  จดัอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการ การออก
ก าลงักาย จดักิจกรรมเตน้อาราบิคหรือโยคะ หรือจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ  ดา้นผอ่นคลายดี 
องค์กรควรปรับปรุงให้มีสถานท่ีผ่อนคลายหรือพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีเหมาะสมมากข้ึน ดา้นสุขภาพ
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เงินดี องค์กรควรจดักิจกรรมการบริหารจดัการหรือการวางแผนดา้นการเงินอย่างเหมาะสมให้กบั
บุคลากร 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร  โดยรวมบุคลากรมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยูใ่นระดบั
มาก (Mean = 3.63) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหวา่งความความผกูพนัต่อองคก์ร
กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่าด้านความรู้สึกมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุน (r=0.689) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในของความผูกพันด้านความรู้สึกแต่ละข้อกับปัจจัยจูงใจมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง0.467-0.585 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน พบว่ามี
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ คือ เงินเดือน ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม สวสัดิการดา้นค่ารักษาพยาบาล 
ท่ีจอดรถ และท่ีพกัไม่เหมาะสม  ดา้นบุคลากร คือ การไดรั้บการสนบัสนุนในการพฒันา ฝึกอบรม 
สัมมนา ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน  ด้านบริหารจัดการ คือ งานในหน้าท่ี มีความเส่ียง 
สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เหมาะสม  
ข้อเสนอแนะการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษากิจกรรมสร้างสุขเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามช่วงอาย ุ
(Baby boom ถึง Gen Z) และช่วงเวลาท างานในช่วง Enter , Engage และ Exit(ช่วงเร่ิมท างาน – 1ปี, 
อายกุารท างาน 1 ปี ข้ึนไป ถึงก่อนเกษียณ, และวยัเกษียณ) 

2. ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาล
นครปฐม 
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บทคดัย่อ 
                  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการ
ป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรของนกัเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)จงัหวดั
นครปฐม มีวิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยศึกษาจาก
นกัเรียนหญิงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)ทั้งหมด จ านวน 
48 คน เก็บขอ้มูลเดือนพฤศจิกายน 2561 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบประเมินความรอบรู้ดา้น
สุขภาพเพื่อป้องกนัการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควรส าหรับสตรีไทยวยัรุ่น อายุ 15-21 ปีของกองสุข
ศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ (%)  
                 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร อยูใ่นระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 75 และพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภ์
ก่อนวยัอนัควร อยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.3 
                ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัพบว่าความรอบรู้ดา้นสุขภาพเพื่อป้องกนัการตั้งครรภ์ก่อนวยั
อนัควรคะแนนด้านการเข้าถึงข้อมูล,การส่ือสาร,การจัดการเง่ือนไขและการรู้เท่าทันส่ือและ
สารสนเทศ อยูใ่นระดบัไม่ดีพอและคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรดา้น
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การจัดการกับปัญหาอยู่ในระดับไม่ดีพอ ผูว้ิจ ัยซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพควร
ประสานงานกบัโรงเรียนเพื่อจดัโครงการเสริมทกัษะดา้นดงักล่าวเพิ่มข้ึน 
 
ค าส าคัญ:  ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ,พฤติกรรมการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร,นกัเรียนมธัยมศึกษา 

 
Abstract 
             The purpose of this research was to study the level of Health Literacy (HL) and 
preventive behaviors of premature pregnancy of Tessaban 4 Chaowanapreechauthit female 
students, Nakhon Pathom Province. The research method analyzed from the  population, 48 grade 
3 female students  of Tessaban 4 Chaowanapreechauthit school. Data were collected in November 
2018. The research instrument was a HL assessment form to prevent premature pregnancy for 
Thai women aged 15-21 years of the Health Education Division. Statistics used in data analysis 
were percentage (%). 
            The results showed that 75 % of female students had HL in order to prevent premature 
pregnancy in fair level  and  81.3 % had preventive behavior for premature pregnancy in very 
good level. 
            Suggestions from the research found that HL to prevent premature pregnancy scores on 
data access, communication, condition management and media and information literacy as well as 
the score for preventing premature pregnancy in dealing with problems were at poor level. 
Therefore, The researcher who is responsible for organizing health promotion activities should 
coordinate with the school to organize the project to increase the skills. 
 
Key words     Health Literacy, premature pregnancy behavior, secondary school students 
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1. บทน า 

          วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความอยากรู้ อยากลองอีกทั้งพฒันาการทางเพศของวยัรุ่นมีการเขา้สู่วยัหนุ่ม
สาวเร็วข้ึน การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรโดยไม่มีการป้องกนั ท าให้เกิดการตั้งครรภ ์ซ่ึงจ านวน
การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นยงัมีจ านวนท่ีมากเกินเกณฑ์มาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก ก าหนดไวต้อ้ง
ไม่เกินร้อยละ 10 จากขอ้มูลของงานส่งเสริมสุขภาพ ส านกัสาธารณสุขจงัหวดันครปฐมพบวา่ หญิง
ตั้งครรภ์วยัรุ่นท่ีคลอดปีพ.ศ.2558-2560 ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 41.3,41.1และ40.9 อตัราต่อ 
1,000 ส่วนในกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ10-14 ปี มีอตัราการคลอด ร้อยละ 1.7,1.1และ1.5 ตามล าดบั 
            การตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น ยงัเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส่งผลต่อสุขภาพของมารดาและ
ทารกในครรภ์ เน่ืองจากสภาพร่างกาย จิตใจและอารมณ์ยงัไม่สมบูรณ์พอ ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบ
บ่อยในสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น ไดแ้ก่ ภาวะโลหิตจาง คลอดก่อนก าหนด ทารกเจริญเติบโตชา้และภาวะ
ความดนัโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ ์ท าให้เกิดอตัราการชกัและเสียชีวิตเพิ่มข้ึน 3.5 เท่าของสตรีวยั
เจริญพนัธ์(สุคนธ์ ไข่แกว้,2547)และการตั้งครรภไ์ม่พร้อมยงัส่งผลดา้นจิตใจและอารมณ์ โดยเฉพาะ
วยัเรียนท าใหเ้กิดความยากล าบากในการปรับตวั หงุดหงิด โกรธง่าย วิตกกงัวล สับสนต่อเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนและถา้หากไม่ไดรั้บการยอมรับจากบิดา มารดาของตวัเองจะท าให้เกิดความรู้สึกไร้คุณค่า 
อาจคิดฆ่าตวัตายเพื่อหนีปัญหา(ทรงพล จนัทรพฒัน์,2543) การตั้งครรภท์  าให้ตอ้งปรับบทบาทของ
ตนเองมาเป็นมารดาก่อให้เกิดความเครียด(องัศินนัท์ อินทรก าแหง,2551)โดยตอ้งดูแลรับผิดชอบ
บุตรส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์วยัรุ่นรู้สึกว่าทารกในครรภ์ท าให้ตนตอ้งพบกบัความยากล าบาก จึงไม่
สนใจดูแลสุขภาพตนเองและทารกในครรภไ์ดรั้บการดูแลชา้เน่ืองมาจากการมาฝากครรภล่์าชา้ ไม่
ไปตรวจครรภต์ามนดัอีกทั้งยงัอยูใ่นภาวะพึ่งพิงท่ีตอ้งอาศยัผูดู้แลพาไปพบแพทย ์หากผูดู้แลไม่วา่ง
ก็อาจไม่ไดรั้บการดูแลครรภ ์ส่งผลต่ออตัราทารกแรกเกิดน ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑ์ 2,500 กรัม และหาก
วยัรุ่นมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพยอ่มจะท าให้สามารถดูแล ป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพของตนสู่สุข
ภาวะท่ีดีไดเ้พราะ บุคคลท่ีมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพสูงจะมีพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภไ์ด้
มากกวา่ผูท่ี้มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพต ่า (องัศินนัท ์อินทรก าแหง,ธัญชนก ขุมทอง, 2560)ซ่ึงวยัรุ่น
เป็นกลุ่มส าคญัท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้เพื่อให้ไดก้า้วเป็นผูใ้หญ่ท่ีดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
             การพฒันาความรอบรู้ดา้นสุขภาพให้กบัหญิงวยัรุ่นเพื่อป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 
จึงมีความส าคญัเพราะความรอบรู้ดา้นสุขภาพหมายถึงความสามารถและทกัษะในการเขา้ถึงขอ้มูล 
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ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรอนัน าไปสู่
การวเิคราะห์ประเมินการปฏิบติัและจดัการตนเองรวมทั้งสามารถช้ีแนะเร่ืองสุขภาพส่วนบุคคลและ
สังคมเพื่อป้องกนัและควบคุมความเส่ียงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร ดงันั้นผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังาน
ส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่น จึงสนใจศึกษาความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการ
ป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรของวยัรุ่นอยูใ่นระดบัใด เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวางแผนจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร
ของนกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)จงัหวดันครปฐม 

 
3. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

             Nutbeam (2009) (อา้งถึงในองัศินนัท ์อินทรก าแหงและธญัชนก ขุมทอง, 2560)ไดอ้ธิบาย
วา่ความรอบรู้ดา้นสุขภาพวา่เป็นสมรรถนะของแต่ละบุคคลทั้งทางดา้นสังคมและการคิดวิเคราะห์ท่ี
ก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ท าความเข้าใจ ประเมินและใช้
สารสนเทศดา้นสุขภาพตามความตอ้งการเพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีรวมทั้งการ
เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจปัจจยัท่ีก าหนดสุขภาพ การเปล่ียนทศันคติและการจูงใจในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพซ่ึงความรอบรู้ดา้นสุขภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการส่งเสริมและ
รักษาสุขภาพ และไดแ้บ่งความรอบรู้ดา้นสุขภาพไว ้3 ระดบั ไดแ้ก่ระดบัความรอบรู้ดา้นพื้นฐาน
(Functionalliteracy)คือการอ่านออกเขียนได้ ระดับความรอบรู้ด้านปฏิสัมพันธ์( Interactive 
Literacy)คือการมีทกัษะทางสังคมในการส่ือสารและระดบัความรอบรู้ด้านวิจารณญาณ (Critical 
Literacy) คือ การใชท้กัษะในการวิเคราะห์ การประเมินและการประยุกตใ์ชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ
ให้เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของตนเองขณะเดียวกนัManganello, J. A. (2008)ไดเ้พิ่มระดบัของ
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพต่อจากของนทับีมอีก 1 ระดบัคือความรอบรู้ดา้นส่ือสารมวลชน และกองสุข
ศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง, 2561) ก าหนด
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องคป์ระกอบส าคญั 6 ดา้นคือ(1)การเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (2)ความรู้ความเขา้ใจ 
(3)ทกัษะการส่ือสาร(4)ทกัษะการตดัสินใจ(5)การรู้เท่าทนัส่ือและ(6)การจดัการตนเอง      
4.  วธีิด าเนินการวจัิย 
             4.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาจากนกัเรียนหญิงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ทั้งหมด จ านวน 48 คน 
             4.2 ตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคล ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและ
พฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 
5.   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
            แบบประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพเพื่อป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรส าหรับสตรี
ไทยวยัรุ่น อาย ุ15-21 ปี ของกองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           ผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขออนุญาตผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  เขา้เก็บ
ขอ้มูลในเดือนพฤศจิกายน 2561ในการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัไดช้ี้แจงผูเ้ขา้ร่วมถึงวตัถุประสงค์การวิจยั 
การรักษาความลบัของขอ้มูลไม่เปิดเผยช่ือผูต้อบและการน าเสนอขอ้มูลเป็นภาพรวม 
7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
           ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และจ าแนกระดบั
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพตามเกณฑ์แต่ละองค์ประกอบของการวดั   ถา้ คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม อยูใ่นระดบัไม่ถูกตอ้ง/ไม่ดีพอ    คะแนนร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 79  ของคะแนน
เต็ม อยู่ในระดบัถูกตอ้งบา้ง/พอใช้ได้   คะแนนร้อยละ 80  ของคะแนนเต็มข้ึนไป อยู่ในระดบั
ถูกตอ้ง/ดีมาก 
 
8. สรุปผลการวจัิย 
          8.1.การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
จงัหวดันครปฐม จ านวน 48 คน พบวา่ ส่วนมากมีผลการเรียนดี ร้อยละ 56.3 สถานภาพสมรสของ
พ่อแม่เป็นการไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั/หยา่/แยกกนัอยู ่ร้อยละ 58.3 การศึกษาของผูป้กครองหลกัอยูร่ะดบั
ประถมศึกษา ร้อยละ 39.6 รายไดข้องครอบครัวท่ีพึ่งพิงในปัจจุบนั ร้อยละ 58.3 ความสัมพนัธ์กบั
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บุคคลในครอบครัวเป็นแบบดีบา้งไม่ดีบา้ง ร้อยละ 54.2 มีความพึงพอใจมากกบัชีวิต ร้อยละ 41.7 
และการกระท าท่ีเส่ียงต่อภยัอนัตรายทางสังคม ดงัตารางท่ี 1และตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
              จงัหวดันครปฐม 

ขอ้มูลทัว่ไป(N=48) จ านวน ร้อยละ 
1.สถานภาพสมรสของพอ่แม่ 
 แต่งงานและอาศยัอยูด่ว้ยกนั 
แต่งงานแต่ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 
หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

 
20 
3 

25 

 
41.6 
6.3 

52.1 
2.ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 
 ประถมศึกษา 
 มธัยมศึกษา 
 อนุปริญญาข้ึนไป 

 
17 
22 
9 

 
35.4 
45.8 
18.8 

3.อาชีพของผูป้กครอง 
 เกษตรกรรม 
 รับจา้งทัว่ไป 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
 รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 พนกังานโรงงาน/ลูกจา้งบริษทั 

 
5 
19 
11 
3 
10 

 
10.4 
39.6 
22.9 
6.3 
20.8 

4.รายไดข้องครอบครัวท่ีอาศยั 
  พอเพียงและมีเงินเก็บ 
  พอเพียงแต่ไม่มีเงินเก็บ 
 ไม่พอเพียงมีภาระหน้ีสิน 

 
28 
17 
3 

 
58.3 
35.4 
6.3 

5.ความสมัพนัธ์กบัพอ่แม่และญาติพ่ีนอ้ง 

 แยม่ากๆ 
 ส่วนใหญ่ไม่ดี 

 
1 
4 

 
2.1 
8.3 
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 ดีบา้งไม่ดีบา้ง 
 รักใคร่กนัดี 

26 
17 

54.2 
35.4 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละพฤติกรรมเส่ียงต่อภยัอนัตรายของนกัเรียนหญิงโรงเรียน  
             เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)จงัหวดันครปฐม 
ในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมามีการกระท า
ท่ีเส่ียงต่อภยัอนัตรายทางสังคม 

มีบ่อย มีบา้ง ไม่มีเลย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 1 2.1 20 41.7 27 56.3 
เท่ียวหรือท างานกลางคืน/กลับบ้าน
ดึกเกิน 4 ทุ่ม 

7 14.6 16 33.3 25 52.1 

ขาดเรียนบ่อย 1 2.1 13 27.1 34 71.8 
อยูใ่กลชิ้ดกบัเพื่อน/คนท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศ 

2 4.2 14 29.2 32 66.7 

เคยถูกบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์ 0 0 4 8.3 44 91.7 
เ ค ย ถู กขอ ร้องซ ้ า ซ า ก เพื่ อส ร้ า ง
สัมพนัธ์ทางเพศ 

0 0 6 12.5 42 87.5 

เคยถูกลวนลามทางร่างกายภายนอก 0 0 7 14.6 41 85.4 
เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 0 0 2 4.2 46 95.8 
     
     8.2 ผลการศึกษาระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนั
ควรของนกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)จงัหวดันครปฐม 
จากผลการประเมินของนกัเรียนหญิงพบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพโดยรวมอยูใ่น
ระดบัพอใช้ ร้อยละ 75 และมีพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควรอยู่ในระดบัดีมาก 
ร้อยละ 81.3 ดงัตารางท่ี 3-7 
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ตารางท่ี 3   แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพเพื่อป้องกนัการตั้งครรภก่์อน 
                 วยัอนัควรของนกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
                 จงัหวดันครปฐม 

ความรอบรู้ 
ดา้นสุขภาพ
(N=48) 

แปลผล จ านวน ร้อยละ 

ไม่ดีพอ เป็นผูมี้ระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพไม่เพียงพอต่อการ
ป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

12 25.0 

พอใช ้ เป็นผูมี้ระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพท่ีเพียงพอและ
อาจจะมีการปฏิบติัตนเพื่อการป้องกนัการตั้งครรภก่์อน
วยัอนัควร 

36 75.0 

ดีมาก เป็นผูมี้ระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพท่ีมากและมีการ
ปฏิบติัตนเพื่อการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและย ัง่ยนืจนเช่ียวชาญเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีใหก้บัเพื่อนได ้

- - 

 

 
ภาพประกอบ 1 การเปรียบเทียบระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพในภาพรวม 6 องคป์ระกอบ 
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           ระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพจ าแนกตามระดบัทกัษะทางปัญญาและสังคม พบวา่ เม่ือ
พิจารณาความรอบรู้ดา้นสุขภาพในระดบัพื้นฐานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัไม่ดีพอ ร้อยละ 60.4 ส่วน
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพในระดบัปฏิสัมพนัธ์ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัไม่ดีพอ ร้อยละ 56.3 และ
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพในระดบัวจิารณญาณส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพอใช ้ร้อยละ 72.9 ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  แสดงคะแนนความรอบรู้ดา้นสุขภาพตามระดบัการเรียนรู้ 3 ระดบั 

องคป์ระกอบ
(N=48) 

ระดบัHL แปลผล จ านวน ร้อยละ 

ระดบัพื้นฐาน ไม่ดีพอ เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางปัญญาอยูใ่นระดบัต ่า 29 60.4 
พอใช ้ เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางปัญญาอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 
19 39.6 

ดีมาก เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางปัญญาอยูใ่นระดบัสูง - - 
ระดบัปฏิสัมพนัธ์ ไม่ดีพอ เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางสังคมในดา้นการ

ส่ือสารปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต ่า 
27 56.3 

พอใช ้ เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางสังคมในดา้นการ
ส่ือสารปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลปานกลาง 

20 41.7 

ดีมาก เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางสังคมในดา้นการ
ส่ือสารปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลสูง 

1 2.1 

ระดบัวจิารณญาณ ไม่ดีพอ เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางปัญญาอยูใ่นระดบัการ
มีวจิารณญาณต ่า 

1 2.1 

พอใช ้ เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางปัญญาอยูใ่นระดบัการ
มีวจิารณญาณปานกลาง 

35 72.9 

ดีมาก เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางปัญญาอยูใ่นระดบัการ
มีวจิารณญาณสูง 

12 25.0 

            นกัเรียนหญิงส่วนใหญ่มีระดบัความรอบรู้ด้านความรู้ความเขา้ใจและการตดัสินใจเลือก
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งอยูใ่นระดบัดีมากแต่ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญ  
การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศอยูใ่นระดบัไม่ดีพอ ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5   แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนหญิงจ าแนกตามระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพแบ่ง 
                 ระดบัตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดคะแนนความรอบรู้ดา้นสุขภาพตามระดบัการเรียนรู้ 
                 3 ระดบั 

ความรอบรู้ดา้นสุขภาพรายดา้น ระดบัไม่ดีพอ ระดบัพอใช ้ ระดบัดีมาก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนั 
การตั้งครรภ ์

7 14.6 16 33.3 25 52.1 

การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการ 44 91.7 4 8.3 0 0 
การส่ือสารเพิ่มความเช่ียวชาญ 
ทางสุขภาพ 

32 66.7 15 31.3 1 2.1 

การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ
ตนเอง 

28 58.3 16 33.3 4 8.3 

การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ 40 83.3 4 8.3 4 8.3 
การตดัสินใจและเลือกปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้ง 

0 0 6 12.5 42 87.5 
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ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 
                 ของนกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)จงัหวดั 
                 นครปฐม 

 พฤติกรรมการ
ป้องกนัการ

ตั้งครรภก่์อนวยั
อนัควร(N=48) 

 
แปลผล 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

ไม่ดีพอ เป็นผูมี้การปฏิบติัตนเพื่อการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนั
ควรไดน้อ้ยและไม่ถูกตอ้งและไม่สนใจต่อการปฏิบติัเพื่อ
ป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยั ท าตามใจตวัตามสบายโดยไม่
ค  านึงถึงผลดีผลเสียต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 

1 2.1 

 พฤติกรรมการ
ป้องกนัการ

ตั้งครรภก่์อนวยั
อนัควร(N=48) 

 
แปลผล 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

พอใช ้ เป็นผูท่ี้มีการปฏิบติัตนเพื่อการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยั
อนัควร ไดป้ริมาณเพียงพอแต่ถูกตอ้งบา้งใหค้วามส าคญัต่อ
การปฏิบติัเพื่อป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรท่ีเกิดผลดี
เฉพาะต่อสุขภาพของตนเองเท่านั้น 

8 16.7 

ดีมาก เป็นผูท่ี้มีการปฏิบติัตนเพื่อการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยั
อนัควรไดป้ริมาณท่ีมากและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติั
เพื่อป้องกนั 
การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรท่ีเกิดผลดีต่อสุขภาพตนเองและ
ผูอ่ื้นอยา่งเคร่งครัดท่ีเป็นแบบอยา่งใหเ้พื่อนได ้

39 81.3 
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ภาพประกอบ 2 การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 
 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรของ 
               นกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)จงัหวดันครปฐม               
พฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภ์

ก่อนวยัอนัควร(N=48) 
ระดบัไม่ดีพอ ระดบัพอใช ้ ระดบัดีมาก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเท่ียวกลางคืน/สถานเริงรมย ์ 3 6.3 5 10.4 40 83.3 
การดูส่ือลามก 3 6.3 7 14.6 38 79.2 
การจดัการปัญหาส่วนตวั 24 50.0 19 39.6 5 10.4 
การใหค้วามใกลชิ้ดกบัเพศชาย 0 0 2 4.2 46 95.8 
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9. อภิปรายผลการวจัิย  จากผลการวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
                ความรอบรู้ดา้นสุขภาพของนกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวน
ปรีชาอุทิศ) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 75 ทั้งน้ีเป็นเพราะนกัเรียนหญิงอยู่
ในช่วงวยัรุ่นก าลงัศึกษาในสถาบนัการศึกษาความรู้ท่ีไดรั้บจะไดม้าจากอาจารยแ์ละอาจจะไดรั้บ
จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองดา้นวิชาการอีกทั้งปัจจุบนันักเรียนสามารถใช้ส่ือสาธารณะและ
เทคโนโลยีเพื่อหาขอ้มูลแต่การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพและการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศยงั
ต้องได้รับการพฒันาเพื่อให้รู้เท่าทนัเพราะมีคะแนนอยู่ในระดับไม่ดีพอ ร้อยละ58.3และ83.3 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ องัศินนัท์ อินทรก าแหงและธัญชนก ขุมทอง(2560)ศึกษา
การพฒันาเคร่ืองมือวดัความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนั
ควรส าหรับสตรีไทยวยัรุ่น อาย ุ15-21 ปีพบวา่ความรอบรู้ดา้นสุขภาพของสตรีวยัรุ่นอยูใ่นระดบั ไม่
ดีพอและพอใช ้
             พฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควรส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 81.3 ทั้งน้ีเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีระดบัความรอบรู้พอใช้ ร้อยละ 75และมีระดบัความ
รอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณอยู่ในระดบัพอใช้ ร้อยละ 72.9และมีระดับการตดัสินใจเลือก
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งอยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 89.5 จึงท าให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภ์
ก่อนวยัอนัควรท่ีดีมากสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิธิพงศ ์ศรีเบญจมาศและคณะ(2559) ศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคข์องนกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่นกัเรียนหญิงมีพฤติกรรมการป้องกนัการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงคอ์ยูใ่นระดบั มาก 
10. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย              
              จากผลการวิจยัพบวา่คะแนนความรอบรู้ดา้นสุขภาพดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล การส่ือสาร การ
จดัการเง่ือนไขและการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ อยูใ่นระดบัไม่ดีพอและคะแนนพฤติกรรมการ
ป้องกนัการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควรดา้นการจดัการกบัปัญหาอยู่ในระดบัไม่ดีพอ ผูว้ิจยัซ่ึงมีหน้าท่ี
รับผดิชอบงานส่งเสริมสุขภาพควรประสานงานกบัโรงเรียนเพื่อจดัโครงการส่งเสริมทกัษะในดา้น
การเขา้ถึงขอ้มูลการตรวจสอบขอ้มูล การพูดคุยกบัเพื่อนและคนในครอบครัวเร่ืองสุขภาพทางเพศ 
การวางเป้าหมายในการด าเนินชีวิต การใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยไม่เช่ือในทนัทีและ
ส่งเสริมทกัษะดา้นการจดัการกบัปัญหา 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจัิยคร้ังต่อไป 
             ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรอบรู้ดา้นสุขภาพเพื่อป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนั
ควรของนกัเรียนในเขตเทศบาลนครนครปฐมและศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพในกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง
ต่อการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
ของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอ าเภอเมืองนครปฐม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นท่ี
ผา่นการประเมินหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 339 คน ไดม้าโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชั้นภูมิจ  าแนกตามรายหมู่บา้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยผูว้จิยั สถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปร (correlation) การวเิคราะห์ถดถอย พหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05     
 ผลการวจิยักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.39 มีอายุ 50 ปีข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 64.90 อาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 64.01 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
82.30 รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.62 ระยะเวลาท่ีอยูใ่นชุมชน/หมู่บา้น มากกวา่ 
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20 ปี คิดเป็นร้อยละ 79.06 ไม่เคยเจ็บป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก คิดเป็นร้อยละ 89.68 ระดบัความรู้ใน
การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 81.46) ระดบัทศันคติในการป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออกภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.16, S.D.= 0.64) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้มอ าเภอเมืองนครปฐม คือ ทศันคติ อายุ ระดบัการศึกษา
และการเจบ็ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกโดยสามารถร่วมกนัท านายไดร้้อยละ 33.4 (F (4,334)= 17.413, p < .01) 
ในการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะว่าควรด าเนินการช้ีแจงเกณฑ์ประเมินมาตรฐานบา้นสะอาดให้กบั
สมาชิกของหมู่บา้นหรือชุมชนก่อนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก รวมทั้งการคดัเลือกสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรม 
ควรค านึงถึงอาย ุระดบัการศึกษาและประสบการณ์การเจบ็ป่วยของบุคคลท่ีส่งผลต่อการป้องกนัโรค 
ไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

 

ค าส าคญั  :  หมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม/การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
 

Abstract 
This quantitative research aimed to study the level of dengue Hemorrhagic fever (DHF) 

prevention and to identify factors influencing dengue prevention of environmental management 
villages. Data were collected from 339 persons using a self-administered questionnaire. Statistics 
utilized for data analysis including percent, mean, SD, correlation and stepwise multiple  
regression (p < .05) .  

The result found that the majority of the samples had characteristics as follows: females 
(71.39%), aged over 50 years (64.90%), non-professional career (64.01%), undergraduate 
education (82.30%), income less than 10,000 baht (44.62%), being a village resident less than 20 
years (79.06%), and no experience of DHF illness (89.68%). Overall knowledge in  DHF 
prevention was at a high level ( 81.46 %).  Also, overall attitude towards DHF prevention was at a 
high level ( X = 4.16, S.D.= 0.64). Factors affecting DHF prevention of the environment 
management village, Amphur Muang Nakhon Pathom were age, attitude, education, and 
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experience of DHF illness which could collectively predict 33.4% of DHF surveillance and 
control competence (F (4, 334) = 17.413, p < .01). This study suggested that: 1) the standard criteria 
of clean house should be clarified to members of the village or community prior to participating 
in environmental management activities to increase attitude towards DHF prevention, and  2) age, 
a level of education and DHF illness experience should be taken into consideration w hen 
 recruiting villagers to participate in DHF prevention activities. 

 

Keywords : environmental management (clean house) village/ Prevention /Dengue 
Hemorrhagic fever 
 

บทน า 
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 
พ.ศ. 2552 – 2554 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ข้ึน (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) เพื่อเป็นกรอบ
แนวทาง การด าเนินงานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยให้ความส าคญักบัการมี 
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชน ในทุกขั้นตอนเพื่อให้ไดแ้ผนยุทธศาสตร์ฯของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิผล และเกิดความร่วมมือท่ีเขม้แข็ง 
ยิ่ง ข้ึน ระหว่างหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุขในการจัดการกับปัญหาอนามัย
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย โดยมุ่งคุม้ครองสุขภาพของประชาชนจากปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม
บนพื้นฐานของการบูรณาการ การด าเนินงานของหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพทั้งในเชิง
พื้นท่ี เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 7 
ดา้น คือ 1) คุณภาพอากาศ 2) น ้า การสุขาภิบาล และสุขอนามยั 3) ขยะมูลฝอยและ ของเสียอนัตราย 
4) สารเคมีเป็นพิษและสารอนัตราย 5) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การจดัการ  อนามยั
ส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภยั และ 7) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมุ่ง
ส่งเสริมบทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาของพื้นท่ีและทนัต่อสถานการณ์ดว้ยการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของ
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ภาคประชาชน จากสถิติโรคไขเ้ลือดออกยอ้นหลงั 5 ปี (ปี 2554 – 2558) พบอตัราป่วยของโรค
ไขเ้ลือดออก ต่อแสนของประชากรอ าเภอเมืองนครปฐม 293.39, 208.29, 196.62, 106.37 และ 
319.81 ตามล าดบั จากสถิติแสดงให้เห็นวา่ปัญหาของโรคไขเ้ลือดออกเป็นปัญหาท่ีตอ้งด าเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ซ่ึงในปี 2558 - 2559 ได้มีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม(บา้นสะอาด) จ านวน 3, 2 หมู่บา้นตามล าดบั จากการเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลือดออกพบว่า
หมู่บ้านดังกล่าวมีจ านวนผูป่้วยไข้เลือดออกลดลง บางหมู่บ้านไม่พบผูป่้วยไข้เลือดออก 2 ปี
ติดต่อกนั (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม, 2559) โดยปกติอ าเภอเมืองมีการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออกอยา่งต่อเน่ืองทุกปี จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาระดบัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอ
เมืองนครปฐม 

    
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพื่อศึกษาระดบัการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมือง
นครปฐม    

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
อ าเภอเมืองนครปฐม  

 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาจากขอ้มูลเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามกรอบแนวคิดของนกัวชิาการหลายท่าน ไดแ้ก่ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg,1968) เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บ
การยอมรับอยา่งกวา้งขวางในองคก์ร ซ่ึงไดน้ าเสนอความคิดเก่ียวขอ้งกบัภาวะความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจ ในการท างานของพนกังาน เพื่อหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการจดัรูปแบบ งานใหม่ โดยเนน้ถึง
ส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั ลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน และประเวศ วะสี (ประเวศ  
วสี,  2 5 4 0 ) ไดก้ล่าววา่ ความเป็นชุมชนอาจหมายถึง การท่ีคนจ านวนหน่ึงเทา่ใดก็ไดมี้วตัถุประสงค์
ร่วมกนั มีการติดต่อส่ือสารหรือรวมกลุ่มกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการ 
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กระท า มีการจดัการเพื่อให้ เกิดความส าเร็จตามวตัถุประสงคร่์วมกนั 
 

  ตวัแปรตน้ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

    - เพศ 
    - อายุ 
    - ระดบัการศึกษา 
    - อาชีพ 
    - รายได ้
    - ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในหมู่บา้น 
    - ประสบการณ์การเจบ็ป่วย 
  - ความรู้โรคไขเ้ลือดออก 

    - ทศันคติในการป้องกนัไขเ้ลือดออก  

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการท าวจิยั 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 งานวิจยัช้ินน้ีไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โดย
ส านกัระบาดวทิยา (2546) ไดใ้หค้  านิยามโรคไขเ้ลือดออก มียงุลายเป็นพาหะน าโรคท่ีส าคญั และจดั
อยูใ่นกลุ่มโรคติดต่อท่ีน าโดยยุงแบ่งเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ ไขเ้ดงก่ี ไขเ้ลือดออก และไขเ้ลือดออกช็อก 
กรมควบคุมโรค (2546) ไดก้ล่าวถึงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกโดยการก าจดัหรือลดแหล่งเพาะพนัธ์ุยุง  
การท าลายลูกน ้ ายุงลาย การป้องกนัไม่ให้ยุงกดั  การลด man mosquito contact  ไดแ้ก่  นอนในมุง้  
ใชย้าทากนัยงุ  ประตูบา้นควรเป็นมุง้ลวดกนัยงุได ้และส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (2555) ไดก้ล่าวถึง
การจดัการอนามยัส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เพื่อให้ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญั 
ของการสุขาภิบาลท่ีพกัอาศยั การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชน

การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

ปัจจยัดา้นมาตรฐาน 
    - ท่ีพกัอาศยั 
    - การจดัการมูลฝอย 
    - ความปลอดภยั 
    - พฤติกรรมอนามยั 
  - การมีส่วนร่วม     

ตวัแปรตาม 
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ร่วมกนั ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในบา้นและบริเวณบา้นโดยรอบ ให้ถูกตอ้งและเหมาะสม 
ตามหลกัสุขาภิบาล รวมทั้ง สร้างพฤติกรรมอนามยัส่วนบุคคลท่ีดีตลอดจนการมีส่วนร่วมพฒันา
อนามยัส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น/ชุมชน นบัเป็น การเสริมสร้างศกัยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ให้
มีความใส่ใจต่อสุขภาพ และอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดย เร่ิมปลูกฝังตั้งแต่ระดบัครัวเรือน และขยาย 
ผลสู่ชุมชน 
   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โดยยนต ์ วุฒิสาร (2552) ไดก้ล่าวถึงแนวคิด
เก่ียวกบัความรู้ เจตคติ และการปฏิบติัเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก อรนุช  พิศาลสุทธิกุล และคณะ 
(2552)ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน นิคม  แกว้วนัดี (2558)กล่าวถึง
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
และรุจิเรศ  วงศเ์ล็ก (2558) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัของ 
แกนน าชุมชนในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  
 

วธิีการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มุ่งเนน้การศึกษาระดบัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนั

โรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐม ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ        e, 1973)ไดป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นท่ีผา่นการประเมินหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม
(บา้นสะอาด) แยกเป็นรายหมู่บา้น จ านวน  339 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551) อธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  น าเสนอ
โดย ตารางแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ สถิติเชิงอนุมาน ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2556) ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05        
 

ผลการวจิัย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.39 มีอายุ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
64.90 อาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 64.01 ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.30 
รายไดน้้อยกวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.62 ระยะเวลาท่ีอยูใ่นชุมชน/หมู่บา้น มากกว่า 20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 79.06 ไม่เคยเจ็บป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก คิดเป็นร้อยละ 89.68  ระดบัความรู้ในการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 81.48) ระดบัทศันคติในการป้องกนัโรค
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ไขเ้ลือดออกของกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.64) ระดบัการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก(มาตรฐานบา้นสะอาด)ของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐม  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 96.73)  

การวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอ าเภอเมืองนครปฐม มี 2 ตวัแปร คือ ทศันคติและอาย ุโดยทศันคติ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกปานกลาง (r=.222, p< .01) อาย ุมีความสัมพนัธ์ทางบวกต ่า (r=.180, p< .01) ตามตารางท่ี 1 
ตารางที่ 5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยการใชส้ถิติเพียร์สัน (pe rso ’s product  o e t  

    correlation coefficients) (n = 339) 
 

 
 
 

ตัวแปร 

เพ
ศ 

อา
ย ุ 

อา
ชีพ
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ดบั
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รศึ
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า 
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ด้ 
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ศัย
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หมู่
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ป่ว
ย 

คว
าม
รู้ 

 ทัศ
นค

ติ 

มา
ตร

ฐา
นบ้

าน
สะ

อา
ด 

เพศ 1          

อายุ -.069 1         

อาชีพ .151** .055 1        

ระดบัการศึกษา -.004 -.327** -.171** 1       

รายได้ -.209** -.176** -.350** .310** 1      

ระยะเวลาที่พกัอาศัยใน
หมู่บ้าน 

.027 .323** .177** -.067 -.117* 1     

ประสบการณ์การ
เจ็บป่วย 

-.065 .060 -.057 .065 -.150 .007 1    

ความรู้ -.106 -.131* -.200** .174** .285** .005 -.016 1   

ทัศนคติ .073 .016 .087 -.124* -.080 .048 -.011 -.056 1  

มาตรฐานบ้านสะอาด -.076 .180** .023 .048 -.040 .087 -.085 -.029 .222** 1 

**p < .01, *p < .05 
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ผูว้จิยัจะหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระทั้งหมดกบัตวัแปรตามทีละดา้นโดยใชก้าร
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (stepwise method)  ซ่ึงการวเิคราะห์
ดว้ยวธีิน้ีใชส้ าหรับทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระแต่ละตวั

โดยควบคุมอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ ทั้งหมด เพื่อศึกษาวา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนั
ทิศทางใด (เชิงบวกหรือเชิงลบ)  กบัตวัแปรตามและมีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใดซ่ึงจะพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงเส้น ซ่ึงในการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณน้ีระดบัของตวัแปรจะตอ้งอยูใ่น
ระดบัการวดัแบบช่วง (interval scale) ข้ึนไป ในการวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรกลุ่ม (norminal scale) อยู ่ 
10 ตวัแปรคือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในหมู่บา้น ประสบการณ์
การเจบ็ป่วย ความรู้ ทศันคติ ในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ส่วนตวัแปรตามคือปัจจยัดา้นมาตรฐาน
บา้นสะอาดของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐม ผลการวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐม
ของกลุ่มตวัอยา่ง พบมีตวัแปรจ านวน 4 ตวัท่ีมีผลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐม ไดแ้ก่ ทศันคติ อาย ุระดบัการศึกษาและประสบการณ์การเจบ็ป่วย โดย 
สามารถร่วมท านายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 33.4 (F (4,334)= 17.413, p < .01) ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนัไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมือง 
        นครปฐม โดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Stepwise multiple regression  

    analysis) (n = 339) 
ตวัแปร R2 R2change F change B t p 

ทศันคติ .222 .049 17.416 .069 4.555 .001 

อาย ุ .283 .080 14.643 .153 4.292 .001 

ระดบัการศึกษา .317 .100 12.452 .298 2.926 .001 

ประสบการณ์การ
เจ็บป่วย 

.334 .112 10.503 -.302 -2.071 .001 

Constant (a) = 15.611, Overall F(4, 334)= 17.413, p < .01 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
อ าเภอเมืองนครปฐม พบว่า มีตวัแปรทั้งส้ิน 4 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
หมู่บ้านจัดการส่ิงแวดล้อม อ าเภอเมืองนครปฐม ได้แก่ ทัศนคติ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การเจบ็ป่วย ท่ีสามารถในการท านายร่วมกนัไดร้้อยละ 33.4 (F (4,334)= 17.413, p < .01) 
ซ่ึงสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี  
 ทศันคติ เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้น
จดัการส่ิงแวดล้อมเป็นตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยน้อยท่ีสุด และมีความสามารถในการ
ท านายการป้องกนัไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้มไดร้้อยละ 4.90 ซ่ึงทศันคติ ส่งผลต่อ
การป้องกันไข้เลือดออกโดยรวมของหมู่บ้านจดัการส่ิงแวดล้อม อ าเภอเมืองนครปฐม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ีทศันคติเพิ่มข้ึน 1 หน่วย การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกโดยรวมของหมู่บา้น
จดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐมจะเพิ่มข้ึน 0.069 สอดคลอ้งกบั รุจิเรศ  วงศ์เล็ก (2558) 
ศึกษาผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัของแกนน าชุมชนในการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบวา่
ทศันคติของแกนน าในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ีไดเ้ขา้ร่วมการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เขา้ร่วมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทศันคติในการป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกของแกนน าชุมชนท่ีได้เขา้ร่วมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพิ่มสูงมากข้ึนกว่าแกนน า
ชุมชนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ทศันคติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ี  
คาบเก่ียวกนัระหว่างความรู้สึกและความเช่ือหรือการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารการ
ป้องกันโรคไขเ้ลือดออกท่ีสามารถเขา้ถึงได้ง่ายจึงท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออกท่ีดี 
 อายุ เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการป้องกนัโรคไข้เลือดออกของหมู่บา้น
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมากเป็นล าดบัท่ี 3 และมีความสามารถในการท านาย
การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดร้้อยละ 8.00 ซ่ึงอายุ ส่งผลต่อการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวมของหมู่บ้านจดัการส่ิงแวดล้อม อ าเภอเมืองนครปฐม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ีอายุเพิ่มข้ึน 1 หน่วย การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกโดยรวมของหมู่บา้น
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จดัการส่ิงแวดล้อม อ าเภอเมืองนครปฐมจะเพิ่มข้ึน 0.153 สอดคล้องกบั นิคม  แก้ววนัดี (2558) 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
ต าบลนครเจดีย ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาพบว่า อายุ มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูท่ี้มีอายุนอ้ยจะมีพื้นฐานการ
รับรู้ และความเขา้ใจข่าวสารการป้องกนัไขเ้ลือดออก กฎระเบียบต่าง ๆ ค่านิยมของสังคม การ
ตดัสินใจท่ีมีความแตกต่างกนัไปตามความคิดในแต่ละช่วงอายุ จึงท าให้อายุท่ีเพิ่มมากข้ึนมีผลต่อ
การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นหรือชุมชน 
 ระดบัการศึกษา เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
หมู่บ้านจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมากเป็นล าดับท่ี 2 และมี
ความสามารถในการท านายการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดร้้อยละ 
10.00 ซ่ึงระดับการศึกษา ส่งผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวมของหมู่บ้านจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ีระดบัการศึกษาเพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกโดยรวมของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐมจะเพิ่มข้ึน 
0.298 สอดคลอ้งกบั นิคม  แกว้วนัดี (2558) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ต าบลนครเจดีย์ อ  าเภอป่าซาง จังหวดัล าพูน ผล
การศึกษาพบว่า การศึกษามีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคลมีความรู้ ความคิด ค่านิยม 
ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะผูท่ี้มีระดับการศึกษาสูงจะมีระดับความคิดท่ี
แตกต่างกนักบัผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่  
 ประสบการณ์การเจ็บป่วย  เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบกับการป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมากเป็นล าดบัท่ี 1 
และมีความสามารถในการท านายการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม ได้
ร้อยละ 11.12 ซ่ึงประสบการณ์การเจ็บป่วย ส่งผลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกโดยรวมของ
หมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอเมืองนครปฐม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ีประสบการณ์การ
เจ็บป่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย การป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวมของหมู่บ้านจดัการส่ิงแวดล้อม 
อ าเภอเมืองนครปฐมจะลดลง 0.302 สอดคลอ้งกบั ธงชยั  สันติวงษ ์(2539) ประสบการณ์ของคนท่ีมี
ต่อวตัถุส่ิงของย่อมเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้บุคคลต่าง ๆ ตีค่าส่ิงท่ีเขาได้มีประสบการณ์มาจน
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กลายเป็นทศันคติได้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูท่ี้เคยเจ็บป่วยหรือคนในครอบครัวป่วยเป็นโรค
ไขเ้ลือดออก จะไดรั้บค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เร่ืองการป้องกนัไม่ให้
ยงุกดั การก าจดัยงุลายพาหะน าโรค การคน้หาและก าจดัลูกน ้ายงุลาย และมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
รวมถึงหากหมู่บา้นใดมีผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกจะส่งผลต่อการประเมินมาตรฐานหมู่บา้นจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 1. หมู่บา้นหรือชุมชนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมหมู่จดัการส่ิงแวดลอ้ม ควรด าเนินการช้ีแจงเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานบา้นสะอาดใหก้บัสมาชิกของหมู่บา้นหรือชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจโดยเฉพาะ
การท าความสะอาดภาชนะขงัน ้าอยา่งสม ่าเสมอ  การใชส้ารเคมีก าจดัยงุอยา่งปลอดภยัจะท าใหเ้กิด 
ทศันคติท่ีดีต่อการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกเพิ่มข้ึน 
 2. จากการศึกษาพบวา่ อาย ุ เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
หมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในการช้ีแจงหรือใหค้วามรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นกลุ่มวยักลางคนหรือผูท่ี้มีวยัวฒิุสูง เนน้การก าจดัยงุลายพาหนะน าโรคและการท าลายแหล่ง 
เพาะพนัธ์ลูกน ้ายงุลาย  
 3. ระดบัการศึกษา เป็นอีกหน่ึงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
หมู่บา้นจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นผูท่ี้จะด าเนินกิจกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกท่ีดีในหมู่บา้น
หรือชุมชนจึงควรเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานบา้นสะอาด การควบคุมลูกน ้าและยงุลายพาหะน า 
โรคไขเ้ลือดออก 
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การศึกษาความตระหนักและการปฏิบัตขิองพยาบาลวชิาชีพหอผู้ป่วย 
ในการป้องกนัพลดัตกหกล้มของโรงพยาบาลนครปฐม 

The Study of Awareness and Practice for Fall Prevention by Registered 
Nurse at Nakhon Pathom Hospital  Province 

 

เพญ็ณภา  คงเนียม 
พยาบาลวชิาชีพระดบัช านาญการ โรงพยาบาลนครปฐม 

 

บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา  (Descriptive study) เพื่อศึกษาระดบัความตระหนกั

และระดบัการปฏิบติัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม   
กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวชิาชีพ จ านวน 26 หน่วยงาน ทั้งส้ิน 165 ราย ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2559
ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งตามหน่วยงาน โดยจดัสรร
ขนาดตวัอยา่งตามสัดส่วน (Proportional allocation) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล และส่ิงแวดลอ้ม/นโยบายขององค์กร  แบบสอบถามดา้นความตระหนกัในการ
ป้องกนัพลดัตกหกลม้ผูป่้วยและ แบบสอบถามการปฏิบติัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ใชส้ถิติ การ
แจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ (%) 
 ผลการวจิยัพบวา่ ความตระหนกัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 
( X

=4.43,S.D.=.66) และระดบัการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ ของพยาบาล

วชิาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ79.03    
 
ค าส าคัญ :ความตระหนกั ,การปฏิบติัของพยาบาล ,พลดัตกหกลม้    
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Abstract 
 This research is the descriptive study to examine the level of Awareness and 
Practice for Falls Prevention by Registered nurse at Nakhon Pathom Hospital. A total 
of 165 participants are the registered nurses from 26 departments, as of May 22nd, 2016, using 
Stratified Random Sampling technique divided by department and by allocating sample size 
according to the proportion. The research instrument are personal data questionnaire, and 
environment/corporate policy, the questionnaire of the patients’ falls prevention awareness. 
Statistic in this preventive fall-down questionnaire, used the frequency distribution, average 
value, Standard Deviation and percentage (%) 
 The findings reveal that the overall awareness of falls prevention is in high level ( X



=4.43, S.D.=.66) and the nursing practice to falls prevention is at moderate level of 79.03 percent.  
 

Keyword: Awareness, Nursing Practice, Falls 
 

บทน า 
 การหกลม้เป็นเหตุการณ์ส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล ท าให้ผูป่้วยมีการไดรั้บ
บาดเจ็บและเสียชีวิตการให้การพยาบาลได้ให้ความส าคญัและน ามาเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัในการ
พยาบาล เน่ือง ท่ีตอ้งมีการเฝ้าระวงัอยา่งเป็นระบบ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูป่้วยเร้ือรังหรือผูสู้งอาย ุ
( American Geriatrics Society,2001)  จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่การหกลม้ท่ีไม่
ตั้งใจเป็นสาเหตุท่ีพบมากท่ีสุดของการบาดเจบ็ร้ายแรงในผูสู้งอายท่ีุมีอายุมากกวา่  65 ปี  พบมากถึง  
32%  ของผูสู้งอายท่ีุอายุมากกวา่  65 ปี โดยอาศยัอยูต่ามล าพงั (American Geriatrics Society, 2001)   
ส าหรับในประเทศไทย การหกลม้เป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีเกิดกบัผูสู้งอายุในชุมขนชนบทร้อยละ 19.8  
มีการหกลม้อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังใน  6  เดือน ท่ีผา่นมา ( ประเสริฐ อสัสันตชยั, รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐ์
สุวรรณและวิษณุ ธรรมลิขิตกุล , 2554) ผลของการพลัดตกหกล้ม คือการบาดเจ็บ เกิด
ภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรง และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรักษาพยาบาลนานข้ึน  
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 การเฝ้าระวงัพลัดตกหกล้มเป็นกิจกรรมหน่ึงในงานคุณภาพเชิงป้องกันให้เกิดความ
ปลอดภยัซ่ึงเป็น นโยบายคุณภาพของโรงพยาบาลนครปฐม อยูใ่น Care  Process  ของ SIMPLE  
เป็นตวัช้ีวดัผลลัพธ์ทางการพยาบาลในกลุ่มโรคท่ีส าคญั ส่งเสริมให้ผูป่้วยได้รับการบริการท่ีดี 
ปลอดภยั โรงพยาบาลนครปฐม มีการใชม้าตรฐานแนวปฏิบติั ของโรงพยาบาลในการดูแลผูป่้วยเชิง
ป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้มเหมือนกัน แต่จากผลการส ารวจสถิติข้อมูลพลัดตกหกล้มของ
โรงพยาบาลในปี  2557 มี50 ราย และปี  2558  มี 43 ราย ตามล าดบัสาเหตุเกิดจาก ผูป่้วยสูงอายุ มอง
ไม่เห็น มีความสับสน ไม่ให้ความร่วมมือ ในการรักษาพยาบาล มีโรคประจ าตวั เบาหวาน ตบัแข็ง 
ไตวาย มีภาวะพิษสุราเร้ือรัง โรคหลอดเลือดสมอง ไมก้ั้นเตียงไม่แข็งแรง โต๊ะขา้งเตียงห่าง ผูป่้วย
ตอ้งเอ้ือมหยิบของดว้ยตนเอง เกิดความเกรงใจญาติ รับประทานยาแล้วเกิดอาการมึนงง  สับสน  
ผูป่้วยบางรายได้รับยาขบัปัสสาวะตอ้งเข้าห้องน ้ าบ่อย  ญาติลืมยกไมก้ั้นเตียงข้ึน ไม่มีญาติเฝ้า  
ผลกระทบจากการพลดัตกหกล้มท าให้ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บ ศีรษะบวมช ้ า ผิวหนงัถลอกเป็นแผล 
ต้องมีการเฝ้าระวงัสังเกตอาการหลังเกิดเหตุ  ส่งผลให้ผูป่้วยหรือญาติต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลานอนในการนอนโรงพยาบาลนาน เส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องได ้ปัจจุบนัมีการใชแ้นวปฏิบติั
เพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ โดยใชแ้บบประเมินผูป่้วยของ  Morse Fall Scale และคู่มือ  (WI)  
แนวปฏิบติัป้องกนัการพลดัตกหกลม้/ตกเตียงของโรงพยาบาล พบวา่ยงัไม่ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  
ขาดการนิเทศติดตาม ส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายคุณภาพของโรงพยาบาลนครปฐมด้าน ความ
ปลอดภยัของผูป่้วย  Patient Safety 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความตระหนกัต่อการป้องกนัพลดัตกหกลม้ของพยาบาลหอผูป่้วยใน
โรงพยาบาลนครปฐม 
 2.  เพื่อศึกษาระดบัของการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ของพยาบาล
หอผูป่้วยในโรงพยาบาลนครปฐม       
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ตวัแปรตน้                                                                            ตวัแปรตาม 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ประสบการณ์การปฏิบติังาน 

-ความตระหนกัต่อการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ 
-ส่ิงแวดลอ้ม/นโยบายขององคก์ร 

            

ระดบัการปฏิบติัการ
พยาบาลเพื่อป้องกนั
การพลดัตกหกลม้ 

 

  

 
 
แนวคดิทฤษฎ ี 
 การหกลม้ของมอร์ส (Morse Fall Scale (MFS) (Morse, et al., 1989)เป็นแบบประเมินท่ี
พฒันาพฒันาข้ึนจากการศึกษายอ้นหลงัจากการรายงานอุบติัการณ์และรายงานการรักษาพยาบาล
ของผูป่้วยสูงอายพุบวา่ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัต่อการหกลม้ไดแ้ก่ 1)ประวติัการหกลม้ 2)การวินิจฉยัโรค
มากกวา่หน่ึงโรค 3) การไดรั้บสารละลายทางหลอดเลือดด า 4) การใชอุ้ปกรณ์ในการเดินและ 
5)สภาวะทางจิตใจ  

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 JCAHO (2005) พบวา่การขาดการประเมิน บนัทึกและการวางแผนการพลดัตกหกลม้ซ่ึง
เป็นองคป์ระกอบส าคญัในกระบวนการพยาบาลเร่ืองการป้องกนัพลดัตกหกลม้โดยตอ้งประเมิน
ผูป่้วยซ ้ าอยา่งสม ่าเสมอ ถึงปัจจยัเส่ียงต่างๆ ไดแ้ก่ความแตกต่างของบุคล ระดบัการรับรู้สติ ความ
แขง็แรงของกลา้มเน้ือ ความเจบ็ปวด ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนั โดยประเมิน
สม ่าเสมอจะช่วยใหส้มาชิกในทีมพยาบาลวางแผนการพยาบาลสามารถป้องกนัการพลดัตกหกลม้
ไดมี้ประสิทธิภาพ 
            มนตบ์งกช กนกนนัทพงศ ์(2546) พบวา่ปัจจยัเส่ียงภายนอกร้อยละ 100 คือการไม่มีป้ายบอก
ความเส่ียงท่ีเตียง ดงันั้นจึงควรมีการรณรงคใ์หใ้ชส้ัญลกัษณ์ในผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียงทุกราย 

ภาพท่ี1 . กรอบแนวคิดการวิจยั 
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           Shanly,C(2003)การส่งต่อขอ้มูลอยา่งละเอียดชดัเจน การประเมินความเส่ียงต่อการพลดัตก
หกลม้ การจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสม การใหค้วามรู้ การฝึกปฏิบติั  การลดการผกูยดึและการดูแล
ผูป่้วยใหป้ลอดภยัช่วยป้องกนัการพลดัตกหกลม้ 

Wilson & Tingle ( 1999 ) สาเหตุของความเส่ียงในโรงพยาบาลเกิดจากการขาดการ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานหรือระหวา่งแผนกไม่ดี 

Rawsky (1988 ) ไดศึ้กษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เก่ียวกบัความเส่ียงต่อการพลดัตกหก
ลม้ขณะอยูใ่นโรงพยาบาล พบวา่ พบมากท่ีสุด คือผูป่้วยสูงอายเุน่ืองจากผูสู้งอายจุะมีปัจจยัเส่ียงท่ี
ส าคญัคือ ความไม่แขง็แรงของกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการเดิน การยนื และการพยงุตวั 
 Sullivan&Badros (1999) เร่ืองสาเหตุการหกลม้พบวา่ พยาบาลไม่ไดต้ระหนกัในปัญหา
ความตอ้งการปัสสาวะอยา่งเร่งด่วน หรืออาการกลั้นปัสสาวะไม่ไดข้องผูป่้วย ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึง
ของการพลดัตกหกลม้ 
   Endsley ( 1995 ) ความตระหนกัต่อความปลอดภยัผูป่้วยเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติั การพยาบาลซ่ึงความตระหนกัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม มีการศึกษา
พบวา่พยาบาลท่ีมีความตระหนกัในการดูแลความปลอดภยัผูป่้วยมาก มีแนวโนม้พฤติกรรมการดูแล
ความปลอดภยัผูป่้วยอยูใ่นระดบัมาก ความตระหนกัประกอบดว้ย ทกัษะการคิด 3 ระดบัคือ การ
รับรู้, ความเขา้ใจ,การฉายภาพ ( คือการท านายหรือคาดการณ์ไดว้า่จะเกิดอะไรข้ึนในปัจจุบนั ใน
อนาคตอนัใกล ้โดยสามารถรับรู้มองเห็นถึงสัญญาณท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงพยาบาลมีความตระหนกัต่อ
ความปลอดภยัผูป่้วยระหวา่งการดูแลจะท าใหก้ารปฏิบติัการพยาบาลต่างๆเกิดความผดิพลาด
นอ้ยลง 

 
วธิีการวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา  (Descriptive study) เพื่อศึกษาระดบัความตระหนกั
และระดบัการปฏิบติัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม    
ประชากร(Population)ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล
นครปฐม  จ านวน 26 หน่วยงาน  กลุ่มตวัอยา่ง(Sample) ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ 
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(Stratified Random Sampling) แบ่งตามหน่วยงาน โดยจดัสรรขนาดตวัอยา่งตามสัดส่วน 
(Proportional allocation)  รวมทั้งส้ิน 165 ราย 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
 ก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปทาโร ยามาเน่ ( Taro Yamane) เป็น
ตารางท่ีใชห้าขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร พยาบาลวชิาชีพท่ีปฎิบติังาน
ในโรงพยาบาลนครปฐม จ านวน 26 หน่วยงาน มีจ านวน 589 คน ( ไม่รวมหวัหนา้ ) ในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2559 จากตารางทาโร ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 222 คน รับการตอบแบบสอบถามกลบั
เพียง 165 คน คิดเป็นร้อยละ 74.32 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่ง 3 ส่วน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของพยาบาลวชิาชีพ  และส่ิงแวดลอ้ม/นโยบายของ
องคก์ร ขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  และการประเมิน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม/นโยบายของหอผูป่้วยไดแ้ก่ ผูป่้วยใหม่ทุกรายไดรั้บการประเมินความเส่ียงการเกิด
พลดัตกหกลม้  มีนโยบายการป้องกนัพลดัตกหกลม้ในผูป่้วยกลุ่มเส่ียงประกอบดว้ยขอ้ค าถามรวม  
10 ขอ้ 

2. แบบสอบถามดา้นความตระหนกัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ผูป่้วยเป็นแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวนเอกสารและประยุกต์จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้งกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะและกลุ่มตวัอยา่ง มีขอ้ค าถาม รวม 12 ขอ้ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales)   

ระดบั  คะแนน 1 ถึง 5  ไดแ้ก่  ไม่เป็นจริงท่ีสุด   ไม่เป็นจริง  ไม่แน่ใจ  เป็นจริง  เป็นจริง
ท่ีสุด  ใหเ้ลือกตอบขอ้เดียว  แต่ละค าตอบมีความหมายดงัน้ี 

 ขอ้ความ  ขอ้ความท่ีเป็นเชิงบวก  ขอ้ความท่ีเป็นเชิงลบ 
เป็นจริงท่ีสุด  5 คะแนน    1 คะแนน 
เป็นจริง   4 คะแนน    2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  3 คะแนน    3 คะแนน 
ไม่เป็นจริง  2 คะแนน    4 คะแนน 
ไม่เป็นจริงท่ีสุด  1 คะแนน    5 คะแนน 
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 การแปลผลคะแนน 
การแปลผลคะแนนความตระหนกัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ การแปลผลคะแนนใช้

เกณฑก์ารจดักลุ่มดงัน้ี 
คะแนนรวมความตระหนกัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-2.00  มีความตระหนกัต ่า 
คะแนนเฉล่ีย  2.01-3.00  มีความตระหนกัค่อนขา้งต ่า 
คะแนนเฉล่ีย  3.01-4.00  มีความตระหนกัค่อนขา้งสูง 
คะแนนเฉล่ีย  4.01-5.00  มีความตระหนกัสูง 
3. แบบสอบถามการปฏิบติัในการป้องกันพลัดตกหกล้มตาม WI. ของโรงพยาบาล

นครปฐมเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้
ค าถามรวม 47 ขอ้แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามให้เลือกค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) 3  ระดบัคือ  ปฏิบติัทุกคร้ัง/เกือบทุกคร้ัง   บางคร้ัง/นานๆคร้ัง และ ไม่เคยเลย   

ทุกคร้ัง/เกือบทุกคร้ัง  ใหค้ะแนน  2 คะแนน 
บางคร้ัง/นาน ๆ คร้ัง  ใหค้ะแนน  1 คะแนน 
ไม่เคยเลย   ใหค้ะแนน  0 คะแนน 

การแปลผลการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัพลดัตกหกลม้ใชค้ะแนนรวมของทุกขอ้การแปลผล
คะแนนใชเ้กณฑไ์ดด้งัต่อไปน้ี  
 คะแนนเฉล่ีย  0-0.66  หมายถึง การมีส่วนร่วมระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  0.67-1.33 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.34-2.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดบัมาก 

 
การแปลผลคะแนน 

การแปลผลการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัพลดัตกหกลม้ใชค้ะแนนรวมของทุกขอ้การแปลผล
คะแนนใชเ้กณฑก์ารจดักลุ่มดงัน้ี 
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 คะแนนรวมการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ 
 ค่าเฉล่ียคะแนน   ระดบัการปฏิบติัการพยาบาล    
 2.34-3.00   สูง 
 1.67-2.33   ปานกลาง 
 1.00-1.66   ต ่า 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. หาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) น าแบบสอบถามเร่ืองความตระหนกัและการ
ปฏิบติัของพยาบาลในการป้องกนัแผลกดทบัส าหรับผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลของ 
เรณู รุ่งพนัธ์,2552 ปรับใช้ร่วมกับWI.ของโรงพยาบาลนครปฐมสร้างแบบสอบถามงานวิจยัให้
อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิพยาบาลวิชาชีพระดับช านาญการ รวม 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
สอดคล้องของเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ จากนั้นน าผลการตรวจสอบไปปรับปรุง แกไ้ขก่อนท่ีจะ
น าไปทดลองใช ้

2. หาความเท่ียงหรือความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3  โดยใชว้ธีิ
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Coefficient Alpha Cronbach Method ) โดยทดลองใช ้(try out ) 
ในพยาบาลวชิาชีพ  โรงพยาบาลสามพรานจ านวน 32 ราย  หาค่าความเช่ือมัน่ ความตระหนกัของ
พยาบาลและการปฏิบติัในการป้องกนักบัความป้องกนัพลดัตกหกลม้ไดค้่า .946 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล  
           กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.97  อายุไม่เกิน 30 ปีร้อยละ 44.24 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 93.94 ประสบการณ์ปฏิบติังานกบัผูป่้วยไม่เกิน  10 ปี ร้อยละ 47.27ไม่
มีประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัเร่ืองพลดัตกหกล้ม ร้อยละ86.67ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูล
ส่ิงแวดลอ้ม/นโยบายขององคก์รพบวา่หอผูป่้วยมีจดัให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกบัการป้องกนัพลดั
ตกหกลม้ร้อยละ74.55มีนโยบายท่ีจะให้ผูป่้วยใหม่ทุกรายไดรั้บการประเมินความเส่ียงการเกิดพลดั
ตกหกลม้ร้อยละ79.39 หอผูป่้วยมีนโยบายท่ีจะใหผู้ป่้วยใหม่ทุกรายไดรั้บการประเมินความเส่ียงการ
ป้องกนัพลดัตกหกลม้ทุกรายร้อยละ 87.88หอผูป่้วยของท่านมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ช่วยรัดตรึงกรณี
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ท่ีผูป่้วยเส่ียงต่อการพลดัตกหกลม้ร้อยละ  89.70 หอผูป่้วยมีการทบทวนและคน้หาสาเหตุของการ
เกิดพลดัตกหกลอ้มของผูป่้วยเพื่อหาแนวทางป้องกนัและพฒันาต่อไปร้อยละ  88.48 
 

ตารางที ่1 ความตระหนกัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ (n=165) 
ความตระหนักในการป้องกนัพลดัตกหกล้ม X


 S.D. ระดับ 

1. หอผูป่้วยควรมีนโยบายใหผู้ป่้วยกลุ่มเส่ียงไดรั้บการประเมินความเส่ียงต่อ
การพลดัตกหกลม้ ตามแนวทางปฏิบติัการประเมินความเส่ียง (WI) 

4.55 .58 สูง 

2. เม่ือมีอุบติัการณ์การเกิดพลดัตกหกลม้เกิดข้ึนในหอผูป่้วย ตอ้งน ามา
ทบทวนและหาสาเหตุ เพื่อป้องกนัการเกิดซ ้ า 

4.53 .58 สูง 

3. หอผูป่้วยควรมีนโนบายใหผู้ป่้วยใหม่ทุกรายไดรั้บการประเมินความเส่ียง
การพลดัตกหกลม้ ตั้งแต่แรกรับผูป่้วยในความดูแล 

4.46 .69 สูง 

4. หอผูป่้วยมีมาตรฐานการป้องกนัการเกิดพลดัตกหกลม้ 4.45 .58 สูง 

5. การเกิดพลดัตกหกลม้เป็นส่ิงท่ีพยาบาลสามารถป้องกนัได ้ 4.27 .77 สูง 

 
 ส่วนท่ี 2 ความตระหนกัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ 

ผลการวเิคราะห์ระดบัความตระหนกัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลนครปฐม  พบว่า ความตระหนักในการป้องกนัพลัดตกหกล้ม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสูง  (  ̅=4.43,S.D.=.66)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความตระหนกัในการป้องกนั
พลดัตกหกลม้อยู่ในระดบัสูงทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี หอ
ผูป่้วยควรมีนโยบายให้ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงได้รับการประเมินความเส่ียงต่อการพลดัตกหกล้ม ตาม
แนวทางปฏิบติัการประเมินความเส่ียง (WI) ( ̅=4.55,S.D.=.58)  เม่ือมีอุบติัการณ์การเกิดพลดัตก
หกล้มเกิดข้ึนในหอผูป่้วย ต้องน ามาทบทวนและหาสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ ้ า( ̅=4.53 , 
S.D.=.58)  
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ตารางที่  2 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของพยาบาลวิชาชีพ ใน
โรงพยาบาลนครปฐม   (N=165) 

การปฏิบัติการป้องกันพลดัตกหกล้ม/ตกเตียง 

ร้อยละการปฏิบัติในการป้องกนัพลดัตกหกล้มตาม WI. ของ
โรงพยาบาลนครปฐม 

ทุกคร้ัง/เกือบทุก
คร้ัง 

บางคร้ัง/นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคยเลย 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ประเมิน vital sign 154 93.33 7 4.24 4 2.42 
2. ดูแลช่วยเหลือ  เฝ้าระวงัอาการเปล่ียนแปลง 152 92.12 9 5.45 4 2.42 

3. ใหข้อ้มูลและค าแนะน าส าหรับผูป่้วยและผูดู้แล 149 90.30 14 8.48 2 1.21 

4. ดูแลส่ิงแวดลอ้มใหป้ลอดภยัส าหรับผูป่้วย 147 89.09 14 8.48 4 2.42 

5.ไม่ปล่อยผูป่้วยความเส่ียงสูงไวต้ามล าพงั 144 87.27 17 10.3 4 2.42 
 
ส่วนท่ี3 การปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ ของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลนครปฐม 
ผลการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม   พบวา่ การประเมิน vital sign สูงสุดร้อยละ 93.33 รองลงมาคือ 
ดูแลช่วยเหลือ  เฝ้าระวงัอาการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 92.12 และ การให้ขอ้มูลและค าแนะน าส าหรับ
ผูป่้วยและผูดู้แล ร้อยละ 90.30  ดูแลส่ิงแวดลอ้มให้ปลอดภยัส าหรับผูป่้วย ร้อยละ89.09  ไม่ปล่อย
ผูป่้วยความเส่ียงสูงไวต้ามล าพงั ร้อยละ87.27 ตามล าดบั 
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ตารางที ่3 การปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ ของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล
นครปฐม n=165 (เกณฑไ์ม่ถึง 100%) 

 

การปฏิบัติการป้องกนัพลดัตกหกล้ม 

ร้อยละการปฏิบัติในการป้องกันพลัดตกหกล้มตาม WI. ของ
โรงพยาบาลนครปฐม 

ทุกคร้ัง/เกือบทุก
คร้ัง 

บางคร้ัง/นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคยเลย 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. บนัทึก Fall Score  ใน Nurse 's note 81 49.09 62 37.58 21 12.73 

2. ติดป้ายเตือนท่ีเตียง/หนา้ห้อง/หนา้ chart 82 49.7 66 40 17 10.3 

3. ส่งเวร Fall Score/Risk 
factor/Intervention 

91 55.15 63 38.18 11 6.67 

4. ปรึกษาทีมสหวชิาชีพ:การฝึกเดิน,ทรง
ตวั,  อาหาร,  ยา 

102 61.82 57 34.55 6 3.64 

5. มีอาการปัสสาวะบ่อย/กลั้นปัสสาวะไม่
อยู ่

112 67.88 46 27.88 7 4.24 

 
ร้อยละการปฏิบติัในการป้องกนัพลดัตกหกลม้ตาม WI. ของโรงพยาบาลนครปฐมไม่ถึง

เกณฑ์ 100% อยูใ่นเกณฑ์ต ่าตอ้งน ามาพฒันางานไดแ้ก่ การบนัทึก Fall score ใน Nurse’s note ร้อย
ละ 49.09 ติดป้ายเตือนท่ีเตียง/ หนา้ chart ร้อยละ 49.7 ส่งเวร Fall score /Risk factor/Intervention 
ร้อยละ 55.15 ปรึกษาทีมสหวิชาชีพ การฝึกเดิน การทรงตวั อาหาร ยา ร้อยละ 61.82 มีอาการ
ปัสสาวะบ่อย/กลั้นปัสสาวะไม่อยู ่ร้อยละ 67.88 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

1.ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ การป้องกนัพลดัตกหกล้มแก่บุคลากรทุก
ระดบั สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีส่วนร่วมตอ้งปฏิบติัเป็นประจ าไม่เป็นภาระงานเพิ่มข้ึนและ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

2. ให้ความส าคญัเฝ้าระวงัปัจจยัภายในและภายนอกท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียงต่อการพลดั
ตกหกลม้ทุกกรณี 

3. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการพลดัตกหกลม้ของผูป่้วยในโรงพยาบาล 
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การรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดยีว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย 
ของนักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเวชระเบียน 
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บทคดัย่อ 
           การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) 
ในประเทศไทยของนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดีย ว (ONE 
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HEALTH) ในประเทศไทยของนกัศึกษาหลกัสูตรฯ ตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล พร้อมทั้งน าเสนอ
แนวทางการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE 
HEALTH) ในประเทศไทย และการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเลือกการวิจยัแบบผสมผสาน  (Mixed 
Methods Research) ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเวชระเบียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 210 คน ส าหรับผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั คือ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและ
หวัหนา้ชั้นปี จ  านวนรวม 9 คน เคร่ืองมือการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  
           ผลการศึกษาพบวา่ความคิดเห็นต่อการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ใน
ประเทศไทยของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และพบวา่ชั้นปีการศึกษามี
อิทธิพลต่อการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน โดยแนวทางทางการเตรียมความพร้อมของ
นกัศึกษา ในการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ควรมีการ
ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย  
และควรมีการผลกัดนัให้หลกัสูตรให้ความส าคญักบันโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) 
ในประเทศไทย 

 
ค าส าคัญ : การรับรู้ / นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว / เวชระเบียน 
 

Abstract 
           This study aims to examine the perception of ONE HEALTH policy in Thailand among 
students of Bachelor of Science Program in Medical Records, Faculty of Social Sciences and 
Humanities, at Mahidol University. The study also compared perceptions of ONE HEALTH 
policy in Thailand among students according to their personal characteristics, along with 
presenting a pathway to prepare student’s readiness for the awareness of the ONE HEALTH 
policy in Thailand. The researcher has chosen Mixed Method Research including both 
quantitative and qualitative research. The samples used in the study were the Bachelor of Science 
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program Medical Record Faculty of Social Sciences and Humanities students, consisting of 210 
students in total and Professors in the program courses along with student head representatives 
consisting of 9 people in total. Research tool consist of questionnaires and interviews. 
           The study found that the perceptions of the ONE HEALTH policy in Thailand for students 
of Bachelor of Science in Medical Records in general are in a moderate level. When considering 
each aspect, it was found that all aspects were at a moderate level and academic year had an 
influence on the perception of ONE HEALTH policy in Thailand among the students of Bachelor 
Science in Medical Records. ONE HEALTH policy should be promoted in Thailand and be 
encouraged by according it importance. 
 
Keywords : PERCEPTION / ONE HEALTH POLICY/ MEDICAL RECORD 

 
บทน า  
           การพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ นั้น เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ เพิ่มมากข้ึน  
อาจจะเป็นโรคเดิมเกิดการกลายพนัธ์ุ และเกิดโรคอุบติัใหม่ จึงท าให้เกิดแนวคิดเร่ือง  “one health” 
หรือสุขภาพหน่ึงเดียวข้ึน  ซ่ึงเป็นแนวคิดด้านสุขภาพแบบองค์รวมระหว่าง  มนุษย ์ สัตว ์ และ
ส่ิงแวดลอ้ม (พชัราภรณ์ อารีย ์และ วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2556) ซ่ึงการด าเนินงานดา้น  One Health  
ในประเทศไทย เร่ิมตน้ในปี  2548 โดยแนวคิดเร่ือง  One Health  ถูกถ่ายทอดลงสู่หลกัสูตรการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรในระบบของกระทรวงสาธารณสุข  ต่อมาในปี  2551  โครงการดงักล่าวได้
ขยายออกสู่หน่วยงานภายนอกกระทรวง จนเกิดโครงการพฒันานักระบาดวิทยาภาคสนามของ  
สัตวแพทย;์ FETP-V)  นอกจากการพฒันาบุคลากรในระบบ  ยงัมีการส่งเสริมการสร้างบณัฑิตให้มี
สมรรถนะในการท างานภายใตแ้นวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว  เพื่อการเฝ้าระวงัควบคุม  และตอบโต้
โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเครือข่าย
มหาวิทยาลยัสุขภาพหน่ึงเดียวแห่งประเทศไทย  (Thailand One Health University Network; 
THOHUN)  ซ่ึงจดัตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2555  จนน าไปสู่การด าเนินโครงการจงัหวดัสุขภาพ
หน่ึงเดียว  ภายใตแ้นวคิด  One Health for Network, Network for Action ในปี 2556 ใน 5 จงัหวดั
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น าร่อง ซ่ึงต่อมาขยายผลเป็น 14 จงัหวดั ควบคู่กบัการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ(MOU)  
ระหวา่งหน่วยงานดา้นสุขภาพคน สัตว ์สัตวป่์า และการศึกษา และแนวคิดเร่ือง One Health ยงัถูก
บรรจุลงในยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อ
อุบติัใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) ต่อมาในปี 2557 มีการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานเครือข่ายสุขภาพ
หน่ึงเดียวอย่างเป็นทางการ ต่อมาได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการตาม Memorandum of 
Understanding (MOU) ดงักล่าวระหวา่งปี พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อขบัเคล่ือนงานตามแนวคิดสุขภาพ
หน่ึงเดียว ตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงระดบัภูมิภาค และระดบัจงัหวดั การด าเนินงานตามแนวคิดสุขภาพ
หน่ึงเดียว ยงัมีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานตามนโยบายประชารัฐ 
          ในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเวชระเบียน  คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  เป็นหลกัสูตรหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  ซ่ึงต่อไปในอนาคตเม่ือนกัศึกษาไดส้ าเร็จการศึกษาไปแลว้  โดยสายงานวิชาชีพก็จะท างาน
เก่ียวขอ้งการสถานพยาบาลเป็นส่วนใหญ่  นกัศึกษาจะมีความใกลชิ้ดกบัผูป่้วยและประชาชนใน
ชุมชน  และสามารถเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบันโยบายสุขภาพหน่ึงเดียวไดอี้ก
สาขาวิชาชีพหน่ึง  ทางผูว้ิจ ัยจึงได้เล็งเห็นความส าคญัของนักศึกษาในสาขาวิชาน้ีถึงการรับรู้
นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งหลกัสูตร  ขอ้หน่ึงท่ีว่า มี
ความรู้พื้นฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานดา้นการแพทย ์ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการ
บริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้
 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
         1. เพื่อศึกษาการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหิดล 
           2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 
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           3. เพื่อน าเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในการรับ รู้นโยบาย
สุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 
 

  ตวัแปรอสิระ                                          ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ 

-ประสบการณ์การฝึกงาน 
-ชั้นปี 

 การรับรู้นโยบายสุขภาพหนึ่งเดยีว(ONE 
HEALTH) 

-ขอ้มูลสุขภาพหน่ึงเดียว(ONE HEALTH) 
-ความร่วมมือขององค์กร/เครือข่ายสุขภาพหน่ึง
เดียว(ONE HEALTH) 
-การมีส่วนร่วมขององคก์ร/เครือข่ายสุขภาพหน่ึง
เดียว(ONE HEALTH) 
-การเตรียมความพร้อมตามนโยบายสุขภาพหน่ึง
เดียว(ONE HEALTH) 
-การประชาสมัพนัธ์นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว
(ONE HEALTH) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
         แนวคิดเร่ืองการรับรู้ 
          รอบบินส์ (Robbins 2003:124)  กล่าวว่าการรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลวตัและ
ตีความจากการท่ีเขาได้สัมผสั ซ่ึงการท่ีคนเรารับรู้นั้นสามารถแตกต่างไปจากของจริงได้ ซ่ึง
สอดคล้องกบัสุภางค์  สุตวฒัน์ (2544:9) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดและ
กระบวนการท่ีบุคคลเขา้ใจความหมายของส่ิงแวดลอ้มต่างๆ โดยอาศยัการแปลหรือตีความหมาย
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ออกมาในรูปแบบความคิด ความรู้ ความเขา้ใจหรือการกระท า อา้งใน (บุณฑริกา โกมลวฒันานนัท์, 
2556:41) 
          การรับรู้ (Perception) เป็นสภาพทางจิตวิทยาท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล ซ่ึงมีความส าคญัต่อการ
แสดงพฤติกรรม  จ  าเนียร ช่วงโชติ (2528: 82) และ กรรณิการ์ สุวรรณโคตร (2528: 464-465) ให้
ความหมายไวว้า่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการแปลความหมายกบัส่ิงท่ีเราไดรั้บโดยผา่นประสาท
สัมผสั และพาดพิงขอ้มูลท่ีแปลน้ีไปสู่การกระท าท่ีมีความหมาย  ซ่ึงแต่ล่ะบุคคลจะมีการรับรู้ต่อส่ิง
เร้าในสถานกาณ์เฉพาะบุคคล อา้งใน (จุฬาลกัษณ์ อนุนนัต,์ 2539:8) 
          การรับรู้ (Perception) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน (Latin) หรือ “Percipere” ซ่ึง per หมายถึง 
“ผา่น” (through) และ capere หมายถึง “การน า” (to take) (Bunting 1988: 168) ตามความหมายใน
พจนานุกรมของเวบเตอร์ (New Webster’s Dictionary 1975: 1100) คือ การแสดงออกถึงความเขา้ใจ
ตามความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในใจของตนเอง  อา้งใน (กลัยา วริิยะ, 2539:22) 
                จากการทบทวนแนวคิดเร่ืองการรับรู้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัพบวา่ การรับรู้ คือ ความรู้สึก แลว้ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
สามารถแปลความหมายส่ิงท่ีมาท าให้รู้สึกได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ลินกรีน และแฮร์วี (Lindgreen & 
Havey, 1981: 292) ความว่า การรับรู้ คือ การตอบสนองโดยการแสดงออก ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
สัมผสัและในการแสดงออกนั้นตอ้งใช้ความรู้ความสามารถในการแปลความหมายจากสัมผสันั้น 
อา้งใน (อนงคน์าถ สุขศิริ, 2556: 13) 
          แนวคิดเร่ืองสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) 
           Can Vet J. 2012 Apr; 53(4): 435–436. กล่าววา่ สุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) เป็น 
"ความพยายามร่วมกนัของหลายสาขาวชิา การท างานในระดบัทอ้งถ่ินระดบัประเทศและทัว่โลก” 
  วลาสินี มูลอามาตย ์(2555: 14) กล่าววา่ แนวคิดเร่ือง one health มีมานานแลว้ตั้งแต่ยุค
ประวติัศาสตร์ (Dunlop and Williams 1996) โลกในยุกปัจจุบนัเจริญอยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกนัการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติก็เกิดเพิ่มข้ึน ท าให้พบโรคอุบติัใหม่เพิ่มข้ึนมากมาย (Taylor and Yolken 
205) พร้อมๆกบัความสลบัซับซ้อนของปัญหาท่ีเกิดร่วมกนัระหว่างมนุษย ์สัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การกลบัมาของการเกิดโรคเรบีส์ในสุนขัประเทศสหรัฐอเมริกา โรค lieshmaniosis กลายเป็น
โรคประจ าถ่ินของประเทศในยโุรปเหนือและอเมริกาเหนือ ผลกระทบต่อสุขภาพจิตของมนุษยแ์ละ
มลภาวะจากส่ิงขบัถ่ายของสัตวเ์ล้ียง ตลอดจนปัญหาการด้ือยาตา้ยจุลชีพในมนุษยท่ี์อาจเกิดจากสัตว์
เล้ียงเป็นเพื่อน เป็นตน้ 
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          ธนวฒัน์ ศุภนิตยานนท์ (2557: 248) สุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) หมายถึง มุมมองดา้น
สุขภาพท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดา้นสุขภาพของสหวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั มนุษย ์สัตว ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยความหมายของสุขภาพหน่ึงเดียวจะโยงถึงความส าคญัและความสัมพนัธ์ดา้นต่างๆ 
ของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลทั้งการเก้ือกูลและผลกระทบต่อกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีแนวคิด
น าไปสู่การดึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ เจา้มาเพื่อปฏิบติังานร่วมกนัและร่วมพฒันางานดงักล่าวอย่าง
เป็นเอกภาพ ให้เอ้ือต่อการมีชีวิตท่ีดี ของ “ชีวิต” บนโลกใบน้ีอย่างแยกกันไม่ได้ดงัค ากล่าวว่า 
“สุขภาพหน่ึงเดียว” ซ่ึงหมายถึง สุขภาพของทุกชีวติบนโลกใบน้ีรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวนัน่เอง 
          พชัราภรณ์ อารีย ์และวิภาดา คุณาวิกติกุล (2556: 145) กล่าววา่ สุขภาพหน่ึงเดียว หรือ One 
Health ซ่ึงเป็นค าย่อท่ีมาจาก Our Necessity Encourage Human Environment Animal Living 
Together Harmony ส าหรับความหมายของสุขภาพหน่ึงเดียวนั้นมีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่าน เช่น 
ปานเทพ รัตนากร (2555) ให้ความหมายสุขภาพหน่ึงเดียวว่าเป็นวิธีการแกปั้ญหาสุขภาพแนวทาง
ใหม่ท่ีรวมเอาแนวทางปฏิบติัดา้นสุขภาพคน สุขภาพสัตว ์และสุขภาพส่ิงแวดลอ้ม เขา้ไวด้ว้ยกนั 
เพื่อน าสู่การมีสุขภาพท่ีดีโดยองค์รวม  ส่วนวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง (2556) ไดใ้ห้ความหมาย
สุขภาพหน่ึงเดียววา่ เป็นความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีความช านาญดา้นต่างๆ ทุก
สาขาวิชาทางสุขภาพทั้งคนและสัตว ์ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นในระดบัประเทศ หรือในระดบัโลก
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการมีสุขภาพท่ีดีและสมดุลของคน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม 
          สมชัชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 6 (2556: 1) กล่าวว่า 1.“สุขภาพหน่ึงเดียว” หมายถึง 
ความสัมพนัธ์ดา้นสุขภาพระหวา่งคน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงอยา่งเป็นหน่ึง
เดียวกนั คือ มีผลต่อกนัและกนัทั้งทางบวกและทางลบ  2.แนวทางการท างานเพื่อน าไปสู่ “สุขภาพ
หน่ึงเดียว” หมายถึง จากความตระหนกัถึงธรรมชาติวา่ สุขภาพของคน-สัตว-์ส่ิงแวดลอ้ม เช่ือมโยง
เป็นหน่ึงเดียว การแกปั้ญหาสุขภาพจึงตอ้งท าแบบองคร์วม และมีการประสานแนวทางปฏิบติัดา้น
สุขภาพของคน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งบูรณาการขา้มสาขาวิชาและภาคส่วน ทุกระดบั ให้
เป็นหน่ึงเดียวอีกดว้ย 
          จากการทบทวนแนวคิดเร่ืองสุขภาพหน่ึงเดียวข้างต้น ผูว้ิจยัพบว่า สุขภาพหน่ึงเดียว คือ 
สุขภาพองค์รวมของคน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคมหรือชุมชนบนรากฐานของ
ความสมดุล และสุขภาพหน่ึงเดียวเป็นการร่วมกนัท างานของหลายสหวิชาชีพ ไม่วา่จะเป็นทางดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือดา้นสังคมศาสตร์ก็มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ 
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พชัราภรณ์ อารีย ์และวิภาดา คุณาวิกติกุล (2556: 145) ความวา่ สุขภาพหน่ึงเดียว คือ ความร่วมมือ
ในการท างานร่วมกนัของสหวิชาชีพทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและระดบัโลก เพื่อให้เกิดภาวะ
สุขภาพท่ีดีแบบองคร์วมทั้งในคน สัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ วลาสินี มูล
อามาตย ์(2555 :10) ความวา่ แนวคิดเร่ือง “one health” เกิดจากความพยายามบูรณาการการท างาน
ร่วมกนัของหลายสาขาวิชาชีพตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ จนถึงระดบัโลก เพื่อสุขภาพท่ีดี
ของมนุษย ์สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม  

 
วธิีการวจิัย 
  ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิจยัแบบผสม ทั้ง วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ผูว้จิยัใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ ส าหรับตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัในขอ้ท่ี 1 และ 2 โดยการ
วจิยัเชิงปริมาณนั้น  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวช
ระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 210 คน  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม โดยการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีจะใช้ในการวิจยัไปทดลองใช้กบัประชาชน  จ านวน  30  คน  กบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใกลเ้คียงกบัประชากรท่ีจะศึกษา  โดยไม่ใช่กลุ่มประชากรตวัอย่างจริงของการวิจยัคร้ังน้ี  
จากนั้น ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์หาค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งชุด แลว้น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าหาค่าความเท่ียงโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของคอนบราค (Cronbach’ alpha coefficient) 
โดยถือเกณฑ์การทดสอบความเช่ือมัน่ท่ีค่า Alpha มีค่าตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป และมีค่าความเท่ียงอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานทุกขอ้ ซ่ึงจากการทดสอบความเช่ือมัน่ท่ีค่า Alpha แบบสอบถามน้ีค่าอยูท่ี่ 0.946  

และผูว้จิยัไดว้เิคราะห์หาค่าความเท่ียงตรง (Validity)  ของเน้ือหาให้มีความถูกตอ้งโดยการ
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence: IOC)  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ซ่ึงไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งแลว้น าผลการตรวจสอบมาค านวณหาค่าความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามตวัแปร โดยในแต่ละขอ้ค าถามจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ทั้งน้ีใน
แบบสอบถามดงักล่าว เม่ือไดว้ิเคราะห์หาความเท่ียงตรงแลว้ มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.66 – 1.00 ซ่ึง
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ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ และน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ังก่อนน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

และในการวิเคราะห์ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติในเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) และโดยการทดสอบค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test และทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ดว้ยวธีิการ Scheffé ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ส าหรับตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3  ซ่ึงการวิจยัเชิง
คุณภาพนั้น ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล น ามาสัมภาษณ์พูดคุย
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเวชระเบียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล  จ  านวน  5 คน และหัวหน้าชั้นปีของนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาเวชระเบียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ทุกชั้นปีรวม 4 คน เพื่อ
น าความคิดเห็นท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์และพูดคุยมาสรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ในการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย ซ่ึงมี
ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวธีิการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 

ผลการวจิัย 

 ผลการวจิยัเร่ือง การรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล สามารถจ าแนกได ้2 ส่วนดงัน้ี 

 ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 
 1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 210  คน  ผลการวิจยัมีขอ้คน้พบ วา่ประชากร
ส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีจ านวน 183  คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 และประชากร
เพศชาย มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ไม่มีประสบการณ์การฝึกงาน จ านวน 155 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.8 ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จ  านวน  71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2  
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   2) ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE 
HEALTH) ในประเทศไทยของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดล  
  ความคิดเห็นต่อการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (x̄  = 3.17,  S.D. = .856) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ ดา้นการเตรียม
ความพร้อมตามนโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (x̄  = 3.32,  S.D. = .944) ดา้นการมีส่วนร่วมขององคก์ร
เครือข่ายสุขภาพหน่ึงเดียว (x̄  = 3.32  S.D. = 1.006) ดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบายสุขภาพหน่ึง
เดียว (x̄  = 3.13,  S.D. = .967) ดา้นขอ้มูลสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) (x̄  = 3.06,  S.D. = .966) 
และดา้นความร่วมมือขององคก์รเครือข่ายสุขภาพหน่ึงเดียว (x̄  = 2.95,  S.D. = 1.059) ตามล าดบั 
  3) ผลการเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศ
ไทยของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ตามลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
   ผลการเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย
ของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  
                เพศท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ใน
ประเทศไทยของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลไม่แตกต่างกนั  

ประสบการณ์การฝึกงานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว 
(ONE HEALTH) ในประเทศไทยของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลไม่แตกต่างกนั 

ชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE 
HEALTH) ในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั โดยชั้นปีการศึกษาท่ี 1 มีการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึง
เดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยแตกต่างกบั ชั้นปีการศึกษาท่ี 3 และชั้นปีการศึกษาท่ี 4 ซ่ึง
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ในชั้นปีการศึกษาท่ี 2 มีการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย
แตกต่างกับ ชั้นปีการศึกษา 3 และชั้นปีการศึกษาท่ี 4 ในขณะท่ีชั้นปีการศึกษาท่ี 1 มีการรับรู้
นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยไม่แตกต่างกบัชั้นปีการศึกษาท่ี 2 และ
ชั้นปีการศึกษาท่ี 3 มีการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยไม่
แตกต่างกนักบัชั้นปีการศึกษาท่ี 4 
 ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 1) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ใน
ประเทศไทย 
 สถานะของนโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยในปัจจุบนัพบวา่
การรับรู้แนวคิด “สุขภาพหน่ึงเดียว” ยงัจ  ากดัอยูใ่นเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและการ
ป้องกนัควบคุมโรค อีกทั้งผูท่ี้รับรู้ยงัมีความเขา้ใจความหมายและขอบเขตของแนวคิดท่ีแตกต่างกนั 
รวมทั้งยงัขาดตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรม และจากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาของหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต  สาขาเวชระเบียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ยงัไม่มี
การรับรู้ และไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว 
 ในขณะท่ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ พบวา่ มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดสุขภาพ
หน่ึงเดียว แต่ทว่าไม่ทราบในรายละเอียดของการถูกผลักดันมาอยู่ในรูปของนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ ฉะนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ใจสุขภาพหน่ึงเดียวและในรูปของ
การขบัเคล่ือนในรูปของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงมีสาระและประเด็นความส าคัญท่ี
แตกต่างและขยายความออกไปจากแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ฉะนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษาและ
อาจารย์ในหลักสูตรต่างๆท่ีเก่ียวข้องมีความรู้เก่ียวกับนโยบายจึงเป็นประเด็นท่ีส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนนโยบายสุขภาพเดียวต่อไปในอนาคต และในเบ้ืองตน้ ทางหลกัสูตรควรให้ความส าคญั
ในการประชาสัมพนัธ์ ส่ือสาร อบรม สัมมนาแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัส่ิงท่ีนกัศึกษาควรทราบ พร้อมทั้ง
กระตุน้ให้นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเวชระเบียน โดยเฉพาะนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสาธารณสุข 
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 2) การผลักดันให้หลักสูตรให้ความส าคัญกับนโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) 
ในประเทศไทย 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเวชระเบียนเป็นหลกัสูตรท่ีมีการบูรณาการและการ
ประยกุตศ์าสตร์ดา้นวทิยาศาสตร์มีความเก่ียวขอ้งกบันโยบายสุขภาพหน่ึงเดียวและแผนยุทธศาสตร์
เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบติัใหม่แห่งชาติจะส่วนหน่ึงเป็นการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัระบบการบริหารจดัการสารสนเทศต่างๆ ของในการเตรียมความพร้อม ป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหาโรคติดต่ออุบติัใหม่ โดยทางหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
สามารถท่ีจะเสริมสร้างองคค์วามรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยผา่น
ในรายวิชาต่างๆ ท่ีมีอยู่ในหลดัสูตรอยู่แล้ว หรือจะมีการพฒันาเป็นรายวิชาเลือกเสรีหรือรายวิชา
เลือกบงัคบั เพื่อเป็นการสร้างแนวทางเลือกในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาภายใน
หลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรตอ้งใหก้ารสรรหาและสนบัสนุนอาจารยใ์ห้มีความเช่ียวชาญและความพร้อม
ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่แต่อย่างไรก็ตามในเบ้ืองตน้อาจจะมีการ
จดักิจกรรมหรือจดัอบรมเก่ียวกบันโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และ
เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไปในคร้ังเดียวกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 

การอภิปรายผล 
จากผลการวิจยัเร่ืองการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย 

ของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี  

1) การรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของนักศึกษา
หลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 ผลการวิจยัระดบัการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล มีความคิดเห็นต่อการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้
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และใช้บริการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของประชาชน: กรณีศึกษาอ าเภอพระสมุทรเจดีย ์
จ งัหวดัสมุทรปราการ พบว ่าก ลุ ่มตวัอย ่าง  ร้อยละ 46.10  มีการรับรู้สิทธิตามโครงการ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าถูกตอ้ง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) ทราบถึงการ
ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมและสามารถรับบริการตามสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าได้
เช่นเดิม แต่หากเทียบในกรณีของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ใน
ประเทศไทย จะพบว ่าการส ารวจการการรับรู้เ กี่ยวกบัหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของ
ประชาชนเป็นประชาชนผูม้าใช้สิทธิการบริการโดยตรง ซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั
ของโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า แต่ส าหรับนกัศึกษาสาขาเวชระเบียนนั้น ยงัไม่ถือว่า
เป็นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง เน่ืองจากยงัไม่ใช่ผูป้ฏิบตัิงานหรือผูร้ับบริการโดยตรง ท าให้
การความพยายามหรือความสนใจในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นนโยบายมีน้อยกว่าผูที้่มีมีส่วนไดส่้วน
เสียโดยตรง  
 2) การเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ตามลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
          ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศ
ไทยของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล สามารถจ าแนกตามลกัษณะของ
ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                    2.1) เพศ 
                    ผลการศึกษา การเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ใน
ประเทศไทยของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ตามเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นโยบาย
สุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของนกัศึกษาฯ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual difference theory) กล่าววา่ผูรั้บสารแต่ละคนนั้นมีความแตกต่าง
กนัในทางจิตวทิยา ซ่ึงความแตกต่างน้ีมีบางส่วนมาจากลกัษณะแตกต่างทางชีวภาค หรือทางร่างกาย
ของแต่ละบุคคล ท าให้ความสนใจการเปิดรับข่าวสาร หรือตีความหมายข่าวสารจากส่ือมวลชน
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แตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตามในการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศ
ไทยของนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน เพศหรือความแตกต่างทางร่างกาย
อาจจะไม่มีผลต่อการรับรู้เน่ืองจาก การรับรู้หรือเข้าถึงข้อมูลนโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE 
HEALTH) ในประเทศไทยของนกัศึกษา เป็นการให้ความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัการใหค้วามส าคญัและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซ่ึงเพศยอ่มไม่มีผลต่อการตีความ หรือความ
แตกต่างทางชีวภาคยอ่มไม่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารดา้นการศึกษา 
                     2.2) ประสบการณ์การฝึกงาน 

ผลการศึกษา การเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ใน
ประเทศไทยของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ตามประสบการณ์การฝึกงาน  พบว่า ประสบการณ์ท างานท่ี
แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย
ของนกัศึกษาฯ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวรรณภา ลือกิตินนัท ์พชันี นนทศกัด์ิ และพทัธนยั เสาะแสวง 
(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองผลของการจดัสหกิจศึกษาท่ีมีต่อระยะเวลาการไดง้านและรายไดข้องบณัฑิต
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีพบว่าการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษามีผลต่อระยะเวลาการได้
งานท า และรายได้เร่ิมต้นของบัณฑิต และท าให้มีความพร้อม มีความรู้ตามสายวิชาชีพ มี
ความสามารถในการคิดเชิงระบบ และการคิดต่อยอด สามารถประยุกตใ์ชท้ฤษฎีผา่นกิจกรรมต่างๆ 
เช่น สถานการณ์จ าลอง และการท าโครงงาน ไดม้ากข้ึน ขณะท่ีในกรณีของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จะพบวา่
การขบัเคล่ือนนโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี
ในประเทศท าให้ในบางสถานพยาบาลยงัไม่ได้มีการด าเนินการตามนโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว 
(ONE HEALTH) ในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลต่อความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากสถานท่ีฝึกงาน 

 2.3) ช้ันปีการศึกษา 
 ผลการศึกษา การเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) 

ในประเทศไทยของนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ตามชั้นปีการศึกษา พบวา่ ชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของนักศึกษาฯ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชญานิศ ลือวาณิช (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองจิตลกัษณะ พฤติกรรมเส่ียงต่อ
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สุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่อภาวะสุขภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพ ความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 นกัศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีมีความแตกต่างกนัในดา้นพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพ อีกทั้งยงัสอดคล้องกับการศึกษาของชุติมา เนาว์โนนทอง 
(2545) ซ่ึงท าการศึกษาในนักศึกษาราชภฏัสวนสุนันทาพบว่านักศึกษาท่ีมีระดบัชั้นปีต่างกันมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะสืบเน่ืองจากการรับรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ
และการได้รับองค์ความรู้ท่ีมากข้ึนจะท าให้พฤติกรรมด้านสุขภาพและการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
สุขภาพแตกต่างตามชั้นปีการศึกษา 

จากผลการเปรียบเทียบเชิงปริมาณของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา
เวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จะเห็นไดว้า่ชั้นปีการศึกษาท่ี 1 
และชั้นปีการศึกษาท่ี 2 มีการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย
แตกต่างกบั ชั้นปีการศึกษาท่ี 3 และชั้นปีการศึกษาท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีชั้นปี
การศึกษาท่ี 3 และชั้นปีการศึกษาท่ี 4  มีการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ใน
ประเทศไทยไม่แตกต่าง กล่าวไดว้า่ในชั้นปีการศึกษาท่ี 3 และชั้นปีการศึกษาท่ี 4 ถือวา่มีการศึกษา
และได้รับองค์ความรู้ด้านสุขภาพมาก และข้อมูลเก่ียวกับเวชระเบียนมากพอสมควรกว่าชั้นปี
การศึกษาท่ี 1 และชั้นปีการศึกษาท่ี 2 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1) ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 ผูว้ิจยัขอเสนอแนะจากผลการวิจยัโดยจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
และขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
  1.1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1.1) เครือข่ายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) หรือหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั
นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) และยุทธศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายสุขภาพ
หน่ึงเดียวในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560 -2564 โดยเน้นวิธีการประชาสัมพนัธ์ที่หลากหลาย 
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เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเขา้ถึงประชาชนอย่างทัว่ถึง เน่ืองจากนโยบายน้ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนใน
หลายๆประการ  
   1.1.2) มหาวิทยาลยัในเครือข่ายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) 
ทั้ง 8 สถาบนั ควรให้ความส าคญักบัการขบัเคล่ือนนโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) 
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนนโยบาย โดยอาจจะมีการจดัสัมมนาหรือ
ประชุมวิชาการระดบัชาติรวมกนั เพื่อแสดงเจตจ านงและแนวทางในการปฏิบติัรวมกนั เพื่อให้
บทบาทของมหาวิทยาลยัในการเครือข่ายสุขภาพหน่ึงเดียวมีความชัดเจนและการด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
  1.2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   1.2.1) หลกัสูตรควรจะให้ความส าคญักบัการเรียนการสอนท่ีมีองคค์วามรู้
ใหม่ๆ และนโยบายท่ีส าคญัของประเทศด้านสาธารณสุข และส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถน าองคค์วามรู้เหล่านั้นมาใชป้ระยกุตใ์นการศึกษา 
   1.2.2) หลักสูตรควรจะสนับสนุนให้นักศึกษาเล็งเห็นความส าคญัของ
การศึกษาเชิงนโยบาย และการวิเคราะห์อนาคตดา้นสาธารณสุขของประเทศ เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าใช้
ในการศึกษา ตลอดจนวางแผนการศึกษาและการท างานในอนาคต 
  2) ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
   2.1) ควรศึกษาการรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ใน
ประเทศไทยกับกลุ่มประชากรท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับนโยบาย 
ตลอดจนศึกษาความรู้และความเขา้ใจ และบทบาทของตนเองในการขบัเคล่ือนนโยบายสุขภาพหน่ึง
เดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทย เพื่อน าเป็นขอ้มูลมาประกอบการางแผนและการขบัเคล่ือน
นโยบายในอนาคต 
   2.2)  ควรจะศึกษาแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว 
(ONE HEALTH) ในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และควรคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัจากเครือข่ายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) หรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
ได้แนวทางในการขบัเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

242 

รายการอ้างองิ 
 

แผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.
2556-2559.  กรุงเทพฯ: ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข; 2555. 

แผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.
2560-2564. กรุงเทพฯ: ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข; 2559. 

โครงสร้างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเวชระเบียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :http://www.sh.mahidol.ac.th/view_catalog_course_detail.php?tb_ 
department_id=15&&tb_education_id=3&&tb_course_id=5) 

พชัราภรณ์ อารีย ์และ วิภาดา คุณาวิกติกุล. (2556). สุขภาพหน่ึงเดียว: พยาบาลเก่ียวขอ้งอย่างไร. 
พยาบาลสาร, 40(ฉบบัพิเศษ): 143-149. 

จุฬาลกัษณ์ อนุอนัต.์ การเปรียบเทยีบการรับรู้บทบาทครูอนามัยโรงเรียนในงานโครงการสุขภาพใน
โรงเรียนของผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูอนามัย โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี. [วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบณัฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์)]. นครปฐม:มหาวทิยาลยัมหิดล; 2539. 

กลัยา วิริยะ. การรับรู้เกี่ยวกับโรคออทิสติคและการดูแลบุตรออทิสติค ในมารดาที่มีบุตรออทิสติค
[วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก)]. นครปฐม: 
มหาวทิยาลยัมหิดล; 2539. 

อนงคน์าถ สุขศิริ. การรับรู้ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมจากการเผาใบอ้อยของเกษตรกรต าบล
หนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(สังคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม)].  นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหิดล; 2556. 

วลาสินี มูลอามาตย.์ (2555). ความส าคญัของสัตวเ์ล้ียงเป็นเพื่อนตามแนวทาง one health, Journal 
of Applied Animal Science. Vol.5 No.1 January-April. 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

243 

ธนวฒัน์ ศุภนิตยานนท.์ (2557). สุขภาพหน่ึงเดียว. ธรรมศาสตร์เวชสาร, 14 (2): 247-253. 
วลีรัตน์ ใจสูงเนิน. (2551). การรับรู้และใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน : 

กรณีศึกษาอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ของบณัฑิต
วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

วรรณภา ลือกิตินนัท ์พชันี นนทศกัด์ิ และพทัธนยั เสาะแสวง. (2558). ผลของการจดัสหกิจศึกษาท่ี
มีต่อระยะเวลาการได้งานและรายได้ของบณัฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 
Suranaree J. Soc. Sci, 9(2):105-121. 

ชญานิศ ลือวาณิช. (2549). จิตลกัษณะ พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ต่อภาวะสุขภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต. วารสารวิชาการ, 2(1): 85-
114. 

บุญฑริกา โกมลวฒันานนัท.์ การรับรู้ของผู้มีผลประโยชน์ได้เสียเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ที่มี
ต่อนโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต ่า  300 บาท. [วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต  (นโยบ า ยส า ธ า รณะและก า ร จัด ก า รภ าค รั ฐ ) ] .  น ครปฐม : 
มหาวทิยาลยัมหิดล; 2556. 

ชุติมา เนาวโ์นนทอง. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อป่วยด้วยโรคติดเช้ือเฉียบพลัน 
ระบบทางเดินหายใจของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา [วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบณัฑิต (สุขศึกษา)]. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ; 2545. 

Adam Little.2012. One Health: From theory to practice. Canada: The Canadian 

Veterinary Journal. 2012 Apr; 53(4): 435–436. 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

244 

ปัญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดที่ดนิของส านักงานที่ดนิจงัหวดัล าพูน สาขาลี ้
Problems and Obstacles of Title Deeds Issuing of Lamphun Provincial Land Office , 

Li Branch 
 

ปฐมพงศ ์ทองรวย (Pathompong Tongruay)  
รองศาสตร์จารย ์ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 

Associate Professor , Siripong Ladavalya Na Ayuthya 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

Department of Public Administration, Faculty Political Science and Public Administration, 
Chiang Mai University 

 
บทคดัย่อ 

  การวิจยัเร่ือง : ปัญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดท่ีดินของส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ี 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุแห่งปัญหาและอุปสรรคในการ
พิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนดท่ีดินให้แก่ประชาชนผูย้ื่นค าขอรังวดัออกโฉนดท่ีดิน ส านักงานท่ีดิน
จงัหวดัล าพูน สาขาล้ี มีความล่าช้า ใช้ระยะเวลายาวนาน และ 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนดท่ีดินให้แก่ประชาชนผูย้ื่นค าขอรังวดัออกโฉนดท่ีดิน 
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ี ในดา้นใด อยา่งไรบา้ง เพื่อให้สามารถรังวดัออกโฉนดท่ีดิน ให้ประชาชน
ไดร้วดเร็วข้ึน  

การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรณีการรังวดัออก
โฉนดท่ีดินท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 3กรณี และ ท่ีค้างด าเนินการอยู่ในฝ่ายทะเบียนจ านวน 
 4 กรณี และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้พนกังานท่ีดิน หวัหน้า
ฝ่ายทะเบียนและผูป้ฏิบติังานของส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ี รวม 4 คน 

ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุแห่งปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออก
โฉนดท่ีดิน ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั ท่ีมีจ  านวนท่ีมาก ลา้สมยั ไม่มีการรวบรวมเก็บ
ไวใ้นรูปแบบระเบียบสารบญัท่ีดีอย่างครบถว้นสมบูรณ์ ท าให้ตอ้งใช้วิธีการศึกษาจากผูรู้้หรือหัวหน้าท่ีมี
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ความรู้และประสบการณ์ เป็นผูบ้อกกล่าว การรังวดัต าแหน่งท่ีดินและการตรวจสอบขอ้หวงห้ามต่าง  ๆขาดความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  2) ปัจจยัดา้นบุคลากร จ านวนพนกังานเจา้หน้าท่ีมีน้อยไม่สมดุลกบั
ปริมาณงาน อีกทั้งยงัขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ ความช านาญและความเช่ือมัน่ ไม่มีเวลาหาความรู้เพิ่มเติมได ้
ท าใหง้านล่าชา้ บางกรณีใชร้ะยะเวลาหลายปีในการพิจารณาออกโฉนดท่ีดิน 
 2. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนดท่ีดินให้แก่
ประชาชนผูย้ื่นค าขอรังวดัออกโฉนดท่ีดิน ส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ี ตอ้งเพิ่มอตัราก าลงัคนให้
เหมาะสมกบังาน ควรรวบรวม ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาออกโฉนดท่ีดินตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั และจดัท าข้ึนเป็นคู่มือท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อลดระยะเวลาในการคน้หา และจดัให้มีการอบรม
เพิ่มพนูความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี  
 
ค าส าคัญ  : โฉนดท่ีดิน , ท่ีดินของรัฐ , เอกสารสิทธิ , ความล่าชา้ , คาบเก่ียว 
 

Abstract 
   The research of “Problems and Obstacles of Title Deeds Issuing of Lamphun Provincial Land Office, Li 
branch is a qualitative study. It aimed at 1) studying the factors causing problems and obstacles on a cadastral survey for 
title deeds issuing of Lamphun Provincial Land Office, Li Branch, and 2) finding the solutions to problems and obstacles 
on a cadastral survey for title deeds issuing for applicants of Lamphun Provincial Land Office, Li branch.  

The data from relevant documents were analyzed. These included 10 cases of completed cadastral survey and 
10 cases of uncompleted cadastral survey at the registration department. In-depth interviews were also carried out with 4 
officers whose positions are land officers, head of registration office, and general officers of Lamphun Provincial Land 
Office, Li branch.   

According to the results, the factors causing problems and obstacles on cadastral survey were described 
below.   

1) Law and Regulations: there are too many laws and regulation which are outdated. Moreover, the 
information is disorganized with no index. It is usually passed on words by words from experienced officers or 
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supervisors for the study. There is also a lack of cooperation from related organizations on a cadastral survey and 
inspection of restrictions.  

2) Personnel: there is an imbalanced ratio between officers and workloads. In addition, they are in need of 
having enough knowledge, skills, and confidence at work while having no time to seek for additional knowledge, which 
causes tardiness or delays. In some cases, it may take several years for the issuance of title deeds.   

In terms of the solutions to the problems and obstacles on a cadastral survey for the applicants at Lamphun 
Provincial Land Office, Li branch, it was suggested that the workforce should be increased. The rules and regulations 
relating to title deeds should also be gathered and organized into a complete manual in order to shorten the time for 
searches for information. Moreover, officers should be trained to improve their knowledge and efficiency.   

 
Keywords  : Title deeds , Public land , Title document , Tardiness , Overlap  

 
บทน า 

กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การออกเอกสาร
สิทธิประเภทโฉนดท่ีดินให้แก่ประชาชนและเอกชน โดยมีส านกังานท่ีดินจงัหวดั ส านกังานท่ีดินสาขา หรือ
ท่ีดินอ าเภอเป็นผูใ้ห้บริการในแต่พื้นท่ี แต่ดว้ยปริมาณผูเ้ขา้รับบริการมีจ านวนมากท าให้การพิจารณาออก
โฉนดท่ีดิน ไม่สามารถท าไดร้วดเร็วตามความคาดหวงัของผูม้ายื่นค าร้อง  สาเหตุ มีผลมาจากหลายปัจจยั อาทิ
เช่นปัจจยัด้านขอ้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  จากการศึกษาเอกสารค าขอรังวดัออกโฉนดท่ีดินในส านักงาน
ท่ีดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ี และจากการสัมภาษณ์พนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า เหตุปัจจยัหน่ึงมาจาก
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีจ  านวนมาก ใชม้าเป็นระยะเวลานาน ไม่มีการจดัเก็บให้อยูใ่นรูปแบบสารบญั ท า
ใหค้น้หาไดย้าก การท่ีเจา้พนกังานผูมี้อ านาจพิจารณา จะออกเอกสารสิทธิให้ไดจึ้งตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบ
เอกสาร หลกัฐาน และหลกัเกณฑ์ต่าง  ๆตามท่ีกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไวอ้ยา่งละเอียด
รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ซ่ึงอาจท าให้เกิดการเพิกถอนโฉนดท่ีดินและถูกลงโทษทางวินยัไดใ้น
ภายหลงั นอกจากน้ีปัญหาจ านวนพนกังานเจา้หน้าท่ีไม่สมดุลกบัปริมาณงาน ท าให้มีปริมาณงานคา้งสะสม
เป็นจ านวนมาก ท าให้การพิจารณาและลงนามโฉนดท่ี ดินบางกรณีต้องใช้ระยะเวลาหลายปี 
  ผูศึ้กษาจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาถึง สภาพปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหาท่ีท าให้การด าเนินการ
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รังวดัออกเอกสารสิทธิโฉนดท่ีดินให้ผูย้ื่นค าขอรังวดัออกโฉนดท่ีดินไม่สามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จอย่าง
รวดเร็ว มีสาเหตุมาจากปัจจยัใด อยา่งไรบา้ง สภาพปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนในขั้นตอนใด ส่วนใดของกระบวนงาน 
อะไรเป็นสาเหตุแห่งปัญหา และ ควรมีแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขหรือวางแนวทางด าเนินการอย่างไร เพื่อให้
สามารถอ านวยความสะดวกรวดเร็วให้ประชาชนผูข้อรังวดัออกโฉนดท่ีดินและ ในขณะเดียวกนัสามารถท าให้
การด าเนินการออกโฉนดท่ีดินทุกราย เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ชอบธรรมตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง การศึกษาน้ีใช้ กรณีของการด าเนินการพิจารณาออกโฉนดท่ีดินของส านักงานท่ีดินจงัหวดัล าพูน 
สาขาล้ี เป็นกรณีศึกษา 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุแห่งปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนด
ท่ีดินให้แก่ประชาชนผูย้ื่นค าขอรังวดัออกโฉนดท่ีดิน ส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ี มีความล่าช้า ใช้
ระยะเวลายาวนาน 
  2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการรังวดัออกโฉนดท่ีดินของ
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพนู สาขาล้ี ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้
 

แนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
โดนลั แวน มีเตอร์ และ คาร์ล แวน ฮอร์น(Donald S.Van Meter& Carl E.Van Horn, 1975 อา้งถึงใน ศิริ

พงษ์ ลดาวลัย์ ณ อยุธยา ,2551) ได้เสนอกรอบการมองกระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
(Implementation of Policy) วา่ การน านโยบายไปปฏิบติัหมายถึง การกระท าของขา้ราชการและประชาชนท่ีมีผล
ท าให้นโยบายของรัฐท่ีก าหนดไวถู้กน าไปปฏิบติัจดัท าให้บรรลุผลตามเป้าหมายไดเ้พียงใด Mazmanian and 
Sabatier (1981.อา้งถึงในศุภชยั ยาวะประภาษ, 2540 : 88)ไดใ้ห้ความหมาย วา่ เป็นกระบวนการน านโยบายพื้นฐาน
ทัว่ไปท่ีอาจอยู่ในรูปของกฎหมายค าพิพากษาศาล ค าสั่งของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี มาด าเนินการให้
บรรลุผล  

ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ จากการทบทวนจาก วรเดช จนัทรศร, 2554,ศิริพงษ์ ลดาวลัย ์ณ 
อยธุยา ,2551และ ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2540 สามารถสรุปไดด้งัน้ี  เร่ิมจาก1)การตีความนโยบาย และการวางแผน
ในรายละเอียด ทั้งน้ีเน่ืองจาก นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่ง ต่าง  ๆอาจมีรายละเอียดไม่มาก มีความ
คลุมเครือ หรือการขาดความเฉพาะเจาะจง หน่วยงานหรือบุคคลท่ีตอ้งน านโยบายไปปฏิบติั จ าเป็นตอ้งแปลง
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แนวนโยบายนั้นออกมา ในรูปของโครงการ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบติัและค าสั่ง เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานใน
ระดับล่างสามารถเขา้ใจได้อย่างชัดเจนว่าตอ้งด าเนินการอะไร อย่างไร 2) การจดัองค์การ เน่ืองจาก การน า
นโยบายไปปฏิบติั เป็นภารกิจหน่ึงของหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงอาจเป็นภาระของหลายๆหน่วยงานท่ี
ตอ้งท าร่วมกนั ในลกัษณะน้ีเป็นนโยบายท่ีมีความเช่ือมโยงกบัหลายหน่วยงานทั้งภายในกระทรวงเดียวกนั หรือ
เช่ือมโยงกบักระทรวงหรือกรมอ่ืน  ๆจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางปฏิบติั บทบาท หน้าท่ี ท่ีตอ้งท า
ร่วมกนัให้ชดัเจน 3) การระดมทรัพยากรเพื่อน าไปใช้ในการน านโยบายนั้นไปปฏิบติั คือ การจดัสรรทรัพยากร 
ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี และเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ให้เพียงพอเหมาะสม เพราะถา้ขาดการสนบัสนุน
ทางดา้นทรัพยากรดงักล่าวอย่างเพียงพอแลว้ การด าเนินนโยบายจะไม่สามารถด าเนินการได้ และ 4) การใช้
ประโยชน์จากนโยบาย เป็นบทบาทของประชาชนท่ีนโยบายนั้นๆไดต้ั้งจุดมุ่งหมายไว ้ไดแ้ก่ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากบริการสาธารธท่ีรัฐจดัให้ เช่น การยื่นค าร้องคดัส าเนาทะเบียนบา้นจากท่ีว่าการอ าเภอหรือเทศบาล การขอ
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั การยื่นขอรังวดัออกโนดท่ีดิน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เม่ือน าไปปฏิบติับางนโยบาย อาจ
ตอ้งท าทุกขั้นตอน แต่บางนโยบายอาจเนน้เพียงบางขั้นตอนเท่านั้น 

กล่าวสรุปโดยรวมแลว้ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัในเบ้ืองตน้ข้ึนอยู่กบัความชดัเจน 
ความสัมพนัธ์ของเป้าหมาย การท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะมีความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องนโยบาย ตลอดจน
ใหค้วามร่วมมือกบัฝ่ายการเมือง และมีความจริงใจท่ีจะน านโยบายนั้นไปปฏิบติัเพียงใด  

ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ท่ีเด่นชัดมี 5 ดา้น
หลกั ไดแ้ก่ (วรเดช จนัทรศร, 2554)  

1. ปัญหาทางด้านสมรรถนะ การน านโยบายไปปฏิบติัข้ึนอยู่กับความพร้อมด้านสมรรถนะของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ ความรู้ 
ความสามารถท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายได ้มีความตั้งใจ มีแรงจูงใจท่ีจะร่วมปฏิบติังานนั้นอยา่งเต็มท่ี ปัจจยัดา้น
เงินทุน ท่ีเพียงพอ มีระเบียบขอ้บงัคบัในการใช้ท่ีมีความยืดหยุ่น หน่วยงานสามารถให้การตอบสนองได้
ทนัเวลา  

ปัจจัยที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่ไดรั้บการ
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอหรือทนัต่อเวลา ปัจจยัเหล่าน้ีอาจจะส่งผลท าให้เกิดความลม้เหลวในการน านโยบายไป
ปฏิบติัได ้  
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2.  ปัญหาทางด้านการควบคุม หมายถึง ความสามารถท าการวดัผลหรือควบคุมผลงานของหน่วย
ปฏิบติั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวา่ หน่วยปฏิบติัมีการก าหนดภารกิจ ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางปฏิบติังานและความตอ้งการของนโยบายเพียงใด (วรเดช จนัทรศร, 2554) 

3.  ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การน านโยบายไปปฏิบติัจะประสบ
ความส าเร็จไม่ได ้ถา้ขาดความร่วมมือจากสมาชิกในองคก์ร หรือหน่วยปฏิบติัไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อตา้น
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากนโยบายนั้น  ๆ

4.ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจะเกิดข้ึนหรือไม่ ข้ึนกบั
องค์กรท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กรอ่ืนๆดีเพียงใด ลกัษณะของการ
ติดต่อและความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีตอ้งท างานร่วมกนั ความเป็นไปไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีของแต่ละหน่วยจะ
สามารถท างานร่วมกนั การใหค้วามร่วมมือหรือท าความตกลงกนัไดห้รือไม่ เพียงใด 

5.ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส าคัญ ไดแ้ก่ กลุ่มอิทธิพล 
กลุ่มผลประโยชน์ นกัการเมือง ขา้ราชการระดบัสูง ตลอดจนส่ือมวลชนมีความส าคญัอยา่งมากต่อการไดรั้บการ
สนบัสนุนทางการเมือง เงินทุน งบประมาณ ตลอดจนสร้างอุปสรรค ต่อตา้น เตะถ่วง หรือคดัคา้น ได ้ตามภาวะ
อ านาจและสถานการณ์ 

แนวคิดการให้บริการสาธารณะ (Public Service) นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ(อา้งถึงใน วิจิตต ์
เอ่ียมสมบูรณ์.2559) ได้ให้ความหมายของบริการสาธารณะ หมายถึง สินค้าและบริการท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Inertest) เป็นสินคา้หรือบริการท่ีก่อให้เกิดผลแก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป การ
ให้บริการสาธารณะ เป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรั้บมอบอ านาจ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยรวม โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั (เทพศกัด์ิ บุญยรัตน์ (อา้งถึงใน 
วจิิตต ์เอ่ียมสมบูรณ์.2559) 1. หน่วยงานและบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีให้บริการอาจเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน 2. ตอ้งมี
ทรัพยากรท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูข้อรับบริการอย่างเพียงพอ 3. กระบวนการและกิจกรรม
เป็นขั้นตอนในการด าเนินการใหบ้ริการสาธารณะ ตอ้งมีแบบแผนและระยะเวลาในการด าเนินการไวอ้ยา่งชดัเจน 
4. ผลผลิตหรือตวับริการ คือส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการตอบสนองต่อผูข้อรับบริการ ตอ้งสามารถจบัตอ้งได ้5.มีช่องทาง
การให้บริการท่ีหลากหลาย ทัว่ถึง เพียงพอ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 6.  คุณภาพของ
บริการ คือ ระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการ และการมุ่งปรับปรุงการใหบ้ริการให้ดียิง่ข้ึน  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาน้ีไดน้ างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการและกานน านโยบายมา
ปฏิบติัมาใช้เป็นกรอบคิดดังน้ี อญัธิกา ณ พิบูลย ์(2551) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใช้
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคเกิด
จากความไม่ชัดเจน ของการตีความบทนิยามศพัท์และบทความผิด ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ธีรเชนทร์ เดชา (2555) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือด าเนินการตาม
โครงการ บูรณาการภาคสังคมระหว่างเรือนจ าจงัหวดัล าพูนกบัเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผล
การศึกษาพบวา่ปัญหาอุปสรรค ของการเตรียมการของทั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและของเรือนจ า มีผลมา
จากเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นน้ีมีน้อย ปัญหาผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งเป็นผูท่ี้มี ความเขา้ใจ และความคิดในดา้น
บวก และท่ีส าคญัตอ้งมีจิตอาสาดว้ย เน่ืองจากลกัษณะงานตอ้งอาศยัความต่อเน่ืองและการใส่ใจในการประสาน
ความร่วมมืออยู่ตลอดเวลา ลานนา จนัทราพะยอม (2550) ศึกษาเร่ือง ปัญหาการออกโฉนดท่ีดินในจงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ มีปัญหามากท่ีสุด คือ กรณีขา้งเคียงไม่มา หรือมาแต่ไม่รับรองเขต โดยไม่คดัคา้น 
กรณีมีการคดัคา้น และคู่กรณีไม่สามารถตกลงกนัได ้ตอ้งไปด าเนินการทางศาล ความร่วมมือของหน่วยงาน
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการรังวดั ตลอดจนความไม่รู้ระเบียบกฎหมายของประชาชน และ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นอุปสรรคส าคญัในการออกโฉนดท่ีดิน ลกัษณะทางกายภาพ ตลอดจนท่ีตั้งของ
ท่ีดินรวมทั้ งการให้บริการและการเอาใจใส่ต่องานของเจ้าหน้าท่ี การออกโฉนดท่ีดินเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ และผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไม่เขา้ใจระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดิน 

กรอบคิดการวิจัย  จากการทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูว้ิจยัได้พิจารณาน า แนวคิด เก่ียวกบั กระบวนการน านโยบายพื้นฐานทัว่ไปท่ีอาจอยู่ในรูปของกฎหมายค า
พิพากษาศาล ค าสั่งของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี มาด าเนินการให้บรรลุผล ซ่ึงมีขั้นตอนการน านโยบายไป
ปฏิบติั ตามท่ีวรเดช จนัทรศร, 2554,ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยุธยา ,2551และ ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2540 เร่ิมจาก1)
การตีความนโยบาย และการวางแผนในรายละเอียด ในรูปของโครงการ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบติั 2) การจดั
องค์การ ก าหนดแนวทางปฏิบติั บทบาท หนา้ท่ี ท่ีของส่วนงานต่างๆท่ีตอ้งท าร่วมกนั 3) การระดมทรัพยากร
เพื่อน าไปใชใ้นการน านโยบายนั้นไปปฏิบติั  ให้เพียงพอเหมาะสม และ 4) การใชป้ระโยชน์จากนโยบาย ไดแ้ก่
ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากบริการสาธารณะท่ีรัฐจดัให้ แนวคิดเก่ียวกบัปัญหาในการน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบติั (วรเดช จนัทรศร ,2554) 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ปัญหาดา้นสมรรถนะองค์การ  2) ปัญหาดา้นการควบคุม 3.
ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 4.ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพนัธ์กบั
องคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 5.ปัญหาทางดา้นความสนบัสนุนและความผกูพนัขององคก์รหรือบุคคลส าคญั  
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แนวคิดการให้บริการสาธารณะ (Public Service) วา่เป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยรวม โดยมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญั คือเทพศกัด์ิ บุญยรัตน์ (อา้งถึงใน วิจิตต์ เอ่ียมสมบูรณ์.2559) 1. หน่วยงานและบุคคลท่ีท าหน้าท่ี
ให้บริการอาจเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน 2. มีทรัพยากรท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการอย่างเพียงพอ 3. 
กระบวนการและกิจกรรมเป็นขั้นตอน ตอ้งมีแบบแผนและระยะเวลาไวอ้ย่างชดัเจน 4. ผลผลิตหรือตวับริการ 
ตอ้งสามารถจบัตอ้งได ้5.มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย ทัว่ถึง เพียงพอ 6.  คุณภาพของบริการ นอกจากน้ี 
ไดน้ าขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการออกโฉนดท่ีดินหลกัเกณฑ์การออกโฉนดท่ีดิน หลกัเกณฑ์การ
ออกโฉนดท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และระเบียบของคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 
2532) วา่ดว้ยเง่ือนไขในการออกโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ ตลอดจน งานวิจยัของ อญัธิกา 
ณ พิบูลย ์(2551) ธีรเชนทร์ เดชา (2555) ลานนา จนัทราพะยอม (2550) มาก าหนดเป็นกรอบคิดในการศึกษาดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดท่ีดิน :กรณีศึกษา ส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพูน  
 
สาขาล้ี ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวธีิการวิจยัดงัน้ี 
  1.การวิจยัเอกสาร (Documenting Research) เป็นการสังเคราะห์วิเคราะห์ จากกรณีการรังวดัออกโฉนด
ท่ีดินท่ีไดด้ าเนินการออกโฉนดท่ีดินให้แก่ผูข้อไปแลว้ทั้งท่ีไดด้ าเนินการแลว้เสร็จและท่ียงัคา้งด าเนินการอยู่

ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการออกโฉนดที่ดนิ 
-การตรวจสอบเอกสาร 1 วนั 
-นดัคิวรังวดั/แจง้เจา้ของ ท่ีดินขา้งเคียง 
15 - 1,000 วนั 
-ท าการรังวดั รายงานผล การรังวดั/ 
ส่งหนงัสือสอบถาม                                                                                        
-นายทะเบียนทอ้งท่ี 30 วนั 
-ตรวจสอบความถูกตอ้งเสนอ เจา้พนกังานท่ีดินพิจารณาสั่ง
การ 
 ส่งฝ่ายทะเบียน10 วนั 
-รอผลการสอบถามจาก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง/เสนอ กบร./ 
คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ 180 วนั 
-จดัท าประกาศ ออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน เสนอเจา้
พนกังานท่ีดินลงนาม100 วนั 
-เจา้พนกังานท่ีดินพิจารณาลงนาม1 วนั 
 

สาเหตุแห่งปัญหาในการพจิารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนด
ที่ดนิ 
-ดา้นขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบติั  
- ดา้นสมรรถนะองคก์าร   
-ดา้นการควบคุม  
-ดา้นความร่วมมือและการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  
-ดา้นอ านาจและความสมัพนัธ์กบัองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ดา้นความสนบัสนุนและความผกูพนัขององคก์รหรือบุคคล
ส าคญั  
 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพจิารณา
ด าเนินการรังวดัออกโฉนด 
-ดา้นความพอเพียงของทรัพยากร งบประมาณ อุปกรณ์ 
เทคโนโลย ีบุคลากร คุณภาพ และปริมาณ 
-ดา้นขั้นตอน กระบวนการและระยะเวลาในการด าเนินการ
ออกโฉนดท่ีดิน 
-หลกัเกณฑก์ารออกโฉนดท่ีดินตามประมวลกฎหมาย 
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
-การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ผลการพจิารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนดที่ดนิที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
-หน่วยงานและบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีให้บริการ  
-มีทรัพยากรท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการอยา่ง
เพียงพอ  
-กระบวนการและกิจกรรมเป็นขั้นตอนมีแบบแผนและ
ระยะเวลาไวอ้ยา่งชดัเจน  
-ผลผลิตหรือตวับริการสามารถจบัตอ้งได ้ 
-มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย ทัว่ถึง เพียงพอ  
-คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการและการ
ปรับปรุงแกไ้ข 
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ในฝ่ายทะเบียน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกรณีโดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์
การคดัเลือกกรณีศึกษาดงัน้ี  
1.1) เกณฑก์ารคดัเลือกเป็นกรณีศึกษาท่ีมีการด าเนินการแลว้เสร็จ คือระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จไม่ถึง 
1 ปี 1-4 ปี และ มากกวา่ 4 ปี อยา่งละ1 ค าขอ รวม 3 กรณี 
1.2) เกณฑก์ารคดัเลือกเป็นกรณีศึกษาท่ียงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ โดยพิจารณาจาก 1.ระยะเวลาของค าขอ 
รังวดัออกโฉนดท่ีดิน ระหว่าง1แต่ไม่ถึง2ปี ,มากกวา่2-5 ปี มากกวา่5-10 ปี และมากกวา่ 10 ปีอย่างละ 1 ค าขอ 
รวม 4 กรณี  2. พิจารณาตามประเภทของเอกสาร ไดแ้ก่ สค.1 หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ ท่ีมี นส3 หนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์ ท่ีไม่มี นส3ก อยา่งละ 1 ค าขอ รวม 3 กรณี   
1.3) เกณฑต์ าแหน่งท่ีตั้งท่ีดิน ไดแ้ก่ เอกสารสิทธิท่ีน ามายืน่อยูใ่นเขตป่าไมฯ้ เอกสารสิทธ์ิท่ีน ามายืน่อยู ่
นอกเขตป่าไมฯ้ และ เอกสารท่ีน ามายืน่อยูค่าบเก่ียวกบัเขตป่าไมฯ้คดัเลือกกรณีอยา่งละ 1 ค าขอ รวม 3 กรณี รวม 
กรณีศึกษาการขอออกโฉนดท่ีดิน ของส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพนู สาขาล้ี ท่ีใชจ้  านวน 13 กรณี 
  2. การการวจิยัภาคสนาม (Field Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) รวม 4 
คนโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ เจาะลึก (In depth Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย หวัหน้าหน่วยงานผูมี้
อ  านาจลงนามในโฉนดท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินในส านกังานท่ีดิน จงัหวดัล าพูน สาขาล้ี หวัหน้าฝ่าย
ทะเบียน ในส านักงานท่ีดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ี จ านวน 1 คน และเจา้หน้าท่ีสอบสวน ในฝ่ายทะเบียน 
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพนู สาขาล้ีทุกระดบั (ปฏิบติัการ/ช านาญงาน) จ านวน 2 คน 
 เคร่ืองมือการวจัิย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-dept interview) รวมทั้งการสังเคราะห์กรณีศึกษา การคน้ควา้
จากเอกสาร งานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  และการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อสร้างขอ้สรุปเชิงอุปนยั (Analytic Induction) ในการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลผูว้ิจยัได ้ใชว้ธีิการตรวจสอบสามเส้า (Triangulations)  
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ผลการวจิัย 
 จากการศึกษโดยการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล และการสังเคราะห์ วิเคราะห์จากกรณ๊ศึกษา สามารถสรุปได้

ดงัน้ี 
1.ในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนดท่ีดินให้แก่ประชาชนผูย้ื่นค าขอรังวดัออกโฉนดท่ีดิน 

ส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ี มีความล่าชา้ ใช้ระยะเวลายาวนาน พบวา่ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพูน 
สาขาล้ี ท่ีท  าหน้าท่ีให้บริการพิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนดท่ีดินให้แก่ประชาชนผูย้ื่นค าขอรังวดัออก
โฉนดท่ีดินไม่สามารถให้บริการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้เน่ืองจากมีทรัพยากร เช่น เจา้หนา้ท่ี
ท่ีเพียงพอต่อจ านวนผูข้อรับบริการ กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการให้บริการสาธารณะมีมากตอ้งมี
การด าเนินการตามขั้นตอนและเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ส่งผลให้คุณภาพบริการไม่สามารถสร้างความพึง
พอใจในบริการให้ประชาชนได ้แต่เจา้หนา้ท่ีมีความพยายามปรับปรุงการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุแห่งปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนดท่ีดินได้แก่ 
ปัญหาด้านขั้นตอนการด าเนินการท่ีต้องปฎิบติัตาม จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมดได้ให้ความเห็น
ตรงกนัวา่ กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั ท่ีมีจ  านวนท่ีมาก ลา้สมยั ไม่มีการรวบรวมเก็บไวใ้นรูปแบบระเบียบ
สารบญัท่ีดีอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ มิไดมี้การแยกประเภทของหนงัสือและจดัเป็นหมวดหมู่ท่ีผูป้ฎิบติังานควร
ตอ้งทราบ ท าให้ในการปฏิบติังานพิจารณาออกโฉนดท่ีดินนั้น พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ต้องใช้วิธี
การศึกษาจากผูรู้้หรือหัวหน้าท่ีมีความรู้ในเร่ืองการรังวดัออกโฉนดท่ีดินเพื่อตรวจสอบกบัระเบียบกฎหมาย
นั้นๆก่อนท่ีจะเสนอให้เจา้พนกังานท่ีดินลงนามในโฉนดท่ีดิน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดการรังวดัต าแหน่ง
ท่ีดินและการตรวจสอบขอ้หวงห้ามต่าง  ๆซ่ึงตอ้งด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ตอ้งมีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด แต่หลายกรณีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ไม่สามารถท่ีจะช้ีชดัไดว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไร    

2.ปัญหาดา้นสมรรถนะองคก์าร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร พบวา่ ปริมาณของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการพิจารณาออกโฉนดท่ีดินให้แก่ประชาชนผูข้อรังวดัออกโฉนดท่ีดินมี ไม่เพียงพอปัจจุบนัมีเพียง
3 คน แต่ปริมาณงานท่ีประชาชนมาใชบ้ริการในแต่ละวนัมีจ านวนมาก ท าให้เจา้พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติังาน
โดยมิได้มีช่วงเวลาหยุดพกั ตลอดชั่วโมงการท างานในเวลา อีกทั้งยงัตอ้งมีงานเก่ียวกบัเอกสารหรือหนังสือ
ราชการ ท่ีเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการตอบกลบัหน่วยงานตน้ทางหนงัสือ ไม่ว่าจะเป็นการสืบทรัพย์
เพื่อบงัคบัคดี หรือการตรวจสอบและอายดัเอกสารสิทธิต่างๆซ่ึงมีปริมาณมาก ท าให้ภายหลงัเวลาราชการปกติ 
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เจา้หนา้ท่ีตอ้งด าเนินการ ท าหนงัสือตอบกลบัหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีเวลาในการน าเร่ืองการออกโฉนด
ท่ีดินมาพิจารณาไดไ้ม่มาก 

ปัญหาด้านเจา้หน้าท่ีผูพ้ิจารณาด าเนินการออกโฉนดท่ีดิน อีกประการหน่ึง ดา้นประสบการณ์และ
ความช านาญงาน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์รายหน่ึงไดใ้ห้ความเห็นว่า เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานออกโฉนด
ท่ีดิน มกัมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกโฉนดท่ีดินไม่มากพอ หรือบางคนไม่เคยปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วน
งานออกโฉนดท่ีดินเลย ท าให้ขาดความขา้ใจและความรู้ในระเบียบส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่มีความเช่ือมัน่ในการท่ี
จะด าเนินการพิจารณาต่อไป เพราะเกรงวา่หากด าเนินการต่อไป อาจเป็นการด าเนินการท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
และก่อใหเ้กิดความผดิทางวนิยัได ้

3.ปัญหาทางดา้นการควบคุมและความร่วมมือ  ทั้งน้ีเพราะ ในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนด
ท่ีดินเพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดการรังวดัต าแหน่งท่ีดินและการตรวจสอบขอ้หวงห้ามต่าง  ๆจึงตอ้งด าเนินการ
อยา่งละเอียดรอบคอบ โดยจ าเป็นตอ้งมีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษา
จากกรณีศึกษาพบวา่ ปัญหาท่ีพบ คือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมกัไม่มาด าเนินการช้ีระวงัแนวเขต และกรณีท่ีเป็น
พื้นท่ีท่ีคาบเก่ียวในลกัษณะท่ีชิดกบัเส้นแนวเขตป่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมกัจะไม่ตอบในลกัษณะท่ีชดัเจน 
หรือปฏิบติัตามบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงาน แต่จะใชข้อ้ความในเชิงวา่ “หากการออกโฉนดท่ีดินดงักล่าว
ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่คดัคา้น” เป็นตน้  

4.ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพนัธ์กบัองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ ดา้นการสนับสนุนและความผูกพนัของ
องคก์รหรือบุคคลส าคญั ดงัเช่น กรณีท่ีท่ีดินแปลงท่ีขอออกโฉนดมีเอกสารสิทธิท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีทบัซอ้นของหน่วยงานตั้งแต่สอง
หน่วยงานข้ึนไป จากการศึกษาพบวา่ มีปัญหาท่ี ไม่สามารถท่ีจะช้ีชดัไดว้า่มีการคดัคา้นจากหน่วยงานดงักล่าวหรือไม่ ดงัเช่น จาก
การวเิคราะห์จากกรณีศึกษาหน่ึงพบวา่ แนวเขตป่าไมถ้าวรไดย้กให้แก่ ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรไปด าเนินการ แต่
ส านกังานปฏิรูปท่ีดินฯ แจง้ใหส้ านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพนู สาขาล้ีวา่ “เขตดงักล่าว ส านกังานปฏิรูปท่ีดินฯ มิไดเ้ขา้ด าเนินการ 
เน่ืองจากอยูน่อกแผนท่ีด าเนินการทา้ยพระราชกฤษฎีกา” กรณีเช่นน้ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการพิจารณาต่อไปได ้เพราะไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหส้ านกังานท่ีดินขาดอ านาจในการพิจารณตดัสินใจได ้
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ปัญหาท่ีพบจากการสังเคราะห์อีกกรณีศึกษาหน่ึงไดแ้ก่ กรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีมีกฎหมายอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง
เป็นพิเศษ เช่น พระราชบญัญติัสงฆ์ ท่ีก าหนดกฎหมายเก่ียวกบัท่ีของวดัไว ้พบว่าในประวติัของส านกังาน
พระพุทธศาสนานั้นระบุวา่ ท่ีวดัมีอยูต่ ั้งแต่ปีพ.ศ.2465 ก่อนประมวลกฎหมายท่ีดิน แต่เม่ือป่าไมไ้ดต้รวจสอบ
จากรูปแผนท่ียอ้นหลงั 5 ชั้นปี กลบัพบว่า บริเวณดงักล่าวไม่เคยมีการท าประโยชน์ใด  ๆซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้มูล
ของส านกังานพระพุทธศาสนา  
  2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนดท่ีดิน 
ประการแรก จดัให้มีการรวบรวมระเบียบปฏิบติัและขอ้กฎหมายท่ีชดัเจนและทนัสมยัหรือมีการรวบรวมขอ้
ระเบียบกฎหมายเดิมท่ีมิไดมี้การจดัเก็บอย่างเป็นระบบ มาเขา้สู่กระบวนการจดัเก็บและมีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถท าให้คน้หาไดอ้ย่างรวดเร็ว เพื่อให้พนกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงด าเนินการพิจารณาออกโฉนดท่ีดินสามารถ
คน้หาและด าเนินการตามระเบียบเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ประการท่ีสอง หากไม่สามารถ 
จดัให้มีการรวบรวมระเบียบปฏิบติัและข้อกฎหมายท่ีชัดเจนและทันสมัยหรือมีการรวบรวมข้อระเบียบ 
กฎหมายเดิมท่ีมิไดมี้การจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ มาเขา้สู่กระบวนการจดัเก็บและมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ 
ท าให้คน้หาได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากไม่มีทรัพยากรเพียงพอและแนวทางการปฏิบติัไม่ชัดเจน
สถานการณ์เช่นน้ีจ าเป็นจะตอ้งสร้างกิจกรรมให้ผูป้ฏิบติัไดเ้กิดความสมคัรใจท่ีจะปฏิบติัเพื่อสร้างพลงัแห่ง
ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัให้เกิดข้ึนมากพอท่ีจะเอาชนะอุปสรรคในเร่ืองการขาดแคลนทรัพยากรและแนว
ทางการปฏิบติัท่ีไม่ชดัเจน เช่นการจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเจา้หน้าท่ีในทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
ลดปัญหาการเพิกถอนโฉนดท่ีดินอนัเกิดจากการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายในภายหลัง ประการท่ีสาม 
 เพิ่มอัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับปริมาณงานประจ าวนัในแต่ละวนั เพื่อให้พนักงาน
เจา้หน้าท่ีสามารถด าเนินการพิจารณาเร่ืองราวรังวดัประเภทต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพพื่อลดปัญหาความ
เหน่ือยลา้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเต็มเวลาในการบริการงานนิติกรรมประจ าวนัท าให้ประสิทธิภาพในการปฎิบติั
หนา้ท่ีนั้นลดลง และลดปัญหาการโยกยา้ยอนัเน่ืองมาจากไม่สามารถทนรับสภาพการปฏิบติังานท่ีไม่สัมพนัธ์
กบัจ านวนพนกังานเจา้หนา้ท่ี  
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีผูว้จิยัขอน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
 ประเด็นท่ีเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุแห่งปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออก
โฉนดท่ีดิน ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นขั้นตอนการด าเนินการท่ีตอ้งปฏิบติั ท่ีพบว่า กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัมี
จ านวนท่ีมาก ล้าสมยั ผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า การน านโยบายไปปฏิบติันั้น จ  าเป็นตอ้งมีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบติั ท่ี ต้องเร่ิมจาก การตีความนโยบาย และการวางแผนใน
รายละเอียด ทั้งน้ีเน่ืองจาก นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่ง ต่าง  ๆอาจมีรายละเอียดไม่มาก มีความคลุมเครือ 
หรือการขาดความเฉพาะเจาะจง ดงัเช่น กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดิน ท่ีมีจ  านวนมาก 
ท าให้หน่วยงานหรือบุคคลท่ีตอ้งน าไปใช้บงัคบั จ  าเป็นต้องตีความ แจกแจงออกมา ในรูปของ กฎเกณฑ ์
ระเบียบ แนวปฏิบติั หรือค าสั่งท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ตอ้งด าเนินการ
อะไร อยา่งไร นอกจากน้ีการน านโยบายไปปฏิบติั ยงัเป็นภารกิจหน่ึงของหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย อาจตอ้ง
ท าร่วมกันกับหลายหน่วยงานทั้ งภายในกระทรวงเดียวกัน หรือเช่ือมโยงกับกระทรวงหรือกรมอ่ืนๆ จึง
จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดแนวทางปฏิบติั บทบาท หนา้ท่ี ท่ีตอ้งท าร่วมกนัให้ชดัเจนดว้ย (วรเดช จนัทรศร, 2554,
ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา ,2551และ ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2540 
 ปัญหาดา้นสมรรถนะองค์การ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมีจ  านวนนอ้ยกวา่ปริมาณงานท่ีตอ้งท าใน
แต่ละวนั อีกทั้งบางส่วนยงัขาดความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการออกโฉนดท่ีดิน ผลการศึกษา
ดงักล่าวเป็นตามท่ี วรเดช จนัทรศร(2554) ไดน้ าเสนอถึงปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบติั ว่า ปัญหาทางดา้น
สมรรถนะ เป็นปัญหาท่ีเด่นชัดของการน านโยบายไปปฏิบติั เพราะการด าเนินนโยบายจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ เพียงใดข้ึนอยูก่บัความพร้อมดา้นสมรรถนะของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา่ ส านกังาน
ท่ีดินจงัหวดัล าพูน สาขาล้ีเผชิญกบัปัญหาดา้นสมรรถนะ จึงท าให้ไม่สามารถจดับริการให้ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  

ปัญหาทางด้านการควบคุมและความร่วมมือ ทั้ งน้ีเพราะ ในการพิจารณาด าเนินการรังวดัออกโฉนดท่ีดินต้อง
ด าเนินการอยา่งละเอียดรอบคอบ โดยจ าเป็นตอ้งมีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ในทางปฏิบติั กลบั
ไม่ไดรั้บความร่วมมือท่ีดีพอ จึงท าใหเ้กิดปัญหาไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  อีกประเด็นคือปัญหาทางดา้นอ านาจและ
ความสัมพนัธ์กบัองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัเช่น กรณีท่ีท่ีขอออกโฉนดทบัแนวเขตป่าไมห้รือไม่ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการช้ี
เขตปฎิเสธวา่ เขตพ้ืนท่ีนั้นไม่ไดอ้ยูใ่นความดูแลของหน่วยงานตนตามกฎหมาย ท าให้เกิดช่องวา่งในการพิจารณา ไม่สามารถท่ีจะ
ช้ีชดัไดว้า่ มีการคดัคา้นจากหน่วยงานดงักล่าวหรือไม่ ปัญหาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัปัญหาการน านโยบายไปปฏิบติั ท่ีวร
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เดช จันทรศร(2554) ไดน้ าเสนอไวว้่า การน านโยบายไปปฏิบติัจะประสบความส าเร็จไม่ได ้ถา้ขาดความร่วมมือจากสมาชิกใน
องคก์ร หรือหน่วยปฏิบติัไม่ใหค้วามร่วมมือหรือต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากนโยบายนั้น  ๆจึงควรจดัให้มีหน่วยงาน
กลางข้ึนมาอยา่งนอ้ยหน่ึงหน่วยงานซ่ึงท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ี
ตนดูแลรักษาอยู ่เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่ืองความไม่ชดัเจนของแนวเขตท่ีดินซ่ึงยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปไดใ้นแต่ละพ้ืนท่ี ในระหวา่งท่ี
หน่วยงานต่างๆ ยงัไม่สามารถตกลงรวมแนวเขตท่ีดินของรัฐใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัไดต้ามโครงการ One map ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขปัญหา
ความไม่ชดัเจนและทบัซอ้นกนัของพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ อนัจะก่อให้เกิดขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงาน และอาจจะ
น ามาซ่ึงการออกโฉนดท่ีดินซ่ึงไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และสามารถด าเนินการออกโฉนดท่ีดินให้แก่ประชาชนผูม้ายื่นค าขอออก
โฉนดท่ีดินในฐานะผูรั้บบริการสาธารณะจากภาครัฐ ไดอ้ยา่งรวมเร็ว และสร้างความพึงพอใจจากการรับบริการ 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรมท่ีดินควรมีการจดัอบรมให้ความรู้ในเร่ืองระเบียบข้อปฏิบติัเก่ียวกับการ 
ออกโฉนดท่ีดินอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร โดยจดัให้มีการอบรมทั้งเชิงปฎิบติัการและการ
ทดสอบความรู้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ จากราชการส่วนกลางของกรมท่ีดิน 
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัย หากผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาวิจยัเพิ่มเติมในเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการออกโฉนด
ท่ีดินของส านักงานท่ีดิน อ่ืน  ๆผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้ด าเนินการศึกษาจากฝ่ายรังวดัเพิ่มเติมอีกทางหน่ึง 
เพื่อใหผู้ว้จิยัในคร้ังต่อไปสามารถทราบถึงปัญหาท่ีละเอียดมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษากระบวนการความร่วมมือระหว่างสํานักงาน

ชลประทานท่ี 2 องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรอิสระ กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ า ในการตรวจ
สภาพอ่างเก็บนํ้ าในพื้นท่ี สํานกังานชลประทานท่ี 2 จ.ลาํปาง 2)พฒันากลไกการสร้างอาสาสมคัร 
และ จิตอาสาจากกลุ่มเกษตรผูใ้ชน้ํ้ ามาเป็นอาสาสมคัรร่วมเครือข่ายกลุ่มแอพพลิเคชัน่ไลน์  ตรวจ
สภาพอ่างเก็บนํ้าในพื้นท่ี จ.ลาํปาง ของสาํนกังานชลประทานท่ี 2  และ 3)เสนอแนะหารูปแบบ และ 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ของภาคีเครือข่ายการจดัการตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ าในพื้นท่ี สํานักงาน
ชลประทานท่ี 2 จ.ลาํปาง  

การศึกษาใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการกองช่าง องคก์ารบริหาร
ตาํบล ผูใ้หญ่บา้น และกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ า ทั้งหมด 34 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการ
ความร่วมมือ ระหวา่งสํานกังานชลประทานท่ี 2 องคก์าร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รอิสระ กลุ่ม
เกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า เร่ิมจากการสาํรวจสภาพชุมชน รับฟังปัญหาขอ้คิดเห็น ร่วมปฏิบติัและประเมินผล
ร่วมกนั 2)กลไกการสร้างอาสาสมคัรและจิตอาสาจากกลุ่มเกษตรผูใ้ชน้ํ้ าให้เขา้มาเป็นอาสาสมคัร
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ร่วมเครือข่ายกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลนตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ าในพื้นท่ี จงัหวดัลาํปาง  ควรทาํโดย 
ฝึกอบรมผา่นการลงมือฝึกปฏิบติัจริง เพื่อรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รู้สึกหวงแหน 
อ่างเก็บนํ้ า และ จดัให้มีเห็นคุณค่า มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีจิตอาสา สมคัรใจ เต็มใจ ตั้งใจเขา้มา
เป็นอาสาสมคัรดูแลรักษาพี่เล้ียงใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 3) ภาคีเครือข่ายการจดัการตรวจสภาพอ่างเก็บ
นํ้า ควรมีรูปแบบและความสัมพนัธ์ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยชลประทาน เป็นแกน
หลกั ในการสร้างกติกา และ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น ผูน้าํชุมชน เป็นผูส้ร้างแรงจูงใจ 
 
ค าส าคัญ : อ่างเก็บนํ้า  อาสาสมคัร  เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า 

 
Abstract  

This research aims to: 1) study the process of collaboration between the Regional 
Irrigation Office 2, local administrative organizations, independent bodies,  and water user 
farmers in inspecting reservoir conditions in the area under the responsibility of the Regional 
Irrigation Office 2, Lampang Province; 2) explore a mechanism to create volunteers and 
voluntary minds from water user farmers to become a volunteer in an Application Line network 
of reservoir inspection in the responsible area of the Regional Irrigation Office 2, Lampang 
Province; and 3) study the form and relationship characteristics of the reservoir inspection 
management network members among the Regional Irrigation Office 2in the area under the 
responsibility of the Regional Irrigation Office 2, Lampang Province.  

This research employs the qualitativemethodology was used. Key informants include 
directors of the subdistrict administrative organizations’technician divisions, village heads and 
water user farmers 38 persons. The research found that:1)The volunteer and voluntary mind 
creation mechanism from water user farmers as a volunteer in the Application Line network of 
reservoir inspection in Lampang Province,find that the Regional Irrigation Office 2 should 
organize practical trainings to provide awareness of problems and impacts that might happen as 
well as value , ownership felling, voluntary minds and are willing to become a volunteer 
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themselves. In addition, a coaching system should be provided in order to give advice and 
suggestions. 2) The process of local reservoir inspection collaboration among the Regional 
Irrigation Office 2, local administrative organizations and water user farmers should start from a 
survey of the community , arranged meetings to obtain opinions and suggestions, then put into 
practice, and to conduct joint evaluation among the parties involved. 3) The reservoir inspection 
management network members should have both formal and informal forms and relationships , 
the Regional Irrigation Office 2 formulates rules and regulations, subdistrict heads, village heads, 
village committees must be the motivators  
 
Key Word: Reservoir ,Volunteers  ,Farmers Using  Agricultural Network 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 สํานกังานชลประทานท่ี2  มีอ่างเก็บนํ้ าท่ีตอ้งดูแลบาํรุงรักษารวมทั้งส้ิน 446 แห่ง อยู่ใน
จงัหวดัลาํปาง146 แห่ง (โครงการอ่างเก็บนํ้ าพระราชดาํริ กรมชลประทานทาํหนา้ท่ีดูแลบาํรุงรักษา
จาํนวน 99 แห่ง โครงการอ่างเก็บนํ้ าขนาดเล็ก ถ่ายโอนให้ องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํหนา้ท่ี
ดูแลบาํรุงรักษาจาํนวน 47 แห่ง) แต่มีขีดความสามารถตรวจเข่ือนไดปี้ละประมาณ 40-50 แห่ง ทาํ
ให้วงรอบการตรวจอ่างเก็บนํ้ าแต่ละอ่างเก็บนํ้ าจะถูกตรวจซํ้ าประมาณ 4-6 ปี ส่งผลให้อ่างเก็บนํ้ า
ไม่ไดรั้บการดูแลดา้นความปลอดภยั (ฝ่ายจดัการความปลอดภยัเข่ือนและอาคารชลประทาน ,2555)
และ หลังจากท่ีชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจโครงการอ่างเก็บนํ้ าไปให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เป็นผูบ้าํรุงรักษา  ปัญหาท่ีตามมาคือ องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดบุคลากรท่ีมีองค์
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการดา้นความปลอดภยัเข่ือน และขาดงบประมาณในการบาํรุงรักษา  ชาวบา้น
ในพื้นท่ียงัขาดจิตสํานึกของการเป็นเจา้ของ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการนํ้ า ไม่ให้
ความร่วมมือในการบาํรุงรักษาอ่างเก็นนํ้า จากสภาพปัญหาดงักล่าว วิธีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ท่ีได้มีการดาํเนินการคือ การดึงผูใ้ช้นํ้ าในพื้นท่ีเข้ามาเป็นผูร่้วมตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ า ด้วยการ
จดัสร้างเครือข่ายชลประทานข้ึนประกอบดว้ยกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าของแต่ละอ่างเก็บนํ้ า  เพื่อให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการช่วยตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ าเบ้ืองตน้ โดยไดจ้ดัทาํคู่มือท่ีมีภาพประกอบ อธิบายลกัษณะ
ของความบกพร่อง เสียหายของแต่ละส่วนของอ่างเก็บนํ้า ท่ีสามารถดูแลว้เขา้ใจไดง่้าย พร้อมกนันั้น
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ได้จดัตั้งกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ ให้ตวัแทนของแต่ละอ่างเก็บนํ้ าเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม เม่ือ
ตวัแทนของแต่ละอ่างออกตรวจสอบพบความผิดปกติของอ่างเก็บนํ้ าเกิดข้ึน จะมีการถ่ายภาพ
จุดบกพร่อง หรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงส่ิงผิดปกติของตวัอ่างเก็บนํ้ า ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีสามารถนาํมาประเมินสภาพความปลอดภยัอ่างเก็บนํ้ า หากพบวา่มีความผิดปกติท่ีอาจเกิด
อนัตรายร้ายแรง จะไดส้ามารถเขา้ไปแกไ้ขไดท้นัสถานการณ์  

แต่จากผลการดาํเนินกิจกรรมจดัตั้งกลุ่มในแอพพลิเคชัน่ไลน์ (Application Line) ท่ีผา่นมา 
พบวา่ มีผูเ้ขา้ร่วมเครือข่ายในแอพพลิเคชัน่ไลน์ (Application Line) ในพื้นท่ีจงัหวดัลาํปาง เพียง 29 
แห่ง จากอ่างเก็บนํ้ าทั้งหมด 99 แห่ง คิดเป็น 29.29 เปอร์เซ็นต์ ท่ีสามารถ รายงานสถานการณ์การ
เกิดเหตุฉุกเฉินไดท้นัท่วงที 1 คร้ัง จากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด 5 คร้ัง (สํานกังานชลประทานท่ี 2 
,2561). นอกจากน้ี การเขา้ร่วมเครือข่ายในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Line) ท่ีผ่านมา ยงั
ประสบปัญหาอุปสรรค เช่น ผูร่้วมเป็นกลุ่มสูงวยั ใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์( Application Line) ไม่เป็น 
หรือไม่มีโทรศพัท์สมาร์ทโฟน( Smart Phone )  เกษตรกรผูใ้ช้นํ้ าขาดความใส่ใจและไม่ให้ความ 
ขาดองคค์วามรู้ (ฝ่ายจดัการความปลอดภยัเข่ือนและอาคารชลประทานท่ี 2 ,2555) 

ผูเ้ขียนจึงตอ้งการศึกษาหาวิธีการในการขยายหรือเพิ่มกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าในแอพพลิเคชั่นไลน์ 
เพื่อให้มีตวัแทนของแต่ละอ่างเก็บนํ้ าเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ าในกลุ่มใน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีอ่างเก็บนํ้ าท่ี ในพื้นท่ีจงัหวดัลาํปางให้มากท่ีสุด เพื่อให้
สามารถปกป้องรักษาความปลอดภยัของอ่างเก็บนํ้ ามิให้เกิดความเสียหายท่ีร้ายแรงต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นทั้งเกษตรกรและชุมชนไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
วตัถุประสงค์การวจิัย  

1. เพื่อศึกษากระบวนการความร่วมมือระหวา่งสํานกังานชลประทานท่ี 2 องคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรอิสระ กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า ในการตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ าในพื้นท่ี สํานกังาน
ชลประทานท่ี 2 จงัหวดัลาํปาง  

2.เพื่อพฒันากลไกการสร้างอาสาสมคัร และ จิตอาสาจากกลุ่มเกษตรผูใ้ช้นํ้ าให้เขา้มาเป็น
อาสาสมคัรร่วมเครือข่ายกลุ่มแอพพลิเคชัน่ไลน์ ตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ าในพื้นท่ี จงัหวดัลาํปาง ของ
สาํนกังานชลประทานท่ี 2 ไดม้ากข้ึน 
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3. เพื่อเสนอแนะรูปแบบ และ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ของภาคีเครือข่ายการจดัการตรวจ
สภาพอ่างเก็บนํ้ า ระหว่างสํานกังานชลประทานท่ี 2 องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรอิสระ 
กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า ในพื้นท่ี สาํนกังานชลประทานท่ี 2 จงัหวดัลาํปาง 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎี ท่ีไดน้าํมาใชไ้ดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบั ของธงชยั ศรีเมืองและภรสรัญ แก่นทอง 
(2559) ท่ีไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาจิตอาสาในกระบวนการสร้างจิตอาสามี
ขั้นตอน 1.การแสดงพฤติกรรมเป็นตวัแบบทางด้านจิตอาสาของผูส้อน 2. การจดัการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการปฏิบติั ดว้ยการใหล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 3.การสร้างบรรยากาศท่ีกระตุน้การ
เรียนรู้จิตอาสา และ4.เนน้การเรียนรู้ปรับความคิดและมุมมอง ท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม  

งานวจิยัเร่ืองแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาแรงจูงใจอาสาเพื่อการส่งเสริมการเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคม (พรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา ,2556) ท่ีไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจอาสาในการ
จดัการงานอาสาสมคัร มี5 ขั้นตอน 1.การสรรหาอาสาสมคัร 2.การมอบหมายงานให้กบัอาสาสมคัร 
3.การจัดการพฒันาและฝึกอบรมให้กับอาสาสมัคร 4. การจัดให้มีระบบพี่ เล้ียง 5.การรักษา
อาสาสมคัรใหท้าํงานร่วมกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
                    กระบวนการของความร่วมมือผูว้ิจยัได ้นาํแนวคิดท่ี ปิยากร หวงัมหาพร (2555) คือ 1.
จาํนวนของผูเ้ล่นหรือองค์การท่ีจะเขา้มาร่วมตอ้งมีมากกว่าหน่ึง 2.มีการสร้างความสัมพนัธ์ ใน
ลกัษณะของพนัธมิตร 3.มีการเรียนรู้ร่วมกนั 4.มีการร่วมกนัหาขอ้ตกลง ทั้งน้ีการร่วมทาํขอ้ตกลง
ตอ้งอยู่บนฐานความสมานฉันท์ และ แนวคิด การพฒันาความก้าวหน้าของกระบวนการความ
ร่วมมือท่ี พฤฒิ เอมมานูเอล ใบระหมาน (2552). คือ กระบวนการความร่วมมือ ท่ีเกิดข้ึน ภายใต้
เง่ือนไขคือ 1) ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการวางเป้าหมายความร่วมมือ 2) ตอ้งมีความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและ
กนั 3) ตอ้งมีการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซ่ึงกนัและกนั 4) มีการเปิด
กวา้งทางความคิด เกิดการพดูคุยเก่ียวกบัประเด็นปัญหา 5) มีการสร้างปฎิสัมพนัธ์ระยะยาวร่วมกนั   

สําหรับ รูปแบบเครือข่ายการทาํงาน ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดท่ี วีระศกัด์ิ เครือเทพ (2550) ได้
กล่าวไวว้่า การจดัรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการทาํงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่สองหน่วยงานข้ึนไป อาจเป็นหน่วยงานของรัฐ กลุ่มอาสาสมคัรประชาชน เพื่อร่วมมือร่วมใจ
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กนัดาํเนินภารกิจของสาธารณะ คือการดูแลความปลอดภยัของอ่างเก็บนํ้ า โดยมีภาครัฐเป็นแกน
หลกัของเครือข่าย โดยมีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแสดงเป็นไปในลกัษณะท่ีพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั โดยมีเป้าหมายของความร่วมมือก็เพื่อตอ้งการแกไ้ขปัญหาความไม่ปลอดภยัของอ่างเก็บนํ้ า
ร่วมกนัซ่ึงเป็นปัญหาท่ีองค์กรใดองค์กรหน่ึงไม่อาจดาํเนินการให้บรรลุผลสําเร็จไดโ้ดยลาํพงั ใน
ส่วนของงานวิจยั ไดน้าํ การศึกษาแรงจูงใจอาสาเพื่อการส่งเสริมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ของ
พรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา (2556) ท่ีศึกษา  ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจอาสาในการจัดการงาน
อาสาสมคัร พบว่า ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1.การสรรหาอาสาสมคัร 2.การมอบหมายงาน
ใหก้บัอาสาสมคัร 3.การจดัการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บัอาสาสมคัร 4.การจดัใหมี้ระบบพี่เล้ียงเพื่อ
ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษากบัอาสาสมคัร 5.การรักษาอาสาสมคัรให้ทาํงานร่วมกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
งานวจิยั ของ ธรรมรัฐ จารุสวสัด์ิ (2546) เร่ือง ความร่วมมือในการจดัการป่าไมโ้ดยรัฐและชุมชนใน
หมู่บา้นแม่ทะลาย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พบว่า การจดัการป่าท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งยอมรับใน
บทบาทซ่ึงกนัและกนั เสนอรูปแบบความร่วมมือการจดัการป่าไม ้คือให้ชุมชนดูแลป่าไมด้ว้ยการ
รายงานผลการทาํงานใหเ้จา้หนา้ท่ี และ รัฐ ตอ้งกาํกบัดูแล และให้การสนบัสนุนชุมชนให้ทาํหนา้ท่ี
ตามบทบาทไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพื่อลดความขดัแยง้ และเกิดความร่วมมือ และ งานวิจยั ของสุพรรษา สม
โพธ์ิ (2554)  เร่ืองการจัดการความรู้ท้องถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรนํ้ าดว้ยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าฝายวงัไฮ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
พบว่า  กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าฝายวงัไฮ ต.เชียงดาว มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรนํ้ า
ดว้ยระบบเหมืองฝาย โดยการเรียนรู้ผ่านการจดัการความรู้ ท่ีมีการกาํหนดปัญหา คน้หาแนวทาง
การแกไ้ข สร้างหรือคน้หาเพิ่ม โดยพูดคุยจนได้แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัปัญหา และมีการ
พฒันาการเรียนรู้จากการปฏิบติังานร่วมกนัของเครือข่าย ความรู้ทั้งหมดจึงกลบัไปเป็นความรู้ในตวั
บุคคล ทาํให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูใ้ช้นํ้ า และของเครือข่ายต่อไป จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีกล่าวมา ไดน้าํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี  
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วธิีด าเนินการวจิัย  

การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ผสมผสาน
กบัการวิจยัเชิงปฏิบติัติการ (Action Research) เป็นแนวทางในการศึกษารวบรวมขอ้มูล โดยการ
คดัเลือกรณีศึกษาพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ าท่ีตั้งอยู่ในอาํเภอแม่พริก อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง ท่ีอยุ่บนรอย
เล่ือนเถิน ซ่ึงเป็นรอยเล่ือนท่ีมีพลัง มีความเส่ียงต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอนาคต โดยเก็บ
รวบรวมจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยใชว้ธีิการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ี
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ผูอ้าํนวยการกองช่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 4 แห่ง ไดแ้ก่ อบต.
แม่พริก เทศบาลแม่พริก อบต.แม่อาบ และ อบต.แม่ถอด และผูใ้หญ่บา้น หรือกาํนนั ของหมู่บา้น ท่ี

การพฒันาอาสาสมัครและจิตอาสาให้กบักลุ่มเกษตรผู้ใช้น า้ 
สร้างความตระหนกั รับรู้ปัญหาและผลกระทบจากอ่างเก็บนํ้ า การจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการ
การปฏิบติั กระตุน้การเรียนรู้จิตอาสา ปรับเปล่ียนความคิดและมุมมอง  คดัเลือก ผูท่ี้สมคัรใจ เตม็
ใจ ตั้งใจเเป็นอาสาสมคัร  จดัระบบพ่ีเล้ียงใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  

รูปแบบและลกัษณะความสัมพนัธ์ ของภาคีเครือข่ายการจัดการตรวจสภาพอ่างเก็บน า้ 
ภาครัฐเป็นแกนหลกั ความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีพึ่งพา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมี
เป้าหมายความร่วมมือเพ่ือแกไ้ขปัญหาความไม่ปลอดภยัของอ่างเก็บนํ้ าร่วมกนั   

กระบวนการของความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 
  สาํรวจสภาพชุมชน ประชุม รับฟัง ขอ้คิดเห็น วางแผนร่วมของภาคีเครือข่าย  ดาํเนินกิจกรรม

ตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ าร่วมอาสาสมคัร ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม ระบุผลกระทบของกิจกรรม 
และสานต่อกิจกรรมตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ า 

 

แนวคดิกระบวนการของความร่วมมอื 
ระหว่างภาคเีครือข่าย 

 

แนวคิดแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพือ่พฒันาจิตอาสา และอาสาสมัคร 
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เป็นท่ีตั้งของอ่างเก็บนํ้ าจาํนวน 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ผญบ.ปางยาว ผญบ.แม่พริกบน ผญบ.แม่พริกลุ่ม 
ผญบ.แม่ตัง๋ ผญบ.แม่แก่ง ผญบ.แม่เติน ผญบ.แม่ถอด และผญบ.ปากทอง รวมทั้งหมด 8 โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  

การจดัสนทนากลุ่มยอ่ย )Focus Group Discussion)  กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า จากอ่างเก็บนํ้ า
ของสาํนกังานชลประธานท่ี 2 จาํนวน8 แห่งไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้ า แม่อาบ  ห้วยแม่ทรายคาํ บา้นแม่แก่ง 
หว้ยหมูไหล หว้ยแม่ปะ แม่พริก แม่ลอ้หกั และแม่พริก )ผาวิง่ชู้(  อ่างเก็บนํ้าละ 3คน รวม 24 คน  

 
ผลการวจิัย  

1.กระบวนการความร่วมมือ ระหว่างส านักงานชลประทานที่ 2  องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้า ในการตรวจสภาพอ่างเก็บน ้าในพื้นที่ ส านักงานชลประทานที่ 2 
จังหวดัล าปาง จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด สามารถสรุปความคิดเห็น
ได้ดงัน้ี การสร้างความร่วมมือระหว่างสํานักงานชลประทานท่ี 2 องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า ในการตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ า ควรเร่ิมจาก การร่วมมือกนั ระหว่างเจา้หนา้ท่ี
จากสํานกังานชลประทานท่ี 2 ผูอ้าํนวยการกองช่าง ขององคก์ารบริหารตาํบล และผูใ้หญ่บา้น  ลง
พื้นท่ีร่วมกนัเพื่อสํารวจสภาพชุมชน เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสภาพปัญหาของพื้นท่ีเป็นลาํดบั
แรกก่อน  เพราะท่ีผา่นมาพบปัญหาการใชน้ํ้าจากอ่างเก็บนํ้า เช่น อ่างเก็บนํ้าแห่งหน่ึง มีความขดัแยง้ 
เน่ืองจากหมู่บา้นดา้นทา้ยนํ้ าไม่ไดรั้บนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ า เพราะนํ้ าตน้ทุนในอ่างเก็บนํ้ ามีไม่มากพอ 
และไม่มีระบบคลองดาดคอนกรีตชลประทานไปถึงพื้นท่ีเพาะปลูก ทาํให้เกิดการร่ัวซึม ระหว่าง
ทาง นํ้ าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เกิดการแย่งนํ้ ากนั ดงันั้นการท่ีจะให้เกิดความร่วมมือจากทุก
กลุ่ม จาํเป็นตอ้งแกไ้ข หาทางออกของปัญหาความขดัแยง้ท่ีมีอยูก่่อน มิฉะนั้น การทาํกิจกรรมตรวจ
สภาพอ่างเก็บนํ้า จะไม่ไดรั้บการร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าดา้นทา้ยนํ้า 

ในส่วนของการสร้างความร่วมมือ ควรมีการประชุม รับฟัง ขอ้คิดเห็น ร่วมวางแผน และ
ประเมินผลการปฏิบติังาน มีสํานกังานชลประทานท่ี2 โดยฝ่ายงานฝ่ายจดัการความปลอดภยัเข่ือน
และอาคารชลประทาน เป็นแกนนาํในการจดัรับฟังความคิดเห็น เชิญอาสาสมคัรจากกลุ่มเกษตรกร
ผูใ้ช้นํ้ า ผูบ้ริหารเทศบาล และ กาํนนัผูใ้หญ่บา้น เขา้ร่วม  และควรดาํเนินการเป็นประจาํทุกปี โดย
อาจจดัการประชุมท่ีสภาตาํบล หรือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีอ่างเก็นนํ้านั้นตั้งอยู ่ 
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นอกจากน้ี สํานักงานชลประทานท่ี2 ควรส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหาร
จดัการนํ้ าของอ่างเก็บนํ้ า  เขา้มาร่วมประชุม รับฟังปัญหา ความเห็น ขอ้มูลจากผูใ้ช้นํ้ า โดยกระตุน้
ให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูล เจรจาพูดคุยเก่ียวกบัปัญหา การใชน้ํ้ าจากอ่าง
เก็บนํ้ าในพื้นท่ี  พร้อมกบั ฝึกอบรมให้ความรู้ ร่วมกนัสร้างกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัการใชน้ํ้ าให้กลุ่ม
เกษตรกรผูใ้ช้นํ้ า  และมีการติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกปี  นอกจากน้ี ควรดาํเนิน
กิจกรรมตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ า ร่วมกนัทุกๆ สามเดือน ผูใ้ห้ขอ้มูลจากเทศบาลและผูใ้หญ่บา้น ได้
ใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น ผูน้าํชุมชน ตอ้งเป็นเสาหลกัในการ
สร้างความร่วมมือจากเกษตรกรกลุ่มผูใ้ช้นํ้ า โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีความคิดต่าง จาํเป็นตอ้งหา
วธีิการเขา้ไปพดูคุยแบบเป็นกนัเอง สร้างความเขา้ใจ การยอมรับ เพื่อปรับเปล่ียนความคิดทศันะคติ 
ลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และมองผลประโยชน์ของหมู่บา้นชุมชนและผูอ่ื้นมากข้ึน และ
ยอมรับท่ีจะเขา้มาอยู่ในกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าภายใตก้ฎกติกาและกฎระเบียบท่ีสร้างร่วมกนั  และถา้จาํเป็น
อาจตอ้งใชม้วลชนในชุมชนกดดนับา้งก็ได ้ 

อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนหน่ึงได้ให้ความเห็นว่า จากบริบทการทาํเกษตรกรรมท่ี
เปล่ียนไป ปัจจุบนั ระบบการชลประทานสามารถกระจายนํ้ าไดท้ัว่ถึงพื้นท่ีการเกษตรกรรมมากข้ึน 
อีกทั้ง กรรมวธีิการปลูกขา้ว การเก็บเก่ียวท่ีมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วย  ภาครัฐไดช่้วยเหลือค่า
เก็บเก่ียวผลผลิต ทาํให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลงได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว หาก
เกษตรกรรายใดไม่เขา้ร่วมกลุ่มผูใ้ช้นํ้ า ไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะทาํให้ไม่ได้รับการอาํนวยความ
สะดวกและสนบัสนุนส่ิงท่ีควรจะไดรั้บจากองคก์รกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า เช่นการก่อสร้างคลองดาด
คอนกรีต ระบบกระจายนํ้าลงพื้นท่ีเกษตรกรรมนั้นๆ 

2.การพัฒนาอาสาสมัครและจิตอาสาให้กับกลุ่มเกษตรผู้ใช้น ้า เพื่อให้สมัครใจเข้ามาเป็น
อาสาสมัครร่วมเครือข่ายกลุ่มแอพพลิเคช่ันไลน์ ตรวจสภาพอ่างเก็บน ้าในพื้นที่ จังหวัดล าปาง 
ส านักงานชลประทานที ่2  จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลทั้ง3กลุ่ม ไดใ้หค้วามเห็นสรุปไดด้งัน้ี  

สาํนกังานชลประทานท่ี 2 ควรเป็นแกนนาํ จดัอบรม ผูใ้หญ่บา้น และตวัแทนกลุ่มเกษตรกร
ผูใ้ช้นํ้ า เพื่อให้ความรู้ดา้นการบริหารจดัการอ่างเก็บนํ้ า การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกบัอุทกภยัและ
แผ่นดินไหว การฝึกอบรมอบรมควรจดัให้มีอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี เพื่อสร้างและทบทวน
ความรู้ความเขา้ใจ สร้างความตระหนกัรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากอ่างเก็บนํ้ า ท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
ตนเองและชุมชน  นอกจากน้ี ตอ้งมีการปรับเปล่ียนความคิด มุมมอง ปลูกจิตสํานึก ให้กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า
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รู้สึกหวงแหน เห็นคุณค่าของอ่างเก็บนํ้ า สร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ เพื่อจะไดช่้วยกนัดูแล
รักษาอ่างเก็บนํ้ าให้อยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดเวลา นอกจากน้ี ควรจดัให้มีการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจริง
เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า ไดล้งมือปฏิบติัจริง ไดเ้ห็นสภาพอ่างเก็บนํ้ า รู้จกัวิธีการสังเกตุจุดต่างๆ
ได ้และควรให้เจา้หน้าท่ีรัฐ ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า เขา้ร่วมเรียนรู้ดว้ย ส่วนระยะเวลาการจดัการเรียนรู้ ควรจดั
ช่วงเสร็จส้ินฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต  

สําหรับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จิตอาสา โดยกระตุน้กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ า เกิดการ
ต่ืนตวัจากภยัพิบติันั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนหน่ึงไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรยกกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงให้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดเ้ห็นขอ้เท็จจริง เพื่อทาํให้มองเห็นภยัอนัตราย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน
เล็งเห็นถึงความสําคญัของความร่วมมือใน เฝ้าระวงัอ่างเก็บนํ้ า ได้อย่างชัดเน นอกจากน้ี การ
ฝึกอบรมตอ้งมีการลงมือปฏิบติัจริงโดยพาออกพื้นท่ีเพื่อตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้าร่วมกนัดว้ย 

ผูใ้ห้ขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หญ่บา้น ไดข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือว่า  
สํานักงานชลประทาน ควรช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเดินทาง ให้กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ า โดยการ
จดัสรรค่านํ้ามนัยานพาหนะ เพื่อลดค่าใชจ่้ายและไม่ใหข้าดรายไดเ้ม่ือตอ้งมาเขา้ร่วมโครงการ  

สําหรับ เกณฑ์การคดัเลือก ผูเ้ข้าร่วมเครือข่ายกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ ผูใ้ห้ข้อมูลได้ให้
ขอ้แนะนาํว่า ให้ทาํการเชิญชวนเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการทาํเกษตรกรรมจาํนวนมาก (พิจารณาตาม
จาํนวนไร่)  หรือ ผูมี้ท่ีพกัอาศยัอยู่ใกลอ่้างเก็บนํ้ า มาร่วมเป็นอาสาสมคัรโดยตอ้งพิจารณาจากผูท่ี้
สมคัรใจ เตม็ใจ ตั้งใจเขา้มาทาํหนา้ท่ีเป็นอาสาสมคัรอยา่งแทจ้ริง 

หลงัจากการคดัเลือกผูท่ี้มีความยินดีเขา้มาเป็นอาสาสมคัรแลว้ ตอ้งจดัให้มีพี่เล้ียงโดยให้
เจา้หน้าท่ีชลประทานมาทาํหน้าท่ีคอยให้ คาํปรึกษา แนะนาํ การทาํงานตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ า 
เพราะแมจ้ะไดรั้บการอบรมความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการดูแลรักษาอ่างเก็บนํ้ าไปแลว้ แต่ยงัขาด
ประสบการณ์ ดงันั้นการลงมือทาํโดยมีพี่เล้ียง จากชลประทานเขา้มาช่วยให้คาํแนะนาํ ช้ีแนะ ให้ขอ้
สังเกตุต่างๆในขณะลงตรวจจะช่วยสร้างความมัน่ใจไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี เจา้หน้าท่ีจากชลประธาน
ควรลงพื้นท่ีร่วมตรวจสภาพอ่างอ่างเก็บนํ้ าร่วมกบัอาสาสมคัร อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวน
องคค์วามรู้ และควรจดัฝึกอบรมใหก้บัผูม้าเป็นอาสาสมคัรใหม่ในทุกขั้นตอนดว้ย 
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 3.  รูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ของ ภาคีเครือข่ายการจัดการตรวจสภาพอ่างเก็บน ้า
ในพื้นที่ส านักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปางระหว่าง ส านักงานชลประทานที่  2 องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอสิระ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น า้ ในพืน้ที ่ส านักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด
ล าปาง  จากการใหค้วามเห็นของผูใ้หข้อ้มูล สามารถสรุปไดว้า่ ภาคีเครือข่ายการจดัการตรวจสภาพ
อ่างเก็บนํ้ าในพื้นท่ีสํานักงานชลประทานท่ี 2 จงัหวดัลาํปางระหว่าง สํานกังานชลประทานท่ี2 
องค์การบริหารส่วนตาํบล  และ กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ า ควรมีสํานักงานชลประทานท่ี2 กาํนัน 
ผูใ้หญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ในพื้นท่ีท่ีอ่างเก็บนํ้ าตั้ งอยู่ เป็นแกนหลักของเครือข่าย โดยมี
สํานักงานชลประทานท่ี 2 เป็นผูน้ําในการจดัการประชุม กาํหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย 
นาํเสนอกฎเกณฑ์ กติกา และทาํขอ้ตกลงการใชน้ํ้ าร่วมกนั และมีการตรวจสอบลงโทษผูไ้ม่ปฏิบติั
ตาม ส่วนลกัษณะความสัมพนัธ์ของเครือข่าย ไม่ควรเป็นแบบราชการมากเกินไป ควรมีลกัษณะ
ความสัมพนัธ์เป็นแบบแนวราบ สามารถติดต่อ พูดคุย ปรึกษาหารือกนัอยา่งไม่เป็นทางการ เพราะ
หากทาํแบบเป็นทางการมากเกินไป กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ าอาจไม่กล้าแสดงออก หรือไม่ให้ความ
ความร่วมมือเท่าท่ีควร 

 
อภิปรายผลการศึกษา  

จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีผูว้จิยัขอนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี  
ประเด็นเก่ียวกบัการสร้างความร่วมมือ พบว่า การประชุม รับฟัง ขอ้คิดเห็น ร่วมวางแผน 

และประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีสํานกังานชลประทานท่ี2 เป็นแกนนาํในการจดัรับฟังความ
คิดเห็น โดยเชิญอาสาสมคัรจากกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า ผูบ้ริหารเทศบาล และ กาํนนัผูใ้หญ่บา้น เขา้
ร่วม  โดยอาจจดัการประชุมท่ีสภาตาํบล หรือ องค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีอ่างเก็นนํ้ านั้นตั้ งอยู ่
พร้อมร่วมกนัสร้างกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัการใชน้ํ้ า และร่วมดาํเนินกิจกรรมตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ า 
กบัอาสาสมคัรจากกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าทุกๆสามเดือน และสรุปผลการดาํเนินกิจกรรมตรวจสภาพ
อ่างเก็บนํ้ า ของอาสาสมคัร ผลกระทบและแนวทางการสานต่อกิจกรรมตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ าให้
เกิดความต่อเน่ืองและย ัง่ยืน เป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ี ผูท่ี้ตอ้งแสดงบทบาทการเป็นผูน้าํ หรือ 
เป็นเสาหลกัในการสร้างความร่วมมือจากเกษตรกรกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีความคิดต่าง
และมีความเห็นแก่ตวั คือกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น ผูน้าํชุมชน ตอ้งร่วมมือกนัหาวิธีการ
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เขา้ไปพูดคุยแบบเป็นกนัเอง สร้างความเขา้ใจ การยอมรับ เพื่อปรับเปล่ียนความคิดทศันะคติ ลด
ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกัให้หันมามองผลประโยชน์ผูอ่ื้น ประโยชน์ร่วมกนัของ
หมู่บา้นชุมชนและกลบัเขา้มาอยูใ่นกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าภายใตก้ฎกติกาและกฎระเบียบท่ีสร้างร่วมกนั  และ
ถา้จาํเป็นอาจตอ้งใช้มวลชนในชุมชนกดดนับา้ง  ผลการศึกษาน้ี เป้นไปตามแนวคิด ของกระบวน
ความร่วมมือท่ี ปิยากร หวงัมหาพร(2555)  ท่ีไดน้าํเสนอไวว้า่ กระบวนการของความร่วมมือ ตอ้ง
เนน้ การสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นมิตร  มีการเรียนรู้ร่วมกนั หาขอ้ตกลงร่วมท่ีตั้งอยูบ่น
หลักความสมานฉันท์ และ การพฒันาความก้าวหน้าของกระบวนการความร่วมมือ ด้วยการ
วางเป้าหมายความร่วมมือท่ีชดัเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจ ความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั 
การเปิดกวา้งทางความคิด เพื่อกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร เกิดการเจรจาพูดคุย
เก่ียวกบัประเด็นปัญหารวมทั้งขอ้ผดิพลาดต่างๆท่ีประสบ  

ในส่วนของการพฒันากลไกการสร้างอาสาสมคัร และ จิตอาสาจากกลุ่มเกษตรผูใ้ชน้ํ้ าให้
เขา้มาเป็นอาสาสมคัรร่วมเครือข่ายกลุ่มแอพพลิเคชัน่ไลน์ ตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ าในพื้นท่ี จงัหวดั
ลาํปาง  ท่ีพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูล มีความเห็นวา่ ตอ้งมีการอบรมความรู้ดา้นการบริหารจดัการอ่างเก็บนํ้ า
การเตรียมมือรับอุทกภยั สร้างการรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตนเองและชุมชน 
โดยการจดัการเรียนรู้ตอ้งผา่นการลงมือฝึกปฏิบติัจริง เพื่อให้กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ ารู้สึกหวงแหน เห็นคุณค่า 
และความจาํเป็นท่ีตอ้งดูแลอ่างเก็บนํ้ า มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีจิตอาสา สมคัรใจ เต็มใจ ตั้งใจเขา้
มาเป็นอาสาสมคัร ช่วยดูแลรักษาอ่างเก็บนํ้ า และ จัดให้มีพี่เล้ียงให้คาํปรึกษาแนะนํา จากผล
การศึกษาดงักล่าว เป็นไปตาม แนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาจิตอาสา    ของธงชัย ศรีเมือง 
และภรสรัญ แก่นทอง(2559) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า แนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาจิตอาสา ผูส้อน
ตอ้งแสดงพฤติกรรมเป็นตวัแบบทางดา้นจิตอาสาอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซึมซบั 
สังเกต การเลียนแบบพฤติกรรม นอกจากน้ี การจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการการปฏิบติั โดยการ
ใหล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบติักบัเพื่อนและผูส้อน สร้าง
บรรยากาศท่ีกระตุน้การเรียนรู้ โดยทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกร่วม มุ่งเนน้การเรียนรู้เพื่อปรับเปล่ียน
ความคิดและมุมมอง ท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคมส่วนรวม   นอกจากน้ี ยงัมีความสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ พรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา (2556) ท่ีพบวา่ การสรรหาอาสาสมคัร ตอ้งให้ความสําคญั
กบัการสร้างแรงจูงใจอาสาของอาสาสมคัร  เพื่อนาํผลลพัธ์ท่ีได้มาใช้เป็นขอ้มูลในการคดักรอง
อาสาสมัครให้เหมาะสมกับลักษณะงาน   เพื่อสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจการทํางาน
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อาสาสมคัร ในขณะเดียวกนั ตอ้งมีการพฒันาและฝึกอบรมความรู้ให้กบัอาสาสมคัร การจดัให้มี
ระบบพี่เล้ียงเพื่อทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาให้คาํแนะนาํในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จ และ
รักษาอาสาสมคัรใหท้าํงานร่วมกบัองคก์รไดย้าวนาน 

ในส่วนของ รูปแบบและความสัมพนัธ์ของภาคีเครือข่ายการจดัการตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้ า
ในพื้นท่ีสํานกังานชลประทานท่ี 2  ผลการศึกษา มีการนาํเสนอให้สํานกังานชลประทานท่ี 2 เป็น
แกนนาํในการจดัการประชุม กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย นาํเสนอกฎเกณฑ์ กติกา และทาํ
ขอ้ตกลงการใช้นํ้ าร่วมกนั และมีการตรวจสอบลงโทษผูไ้ม่ปฏิบติัตาม ส่วนลกัษณะความสัมพนัธ์
ของเครือข่าย ไม่ควรเป็นแบบราชการมากเกินไป และสัมพนัธ์ควรเป็นแนวราบ ผลการศึกษาน้ี 
เป็นไปตาม รูปแบบเครือข่ายการทาํงาน ท่ี วีระศกัด์ิ เครือเทพ.(2550)ได้กล่าวไวว้่า การจดัรการ
จดัรูปแบบความสัมพนัธ์ เชิงโครงสร้าง เชิงโครงสร้างของการทาํงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่สองหน่วยงานข้ึนไป อาจเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนท่ีแสวงหากาํไร หน่วยงาน
พฒันาเอกชนท่ีไม่แสวงหากาํไร กลุ่มอาสาสมคัรประชาชน เพื่อร่วมมือร่วมใจกนัดาํเนินภารกิจของ
สาธารณะ คือการดูแลความปลอดภยัของอ่างเก็บนํ้ า โดยมีภาครัฐเป็นแกนหลกัของเครือข่าย โดยมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแสดงเป็นไปในลกัษณะท่ีพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัและมีความสัมพนัธ์กนั
ในลกัษณะท่ีเป็น ทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมายของความร่วมมือก็เพื่อตอ้งการแกไ้ข
ปัญหาความไม่ปลอดภัยของอ่างเก็บนํ้ าร่วมกันซ่ึงเป็นปัญหาท่ีองค์กรใดองค์กรหน่ึงไม่อาจ
ดาํเนินการใหบ้รรลุผลสาํเร็จไดโ้ดยลาํพงั 
ข้อเสนอแนะ 
            1. ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย ของการทาํงานของสาํนกังานชลประทานท่ี 2 ควรจดัทาํ
เครือข่ายตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้า โดยอาสาสมคัรจากกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า ให้เป็นรูปแบบองคก์รท่ี
ชดัเจน ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมชลประทาน และจดัทาํทะเบียนอาสาสมคัรจากกลุ่มเกษตรกร
ผูใ้ชน้ํ้ า  

2. การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า ควรเกิดจากความตอ้งการของชาวบา้นหรือเกษตรกรกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า 
อยา่งแทจ้ริง หากเป็นความตอ้งการของชาวบา้น เกษตรกรกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าจะกลายเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียของอ่างเก็บนํ้า เกิดความรู้สึกการเป็นเจา้ของ รู้สึกหวงแหน เกิดการรวมกลุ่ม แต่ส่ิงท่ีสาํคญักวา่
นั้น นัน่คือการกระตุน้เพื่อการต่อยอดของการดาํเนินการ การทางการสานต่อกิจกรรมตรวจสภาพ
อ่างเก็บนํ้าให้เกิดความต่อเน่ืองและย ัง่ยนืจากองคก์ร สาํนกังานชลประทานท่ี2 จะตอ้งทาํให้
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เกษตรกรกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าทราบและปฎิบติัไดว้า่เม่ือปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
หรือนํ้าลน้อาคารระบายนํ้าลน้ กลุ่มเกษตรกรจะตอ้งรายงานสถานการณ์ไปท่ีใคร จากนั้นสาํนกังาน
ชลประทานท่ี2 โดยฝ่ายจดัการความปลอดภยัเข่ือนและอาคารชลประทาน ตอ้งดาํเนินการสรุปผลท่ี
ไดรั้บของกิจกรรมตรวจสภาพอ่างเก็บนํ้า และจะตอ้งนาํกลบัไปแลกเปล่ียนขอ้มูล เจรจาพดูคุยเพื่อ
ปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3.ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การสาํรวจสภาพชุมชน และคน้หาขอ้เทจ็จริงก่อนการประชุม รับฟัง ขอ้คิดเห็น และร่วม
วางแผนนั้น ควรทาํการสาํรวจสอบถามแบบนอกรอบแบบไม่เป็นทางการ สร้างความสนิทสนม 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก ควรสอบถามใหค้รอบคลุมทุกกลุ่ม เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง ผูน้าํชุมชน กลุ่ม
เกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลทุกๆดา้น ก่อนเร่ิมโครงการ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการความร่วมมือ (Process of Collaboration) 
ระหว่างภาครัฐ ประชาชน  ชุมชน และภาคเอกชน ในการจดัการขยะในพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลวงัดิน  ต าบลล้ี อ าเภอล้ี  จงัหวดัล าพนู 2) ศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆใน
พื้นท่ี 3) ศึกษาบทบาทในการจดัการขยะของเทศบาลต าบลวงัดินประชาชน ชุมชนและภาคเอกชน ในพื้นท่ี 
4) ศึกษาแนวทางการสร้างและพฒันาจิตสาธารณะใหเ้กิดข้ึนกบัทุกภาคส่วน  การวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) แบบเป็นทางการ จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร ปลดั หรือ รองปลดั และผูน้ าชุมชน การสนทนากลุ่มเฉพาะพนกังานเทศบาล แกนน า  จิตอาสา 
ประชาชน และภาคเอกชน ท่ีร่วมกิจกรรมจดัการขยะ รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 53 คน  

ผลจากการศึกษา พบวา่1) เทศบาลต าบลวงัดิน ประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนในพื้นท่ี มีกระบวน
ความร่วมมือในการจดัการขยะ โดยใชว้ิธีการกระตุน้ส่งเสริมเพื่อสร้างความร่วมมือให้ชาวบา้นลดปริมาณ
ขยะ ใชซ้ ้ า น ากลบัมาใชห้รือหาประโยชน์จากขยะ โดยมีผูบ้ริหาร/พนกังานเทศบาล  ผูน้  าชุมชน เป็นผูน้ าใน
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การเจรจาพดูคุย ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจและการรับรู้ถึงปัญหา ก่อนน าไปสู่ การ
ท าขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เพื่อสร้างกรอบและกฎเกณฑก์ารจดัการขยะทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น 
การอบรม การจดักิจกรรมการคดัแยกและการสร้างมูลค่าใหก้บัวสัดุเหลือใช ้ธนาคารขยะรีไซเคิล การทิ้งขยะ 
การแลกแตม้ขยะ เป็นตน้ และมีการติดตามผลการด าเนินงาน จากเจา้หน้าท่ี และประชาชนอย่างต่อเน่ือง               
2) ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการจดัการขยะ ท่ีส าคญัคือ1) แผนปฏิบติัการ
ประเทศไทยไร้ขยะ ท่ีมุ่งลดขยะตน้ทางของรัฐบาล น าไปสู่การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลท่ี
ชดัเจน 2)การหน้าท่ีเป็นผูน้ าของ ผูบ้ริหาร/ เจา้หน้าท่ีเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน ท่ีทุ่มเทและตั้งใจ
แกปั้ญหา และสร้างการยอมรับ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และความร่วมมือกนัจากทุกฝ่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 3) ความ
ตระหนกัรับรู้ การยอมรับและให้ความร่วมมือเขา้มาร่วมจดัการขยะ ตามบทบาทของแต่ละฝ่ายซ่ึงเกิดจาก
การมีจิตส านึกสาธารณะของคนในพื้นท่ี3) การจดัการขยะของเทศบาลต าบลวงัดิน ท่ีผา่นมา มีการก าหนด
บทบาท หนา้ท่ีร่วมกนั คือ เทศบาลต าบลวงัดิน ก าหนดนโยบาย จดักิจกรรม ช้ีแจงแนวทางและผลการท า
กิจกรรมท่ีผ่านมาให้ทราบ พูดคุยและปรึกษาหารือ รับขอ้เสนอจากชุมชน เพื่อก าหนดแนวปฏิบติั และ
กระตุน้ให้เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม ชุมชน ประชาชน พร้อมใจกนัปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวร่้วมกนั
4) การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนกบัทุกภาคส่วน เร่ิมจากการสร้างความตระหนกัและรับรู้ถึงความส าคญั
ของการตอ้งมาร่วมมือแกไ้ขปัญหาขยะของทุกภาคส่วน  มีการจดักิจกรรม การคดัแยกขยะ การใช้และหา
ประโยชน์จากขยะ เม่ือเร่ิมเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงมีผูเ้สนอตวัเป็นผูน้ าท ากิจกรรมจนก่อตวัเป็นกลุ่มแกนน า
จิตอาสาเกิดข้ึน เทศบาลฯไดส้ร้างแรงจูงใจและความภูมิใจโดยการมอบรางวลัเกียรติคุณให้แก่ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมดีเด่น  

ค าส าคัญ: กระบวนการความร่วมมือ ความร่วมมือ การจดัการขยะมูลฝอย จิตสาธารณะ  

 
Abstract 

This study aimed at 1) investigating the process of cooperation among public sector, people, 
community and private sector in terms of waste management in the area under Wangdin Sub-district 
Municipality, Li Sub-district, Li District, Lamphun province, 2) exploring the factors leading to the cooperation 
among various sectors in the area, 3) studying the waste management roles of municipal district, people, 
community, and private sector, and 4) suggesting the approaches to create and promote public consciousness. 
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This study adopted the qualitative research framework. Formal in-depth interviews were conducted among the 
main interviewees, including administrators, municipal clerks or deputy municipal clerks, and community 
leaders. In addition, the focus group discussion was carried out onmunicipal staff, mainstays, volunteers, people 
and private sectors who participated in the waste management campaign. Overall, there were a total of 53 
informants. 

The study found as followed: 1) Wangdin Sub-district Municipality, people, community and private 
sector in the area adopted the process of cooperation for waste management by encouraging people to reduce 
waste through the reuse or recycle and seek benefits from waste. Moreover, administrators, municipal staff, and 
community leaders served as the key persons to discuss, give advice and exchange information. These were done 
to create more understanding and acknowledge the problems before making primary agreements on both formal 
and informal waste management scopes and regulations, such as training, waste separation activity, value creation 
ofleftover materials, waste recycle bank, waste dumping, and points redemption for waste. The overall operation 
was also continuously followed up by the staff and local people. 2) Administrators, municipal staff, heads of the 
village, and community leaders put high efforts to solve the problems and gain well recognitions, trusts, and 
cooperation from every sector. 3) People in the area cooperated and had public consciousness of their roles on 
waste management. 4) Wangdin Municipality made mutual agreements with people and community to describe 
roles and practices on waste management while specifying the policies, organizing activities, giving explanations, 
acknowledging people, reporting about the results of the post operations, and hearing public opinions which 
brought a good cooperation between people and communities. 5) The public consciousness was promoted 
among the concerned parties through their realization and acknowledgment of collaborative solutions to the waste 
problems. Relevant activities, waste separation, and waste usage were accordingly launched to make these 
practical and encourage key persons to lead the volunteering groups. The municipality also motivated people by 
giving them rewards for being outstanding participants.  

Keywords: process of cooperation, waste management, public consciousness 
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บทน า 
 ภารกิจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของไทย ไดมี้การมอบหมายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า ภายใตน้โยบายของรัฐบาลปัจจุบนั (พ.ศ. 2560)  มีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  จ  านวน 7,852 แห่งทัว่ประเทศ  (กองกฎหมายและระเบียบทอ้งถ่ินกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. 
ขอ้มูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2560) ได้รับมอบอ านาจหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทอ้งถ่ินของตนเอง หน่ึงส่วนจากภารกิจหนา้ท่ีหลกัขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ การก าจดัมูลฝอยส่ิงปฏิกลูและน ้าเสีย (สถาบนัพระปกเกลา้, 2561)  

เทศบาลต าบลวงัดิน ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดกลาง               
มีพื้นท่ีครอบคลุมดูแลและรับผดิชอบในเขตพื้นท่ี  4 หมู่บา้นของต าบลล้ี ดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลวงัดินในอดีต โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดใ้นเขตพื้นท่ี เฉล่ีย  3.2 ตนั/วนั และใช้
วธีิการฝังกลบกายในพื้นท่ี 14 ไร่ มาโดยตลอด วธีิการดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเกิดการร้องเรียน
จากประชาชนในพื้นท่ี ท าใหเ้ทศบาลต าบลวงัดินตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจดัการขยะโดยเนน้ท่ีการลด
ปริมาณขยะจากตน้ทาง โดยใช้วิธีการท าให้ทุกครัวเรือนตอ้งคดัแยกขยะก่อนน าทิ้งให้เทศบาล  เพื่อให้มี
การใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลือใชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ีไดจ้ดัตั้งธนาคารขยะและศูนยเ์รียนรู้การจดัการ
ส่ิงเหลือใชใ้ห้เป็นพลงังานทางเลือก ซ่ึงมีนวตักรรมการแปรรูปขยะให้เป็นพลงังาน และระบบผลิตปุ๋ยแห้ง 
โดยเป้าหมายการจดัการขยะของเทศบาลต าบลวงัดินคือ การจดัการขยะให้เป็นศูนย ์(Zero Waste)  จาก
เป้าหมายดงักล่าว ท าใหผู้บ้ริหารตระหนกัวา่การบริหารจดัการขยะของเทศบาลต าบลวงัดินนั้นมิอาจท าเพียง
ล าพงัได ้ จึงเนน้ให้น าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการตระหนกัรับรู้ร่วมกนัภายในชุมชน และเพื่อ
ก่อให้เกิดจิตส านึกต่อสาธารณะ มีการจดัตั้ งกลุ่มจิตอาสาท่ีมาจากแกนน าของแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิด
ความคุน้เคยกบัประชาชนในพื้นท่ีให้มากและรวดเร็วท่ีสุด ก่อให้เกิดจิตสาธารณะและจิตส านึกท่ีดีภายใน
ชุมชน   

การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลวงัดิน ไดรั้บรางวลัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                  
ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี ประจ าปี 2559  “รางวลัท่ี 2  (เทศบาลต าบล  ประเภททัว่ไป)” กลุ่มนวตักรรม                 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังานทางเลือก เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาชุมชน 
ดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลวงัดิน 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษากระบวนการความร่วมมือ (Process of Collaboration) ระหวา่งภาครัฐ ประชาชน ชุมชน 

และภาคเอกชน ในการจดัการขยะในพื้นท่ีความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลวงัดิน  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือในการจดัการขยะ จนประสบความส าเร็จในการจดัการขยะ
ของเทศบาลต าบลวงัดิน 
 3. เพื่อศึกษาบทบาทในการจดัการขยะของเทศบาลต าบลวงัดินประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน ใน
พื้นท่ีความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลวงัดิน  

4. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาจิตส านึกทางสังคมหรือ จิตสาธารณะการตระหนกัรู้และค านึงถึง
การใหค้วามร่วมมือในการจดัการขยะในพื้นท่ีความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลวงัดิน  

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดกระบวนการความร่วมมือของRobert Agranoff และ Michael McGuire (2003 อา้งถึงใน                    
ปิยากร หวงัมหาพร , 2555) ที่ได้ก าหนดกระบวนการความร่วมมือท่ีสนบัสนุนแนวคิดของ Peter Smith 
Ring  และ Andrew H.Van De Ven (2006 อา้งถึงใน ปิยากร หวงัมหาพร , 2555)ว่า ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี                      
1)  การกระตุน้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Activation) 2)  การวางกรอบความร่วมมือ (framing) 3) การ
ระดมความร่วมมือ (Mobilization)  และ 4)  การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing)  
 นอกจากน้ีไดน้ าแนวคิดของJohn M. Bryson และคณะ (2553 อา้งถึงใน ปิยากร หวงัมหาพร , 
2555)ไดเ้สนอการด าเนินงานความร่วมมือ ไว ้ 6 ดา้น ประกอบดว้ย1) การบุกบัน่เพื่อก่อให้เกิดขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ (Forging Initial Agreement) 2) การสร้างภาวะผูน้ า (Building Leadership) 3) การสร้างความถูกตอ้ง
ชอบธรรม (Building Legitimacy)  4) การสร้างความไวใ้จ (Building Trust) 5) การบริหารจดัการความขดัแยง้ 
(Managing Conflict) และ 6) การวางแผน (Planning)  
 ส าหรับการศึกษา ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ ไดน้ าแนวคิดของ John M. Bryson และคณะ (2553 
อา้งถึงใน ปิยากร หวงัมหาพร , 2555) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือวา่ประกอบดว้ย 1) ปัจจยั
สภาพแวดลอ้ม  (Environmental Factors) 2) การด าเนินงานท่ีลม้เหลวของแต่ละภาคส่วน (Sector Failure) 
และ 3)ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือโดยตรง (Direct Antecedents of Collaboration Formation) ไดแ้ก่                
3.1) การมีองค์กรหลักท่ีทุ่มเทและตั้งใจแก้ปัญหา 3.2) มีกลไกการเช่ือมโยงองค์กรต่างๆ ให้สามารถท า
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ข้อตกลงบนความร่วมมือและผลประโยชน์ของแต่ละองค์กรท่ีร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณะได ้                
และ 3.3) บทบาทของความสัมพนัธ์ ความไวว้างใจ ความแน่นแฟ้นเชิงโครงสร้าง (Degree of Structural 
Embeddedness)  และความสัมพนัธ์ในเชิงบวก  
 ในส่วนของการสร้างจิตสาธารณะ ไดน้ าแนวคิดของ เจียมจิตต ์ไชยลงักา (2554 อา้งถึงใน วารีรัตน์ 
แกว้อุไร, 2558) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การปลูกฝังให้ตระหนกัและรับรู้ถึงความส าคญัของการ            
ท  าเพื่อส่วนรวม หรือท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 2) การเตรียมความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
การปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร 3) การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง และ 4) การเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  

 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัไดน้ าแนวคิดการจดัการขยะและแผนปฏิบติัการประเทศไทยไร้ขยะ ซ่ึงเป็น
แผนปฏิบติัการในระยะสั้น มุ่งด าเนินการใน 2 ระยะ คือ ระยะตน้ทาง และระยะกลางทาง คือ การลดปริมาณ
ขยะและการส่งเสริมการคดัแยกขยะท่ีตน้ทางบนพื้นฐานแนวคิด ๓R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน าขยะมูลฝอย                         
กลบัมาใชป้ระโยชน์ และเพื่อเพิ่มมูลค่า  
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดน้ าผลการศึกษาของ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
นครสวรรค์. (2560). ท่ีได้ศึกษา แนวทางการจดัขยะมูลฝอยชุมชน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน              
ในพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรค์ พบว่ามีปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ คือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
สร้างเครือข่ายกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อยกระดบัขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย และการ
ปลูกจิตส านึกของประชาชนในทุกระดบั นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นการจดัการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นท่ี 
(Cluster)โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจดัการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรค์
เพื่อเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัในการจดัการบริหารขยะมูลฝอยให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนงานวิจยั
ของ พีรยา วัชโรทัย  (2556) ไดศึ้กษา การจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยองพบวา่ กระบวนการจดัการขยะมูลฝอย  เร่ิมจากการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนมีความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะ ส่งเสริมใหบุ้คลากรของเทศบาลพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการขยะ 
โดยวางเป้าหมายในยุทธศาสตร์เป็นตวัขบัเคล่ือนและมีการใช้ระบบ ISO 14001 ในการท างานด้าน
ส่ิงแวดล้อม มีผูน้ าชุมชนและเจา้หน้าท่ีเป็นผูป้ระสานการท างานระหว่างเทศบาลกบัประชาชนในส่วน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จพบว่า ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล คิดอย่างเป็นระบบ มุ่งมั่นในการ
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ด าเนินการ แต่ยงัขาดแคลนบุคลากรระดบัปฏิบติัการ แต่ผูน้ าชุมชนและประชาชนมีความกระตือรือร้น มี
จิตส านึกในดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัมีประชาชนแฝงบางส่วนท่ียงัไม่ใหค้วามร่วมมือ 

การศึกษาของ กรรณิมา  อาชานุสรณ์ (2558) ไดท้  าการวิจยัเพื่อศึกษาวิธีการจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษาหมู่บา้น บ้านบวัทอง ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั
นนทบุรี พบวา่ ทศันคติ พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย มีตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ในการจดัการขยะในชุมชนแห่งน้ี คือ เพศ โดยเพศหญิงมีอิทธิพลในการจดัการขยะไดดี้กว่าเพศชาย ผูท่ี้มี
อิทธิพลมากท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 0-20 ปี  และวิธีการน าขยะรีไซเคิลท่ีไดจ้ากการคดัแยกไปขาย สามารถลด
ค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะของเทศบาลไดม้ากที่สุด คือ 70% ต่อครัวเรือน และ กิตติ มีศิริ(2559) ไดท้  าการ
วิจยัปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3 4 และ5 เขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้การจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน ประสบผลส าเร็จ มี 4 
ปัจจยั  1) ความเขม้แข็งและอุทิศตนให้แก่ชุมชน 2) วิธีการจดัการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 3) การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนและเครือข่ายภายนอก และ 4) ทุนทางสังคม การอาศยัอยูใ่นชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน 
ท าให้คนในชุมชน เกิดจิตส านึกสาธารณะและความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และโครงการท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชน รวมถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกนั จึงสะทอ้นออกมาเป็นการร่วมแรงร่วมใจ
ในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอย และส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ท าให้ชุมชนเกตุไพเราะ 3 4 และ 5 
ไดรั้บรางวลัและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานต่าง  ๆ
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 จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative   ResearchMethodology)ประชากรเป้าหมายท่ี
ใชใ้นการศึกษาคือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลวงัดิน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
และพนกังานเทศบาล ภาคเอกชน ชาวบา้นกลุ่มภาคประชาชน โดยใชว้ิธีการคดัเลือกแบบจะจงผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั(Key Informant) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview)  ทั้งแบบการสัมภาษณ์ท่ีเป็นทางการ 
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(Formal  Interview) และไม่เป็นทางการ(Informal  Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) แบบไม่เป็นทางการ(Informal  Interview)รวมจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 53 ราย และการสังเกตทั้ง
แบบมีส่วนร่วมโดยการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมกิจกรรมการคดัแยกขยะจากตน้ทาง 
และกิจกรรมอ่ืนท่ีเทศบาลต าบลวงัดินได้จดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมกระบวนการจดัการขยะของเทศบาล และ                   
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยผูว้จิยัใชช่้วงเวลาท่ีเขา้ไปท าการสัมภาษณ์สังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  

เคร่ืองมือวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (semi - structure 

interview)โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-dept interview) การสนทนากลุ่ม 

และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการคน้ควา้จากเอกสารงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis)  และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) เพื่อสร้างขอ้สรุปเชิงอุปนยั (Analytic Induction) ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลผูว้ิจยั

ไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบสามเส้า (Triangulations)  

 
ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 ผลการวจัิย 1) เทศบาลต าบลวงัดิน ประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนในพื้นท่ี มีกระบวนการความ
ร่วมมือในการจดัการขยะ โดยใชว้ธีิการกระตุน้ส่งเสริมเพื่อสร้างความร่วมมือให้ชาวบา้นลดปริมาณขยะ ใช้
ซ ้ า น ากลบัมาใชใ้หม่ หรือหาประโยชน์จากขยะโดยมีผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล และผูน้ าชุมชน เป็นผูน้ าใน
การ ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจและการรับรู้ก่อนน าไปสู่การท าขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างกรอบและกฎเกณฑ์การจดัการขยะ และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน จากเจา้หนา้ท่ี และประชาชนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีการก าหนดเง่ือนไขและบทลงโทษไว้
เพื่อป้องกนัปัญหาและขอ้ร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลงัเม่ือมีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเช่น 
ถ้าประชาชนไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงจะต้องท าการจดัการขยะด้วยตนเอง และถ้าเจ้าหน้าท่ีไม่
สามารถด าเนินการไดต้ามแผนการท่ีวางไวไ้ด ้อาจถูกร้องเรียนและมีผลต่อการพิจารณาการข้ึนเงินเดือนดว้ย 
เป็นตน้และในการด าเนินการทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ จะมีการติดตามผลการด าเนินงาน
อยา่งสม ่าเสมอ 
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2)ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือระหวา่ง ผูบ้ริหาร  พนกังานเทศบาล  ประชาชน  ชุมชน  ผูน้ าชุมชน  
ภาคเอกชน  ในพื้นท่ีในการจดัการขยะจนประสบความส าเร็จในการจดัการขยะของเทศบาลต าบลวงัดิน 
จงัหวดัล าพูน พบว่า ปัจจยัท่ีส าคญัคือ 2.1) แผนปฏิบติัการประเทศไทยไร้ขยะ ท่ีมุ่งลดขยะตน้ทางของ
รัฐบาล น าไปสู่การก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมของเทศบาลท่ีชดัเจน โดยเฉพาะแนวทางการจดัการขยะ           
ท่ีเนน้การลดปริมาณขยะ และการส่งเสริมการคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง บนพื้นฐานแนวคิด ๓R Reduce Reuse 
Recycle 2.2) ปัจจยัดา้นผูน้ า กล่าวคือการท าหน้าท่ีของผูบ้ริหารเจา้หน้าท่ีเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน               
ท่ีไดทุ้่มเทและตั้งใจแกปั้ญหา และสร้างการยอมรับ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และความร่วมมือกนัจากทุกฝ่ายอยา่ง
จริงจงั เป็นอีกปัจจยัท่ีท าให้การจดัการขยะของเทศบาลต าบลวงัดินให้ประสบความส าเร็จ  เน่ืองจากมีผูน้ า
ด้านการวางแผน สร้างแรงจูงใจ สร้างความตระหนักรับรู้ และสร้างความเช่ือมัน่ของชาวบ้านต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลและ 2.3) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและผลการด าเนินงานท่ีลม้เหลวของการจดัการ
ขยะท่ีผา่นมาถือเป็นอีกปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมมือ เหตุเพราะระยะเวลาท่ีผา่นมาสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลวงัดิน ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ท าให้ประชาชนเร่ิมเกิดความ
ตระหนกัว่าหากไม่ให้ความร่วมมือแลว้ผลกัภาระให้เทศบาลด าเนินการเพียงล าพงั ปัญหาน้ีจะไม่สามารถ
แกไ้ขได ้จึงไดเ้ขา้มาใหค้วามร่วมมือกบัเทศบาล 

3)บทบาทในการจดัการขยะของ เทศบาลต าบลวงัดินประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน ในพื้นท่ี
ความรับผดิชอบ พบวา่ การจดัการขยะของเทศบาลต าบลวงัดิน ท่ีผา่นมามีการก าหนดกลไก บทบาท หนา้ท่ี
ในการจดัการขยะร่วมกนั แมบ้ทบาทของแต่ละภาคส่วนจะมีความแตกต่างแต่มีความเช่ือมโยงกนัแบบมี
นยัส าคญักล่าวคือ เทศบาลต าบลวงัดิน เป็นผูก้  าหนดนโยบาย แผนงาน กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการขยะและท าการช้ีแจง ปรึกษาหารือ และรับขอ้เสนอจากชุมชนเพื่อก าหนดแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และกระตุน้ให้เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม ให้ความร่วมมือในการจดัการขยะอยา่ง
ต่อเน่ือง และสามารถสัมผสัไดว้่า ส่ิงท่ีไดล้งมือปฏิบติัท าไปนั้น เกิดผลไปในทางท่ีดีชุมชนสะอาด น่าอยู่
มากข้ึน และประชาชนมีค่าใชจ่้ายในครัวเรือนลดลง อีกทั้งมีรายรับเพิ่มข้ึนดว้ย 

4) การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนกบัทุกภาคส่วน เร่ิมจากการสร้างความตระหนกัและรับรู้ถึง
ความส าคญัของการร่วมมือแกไ้ขปัญหาขยะของทุกภาคส่วน  มีการจดักิจกรรมการคดัแยกขยะ การใชแ้ละ
หาประโยชน์จากขยะ เม่ือชาวบา้นเร่ิมเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงมีผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานร่วมกบัภาครัฐ
เสนอตวัเป็นผูป้ระสานงาน และเป็นแม่งานในการท ากิจกรรมต่างๆ จนเร่ิมก่อตวัเป็นกลุ่มแกนน าและจิต
อาสาเกิดข้ึนตามล าดบั นอกจากน้ีเทศบาลต าบลวงัดินยงัไดส้ร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ทุกภาค
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ส่วนท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการจดัการขยะของเทศบาลดว้ย เช่น การลดภาระค่าใชจ่้ายในครัวเรือน โดยการ
แลกแตม้ขยะเป็นของใช้ในครัวเรือนท่ีได้จากการคดัแยกขยะ การมอบรางวลัเกียรติคุณให้แก่ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมดีเด่นของธนาคารขยะรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและความภูมิใจใหก้บับุคคลเหล่านั้น ใหมี้ความมุ่งมัน่ท่ีใหค้วามร่วมมือตลอดไป  

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั ในฐานะท่ีเป็นผูพ้กัอาศยัในชุมชน และบุคลากรของ
เทศบาลต าบลวงัดิน ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน เช่น การคดัแยก
ขยะในครัวเรือน การน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ การท าปุ๋ยหมกั การน าขยะแห้งมาฝากท่ีธนาคารขยะรีไซเคิลมา
โดยตลอด ไดส้ังเกตเห็นปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าให้ เทศบาลต าบลวงัดินประสบความส าเร็จในการสร้างความ
ร่วมมือ ในการจดัการขยะจากภาคส่วนต่างๆได ้เป็นเพราะแนวทางการจดัการขยะ ท่ีเนน้การลดปริมาณขยะ 
และการส่งเสริมการคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง บนพื้นฐานแนวคิด 3R Reduce Reuse Recycle  ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิด จิตสาธารณะท่ีท าใหทุ้กคนตอ้งมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชน ไม่ทิ้งขยะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของตนเองและผูอ่ื้น นอกจากน้ี                 
การมีผูน้ าท่ีมุ่งมัน่ในการพฒันาท้องถ่ิน เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน จึงให้ความส าคญักับการ
จดับริการสาธารณะท่ีสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้ประชาชน รวมถึงการจดัการขยะมูลฝอย ท่ีเป็น
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบทั้งด้านส่ิงแวดล้อมของชุมชน และต่อสุขอนามยัของประชาชน จึงพยายามให้เกิด
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยตระหนกัว่า การจดัการขยะมูลฝอยจะประสบความส าเร็จไดจ้  าเป็นตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนและชุมชน โดยมีผูบ้ริหารและพนกังานเทศบาลเป็น
ผูช่้วยผลกัดนั ส่งเสริม อ านวยความสะดวกให้ นอกจากน้ี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัคน้พบจากการเขา้ร่วมท ากิจกรรมกบั
ชาวบา้น  อีกประการหน่ึงคือ พนกังานเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมกิจกรรมการจดัการขยะทุกคนมีความ
มุ่งมัน่ตั้งใจ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เขา้ร่วมท ากิจกรรมเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีของชาวบา้น รวมทั้งผูน้  า
ชุมชนกลุ่มต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการคดัแยกขยะ การร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ ต่างให้ความร่วมมือ
อยา่งเตม็ท่ี  มีการถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มหน่ึงสู่อีกกลุ่มหน่ึง และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมภายในชุมชน 
เช่น เม่ือมีครอบครัวหน่ึงเขา้ร่วมกิจจกรมการคดัแยกขยะกบัเทศบาลฯ จนไดรั้บธงสัญญาลกัษณ์ติดไวท่ี้ร้ัว
หน้าบา้น ได้รับประโยชน์และมีกิจกรรมอ่ืนๆ เกิดข้ึนภายในครอบครัวมากยิ่งข้ึน เม่ือครัวเรือนใกลเ้คียง
เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ จึงเกิดแรงจูงใจ เขา้ร่วมกิจกรรม จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มคน
เล็ก  ๆจึงเร่ิมขยายไปสู่วงกวา้ง และในท่ีสุดก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบัชุมชน 
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การอภิปรายผล  
จากผลการศึกษาขา้งตน้ มีประเด็นท่ีน่าสนใจ น ามาวเิคราะห์ดงัน้ี กระบวนการความร่วมมือ ในการ

จดัการขยะของภาคส่วนต่าง  ๆใชว้ิธีการกระตุน้ส่งเสริมเพื่อสร้างความร่วมมือโดยมีผูบ้ริหาร พนกังานและ
ผูน้ าชุมชน เป็นผูน้ า มีการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจและการรับรู้ก่อนน าไปสู่การ
ท าขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ก่อนน าไปสู่กระบวนการตกลงยอมรับร่วมกนัระหวา่งทุกภาคส่วนเพื่อสร้างกรอบและ
กฎเกณฑ์ในการจดัการขยะของแต่ละภาคส่วน และมีการก าหนดมาตรการในการลงโทษหากมีฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงไม่ปฏิบติัตามอีกดว้ย นอกจากน้ี ในการด าเนินการทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ ยงัมีกลไก
การติดตามผลการด าเนินงาน จากเจา้หน้าท่ี และประชาชน จากผลการศึกษาดงักล่าว มีความสอดคล้อง
แนวคิดของ Robert Agranoff  และ Michael McGuire (2003 อา้งถึงใน ปิยากร              หวงัมหาพร , 2555)  ท่ี
ไดก้  าหนดกระบวนการความร่วมมือท่ีสนบัสนุนแนวคิดของ Peter Smith Ring  และ Andrew H.Van De Ven  
(2006 อา้งถึงใน ปิยากร หวงัมหาพร , 2555) ไวว้่า ควรเร่ิมจากการกระตุน้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
(Activation) หลงัจากนั้นตอ้งมีการวางกรอบความร่วมมือ (framing) โดยมีจุดมุ่งหมายของการสร้างความ
ร่วมมือตามดว้ยการระดมความร่วมมือ (Mobilization) คือการด าเนินงานร่วมกนัให้บรรลุตามขอ้ตกลง และ
การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing) คือการสร้างเง่ือนไขและสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งฝ่ายต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเอ้ืออ านวยท่ีท าให้เกิดการสร้างสัมพนัธภาพ  สร้างความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจ  และส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ระหวา่งกนั และยงัมีการสร้างภาวะผูน้ า 
(Building Leadership) สร้างความถูกตอ้งชอบธรรม (Building Legitimacy)                        และการสร้างความ
ไวใ้จ (Building Trust) ใหเ้กิดข้ึน 

ส าหรับปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือระหว่าง ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล ประชาชน ชุมชน ผูน้ า
ชุมชน  ภาคเอกชนในการจดัการขยะจนประสบความส าเร็จ พบวา่ มีปัจจยั ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ท่ีมุ่งลดขยะต้นทางของรัฐบาล ท่ีน าไปสู่การก าหนดนโยบาย
ส่ิงแวดล้อมของเทศบาลท่ีชัดเจน โดยเฉพาะแนวทางการจดัการขยะ ท่ีเน้นการลดปริมาณขยะ และการ
ส่งเสริมการคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง บนพื้นฐานแนวคิด 3R Reduce Reuse Recycle ส่งผลให้การท างานมี
เป้าหมายชดัเจน โดยการพยายามช้ีให้ทุกฝ่ายเห็นว่าความลม้เหลวของการจดัการขยะท่ีผา่นมา มีสาเหตุมา
จาก เทศบาลฯไม่สามารถท าไดส้ าเร็จ ถา้ขาดความร่วมมือจากประชาชนท่ีเป็นผูส้ร้างขยะ ท าให้ประชาชน
เร่ิมเกิดความตระหนกัวา่หากไม่ใหค้วามร่วมมือแลว้ผลกัภาระให้เทศบาลด าเนินการเพียงล าพงั ปัญหาน้ีจะ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

285 

ไม่สามารถแกไ้ขได ้จึงไดเ้ขา้มาใหค้วามร่วมมือกบัเทศบาลนอกจากน้ี ปัจจยัดา้นผูน้ า คือ การท าหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหารเจา้หนา้ท่ีเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน ท่ีไดทุ้่มเทและตั้งใจแกปั้ญหา และสร้างการยอมรับ ความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจ และความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายอย่างจริงจงั เป็นอีกปัจจยัท่ีท าให้การจดัการขยะประสบ
ความส าเร็จ  เน่ืองจากมีผูน้ าดา้นการวางแผน สร้างแรงจูงใจ สร้างความตระหนกัรับรู้ และสร้างความเช่ือมัน่
ของชาวบา้นต่อการด าเนินงานของเทศบาล ซ่ึงผลการศึกษาน้ีมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีของ John M. 
Bryson และคณะ (2553 อา้งถึงใน ปิยากร หวงัมหาพร, 2555) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ           
วา่ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (Environmental Factors) ไดแ้ก่ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
ตอ้งปฏิบติั 2) การด าเนินงานท่ีลม้เหลวของแต่ละภาคส่วน (Sector Failure) และ 3) ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความ
ร่วมมือโดยตรง (Direct Antecedents of Collaboration Formation)  

นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดันครสวรรค์. (2560).ได้ศึกษา แนวทางการจดั การขยะมูลฝอยชุมชน ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรค ์ วา่มีปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ คือ ความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการสร้างเครือข่ายและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลโดยไดมี้พิธีลง
นามความร่วมมือ (MOU) ในการจดัการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน 
โดยปัจจุบันเทศบาลต าบลวงัดินการพฒันารูปแบบการจัดการขยะแบบการรวมกลุ่มพื้นท่ี (Cluster)                      
โดยร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในอ าเภอล้ี จงัหวดัล าพนู  
 การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนกับทุกภาคส่วน เร่ิมจากการสร้างความตระหนักและรับรู้                       
ถึงความส าคญัของการตอ้งมาร่วมมือแกไ้ขปัญหาขยะของทุกภาคส่วน มีการจดักิจกรรม การคดัแยกขยะ               
การใชแ้ละหาประโยชน์จากขยะ เม่ือเร่ิมเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงมีผูเ้สนอตวัเป็นผูน้ าท ากิจกรรมจนก่อตวั
เป็นกลุ่มแกนน าจิตอาสาเกิดข้ึน เทศบาลฯไดส้ร้างแรงจูงใจและความภูมิใจโดยการมอบรางวลัเกียรติคุณ
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดีเด่น แสดงใหเ้ห็นวา่ การด าเนินงานของเทศบาลไดมี้การน าหลกัการของการสร้าง
จิตสาธารณะ ท่ี เจียมจิตต ์ไชยลงักา (2554 อา้งถึงใน วารีรัตน์ แกว้อุไร, 2558) ท่ีก าหนดไวว้า่ การสร้างจิต
สาธารณะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) การปลูกฝังให้ตระหนักและรับรู้ถึงความส าคญัของท าเพื่อ
ส่วนรวม 2) การเตรียมความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ความรู้ การปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร 3) การสร้าง
ความเช่ือมัน่ในตนเอง และ 4) การเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่ง 
 จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั พบว่าการท่ีการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน ประสบ
ความส าเร็จเกิดจากกลไกการจดัการท่ีมุ่งเน้นท่ี การสร้างภาวะผูน้ า (Building Leadership) ในแต่ละกลุ่ม
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บุคคล ไม่วา่จะเป็นในส่วนของฝ่ายบริหาร พนกังานเทศบาล ผูน้ าชุมชน และประชาชน ลว้นมีผูน้ าเกิดข้ึน
ในทุกภาคส่วน มีทั้งผูน้  าท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในส่วนของฝ่ายบริหาร 
พนกังานเทศบาล และผูน้ าชุมชน แมเ้ป็นผูมี้ต  าแหน่งหนา้ท่ีอยา่งเป็นทางการและไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีให้
เป็นผูก้  ากบัดูแลกิจกรรมต่าง  ๆ แต่เม่ือเขา้ไปร่วมท ากิจกรรม พนกังานเทศบาล และผูน้ าชุมชน ต่างตอ้งท า
หน้าท่ีเป็นผูถ่้ายทอดความรู้การคดัแยกขยะเบ้ืองตน้ การสาธิตวิธีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ ให้กบั
ชาวบา้นท่ีเขา้มาร่วมท ากิจกรรม เป็นตน้ ดงันั้น ภาวะผูน้ าท่ีเกิดข้ึนในกรณีน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีการแต่งตั้งจาก
ภาคส่วนใด  ๆแต่ดว้ยความรู้พื้นฐานจากการฝึกอบรมและจิตสาธารณะของทุกคนในชุมชนท่ีมีความสนใจ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือมีจิตสาธารณะ มีความเอ้ือเฟ้ือกบัคนในชุมชน                  
จึงก่อให้เกิดความไวว้างใจ (Building Trust) ต่อกนัและกนัในฐานะการเป็นผูร่้วมอาศยัในชุมชนไปพร้อมๆ
กัน ซ่ึงผูว้ิจ ัยมองว่าทั้ งสองส่ิงน้ี เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการมีจิตสาธารณะของประชาชนในชุมชน                        
ซ่ึงมีปัจจยัหลายด้านเข้ามาสนับสนุน เพื่อต่อยอดไปยงัการสร้างความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี                    
กระทัง่เทศบาลต าบลวงัดินไดรั้บความส าเร็จจากการร่วมมือในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ีดงัเช่น
ทุกวนัน้ี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเทศบาลต าบลวงัดินควรจดัตั้งคณะท างานในส่วนของการบริหาร
จดัการท่ีมาจากประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นระหว่างประชาชนภายในชุมชนด้วยกัน2) 
ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารจดัการควรมีการพฒันาระบบการแลกและสะสมแตม้ท่ีไดจ้ากการคดัแยกขยะ 
โดยใช ้Application ควบคุมและแสดงรายการสะสมแตม้และต าแหน่งการออกปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนของงาน
เก็บขนขยะมูลฝอย และการแลกแตม้ ควรมีผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแปรรูปขยะของเทศบาลนอกเหนือจากของ
ใชใ้นครัวเรือนเช่น น ้ ามนัท่ีไดจ้ากการกลัน่พลาสติก และปุ๋ยอินทรีย ์เป็นตน้ 3) ขอ้เสนอแนะในการวิจยั
คร้ังต่อไปในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนให้
หลากหลายและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
จงัหวดัน่าน ในดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต และ 2) เพื่อ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ Stufflebeam และคณะ เป็นกรอบในการประเมิน ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอย่างคือ 1)คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
อ าเภอ 2)สมาชิก ผูข้อรับการสนับสนุนโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) 3)สมาชิกผู ้
ขอรับการสนับสนุนโครงการ ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) และ 4)คณะท างานขบัเคล่ือน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล จ านวน 346 คน ผลการวจิยั พบวา่ การด าเนินงานกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่านโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
สภาพแวดลอ้ม มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 
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ตามล าดบั ส่วนด้านปัจจยัน าเขา้ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ด้านปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน พบวา่ 1) ปัญหาเก่ียวกบัการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกองทุน 2) ปัญหาเก่ียวกบัการบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีส าคญัต่อการขบัเคล่ือนกองทุน และ 3) ปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์ความจ าเป็นและความพร้อมของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน  
 
ค าส าคัญ: แนวทางการพฒันาการด าเนินงาน, กองทุนพฒันาบทบาทสตรี, ประเมินผล, จงัหวดัน่าน 

 

Abstract  
The objectives of the research are 1) To evaluate operation progress of Thai Women 

Empowerment Funds in the context of import and produce: 2) To identify problems issues and 
provide recommendations as guidelines. It is a quantitative research designed based on applied 
CIPP Model by Stufflebeam and al which is the main research pillar to evaluate stakeholders 
involved with the fund included; 1)District Fund Committee 2) Debtor  (Circulate Capital) 3) 
Debtor (Grant) 4) Support and Admin team combines to 346 persons size of sample. As the 
result, the fund administrative success is in high level as well as surrounding thou lower and 
importing success in middle level. The obstacles are 1) Follow up and evaluation 2) Roles and 
responsible to fund administration 3) Unclear objectives and policy to develop and maintain the 
Fund.  
 

Keywords: Policy guidelines, Women Empowerment Funds, Evaluation, Nan Province 
 

บทน า 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2558 และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพฒันาบทบาท
สตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขา้กบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี กรมการพฒันาชุมชน โดยมี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 โดยมอบหมายให้การบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอยูภ่ายใต้



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

290 

ความรับผดิชอบของกรมการพฒันาชุมชน และยงัเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัร ท่ีไดแ้ถลงต่อรัฐสภาเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 วา่กองทุนพฒันาบทบาทสตรี เป็นหน่ึง
ในนโยบาย หรือโครงการของรัฐบาลท่ีมุ่งสร้างประโยชน์ให้กบัประชาชน (ไพบูลย ์โพธ์ิหวงั
ประสิทธ์ิ,2556:36) มีวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานของกองทุน เพื่อสร้างโอกาสให้สตรีเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนเพื่อพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ เสริมสร้างความ
เขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองคก์รของสตรี ส่งเสริมบทบาทและพฒันาศกัยภาพสตรี
และเครือข่ายสตรี  ในการเฝ้าระวงัดูแลและแกไ้ขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวติของสตรี น าไปสู่การสร้างสวสัดิภาพ หรือสวสัดิการเพื่อคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของสตรีและ
ผูด้้อยโอกาสอ่ืนๆ ในสังคม และสนับสนุนการจดักิจกรรมในการพฒันาบทบาทสตรี การสร้าง
ภาวะผูน้ า การพฒันาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งทางดา้นสังคมให้แก่สตรีและองคก์ร
ของสตรี นอกจากน้ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ให้ความส าคญักบัการพฒันา
สตรี ซ่ึงถือเป็นก าลงัส าคญัในการช่วยเหลือชาติบา้นเมือง กองทุนพฒันาบทบาทสตรี จึงเป็นอีกงาน
หน่ึงท่ีมีความส าคญัท่ีรัฐบาลมุ่งหวงัให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต ่าส าหรับกลุ่มสตรีท่ี
ตอ้งการพฒันาอาชีพ เพื่อแกปั้ญหาในเร่ืองรายได ้อีกทั้งการแก้ปัญหาของสตรีและเครือข่ายสตรี 
การสร้างภาวะผูน้ า และสร้างความเขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกิจให้แก่สตรี ตลอดจนองค์กรสตรี ซ่ึง
หากหน่วยงานและกลไกท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้จะส่งผลให้การ
พฒันาบทบาทสตรีเกิดความเขม้แขง็ 
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวดัน่าน ภายใต้การบริหารงาน การด าเนินงานโดย
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัน่าน กรมการพฒันาชุมชน เป็นหน่วยงานท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
กลไกการด าเนินงานใหม่ มีการบริหารงาน การด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กฎเกณฑแ์นวทางต่างๆ มีระบบกลไกในการขบัเคล่ือนงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ซ่ึง
มีความแตกต่างจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ภายใตก้ารด าเนินงานส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
และกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจงัหวดัน่าน เพื่อน าผลจากการศึกษาไปปรับปรุงการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีจงัหวดัน่าน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน การด าเนินงานและพฒันา
องคก์รต่อไปในอนาคต โดยผูว้ิจยัเลือกใชรู้ปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เพื่อหาค าตอบใน
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ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจยัน าเขา้ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ท่ีเกิดข้ึนในกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจงัหวดัน่าน 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน ในด้าน
สภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 

2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการด าเนินงาน
ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิดของ Daniel L. Stufflebeam (2003) CIPP MODEL 

โดยประยุกตรู์ปแบบการประเมินกองทุนเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context 
Evaluation) ดา้นการประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) ดา้นประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) และดา้นการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1. แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินแบบ CIPP Model  
  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการประเมินแบบ CIPP Model ใน 2 ประเด็นหลกั คือ ความเป็นมาของ
การประเมินแบบ CIPP Model และรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 
 ความเป็นมาของการประเมินแบบ CIPP Model 
 Daniel L. Stufflebeam (2003: 2-4) ไดน้ าเสนอบทความเร่ือง “The CIPP Model For 
Evaluation” ในการประชุมประจ าปีของเครือข่ายนักประเมินท่ีเมืองพอร์ทแลนด์  รัฐโอเรกอน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2546 ซ่ึงมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการประเมินในรูปแบบ
ของ CIPP Model หลายประการ เช่น เป็นการประเมินท่ีเนน้การตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน และ

 

 

 

                

ประเมินสภาพแวดล อม 

(Context Evaluation) 

-  ก าหนดนโยบาย  

- วตัถุประสงค ์ 

- ความจ าเป็นและความพร้อม  

- กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

- แนวทางการด าเนินงาน 

ประเมินปัจจัยน าเข า 

(Input Evaluation) 

- บุคลากร  

- งบประมาณ  

- วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลย ี 

- อาคารสถานท่ี 

ประเมนิกระบวนการ (Process 

Evaluation) 

- การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

- กระบวนการขอรับการ

สนบัสนุนโครงการ  

- การติดตามและประเมินผล 

ประเมินผลผลติ (Product Evaluation) 

- การสร้างงาน การสร้างอาชีพ การพฒันาอาชีพ  

- การเสริมสร้างรายได ้ 

- การพฒันาศกัยภาพ 

- การพฒันาคุณภาพชีวติ 
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มีปรัชญาการประเมินว่าจุดมุ่งหมายส าคญัท่ีสุดของการประเมินไม่ใช้เพื่อตรวจสอบแต่เพื่อพฒันา 
และใหค้วามส าคญักบัการใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีพบจากการประเมินมากท่ีสุด 
 รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 
 Daniel L. Stufflebeam ไดใ้ห้นิยามค าว่า “การประเมิน” หมายถึง กระบวนการของระบุ
หรือก าหนดขอ้มูลท่ี ตอ้งการรวมถึงการ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาแลว้
นั้น มาจดัท าให้เกิดเป็นสารสนเทศท่ีมี ประโยชน์ เพื่อน าเสนอส าหรับใช้เป็นทางเลือกในการ
ประกอบการตดัสินใจต่อไป แนวคิดน้ีมีลกัษณะท่ีจะแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่าย
ประเมินกบัฝ่ายบริหารออกจากกนัอย่างเด่นชัด และมีโมเดลการประเมิน สามารถสรุปเป็น 3 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดหรือระบุและบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ 2) จดัเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 3) 
วิเคราะห์และจดัสารสนเทศเพื่อน าเสนอฝ่ายบริหาร นอกจากน้ียงัไดแ้บ่งการประเมินออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation: C) 2) การประเมิน
ตวัป้อนเขา้ (Input Evaluation: l) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) และ 4) การ
ประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (Product Evaluation: P) ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าควรใช้รูปแบบการประเมิน
โครงการแบบ CIPP Model ซ่ึงเป็นรูปแบบการประเมินท่ีเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้านทุก
ขั้นตอน เป็นการประเมินท่ีเน้นการตดัสินใจ ตดัสินคุณค่า มาใช้ในการประเมินกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจงัหวดัน่าน 
 2. แนวคิดเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (Thai Women Empowerment Funds) ใน 3
ประเด็นหลกั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ความเป็นมาของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 กองทุนพฒันาบทบาทสตรี กรมการพฒันาชุมชน มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบ้ียต ่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนเพื่อพฒันา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้หรือเสริมสร้างความเขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองคก์ร
ของสตรี โดยด าเนินการภายใตพ้ระราชบญัญติับริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และขอ้บงัคบั
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีวา่ดว้ยการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.
2559 ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 อนุมติัให้ควบรวมกองทุนพฒันาบทบาท
สตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และกองทุนพฒันาบทบาทสตรี กรมการพฒันาชุมชน 
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กระทรวงมหาดไทย เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกนั ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผล                 
ควบรวมตั้งแต่วนัแรกของเดือนถดัจากเดือนท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการควบรวม
กองทุนฯ เป็นตน้ไป เพื่อประโยชน์ในการสะสาง บญัชีและการนบัวนัเร่ิมตน้ของรอบบญัชีกองทุน
หลังควบรวม จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงมีผลให้กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมการพฒันาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงมีผลเป็นการโอน
ทรัพยสิ์น หน้ีสิน ภาระผูกพนั สิทธิ หน้าท่ี พนกังานและลูกจา้งของทุนหมุนเวียนเดิมไปเป็นของ
ทุนหมุนเวยีนท่ีคงอยูภ่ายหลงัการควบรวมทุนหมุนเวยีน หรือของทุนหมุนเวียนใหม่ เวน้แต่ในกรณี
ท่ีทุนหมุนเวยีนใดจดัตั้งข้ึนโดยกฎหมายเฉพาะให้ด าเนินการยกเลิกหรือแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
รวมทุนหมุนเวยีนนั้น ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติั การบริหารทุนหมุนเวยีน พ.ศ.2558 
 
 วตัถุประสงค์ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต ่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเขา้ถึงแหล่งเงินทุน
ส าหรับการลงทุนเพื่อพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นเศรษฐกิจ
แก่สตรี 2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่าย 3) เป็น
แหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมในการพฒันาบทบาท และ 4) เป็นแหล่ง
เงินทุนเพื่อสนบัสนุนโครงการอ่ืนๆ ท่ีเป็นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาสตรี 
 กลไกการขับเคลือ่นของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 การด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ตอ้งอาศยักลไกการสนบัสนุนการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ซ่ึงมีกลไกการขบัเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครอบคลุมทั้ งพื้นท่ีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 8 คณะ ได้แก่ 1)
อาสาสมคัรผูป้ระสานงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมู่บา้น/ชุมชน 2)คณะท างานขบัเคล่ือน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล 3)คณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเขต 
4) คณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั  5)คณะท างานขบัเคล่ือนกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 6)คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ (อกส.อ.) 7)คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ระดบัจงัหวดั(อกส.จ.) และ 8)คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
(อกส.กทม.) 
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วธิีการวจิัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1)คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอ 2)สมาชิกผู ้ขอรับการสนับสนุนโครงการ ประเภทเงินทุน
หมุนเวยีน (เงินกู)้ 3)สมาชิกผูข้อรับการสนบัสนุนโครงการ ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) และ 
4)คณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล/เทศบาล ทั้งหมดจ านวน 2,568 คน โดย
ได้ค  านวณ          กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัใช้จ  านวนทั้งหมดมาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample 
Size)  
  2. กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ไดค้  านวณกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการตามสูตรของทาโรยามาเน่ 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) มาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือน .05 ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 346 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช ในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดใน
การศึกษาโดยการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try-out) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
30 ราย โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีทางผูว้ิจยัได้คดัเลือกในการทดลองตอบแบบสอบถามเพื่อหาค่าความ
ความเท่ียง (Validity) คือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจังหวดัน่าน ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
แบบสอบถามมีค่า 0.96 โดยไดก้ าหนดประเด็นค าถามได ้3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน  
  ตอนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน  

การเกบ็รวบรวมข อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 346 ชุด ซ่ึงไดแ้บบสอบถามกลบัมา

ครบทั้งหมดจ านวน 346 ชุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้จง้หนงัสือถึงประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั จงัหวดัน่าน (ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน) และประสานงานกบัทาง
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ส านกังานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั จงัหวดัน่าน 
เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการท าวจิยั รายละเอียดของการท าวจิยัและรายละเอียดแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ข อมูล 
ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยแบ่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์

โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการน าขอ้มูลมาประมวล และวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 

ผลการศึกษา 
 1) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ในด าน
สภาพแวดล อม ด านปัจจัยน าเข า ด านกระบวนการ และด านผลผลติ  
  ผลการประเมินด า เ นินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ในด้าน
สภาพแวดลอ้ม 
ตารางที ่1 การประเมินผลด าเนินงาน ในด านสภาพแวดล อม 

ด านสภาพแวดล อม x̄  S.D. ระดับ 

นโยบายของกองทุนความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 

3.86 .831 ดี 

วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งกองทุนมีความชดัเจนเหมาะสม 3.74 .796 ดี 
กองทุนมีความพร้อมในการบริหารจดัการการด าเนินงาน 3.11 1.007 ปานกลาง 
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกองทุนมีความเหมาะสมชดัเจน  3.73 .898 ดี 
แนวทางการด าเนินงานของกองทุนมีความเหมาะสมชดัเจน  3.73 .955 ดี 

รวม 3.64 .463 ดี 
  จากตารางท่ี 1 พบวา่ การประเมินผลด าเนินงานขบัเคล่ือนของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
จงัหวดัน่าน ในดา้นสภาพแวดลอ้ม ภาพรวมอยู่ในระดบัดี (x̄ = 3.64, S.D.=.463) พบว่า นโยบาย
ของกองทุนมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด (x̄ = 3.86) รองลงมา
วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งกองทุนมีความชดัเจนเหมาะสม (x̄ = 3.74) และมีแนวทางการด าเนินงานของ
กองทุนมีความเหมาะสม ชดัเจน และมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั (x̄ = 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 การประเมินผลด าเนินงาน ในด านปัจจัยน าเข า 

ด านปัจจัยน าเข า x̄  S.D. ระดับ 
จ านวนขา้ราชการ พนกังานกองทุน มีความเหมาะสมกบัภาระงาน 2.84 .694 ปานกลาง 
กลไกการขบัเคล่ือนกองทุนมีหลายคณะ และมีความเหมาะสม 2.56 1.003 นอ้ย 
กองทุนไดรั้บการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ เหมาะสม 3.80 1.019 ดี 
กองทุนมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอและพร้อมใชด้ าเนินงาน 3.91 1.111 ดี 
กองทุนมีเทคโนโลย ีท่ีมีประสิทธิภาพและพร้อมใชด้ าเนินงาน 3.12 .946 ปานกลาง 
อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงานกองทุน 3.21 1.128 ปานกลาง 

รวม 3.24 .472 ปานกลาง 

   จากตารางท่ี 2 พบวา่ การประเมินผลด าเนินงานขบัเคล่ือนของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
จงัหวดัน่าน ในด้านปัจจยัน าเข้า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.24, S.D.=.472) พบว่า 
กองทุนมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอและพร้อมใช้ด าเนินงานมากท่ีสุด (x̄ = 3.91) รองลงมา
กองทุนได้รับการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอเหมาะสม (x̄ = 3.80) และอาคารสถานท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการด าเนินงานกองทุน (x̄  = 3.21) ตามล าดบัดบั นอกจากน้ียงัพบว่า กลไกการ
ขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีหลายคณะและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄ = 3.56) 

ตารางที ่3 การประเมินผลด าเนินงาน ในด านกระบวนการ 

ด านกระบวนการ x̄  S.D. ระดับ 
มีการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ แผนการด าเนินงานท่ีก าหนด
ไว ้

3.73 .944 ดี 

การด าเนินงานถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ์ 3.40 .931 ปานกลาง 
การขอรับการสนบัสนุนโครงการมีกระบวนการเหมาะสม  3.37 .873 ปานกลาง 
การพิจารณากลัน่กรองและอนุมติัโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนด                
มีความเหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

3.65 .960 ดี 

มีการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อติดตามความกา้วหนา้การ
ด าเนินงานของโครงการจนถึงเสร็จส้ินโครงการ 

3.16 1.014 ปานกลาง 

รวม 3.46 .422 ดี 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ การประเมินผลด าเนินงานขบัเคล่ือนของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
จงัหวดัน่าน ในด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 3.46, S.D.=.422) พบว่า มีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ แผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไวม้ากท่ีสุด (x̄ = 3.73) รองลงมา การ
พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีความเหมาะสม รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ (x̄ = 3.65) และการด าเนินงานถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ์ (x̄ = 
3.43) ตามล าดบั 
ตารางที ่4 การประเมินผลด าเนินงาน ในด านผลผลติ 

ด านผลผลติ x̄  S.D. ระดับ 
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีท าใหส้ตรีมีการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเขม้แขง็ 4.04 .838 ดี 
สมาชิกน าเงินทุนไปใชต้รงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 2.69 .840 ปานกลาง 
สมาชิกความสามารถช าระคืนเงินทุนตามก าหนดเวลา 2.85 .993 ปานกลาง 
สมาชิกมีรายได้เพิ่มจากเงินท่ีไดรั้บจากการสนบัสนุนไปประกอบ
อาชีพ 

3.28 .861 ปานกลาง 

กองทุนท าให้มีความมัน่คงดา้นรายได ้เล้ียงดูตนเองและครอบครัว
ได ้ไม่มีภาระหน้ีส้ิน 

3.47 .830 ดี 

กองทุนท าใหส้ตรีไดพ้ฒันาศกัยภาพ สร้างภาวะผูน้ าและเครือข่าย 4.30 .680 ดี 
คุณภาพชีวติของสมาชิก บุคคลในครอบครัว และชุมชนดีข้ึน 3.56 .691 ดี 

รวม 3.46 .322 ดี 
  จากตารางท่ี 4 พบวา่ การประเมินผลด าเนินงานขบัเคล่ือนของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
จงัหวดัน่าน ในด้านผลผลิต ภาพรวมอยู่ในระดบัดี (x̄ = 3.46, S.D.=.322) พบว่า กองทุนพฒันา
บทบาทสตรีท าให้สตรีไดพ้ฒันาศกัยภาพ สร้างภาวะผูน้ าและสร้างเครือข่าย (x̄ = 4.30) รองลงมา
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีท าให้สตรีมีการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเขม้แข็ง (x̄ = 4.04) และคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก บุคคลในครอบครัว และชุมชนดีข้ึน (x̄ = 3.56) ตามล าดบั 

  2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดัน่าน  
  ผลปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน 
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 ตารางที ่5 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดัน่าน 
ปัญหาในการด าเนินงาน มี ไม่มี 

มีปัญหาและอุปสรรค ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกองทุน 73.1 26.9 
มีปัญหาและอุปสรรค ในบทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีส าคญั
ต่อการขบัเคล่ือนกองทุน 

71.1 28.9 

มีปัญหาและอุปสรรค ในการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ความจ าเป็นและความ
พร้อมของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

69.7 30.3 

มีปัญหาและอุปสรรค ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในการด าเนินกองทุน 56.9 43.1 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
จงัหวดัน่าน ส่วนใหญ่มองว่ามีปัญหาและอุปสรรค ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนมากท่ีสุด ร้อยละ 73.1 รองลงมามีปัญหาและอุปสรรค ในบทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ
หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีส าคญัต่อการขบัเคล่ือนกองทุน ร้อยละ 71.1 และมีปัญหาและอุปสรรค ใน
การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์ความจ าเป็น ความพร้อมของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ร้อยละ 
56.9 ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
  1) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ในด าน
สภาพแวดล อม ด านปัจจัยน าเข า ด านกระบวนการ และด านผลผลติ  
  การประเมินด าเนินงานขบัเคล่ือนของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน ในด้าน
สภาพแวดลอ้ม 
  ด านสภาพแวดล อม 

การด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่า กองทุน
พฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน ได้มีการจดัตั้ งนโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต ่า  ในการสร้างโอกาสให้สตรี
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนเพื่อพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้หรือเสริมสร้างความ
เขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกิจให้แก่สตรี และองค์กรของสตรี และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม
บทบาทและพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวงัดูแลและแกไ้ขปัญหาของสตรี 
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การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของสตรี น าไปสู่การสร้างสวสัดิภาพ หรือสวสัดิการเพื่อ
คุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิของสตรีและผูด้้อยโอกาสอ่ืนๆในสังคม อีกทั้งยงัพบว่า กองทุนพฒันา
บทบาทสตรีมีแนวทางการด าเนินงานของกองทุนมีความเหมาะสม ชดัเจน และมีความเป็นไปไดใ้น
การปฏิบติั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสายฝน โนปิง (2558) ท่ีศึกษาเร่ืองการประเมินกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีชุมชนกล้วยกลาง ต าบลกล้วยแพะ อ า เภอเมือง จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบว่า 
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจะท าหน้าท่ีเป็นก าลงัสนบัสนุนสตรีให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ 
สร้างรายได ้เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีไดเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุน สนบัสนุนเงินทุนแก่กลุ่มสตรี และคิด
อตัราดอกเบ้ียต ่า ตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้กลุ่มสตรีสามารถพฒันาศกัยภาพตวัเองไดอ้ย่าง
มัน่คงตรงตามวตัถุประสงค ์โดยการสนบัสนุนให้สตรีรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันา
บทบาทสตรี เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพตนเองใหมี้อาชีพ รายไดเ้ล้ียงตนเองและครอบครัวไดต่้อไป 

ด านปัจจัยน าเข า 
 การด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ กองทุน
พฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน มีความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์รวมถึงอาคาร สถานท่ีท่ีเหมาะสม 
เพียงพอและพร้อมใช้ส าหรับด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี และการด าเนินงานโครงการ 
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีได้รับการจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการอย่างเพียงพอ
เหมาะสมนอกจากน้ี กลไกการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีหลายคณะท างาน และมีความ
เหมาะสมท าใหก้ารขอรับทุนสนบัสนุนโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานของวชิร
วชัร งามละม่อม และจิดาภา ถิรศิริกุล (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการประเมินผลนโยบายช่วยเหลือ
ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ในจงัหวดัสุรินทร์ พบวา่  วสัดุอุปกรณ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์สถานท่ี งบประมาณ
และทรัพยากรต่างๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตอ้งมีการใช้งานร่วมกนัประจ า จึงจะสามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ด านกระบวนการ 
  การด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน ดา้นกระบวนการ พบวา่ มีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ แผนการด าเนินงานท่ีได้ก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์มี การให้
ค  าแนะน ากลุ่มสตรีในพื้นท่ีให้มีการเขียนโครงการขอทุนเพื่อท าโครงการ ซ่ึงจะเร่ิมจากการ
รวมกลุ่มสตรีอยา่งน้อย 5 คน เพื่อขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุน หลงัจากนั้นสมาชิกในกลุ่ม
ยื่นแบบเสนอโครงการ โดยจะมีคณะท างานขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระดบัต่างๆ 
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ตรวจสอบ พิจารณากลัน่กรองโครงการ บนัทึกแบบเสนอโครงการ และพิจารณาอนุมติัโครงการ 
เม่ือมีการอนุมัติโครงการ จะมีการโอนเงินให้สมาชิก ซ่ึงท าผ่านระบบธนาคาร เพื่อสามารถ
ตรวจสอบ และมีหลกัฐานการโอน การรับเงิน รวมถึงการช าระคืน ทั้งน้ีการด าเนินงานถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ สอดคล้องกับงานของสิริวงษ์  เอียสกุล (2557) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการประเมินผลกองทุนหมู่บ้านในเทศบาลต าบลโพธ์ิชัย อ าเภอเมือง จงัหวดั
หนองคาย พบว่า  การด าเนินงานมีการน าระเบียบ ขอ้บงัคบัของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
แห่งชาติ มาก าหนดเป้าหมายในการวางแผนกองทุน มีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองทุน และความตอ้งการของสมาชิกกองทุนก่อนการวางแผนกองทุน รวมถึงการยึด
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบักองทุน เป็นหลกัในการตดัสินใจสั่งการงานของกองทุน 

ด านผลผลติ 
 การด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน ด้านผลผลิต พบว่า กองทุน
พฒันาบทบาทสตรีท าให้สตรีได้พฒันาศกัยภาพ สร้างภาวะผูน้ าและสร้างเครือข่าย สตรีมีการ
รวมกลุ่มอาชีพท่ีเขม้แขง็ รวมถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนดีข้ึน จากเดิมท่ีไม่
มีรายได ้จ  าเป็นตอ้งกูห้น้ีนอกระบบเพื่อมาใช้ในครอบครัว แต่เม่ือได้เขา้เขา้ร่วมโครงการ ท าให้
สมาชิกมีรายได้ มีอาชีพเล้ียงตนเองได้ตลอด และยงัมีการชักชวนให้สตรีในพื้นท่ีท่ียงัไม่ได้รับ
โอกาสในการพฒันาอาชีพเข้ามาร่วม โดยวดัได้จากจ านวนสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึนปีต่อปีเป็นตวัวดั
ความส าเร็จท่ีดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   มรรษมน บวัภา (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินผล
โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอ าเภอคลองหลวง จงัหวดปทุมธานี พบว่า 
โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ท าให้ประชาชนมีเงินทุนใน
การพฒันาอาชีพ และศกัยภาพของตน รวมถึง     มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ได้มีการรวมกลุ่มจดัตั้ ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจการด าเนินงานกองทุนในระดบัมาก 
  2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดัน่าน 
  ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน พบวา่ 1) การ
ด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่านมีปัญหาและอุปสรรค ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานกองทุน คือ กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไม่สามารถติดตามโครงการได้
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อยา่งต่อเน่ือง เพราะภาระหนา้ท่ีท่ีมีจ  านวนมาก ท าให้ไม่สามารถติดตามไดท้ัว่ถึง และหลายคร้ังท่ี
สมาชิกของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมองว่า คณะกรรมการท างานไม่มีมาตรฐาน ขาดการ
ขบัเคล่ือนเท่าท่ีควรจะด าเนินการ ไม่สามารถปฏิบติังานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีวางไว ้2) ปัญหาและอุปสรรค ในบทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ี
ส าคญัต่อการขบัเคล่ือนกองทุน เกิดจากบุคลากรท่ีมีจ านวนนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมี
ภาระงานท่ีค่อนขา้งมาก ตอ้งดูแลสมาชิกทั้งจงัหวดั แต่บุคลากรมีไม่ก่ีคน ขาดบุคลากรท่ีเป็นนิติกร
ประจ ากองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อช่วยในการติดตามหน้ีช าระของกองทุนฯ กบัสมาชิก และ
สามารถอธิบายถึงขอ้กฎหมายกบัสมาชิกท่ีมากูเ้งิน และ 3) ปัญหาและอุปสรรค ในการก าหนด
นโยบาย วตัถุประสงค ์ความจ าเป็น ความพร้อมของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี คือนโยบายท่ีไม่มี
ความชดัเจนในการบริหารจดัการ ท าให้ขาดความพร้อมในหลายดา้น เน่ืองจากเป็นกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหม่  และมีงบประมาณท่ีเตรียมไวจ้ดัสรรให้สมาชิกจ านวน
มาก ท าให้กลุ่มสตรีจ านวนมากสนใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิก รวมถึงไม่ค  านึงถึงวตัถุประสงค์ท่ี
แท้จริงของทุนสนับสนุนโครงการ ท่ีก าหนดให้รวมกลุ่มข้ึนมาเพื่อจัดโครงการพฒันาอาชีพ 
เสริมสร้างรายไดใ้ห้กลุ่มสตรีอีกทางหน่ึง ไม่ไดส้นบัสนุนทุนโครงการเพื่อให้น าไปแบ่งปันกนัใช้
เพื่อการส่วนตวั หรือน าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ท าใหเ้ม่ือถึงเวลาช าระเงินคืน จึงไม่สามารถช าระ
เงินคืนได้ตามก าหนด และกล่าวอา้งว่าไม่เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ และนโยบายของกองทุนพฒันา
บทบาทสตรี 
 

บทสรุป 
 การประเมินการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี และการศึกษาปัญหา อุปสรรค 
มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั
น่าน กล่าวคือ ไดมี้การประเมินการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน 4 ดา้น 
พบวา่  ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีการจดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต ่า สร้างโอกาสใหส้ตรีเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับพฒันาอาชีพ ดา้น
ปัจจยัน าเขา้ กองทุนพฒันาบทบาทสตรีได้รับการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่าง
เพียงพอ ดา้นกระบวนการ มีการใหค้  าแนะน ากลุ่มสตรีในพื้นท่ีใหมี้การเขียนโครงการขอทุนเพื่อท า
โครงการ และดูแลทุกขั้นตอนการด าเนินการ และดา้นผลผลิต กองทุนพฒันาบทบาทสตรีท าให้สตรี
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ไดพ้ฒันาศกัยภาพ สร้างภาวะผูน้ าและสร้างเครือข่าย สตรีมีการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเขม้แข็ง จากเดิมท่ี
ไม่มีรายได้ แต่เม่ือได้เข้าเข้าร่วมโครงการ ท าให้สมาชิกมีรายได้ มีอาชีพเล้ียงตนเองได้ตลอด 
นอกจากน้ีปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัน่าน พบว่า 
เจา้หน้าท่ีกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีจ านวนน้อย ไม่สามารถติดตามโครงการได้อย่างต่อเน่ือง 
เพราะภาระหนา้ท่ีท่ีมีจ  านวนมาก ท าใหไ้ม่สามารถติดตามไดท้ัว่ถึง และนโยบายท่ีไม่มีความชดัเจน
ในการบริหารจดัการ ท าให้ขาดความพร้อมในหลายดา้น รวมถึงสมาชิกขาดความรู้ ความเขา้ใจใน
วตัถุประสงคข์องโครงการ 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีจงัหวดัน่าน ไดเ้ป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางแรก ควรมีการให้ความรู้สมาชิกของกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีในรูปแบบของคู่มือ หรือส่ือมลัติมีเดีย ใหเ้กิดความชดัเจนแก่สมาชิกของกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีและผูท่ี้สนใจจะเขา้ร่วมโครงการ แนวทางท่ีสอง ควรมีการเพิ่มเจา้หน้าท่ีในต าแหน่ง
นิติกร เพื่อแกปั้ญหาขอ้กฎหมายท่ีพบและเป็นปัญหาในการติดตามหน้ีของสมาชิกกองทุนพฒันา
บทบาทสตรี เพื่อให้สมาชิกไดเ้ขา้มาสอบถามถึงกฎหมาย ขอ้ระเบียบสัญญาท่ีมีความชดัเจน และ
แนวทางท่ีสาม ควรก าหนดปฏิทินหน้าท่ีของคณะกรรมการ ให้มีก าหนดการลงพื้นท่ีด าเนินการ
ติดตามโครงการของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีท่ีแน่นอน และมีมาตรฐานเดียวกนักบัทุกพื้นท่ี 
คณะกรรมการควรมีความรู้ ความเขา้ใจในตวัโครงการของสมาชิกเพื่อให้การประเมินออกมามี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

ข อเสนอแนะการวจิัย 
  1. ควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงในส่วนของปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อได้น าไปเป็นแนวทางท่ีแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนต่อไป 
 2. ควรขยายกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาโดยศึกษาการเปรียบเทียบ ระหวา่งกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีของแต่ละจงัหวดัท่ีมีบริบทพื้นท่ี และสมาชิกท่ีต่างกนั เช่น กองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ในแต่ละภาค เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างถึงโอกาส อุปสรรค ในการพฒันาการด าเนินงานของกองทุน
พฒันาบทบาทสตรี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษามุมมองประชาชนต่อภาพลกัษณ์ต ารวจในพื้นท่ี
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในมุมมองของประชาชนใน 4 ดา้น คือ 1.
ดา้นการป้องกนั 2.ดา้นการปราบปราม 3.ดา้นการคุม้ครองสิทธิ และ 4.ดา้นการบริการ การวิจยัน้ี
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 
328 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม 
 ผลการวิจยัพบว่า การประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้นจะพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอบแบบสอบถามภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ดา้นการป้องกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22) เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็นพบวา่ ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ท่ีมีระดบัค่อนขา้งดี ไดแ้ก่ การแต่งกายท่ีเหมาะสมดูดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68) ภาพลกัษณ์
ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ดา้นการปราบปรามอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74) เม่ือ
พิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็นพบวา่ ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีระดบัไม่ค่อย
ดี คือ ใส่ใจติดตามคดีท่ีไดรั้บมอบหมายสามารถน าผูก้ระท าผิดมารับโทษตามกฎหมาย (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.56) ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ดา้นการคุม้ครองสิทธิของบุคคลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77) เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็นพบวา่ ภาพลกัษณ์ต ารวจใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีระดบัไม่ดี คือ วางตวัเป็นกลาง/มีความเป็นธรรม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.70) 
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ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ด้านการบริการอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.83) เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็นพบวา่ ถึงภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่จะ
อยู่ระดบัปานกลาง แต่ก็มีค่าเฉล่ียค่อนไปทางไม่ค่อยดี ไดแ้ก่ จ  านวนเจา้หน้าท่ีมีเพียงพอต่อการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68) ใส่ใจให้บริการประชาชนมีความกระตือรือร้น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.67) การวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงมุมมองภาพลกัษณ์ท่ีประชาชนไดม้องว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจควร
ปรับปรุงดา้นใดบา้ง เช่น ควรใส่ใจติดตามคดีความของประชาชนทุกคนอยา่งเท่าเทียม วางตวัเป็น
กลางและเป็นธรรม การบริการประชาชนควรมีกิริยามารยาท ไม่กร่าง พูดจาดีให้เกียรติประชาชน 
เป็นตน้ 
 
ค าส าคัญ : ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 
ABSTRACT 
 The objective of the study was study the point of view on police image in Muang Chiang 
Mai district. This research is a quantitative research. The sample consisted of 328 people living in 
Muang Chiang Mai district. The data collection tools were questionnaires. 

The findings indicated that evaluation of police image in Muang Chiang Mai District The 
overall picture is moderate with an average of 2.89 when considering details, each side will find 
that The sample group that responded to the questionnaires was satisfied with the police image in 
Muang Chiang Mai District. (The average value is 3.22). When considering each issue, it was 
found that Police image in Muang Chiang Mai district that has a fairly good level, including 
proper dress looks good (Average value is 3.68). Satisfaction with police image in Muang Chiang 
Mai district. The suppression is at a moderate level. (The average value is 2.74). When 
considering each issue, it was found that The image of the police in Muang Chiang Mai that has a 
poor level is to pay attention to follow up on the case that has been assigned (Average value of 
2.56). Satisfaction with police image in Muang Chiang Mai district, in terms of protection of the 
rights of persons at a moderate level (The average value is 2.77). When considering each issue, it 
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was found that Police image in Muang Chiang Mai district with a poor level is neutral / fair 
(Average value is 1.70). Satisfaction with police image in Muang Chiang Mai district, service 
level is moderate (Average is 2.83).  When considering each issue, it was found that the police 
image in Muang Chiang Mai district is moderate. But the average value is not good, the number 
of staff is sufficient for service (The average value is 2.68). Be clear to serve the people with 
enthusiasm. (The average value is 2.67.) This research makes the point of view of the image that 
people see as what aspects of the police should be improved, for example, should pay attention to 
the lawsuits of all people equally. Neutral and fair The public service should have good manners, 
not to say good deeds, to honor the people, etc. 
 
KEYWORDS : Police image in Mueang Chiang Mai District. 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
เน่ืองจากมีหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซ่ึงเป็นภารกิจของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของงานต ารวจจะอยู่ท่ีผลการปฏิบติังาน
เจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นส่วนใหญ่    หากการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจทุกคนก่อให้เกิดความพึง
พอใจ  เช่ือถือ  ศรัทธา  แก่ประชาชนในพื้นท่ีก็จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ส่วนรวมท่ีดีของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ค าวา่ต ารวจ มาจากค าว่าตรวจ ซ่ึงหมายถึงการตรวจตรารักษาความสงบ 
ให้ความคุม้ครองดูแลความปลอดภยัแก่สังคม ในอดีตท่ีผา่นมาการปฏิบติังานของต ารวจทั้งในการ
ใหบ้ริการบนสถานีต ารวจ  และการให้บริการนอกสถานีต ารวจยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน
ท่ีตอ้งการรับบริการต่างๆ ของเจา้หน้าท่ีอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่นการให้บริการประชาชน
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมีระบบและวิธีการมากมายซ ้ าซ้อนเสียเวลา และประชาชนบางกลุ่มมอง
เจา้หน้าท่ีต ารวจเป็นพวกวางอ านาจ ไม่สุภาพ ไม่ค่อยให้บริการประชาชน ปัจจุบนัสังคมจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปมากมายเพียงใดต ารวจก็ยงัเป็นความคาดหวงัของสังคมอยูดี่ คาดหวงัว่าต ารวจจะ
สามารถป้องกนัไม่ให้มีอาชญากรรมเกิดข้ึน คาดหวงัว่าเม่ือมีอาชญากรรมเกิดข้ึนต ารวจจะตอ้ง
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จบักุมคนร้ายได ้หรือ ทรัพยสิ์นถูกโจรกรรมไปก็คาดหวงัวา่ต ารวจจะน ากลบัมาคืนให้ได ้บางคนก็
สมหวงับางคนก็ผิดหวงั เม่ือต ารวจคือความหวงัของประชาชน ต ารวจก็ตอ้งไม่ท าให้ประชาชน
ผดิหวงั ค าพดูน้ีพดูง่ายแต่จะท าไดอ้ยา่งไรน่ีคือปัญหา 

ดงันั้นการศึกษาเพื่อการพฒันาภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  จึงเป็นส่ิง
ท่ีควรศึกษาเพื่อใหท้ราบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการและภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจในจงัหวดัเชียงใหม่  มากน้อยเพียงใด  เพื่อน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้ในการปรับปรุง  
แกไ้ข  การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
เพื่อศึกษามุมมองประชาชนต่อภาพลกัษณ์ต ารวจในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 ในการศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ต ารวจในมุมมองของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวดั
เชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาความหมายองคป์ระกอบภาพลกัษณ์ของ Kenneth E. Boulding (1975: 91 
อ้างในจริญพร หาญพยคัฆ์,2554)  โดยได้แบ่งองค์ประกอบของภาพลักษณ์เป็น 4 ส่วน คือ 
องคป์ระกอบเชิงการรับรู้ องคป์ระกอบเชิงความรู้ องคป์ระกอบเชิงความรู้สึก และองคป์ระกอบเชิง
การกระท า ผา่นบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 4 ดา้นคือ ดา้นการป้องกนั ดา้นการปราบปราม 
ด้านคุ้มครองสิทธิของบุคคล และด้านการให้บริการ โดยทั้ งหมดน้ีจะมองผ่านมุมมองของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าไปสู่แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ต ารวจใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยน ามาเขียนกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดทฤษฎ ี

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้น้ี มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
วรัิช ลภิรัตนกุล (2538: 77)  ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 

ซ่ึงบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์ร สถาบนั ภาพในใจดงักล่าวของบุคคลนั้นอาจจะไดม้าจากทั้ง
ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) และประสบการณ์ทางออ้ม (Indirect Experience) ของตวัเขา
เอง เช่น ไดพ้บประสบมาดว้ยตนเอง หรือไดย้นิไดฟั้งมาจากค าบอกเล่า ของผูอ่ื้น เพื่อนฝงู ญาติมิตร 
หรือจากกิตติศพัทเ์ล่าลือต่าง ๆนานา เป็นตน้ 

Kenneth E. Boulding (1975: 91 อา้งในจริญพร หาญพยคัฆ์,2554) ไดใ้ห้องคป์ระกอบของ 
ภาพลักษณ์ไว้ว่า องค์ประกอบของภาพลักษณ์ อาจแยกได้เป็น 4 ส่วน แต่ในความเป็นจริง
องคป์ระกอบทั้ง 4 ส่วนจะมีความเก่ียวขอ้งเป็นปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ไดอ้ยา่ง
เด็ดขาดดงัน้ี 

 
ประชาชน 
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1.องคป์ระกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) ไดแ้ก่ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นส่ิงท่ีบุคคลจะ
ไดจ้ากการสังเกตุโดยตรง ส่ิงท่ีถูกสังเกตนั้นจะเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การรับรู้ หรือมีส่ิงท่ีถูกรับรู้นั้นเอง 
ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ ความคิดหรือวัตถุส่ิงของต่างๆ เราจะได้ภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ โดยผา่นการรับรู้น้ี 

2.องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นความรู้เก่ียวกับ
ลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของส่ิงต่างๆ ท่ีไดจ้ากการสังเกตและรับรู้ 

3. องคป์ระกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ไดแ้ก่ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ต่างๆ อาจเป็นความรู้สึกผกูพนัยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ 

4. องคป์ระกอบเชิงการกระท า (Cognative Component) เป็นความมุ่งหมายหรือเจตนา ท่ี
เป็นแนวทางในการปฏิบติัตอบโตส่ิ้งเร้านั้น โดยเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิง
ความรู้และเชิงความรู้สึก  

จากขอ้มูลองค์ประกอบภาพลกัษณ์ สรุปไดว้่า องค์ประกอบของภาพลกัษณ์มี 4 ด้าน คือ 
องคป์ระกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึก และเชิงการกระท า ทั้งหมดจะผสมผสานกนัเป็น
ภาพลกัษณ์เกิดข้ึนของแต่ละบุคคล 

การปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจมีบทบาท และ หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 1.) การป้องกนั (Prevention) 

                เพื่อป้องกนัมิให้อาชญากรรมเกิดข้ึน โดยปฏิบติัหนา้ท่ีในเชิงรุกดว้ยวิธีการต่าง ๆ    เช่น  
งานสายตรวจออกตรวจป้องกนัภยังานสืบสวนหาข่าว งานต ารวจชุมชนมวลชนสัมพนัธ์ ฯลฯ  ซ่ึง
จะมีลกัษณะดงัน้ี 

1.1 การป้องกนัอาชญากรรม เป็นมาตรการปกป้องคุม้ครองสวสัดิการให้แก่ประชาชน
ก่อนท่ีเหตุร้ายจะเกิดเหตุข้ึน ป้องกนัไม่ให้บุคคลหรือองค์กรอ่ืนใดมีการละเมิด กฎหมายการก่อ
อาชญากรรม  สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายในร่างกาย ชีวติ และ ทรัพยสิ์นของประชาชน 
 1.2 การป้องกนัความเสียหาย เป็นการป้องกนัความเสียหาย หรือ สูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบั
ร่างกาย ชีวติ และทรัพยสิ์นของประชาชน  ทั้งท่ีเกิดจากการกระท าหรือไม่ใช่การกระท าของมนุษย ์
โดยเจตนา หรือไม่เจตนา เช่น การป้องกนัอุบติัเหตุต่าง ๆ จากงานจราจร   สายไฟฟ้าช ารุด  ฝาท่อ
แตกช ารุดในทางสัญจร ตน้ไมล้ม้กีดขวางทางสัญจร ฯลฯ บางกรณีต ารวจอาจตอ้งเขา้ไปช่วยแกไ้ข
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หรือบรรเทาเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยตรง เช่น สัตวห์รืองูมีพิษเขา้บา้น หรืออาจจะตอ้งติดต่อ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาแกไ้ขด าเนินการแทน 
 2. การปราบปราม ( Suppression ) 
       เป็นหนา้ท่ีภายหลงัจากมีเหตุการณ์ร้ายหรืออาชญากรรมเกิดข้ึนแลว้ในการติดตามจบั
ตวัคนร้ายบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายหรือผลร้ายท่ีเกิดข้ึนซ่ึงการปราบปรามท าไดห้ลายวิธี เช่น   
ตั้งแต่การเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทเล็กน้อยก่อนท่ีจะลุกลามไปมากหรือติดตามสืบสวนหรือ
สอบสวน เพื่อจะสามารถน าผูก้ระท าผิดมาลงโทษ  ถา้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วพียงใด ก็
จะสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธา อบอุ่นใจใหก้บัประชาชนท่ีมีต่อการท างานต ารวจมากข้ึนเท่านั้น 

3. คุม้ครองสิทธิของบุคคล ( Protection )  
  เป็นหน้าท่ี ให้ความคุม้ครองสิทธิของบุคคลมิให้ถูกละเมิดโดยบุคคลอ่ืน   ตอ้งเขา้ไป

ระงบัยบัย ั้งการกระท าท่ีล่วงละเมิดสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้เกิดข้ึน เช่น การเปิดวิทยุดงั การ
เผาหญา้ ขยะ ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนใหค้นอ่ืน 
 4. การใหบ้ริการ ( Service )  
     หน้าท่ีให้บริการ เป็นส่ิงส่งเสริม การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมให้ได้ผลดี
สามารถลดเง่ือนไขท่ีเป็นสาเหตุ อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือเหตุร้าย หรือ ความเดือดร้อน
เสียหาย ไดท้ั้งในทางตรงและทางออ้ม เช่น การบริการหรือแจง้ข่าวการจราจรการบริการฝากบา้น
กบัต ารวจเม่ือประชาชนไม่อยูบ่า้น ตอบปัญหาเดือดร้อนต่าง ๆ ทางโทรศพัท์ ฯลฯ (กองบงัคบัการ
วชิาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ, 2551:23-24) 
 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 กฤษดา สงวนศิลป์ (2554) ท าวิจยัเร่ือง “การศึกษาภาพลกัษณ์ของอาสาสมคัรต ารวจบา้น
ในเขตความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่” จากการวิจยัพบว่า 
อาสาสมคัรต ารวจบา้นในความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรชา้งเผือก อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ มีภาพลกัษณ์ไม่ค่อยดี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ 
อาสาสมคัรต ารวจบา้นในพื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในระดบันอ้ย ความ
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เช่ือถือ ศรัทธา เช่ือมัน่ การยอมรับ และความไวว้างใจท่ีประชาชนมีต่อ อาสาสมคัรต ารวจบา้นใน
พื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรชา้งเผอืก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่มีอยู ่ค่อนขา้งนอ้ย 

วภิาวลัย ์วรพุฒิพงค ์(2549) ท าวิจยัเร่ือง “ภาพลกัษณ์ของสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ ใน
แขวงเมง็รายท่ีมีผลต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานกบัภาคประชาชน” จากการศึกษาพบวา่ 
ภาพรวมของประชาชนท่ีร่วมงานกบัสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงเม็งราย มีทศันคติต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางบวก มีระดับคะแนนความเห็นในระดับดีมาก ท าให้เกิดการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างานกบัภาคประชาชนมากข้ึน 

จริญพร หาญพยคัฆ์ (2554) ท าวิจยัเร่ือง “ภาพลกัษณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านคา้ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่จ  ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการวิจยั
พบวา่ ภาพลกัษณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ภาพรวมของความพอใจของผูม้าใชบ้ริการอยูใ่นระดบั
มาก 
 

วธิีการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งน้ีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาใช้วิธีเลือกบางส่วนของประชากรมาเป็นตวัแทนของ
ประชากรทั้งหมด โดยการแทนค่าในสูตรของ Taro Yamane (1973) จะไดต้วัอยา่งประชากรจ านวน 
328 คน 

เคร่ืองมือวจัิย  
เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ การเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามไปทั้งหมด 375 
ชุด เพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนของการเป็นตวัแทน ไดแ้บบสอบท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์และ 
สามารถน ามาวเิคราะห์ไดจ้  านวน 370 ตวัอยา่ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา โดยท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
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 2. ขอ้มูลตอนท่ี 2-3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินผลภาพลกัษณ์ต ารวจในมุมมองของ
ประชาชนและต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีเลือกใชไ้ดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใชใ้นการทดสอบการวจิยั  
 เกรณฑก์ารแปลงผลคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นภาพลกัษณ์ของต ารวจในอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีใชใ้นการอภิปรายผล ดงัน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีมาก  
3.41 – 4.20 หมายถึง มีภาพลกัษณ์ค่อนขา้งดี  
2.61 – 3.40 หมายถึง มีภาพลกัษณ์ดีปานกลาง  
1.81 – 2.60 หมายถึง มีภาพลกัษณ์ไม่ค่อยดี  
1.00 – 1.80 หมายถึง มีภาพลกัษณ์ไม่ดีอยา่งมาก 

 
ผลการศึกษา 

 ภาพลักษณ์ของต ารวจในมุมมองของประชาชนในอ า เภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้นคือ ดา้นการป้องกนั ดา้นการปราบปราม ดา้นการคุม้ครองสิทธ์ิของบุคคล ดา้น
การให้บริการ ผูศึ้กษาได้แบ่งเกณฑ์การประเมินภาพลักษณ์ต ารวจในมุมมองของประชาชนใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ปกติ ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ให้คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพลกัษณ์ต ารวจใน
มุมมองของประชาชนในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัรายละเอียดตาราง 1.1-1.5 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

314 

ตารางที ่1.1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ดา้นการป้องกนั 

 

ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอ
เมอืงเชียงใหม่ ด้านการ
ป้องกนั 

 

ระดบัการประเมนิภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่  
 

x  

 
 
 
S.D. 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปกต ิ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

1.ดูแลตรวจตราอย่าง
สม า่เสมอ 

55 
14.9% 

75 
20.3% 

114 
30.8% 

59 
15.9% 

67 
18.1% 

3.02 
ปานกลาง 

1.29 

2.อ านวยความสะดวกด้าน
จราจรกวดขันวนิัยจราจร 

70 
18.9% 

77 
20.8% 

80 
21.6% 

84 
22.7% 

59 
15.9% 

2.96 
ปานกลาง 

1.35 

3.แต่งกายถูกต้องเหมาะสมดูด ี 15 
4.1% 

42 
11.4% 

86 
23.2% 

132 
35.7% 

95 
25.7% 

3.68 
ค่อนขา้งดี 

1.09 

รวม      3.22 
ปานกลาง 

1.07 

 จากตารางที่ 1.1 เป็นผลการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่ ด้านการ
ป้องกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นวา่ ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่มีภาพลกัษณ์ดา้นการ
ป้องกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.07) ซ่ึงระดบั
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งกระจาย 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละประเด็นท่ีเป็นตวัช้ีวดัภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ดา้นการป้องกนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่ดา้น
การป้องกนัอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ล าดบัแรกคือ แต่งกายถูกตอ้งเหมาะสมดูดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.68) มีระดบัการประเมินในระดบัค่อนขา้งดี รองลงมาคือ ดูแลตรวจตราอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.02) และอ านวยความสะดวกดา้นจราจรกวดขนัวนิยัจราจร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96)  
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ตารางที ่1.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ดา้นการปราบปราม 

 

ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอ
เมอืงเชียงใหม่ ด้านการ
ปราบปราม 

 

ระดบัการประเมนิภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่  
 

x  

 
 
 
S.D. 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปกต ิ เห็นด้วย เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

1.พึง่พาได้เมือ่มเีหตุร้ายเกดิขึน้ 71 
19.2% 

80 
21.6% 

96 
25.9% 

65 
17.6% 

58 
15.7% 

2.89 
ปานกลาง 

1.34 

2.ถึงทีเ่กดิเหตุอย่างรวดเร็ว
ช่วยเหลอืประชาชนอย่างทนัที
เมือ่อยู่ใกล้เหต ุ

78 
21.1% 

88 
23.8% 

97 
26.2% 

55 
14.9% 

52 
14.1% 

2.77 
ปานกลาง 

1.32 

3.ใส่ใจตดิตามคดทีีไ่ด้รับ
มอบหมายสามารถน าผู้กระท า
ผดิมารับโทษตามกฎหมาย 

107 
28.9% 

86 
23.2% 

80 
21.6% 

57 
15.4% 

40 
10.8% 

2.56 
ไม่ค่อยดี 

1.34 

รวม      2.74 
ปานกลาง 

1.25 

จากตารางที่ 1.2 เป็นผลการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่ ด้านการ
ปราบปราม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่มีภาพลกัษณ์ดา้น
การป้องกนัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.25) ซ่ึง
ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งกระจาย 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละประเด็นท่ีเป็นตวัช้ีวดัภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอ
เมืองชียงใหม่ดา้นการปราบปราม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียง
ใหม่ดา้นการปราบปรามอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ พึ่งพาไดเ้ม่ือมีเหตุร้ายเกิดข้ึน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.89) ถึงท่ีเกิดเหตุอยา่งรวดเร็วช่วยเหลือประชาชนอยา่งทนัทีเม่ืออยูใ่กลเ้หตุ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77) 
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และ ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่ดา้นการปราบปรามอยู่ในระดบัไม่ค่อยดี คือ ใส่ใจ
ติดตามคดีท่ีไดรั้บมอบหมายสามารถน าผูก้ระท าผดิมารับโทษตามกฎหมาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56) 

ตารางที ่1.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ดา้นการคุม้ครองสิทธิของบุคคล 

 

ภาพลักษณ์ต ารวจในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ด้านคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล 

ระดบัการประเมนิภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่  
 

x  

 
 
 
S.D. 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปกต ิ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

1.วางตวัเป็นกลาง/มคีวามเป็น
ธรรม 

94 
25.4% 

77 
20.8% 

99 
26.8% 

47 
12.7% 

53 
14.3% 

1.70 
ไม่ดี 

1.36 

2.ยบัยั้งการกระท าทีจ่ะท าให้ผู้อืน่
เดอืดร้อน 

73 
19.7% 

77 
20.8% 

102 
27.6% 

69 
18.6% 

49 
13.2% 

2.85 
ปานกลาง 

1.30 

รวม      2.77 
ปานกลาง 

1.27 

จากตารางที ่1.3 เป็นผลการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่ ดา้นคุม้ครอง
สิทธิของบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่มีภาพลกัษณ์
ดา้นคุม้ครองสิทธิของบุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.27) ซ่ึงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งกระจาย 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละประเด็นท่ีเป็นตวัช้ีวดัภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียง
ใหม่ดา้นคุม้ครองสิทธิของบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียง
ใหม่ด้านการคุม้ครองสิทธิของบุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ยบัย ั้งการกระท าท่ีจะท าให้ผูอ่ื้น
เดือดร้อน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85) และภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่ดา้นการคุม้ครองสิทธิ
ของบุคคลอยูใ่นระดบัไม่ดี คือ วางตวัเป็นกลาง/มีความเป็นธรรม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.70) 
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ตารางที ่1.4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ดา้นการใหบ้ริการ 

 

ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอ
เมอืงเชียงใหม่ ด้านการ
ให้บริการ 

 

ระดบัการประเมนิภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่  
 

x  

 
 
 
S.D. 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปกต ิ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

จ านวน 

ร้อยละ 

1.ช่วยเหลอืกจิกรรมต่างๆทาง
สังคม 

50 
13.5% 

73 
19.7% 

109 
29.5% 

73 
19.7% 

65 
17.6% 

3.08 
ปานกลาง 

1.28 

2.ปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างเคร่งครัด/
จริงจงั 

73 
19.7% 

83 
22.4% 

93 
25.1% 

72 
19.5% 

49 
13.2% 

2.84 
ปานกลาง 

1.31 

3.ใส่ใจให้บริการประชาชน มี
ความกระตอืรือร้น 

99 
26.8% 

77 
20.8% 

88 
23.8% 

60 
16.2% 

46 
12.4% 

2.67 
ปานกลาง 

1.35 

4.มอีธัยาศัยไมตรีไม่ถือตวั 85 
23.0% 

65 
17.6% 

96 
25.9% 

59 
15.9% 

65 
17.6% 

2.88 
ปานกลาง 

1.39 

5.จ านวนเจ้าหน้าทีม่เีพยีงพอต่อ
การให้บริการ 

85 
23.0% 

92 
24.9% 

100 
27.0% 

44 
11.9% 

49 
13.2% 

2.68 
ปานกลาง 

1.31 

รวม      2.83 
ปานกลาง 

1.09 

จากตารางที่ 1.4 เป็นผลการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่ ด้านการ
ใหบ้ริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่มีภาพลกัษณ์ดา้นการ
ให้บริการ อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09) ซ่ึง
ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งกระจาย 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละประเด็นท่ีเป็นตวัช้ีวดัภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียง
ใหม่ดา้นการใหบ้ริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองชียงใหม่ดา้นการ
ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง คือ ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆทางสังคม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08) 
รองลงมาคือ มีอธัยาศยัไมตรีไม่ถือตวั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88) ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด/จริงจงั 
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(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.84) จ  านวนเจา้หน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68) ใส่ใจ
ใหบ้ริการประชาชน มีความกระตือรือร้น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67) ตามล าดบั 

ตารางที ่1.5 รวมภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ x  S.D. 

ดา้นการป้องกนั 3.22  ปานกลาง 1.07 

ดา้นการปราบปราม 2.74  ปานกลาง 1.25 

ดา้นคุม้ครองสิทธิของบุคคล 2.77  ปานกลาง 1.27 

ดา้นการใหบ้ริการ 2.83  ปานกลาง 1.09 

ผลรวมภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 2.89  ปานกลาง 1.08 

จากตาราง 1.5 ผลรวมภาพลักษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในความคิดเห็นของ
ประชาชนและต ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89, 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.08) ซ่ึงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยจะเห็นไดว้า่จากการประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีภาพลกัษณ์ใน
ระดบัปานกลางโดยทั้งหมด  

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประเมินภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.89) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม
ภาพลักษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ด้านการป้องกันอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแต่ละประเด็นพบว่า ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีระดับค่อนข้างดี 
ได้แก่ การแต่งกายท่ีเหมาะสมดูดีท าให้เป็นท่ีเกรงขามต่อผูท่ี้จะกระท าความผิด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.68) ภาพลักษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ด้านการปราบปรามอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็นพบวา่ ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีระดบัไม่ค่อย
ดี คือ ใส่ใจติดตามคดีท่ีไดรั้บมอบหมายสามารถน าผูก้ระท าผิดมารับโทษตามกฎหมาย (ค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 2.56) ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ดา้นการคุม้ครองสิทธิของบุคคลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็นพบวา่ ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ี
มีระดบัไม่ดี คือ วางตวัเป็นกลาง/มีความเป็นธรรม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.70) ภาพลกัษณ์ต ารวจใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ดา้นการบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็น
พบวา่ ถึงภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่จะอยูร่ะดบัปานกลาง แต่ก็มีค่าเฉล่ียค่อนไปทาง
ไม่ค่อยดี ไดแ้ก่ จ  านวนเจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68) ใส่ใจให้บริการ
ประชาชนมีความกระตือรือร้น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67) ซ่ึงตรงกบัหลกัการแนวคิดภาพลกัษณ์ของ 
วิรัช ลภิรัตนกุล (2538: 77)  ได้กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ซ่ึงบุคคลมี
ความรู้สึกนึกคดิต่อองค์กร สถาบัน ภาพในใจดังกล่าวของบุคคลนั้ นอาจจะได้มาจากทั้ ง
ประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ทางออ้ม ของตวัเขาเอง 

ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะต่อภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ภาพลกัษณ์ต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่จะออกมาในดา้นท่ีดีให้ประชาชนช่ืนชมไดค้วร

เร่ิมจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงตอ้งพบปะใกลชิ้ดกบัประชาชนอยูต่ลอด ทางหน่วยเหนือ
ควรจะมีการติดตาม ประเมิณผลการปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ป็นระยะ และควรฝึกอบรมเชิงปฏิบติัอยูต่ลอด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ี นอกจากน้ีการดูแลเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานก็เป็นส่ิงส า
คบัอยา่งมาก อยา่งเช่นรายได ้และสวสัด์ิการดา้นต่างๆ เพราะถา้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่ล าบากใน
ดา้นน้ีแลว้นั้น จะไดไ้ม่ตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีสีเทาดงัเช่นทุกวนัน้ี 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรมีการขยายพื้นท่ีการศึกษาในระดบัอ าเภอ หรือจงัหวดั เพื่อให้ไดผ้ลท่ีกวา้งข้ึน รวมถึง

อาจมีการศึกษาในเชิงคุณภาพใหท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ต่อไป  
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บทคดัย่อ 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของนวตักรรม
ระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติัขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีเป็นกรอบในการศึกษา ก่อนการตดัสินใจในการน า
เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในองค์กร นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหน่ึงท่ีคอยท าหนา้ท่ีตอบกลบัการสนทนาแบบอตัโนมติัดว้ยตวัอกัษร 
แลว้ใชก้ารจบัค าส าคญัจากการสนทนาเพื่อเลือกค าตอบท่ีเหมาะสม สามารถให้บริการประชาชนได้
ตลอด 24 ชัว่โมง เกิดความรวดเร็ว อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย การศึกษาน้ีเป็นการคน้ควา้แบบอิสระในรูปแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ โดย
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามออนไลน์จากผูใ้ช้บริการท่ีติดตาม Facebook Fanpage 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 362 คน  

จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการผลลพัธ์จากการสนทนาท่ีมีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง 
แม่นย  าและท่ีส าคญัคือ สามารถตอบค าถามไดต้รงตามวตัถุประสงค ์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
แต่ด้วยนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ท่ีมีขอ้มูลแต่เพียงบริบทพื้นฐานในองค์กรไม่สามารถให้ผลลพัธ์ได้ตรงตามความ
ตอ้งการจึงเกิดการยอมรับเทคโนโลยใีนระดบันอ้ย 
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Abstract 
This independent study aims to focus Technology Acceptance of the Chatbot 

innovation of Mae Hong Son Provincial Administration Organization. The scope of the 
study is to bring the concept and theory in technology acceptance as a frame of the 
study before using the technology in the organization. Chatbot innovation is a 
computer program that functions to respond conversations in letters. The program sorts 
the main keywords from the conversations and selects the suitable words to reply. It 
can promptly service anyone 24 hours a day, and this gives the convenience of 
accessibility for all people who search and ask for information via social media. This 
independent study is a quantitative research by collecting data from an online survey. 
The survey is acquired by 362 service users who are the followers of Mae Hong Son 
Provincial Administration Organization Facebook Fanpage. 

The study found that the users favor the results from the conversations to be 
reliable and accurate, furthermore the responses should better be direct to the points 
and can be utilized. Chatbot innovation of Mae Hong Son Provincial Administration 
Organization which has only the basic information of the organization, therefore it 
cannot meet the standard demands of the users and as a result the level of Technology 
Acceptance is low. 
 

Keywords: Chatbot, Technology Acceptance, Information, Social media 
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บทน า 
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government) เป็นส่ิงท่ีภาครัฐให้ความส าคญัใน

การพฒันาการด าเนินงานภายในองค์กร ภายนอกองค์กร โดยการน าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่า
จะเป็นระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องมาใช้เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงาน ทั้งทางดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองคก์ร และการบริการสู่หน่วยงานภายนอกและ
ประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากข้ึน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึงท าหน้าท่ีเป็นตัว
ขบัเคล่ือนกลไกภาครัฐและระบบราชการ เป็นการปฏิรูป การบริหารราชการให้เกิดความทนัสมยั 
หรือเรียกวา่ การบริหารหน่วยงานรัฐสมยัใหม่ กล่าวไดว้า่ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีจะช่วยในการพัฒนาประเทศ เกิดผลสัมฤทธ์ิในการให้บริการสู่
ประชาชน ซ่ึงไดผ้ลสัมฤทธ์ิท่ีดีกว่าการบริหารจดัการดว้ยระบบราชการแบบเดิม ประชาชนจะมี
ความใกลชิ้ดกบัภาครัฐมากข้ึน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการเขา้ถึงบริการของ
รัฐ ผลพลอยไดท่ี้ส าคญัท่ีจะไดรั้บคือ ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสท่ีมีมากข้ึนในกระบวนการ
ท างานของระบบราชการ   อันเน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมูล   และประชาชนสามารถเข้ามา
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลาจึงคาดว่าจะน าไปสู่การลดคอรัปชัน่ไดใ้นท่ีสุด (ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณ
รัตน์, 2557)  

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ค านึงถึงสภาพปัญหาความตอ้งการของประชาชน 
รวมถึงศกัยภาพของพื้นท่ีเพื่อให้การพฒันา สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการให้เท่าทนักบั
การเปล่ียนแปลงพร้อมท่ีจะปรับตวั เปิดกวา้ง เช่ือมโยงถึงกนัและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามี
ส่วนร่วม โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจากสภาพการ
คมนาคมท่ีค่อนขา้งล าบากและชุมชนตั้งอยูห่่างไกล ท าใหป้ระชาชนยงัไม่เขา้ถึงข่าวสาร ขอ้มูล และ
ขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ปัญหาดา้นการเมืองและการบริหารนั้นถือว่า เป็นปัญหา
ส าคญัต่อการบริหารงานในทอ้งถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2559) 

จากแนวโนม้ท่ีผูค้นส่วนใหญ่อยูใ่นโลกออนไลน์มากข้ึน ท าให้การติดต่อส่ือสารผ่านทาง
ส่ือออนไลน์มากข้ึนตามไปดว้ย การใช้โทรศพัท์ในการติดต่อสอบถามจึงมีจ านวนลดลง และถูก
แทนท่ีดว้ยการคุยผา่นทางกล่องขอ้ความ (Chat box) ไม่วา่จะเป็น Facebook messenger, Line หรือ 
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Live Chat หนา้เวบ็ไซตต่์างๆ จึงมีการพฒันาระบบให้รองรับการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ช้งานผ่านส่ือโซเชียลมีเดียเพิ่มข้ึนเช่นกนั นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอตัโนมติั 
(Chatbot) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหน่ึงท่ีมีปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) คือ
ใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร (Machine Learning) เขา้มาช่วยเพื่อการจดัการการสนทนา จ าลองบท
สนทนาของมนุษย ์ใหส้ามารถพดูคุยส่ือสารกบัมนุษยผ์า่นทางเสียงหรือขอ้ความแบบอตัโนมติั ดว้ย
ขอ้มูลจากบริบท (Context) ในองค์กร โดยการดึงขอ้มูลส าคญัจากขอ้ความของผูใ้ช้ (Action and 
Parameters) มาประมวลผลผา่นช่องทางการเช่ือมต่อต่างๆ อาทิเช่น Facebook Messenger, Line, 
Website เป็นตน้ มาเป็นบทสนทนาโตต้อบอตัโนมติัระหวา่งมนุษยแ์ละหุ่นยนต ์ Chatbot จึงเร่ิมเขา้
มามีบทบาทในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ (แอ๊ฟฟินีต้ี โซลูชั่น, 2561)  
จากจุดน้ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจึงน านวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนา
อตัโนมัติ (Chatbot) มาช่วยในการเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารและการเข้าถึงข่าวสารของ
ประชาชน เพื่อตอบสนองและความต้องการของประชาชนท่ีต้องการความรวดเร็วของการ
ให้บริการ และสามารถให้บริการไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง ไม่มีวนัหยุด ดงันั้นจึงท าให้การใชง้าน
ระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั (Chatbot) กลายมาเป็นช่องทางส าคญัในการให้บริการแก่
ประชาชนในยคุปัจจุบนัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาถึงการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั 

(Chatbot) ท่ีน ามาใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
ผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 

Model: TAM3) ของ Viswanath Venkatesh and Hillol Bala (2008) มาเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้น
การศึกษาดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เก่ียวขอ้งกบั

การท าความเขา้ใจและการพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย ์โดยแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 
นั้น ไดอ้ธิบายการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยท่ีมี
พื้นฐานเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของผูใ้ชง้าน เพื่อน าไปสู่การให้ค  าอธิบายและการสร้างความเขา้ใจใน
อิทธิพลของปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวัช่วยและตวัเร่งให้เกิดการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี โดยแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ไดเ้สนอเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการคาดการณ์และวิเคราะห์การ
ยอมรับเทคโนโลยโีดยเฉพาะในช่วงของการตดัสินใจท่ีจะน าเทคโนโลยเีขา้มาใชง้านหรือไม่  

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM3) มีการระบุ
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่ระหวา่งตวัแปรภายนอก อาทิเช่น ประสบการณ์ (Experience) ,ความ
สมคัรใจ (Voluntary) จะมีเพิ่มมากข้ึนถา้ความสัมพนัธ์กบัการท างาน (Job relevance) และคุณภาพ
ของขอ้มูลท่ีไดรั้บ (Output quality) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใชง้านเทคโนโลยี (Perceived Usefulness) นอกจากนั้น ประสบการณ์ (Experience) และการ
คลอ้ยตามส่ิงอา้งอิง (Subjective Norm) ก็จะส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านเทคโนโลย ี
(Perceived Usefulness) ด้วยเช่นกัน ส่วนปัจจยัหลักๆ ซ่ึงได้แก่ สมรรถนะของตนเองด้าน
คอมพิวเตอร์ (Computer Self-Efficacy), ความวิตกกงัวลในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 
(Perceived) 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
(Perceived Ease of Use) 

พฤติกรรมการ
ยอมรับการใชง้าน 

(Use Behavior) 
 

พฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความตั้งใจ 
(Behavioral 
Intention) 

นวตักรรม
ระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนา
อตัโนมติัของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

การยอมรับ
เทคโนโลยขีอง
ผูใ้ชบ้ริการ

ระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนา

อตัโนมติั 
(Chatbot)  
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Anxiety), ความสนุกสนานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Playfulness), การรับรู้ถึงการ
ควบคุมจากภายนอก (Perceptions of External Control) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใชง้านเทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) ต่อมาก็จะส่งผลต่อการไดรั้บความพึงพอใจในการ
ใช้งาน (Perceived Enjoyment) และการใช้ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์(Objective Usability) 
งานวจิยัยงัคน้พบอีกวา่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านเทคโนโลยี (Perceived Usefulness) เป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการพยากรณ์การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี (Stewart Laurie, 
2013) 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) หมายถึง 
ทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหน่ึง เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
ท างานของบุคคลนั้น (Fred Davis, 1989) เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการวิเคราะห์และตระหนกัถึง
คุณค่าหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากเทคโนโลยี ว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกบัความ
ตอ้งการของบุคคลจะน าไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยนีั้นต่อไป 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) จะเป็นอีกมุมมอง
หน่ึงของการพิจารณาเทคโนโลยี หมายถึง ทศันคติ ความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อขั้นตอนวิธีการใช้
เทคโนโลยีท่ีเขา้ใจง่าย (Fred Davis, 1989) สามารถศึกษาวิธีการใช้งานไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาเฉพาะดา้น 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจ (Behavioral Intention) ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี และ
ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการยอมรับการใชง้าน (Use Behavior) ในท่ีสุด 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
แม่ฮ่องสอน มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งถึงเร่ือง การประยุกต์ใช้นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนา
อตัโนมติั เพื่อน ามาใชเ้ป็นช่องทางการให้ขอ้มูลข่าวสารและส่ือสารระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผา่นทางส่ือโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอตัโนมติัสามารถให้ข้อมูล
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ข่าวสารเก่ียวกบับริบทในองคก์รไดท้นัทีตลอด 24 ชัว่โมง  ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเป็นนวตักรรม
ระบบหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (AI)  เรียนรู้ในการโตต้อบค าถามแบบขอ้ความและรูปภาพเลียนแบบการ
สนทนาของมนุษย ์ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเทียบกฎและใชค้  าศพัทใ์นฐานขอ้มูลจ านวนมากเพื่อช่วยในการ
ตอบค าถาม ผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ใช้ระบบผ่านทางส่ือโซเชียลมีเดียหรือ Facebook Fanpage 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัแม่ฮ่องสอนและทางหน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนไดทุ้กเม่ือผา่นทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของตนเอง โดยพิมพข์อ้ความผา่นทาง
กล่องขอ้ความ (Chat box) แลว้ระบบก็จะจบัค าส าคญัเขา้ไปคน้ในฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกไวเ้พื่อมาตอบ
ค าถามของผูใ้ชบ้ริการ และนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนยงัสามารถกระจายขอ้มูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
องคก์รส่งเขา้ไปในกล่องขอ้ความ (Chat box) ให้กบัผูท่ี้กดติดตาม Facebook Fanpage องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอีกด้วย จะเห็นได้ว่านวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนา
อตัโนมติั ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
อ านวยความสะดวก เกิดความคุม้ค่า รวดเร็วและเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างทัว่ถึง  
ส่งเสริมประชาชนให้มีบทบาทในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานตลอดจน
ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนไดรั้บ
ทราบอย่างสม ่าเสมอและทัว่ถึง เพื่อให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ินเป็นไปตามเจตนารมณ์และความ
ตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง (องค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2559) ใช้แนวคิด
หลักๆ คือ การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) มีเคร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามออนไลน์ 
ตวัอย่างของการศึกษาเช่น ณรงค์ (2552)  ซ่ึงท าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาตน้แบบแชตโรบอท
ภาษาไทย กรณีศึกษาเร่ือง อญัมณี เพื่อพฒันาระบบการตดัค าของแชตโรบอทภาษาไทย ให้สามารถ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทียบกฎในการตอบค าถามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง โดย
โปรแกรมต้นแบบแชตโรบอทภาษาไทย มีค าศพัท์ในพจนานุกรม 4,990 ค า และมีฐานความรู้
เร่ืองอญัมณีจ านวน 1,137 รายการ พบว่าระบบสามารถท างานได้ โดยผูส้ร้างบอทตอ้งมีการตั้ง
ค  าถามให้รัดกุม และไม่ใช้ค  าท่ีซ ้ ากันในหลายค าถาม รวมถึงมีค าศัพท์ท่ีครอบคลุมในเร่ืองท่ี
ท าการศึกษา เพื่อใหร้ะบบตดัค าท างานไดแ้ม่นย  าข้ึน วิภาวี (2553) ซ่ึงไดป้ระยุกตใ์ชโ้ปรแกรมตอบ
ค าถามรหสัเปิด phpMyFAQ ในการศึกษาเร่ืองการพฒันาบริการตอบค าถามอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในการจดับริการจดัเก็บ
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ค าถามและค าตอบเก่า ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายการค าถามยอดนิยม รายการค าถามล่าสุด และรายการ
ค าหลกัหรือค าถามท่ีพบบ่อย (FAQs) บริการการสืบคน้ ค าถาม ค าตอบ สืบคน้จากค าส าคญัท่ีจดัเก็บ
ไวใ้นระบบและตอบค าถามอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ซ่ึงสามารถใช้งานไดจ้ริง ช่วยเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการตอบค าถามไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากทั้งในส่วนผูใ้ช้บริการและ
ผูป้ฏิบติังาน และนนัทกา (2555) ท่ีไดข้ยายผลการศึกษาออกไปในเร่ืองการวิจยัเชิงปฏิบติัการใน
การให้ค  าปรึกษาออนไลน์แบบเรียลไทม์กับนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผ่านทางเว็บไซต ์
www.healuproom.com ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีปัญหาและตอ้งการท่ีพึ่งพิงทางใจ ตอ้งการคนท่ีรับฟัง 
ตอ้งการท่ีใหค้  าปรึกษาเพื่อท่ีจะหาแนวทางแกไ้ขปัญหาของตนเอง สามารถเขา้รับการให้ค  าปรึกษา
ได้โดยไม่ต้องอายหรือกังวลว่าใครจะรับรู้เร่ืองของตนเอง  ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผูค้นใน
ปัจจุบนั โดยเพียงมีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็สามารถเขา้รับบริการได ้หากใช้โปรแกรมแชท
สนทนาอ่ืนๆ เช่น Line, Skype, Facebook chat ฯลฯ เขา้มาช่วยในการใหค้  าปรึกษาออนไลน์ ก็จะท า
ใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

วธิีการวจิัย 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีของนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบ

สนทนาอตัโนมัติขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Document Research) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยรวบรวมจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
จาก Application Chatbot ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นประโยชน์กบัการศึกษาและการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีการด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการอภิปรายและสรุปผลการศึกษา เป็นการศึกษาวิจยั
เชิงปริมาณ (Qualitative Research) ท่ีใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) ท่ีสอบถามเก่ียวกบั
การยอมรับเทคโนโลยนีวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั จากกลุ่มประชาชนผูเ้ขา้มา
ใช้บริการนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
แม่ฮ่องสอน ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีกดติดตาม Facebook Fanpage ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 3,800 คน 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มประชาชนท่ีมาใช้บริการนวตักรรมระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนาอตัโนมติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 362 คน ท่ีค  านวณมา
จากการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง กรณีท่ีทราบจ านวนประชากร ดว้ยการใชสู้ตรของ Taro Yamane 
(1973)  

 

 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitive) เพื่อศึกษาถึงระดบัการยอมรับการน าระบบเทคโนโลยมีาเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีน ามาใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ ผูใ้ช้บริการนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติั
หลังจากท่ีจบบทสนทนา โดยเปิดใช้งานระบบฯ ระยะเวลา 3 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2561 – 
มกราคม 2562 และเก็บขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 362 ชุด จากผูก้ดติดตาม Facebook 
Fanpage ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 3,800 คน ดงัน้ี 
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เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

138 
224 

38.1 
61.9 

รวม 362 100 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 15 ปี 
16 – 21 
22 – 30 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 ปีข้ึนไป 

- 
10 
149 
125 
55 
23 
- 

- 
2.8 

41.2 
34.5 
15.2 
6.4 
- 

รวม 362 100 

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษา / ปวช. 
ปวส. / อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือสูงกวา่ 

- 
37 
70 
233 
22 
- 

- 
10.2 
19.3 
64.4 
6.1 
- 

รวม 484 100 

 

การศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการนวตักรรมระบบ
หุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 22 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.2 ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ในกลุ่มวยัท่ีมีสถิติใช้
อินเตอร์เน็ตจ านวนมาก และส่วนใหญ่วฒิุการศึกษาขั้นสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นผูท่ี้จบ
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีถึงร้อยละ 64.4 
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ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ปัจจยัทางดา้นการคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิง 1.13 .525 เห็นดว้ยนอ้ย 
2. ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ 2.69 1.103 เห็นดว้ยปานกลาง 
3. ปัจจยัทางดา้นความสมัพนัธ์กบัการท างาน 2.12 1.359 เห็นดว้ยนอ้ย 
4. ปัจจยัทางดา้นคุณภาพของขอ้มลูท่ีไดรั้บ 1.95 1.169 เห็นดว้ยนอ้ย 
5. ปัจจยัทางดา้นผลลพัธ์ท่ีปรากฏใหเ้ห็น 2.33 1.271 เห็นดว้ยนอ้ย 

ระดบัความเห็นของผูใ้ชง้านเก่ียวกบัการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านเทคโนโลยี ในการ
ใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ 2.69 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ การท่ีตนจะรับรู้ถึงประโยชน์ในการ
ใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติมีความน่าเช่ือถือ 
รองลงมาคือปัจจัยทางด้านผลลัพธ์ท่ีปรากฏให้เห็น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.33 กล่าวคือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ การท่ีตนจะรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือผลลพัธ์ท่ีปรากฏ
ให้เห็นหลงัจากท่ีไดใ้ชบ้ริการจากนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติัเกิดประโยชน์
และสามารถอธิบายถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้ปัจจยัทางดา้นความสัมพนัธ์กบัการท างาน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.12 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ การท่ีตนจะรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติัสามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ สัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของตนไดเ้ป็นอยา่งดี ปัจจยัทางดา้นคุณภาพของขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.95 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ การท่ีตนจะรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือคุณภาพของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนา
อตัโนมติั เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน และปัจจยัทางดา้นการคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
1.13 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การท่ีตนจะรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
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นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น 
ก็ต่อเม่ือไดรั้บการชกัชวนและสนบัสนุนจากบุคคลรอบขา้งใหมี้การใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ปัจจยัทางดา้นสมรรถนะของตนเองดา้นคอมพิวเตอร์ 3.89 1.039 เห็นดว้ยมาก 
2. ปัจจยัทางดา้นการรับรู้ถึงการควบคุมจากภายนอก 2.81 1.019 เห็นดว้ยปานกลาง 
3. ปัจจยัทางดา้นความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 2.42 1.069 เห็นดว้ยนอ้ย 
4. ปัจจยัทางดา้นความสนุกในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 2.73 1.205 เห็นดว้ยปานกลาง 
5. ปัจจยัทางดา้นการไดรั้บความพึงพอใจในการใชง้าน 2.77 1.094 เห็นดว้ยปานกลาง 
6. ปัจจยัทางดา้นการใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์ 1.65 .923 เห็นดว้ยนอ้ย  

ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัวดัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน (Perceived Ease of Use) นวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยปัจจยั 6 ด้าน เม่ือพิจารณาพบว่า ปัจจยัทางด้าน
สมรรถนะของตนเองดา้นคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.89  กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวา่ ตนจะรับรู้ความง่ายในการใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั 
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพจองตนเองดา้น
คอมพิวเตอร์ว่าสามารถใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอตัโนมติัได้เป็นอย่างดี 
รองลงมาคือ ปัจจยัทางด้านการรับรู้ถึงการควบคุมจากภายนอก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.81 กล่าวคือ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตนจะรับรู้ความง่ายในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีการจดัเตรียมข้อมูลท่ีจ  าเป็นต่อการใช้งานรวมไปถึงการท่ีนวตักรรม
ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอตัโนมติัสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ปัจจัย
ทางดา้นการไดรั้บความพึงพอใจในการใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นว่า ตนจะรับรู้ความง่ายในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนา
อตัโนมติั ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือผูใ้ช้บริการรู้สึกพอใจและ
ประทบัใจในการใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติั รวมถึงความสะดวกใน
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การเข้าใช้งานและผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้บริการ  ปัจจัยทางด้านความสนุกในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.73 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ตนจะรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือผูใ้ช้บริการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนา
อตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปัจจยัทางดา้นความวิตกกงัวลในการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.42 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ตนจะรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือตนไม่มีความกลวัท่ีจะใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนา
อตัโนมติั ในส่วนของปัจจยัทางด้านการใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
เท่ากบั 1.65 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตนจะรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
นวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น 
ก็ต่อเม่ือนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติัให้ขอ้มูลท่ีตรงตามความตอ้งการ บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมทีแ่สดงถึงความตั้งใจ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ปัจจยัทางดา้นประสบการณ์ 3.34 1.117 เห็นดว้ยปานกลาง 
2. ปัจจยัทางดา้นความสมคัรใจ 3.97 1.036 เห็นดว้ยมาก 
3. ปัจจยัทางดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 2.93 0.891 เห็นดว้ยปานกลาง 
4. ปัจจยัทางดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 2.88 1.114 เห็นดว้ยปานกลาง 

ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัการวดัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความตั้งใจ (Behavioral Intention) ในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนา
อตัโนมติั ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั เม่ือพิจารณา
พบวา่ ปัจจยัทางดา้นความสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั คือ 3.97 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นว่าตนจะเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือตนมีความสมคัร
ใจและตั้งใจเขา้มาใชบ้ริการนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือ ปัจจยัทางดา้นประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 กล่าวคือ 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าตนจะเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจในการใช้งาน
นวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น 
ก็ต่อเม่ือตนเคยเขา้มาสืบคน้ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและเคยใชน้วตักรรม
ระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติัจากแหล่งอ่ืนมาก่อน ปัจจยัทางดา้นการรับรู้ความง่ายในการ
ใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ตนจะเกิดพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความตั้งใจในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือตนรับรู้ว่านวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนา
อตัโนมติัสามารถใชง้านไดง่้าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีความยดืหยุน่ สามารถใชง้านไดห้ลากหลายและ
มีช่องทางในการเขา้ใช้งานไดส้ะดวกรวดเร็ว ในส่วนของปัจจยัทางดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้งาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.88 กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าตนจะเกิด
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติั 
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ก็ต่อเม่ือตนรับรู้วา่นวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบ
สนทนาอตัโนมติัช่วยในการให้ขอ้มูลข่าวสารตามท่ีตนตอ้งการ ทั้งในด้านการช่วยลดระยะเวลา 
อ านวยความสะดวกและมีความถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูล 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเกดิพฤตกิรรม 
การยอมรับการใช้งาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจ 2.52 1.109 เห็นดว้ยนอ้ย 
2. ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการยอมรับการใชง้าน 2.03 1.102 เห็นดว้ยนอ้ย 

 
ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัการวดัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลส่งผลต่อการเกิด

พฤติกรรมการยอมรับการใชง้าน (Use Behavior) นวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั 
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.03 เม่ือพิจารณา
พบวา่ ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจ มีค่าเท่ากบั 2.52 ซ่ึงท าใหส่้งผลต่อการเกิด
พฤติกรรมการยอมรับการใชง้านอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 

 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

335 

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของการใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนา
อตัโนมติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจากกลุ่มประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

ปัญหา 
นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

แม่ฮ่องสอนไม่สามารถตอบค าถามในรูปแบบเปิดกวา้งในเชิงลึก ท่ีนอกเหนือจากขอ้มูลพื้นฐานท่ี
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล จึงท าให้ลกัษณะการให้ขอ้มูลของ
นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอตัโนมัติวกซ ้ าไปมา ไม่ตรงกับผลลัพธ์ท่ีผูใ้ช้บริการ
ตอ้งการ 

ขอ้เสนอแนะ 
นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

แม่ฮ่องสอน ควรเพิ่มข้อมูลท่ีมีลักษณะเปิดกว้างมากกว่าน้ี อย่างเช่น ข้อมูลในข้อบัญญัติ ,
แผนพฒันา 3 ปี ,โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่ขอ้มูลหรือ
บริบทพื้นฐานในองคก์ร 

 
อภิปรายผล 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนา
อตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มาจากนโยบายผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดว้างกรอบ
การพฒันาจงัหวดัแม่ฮ่องสอนผ่านแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัแม่ฮ่องสอน ด้านการเมืองและการบริหาร เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน อ านวยความสะดวก 
เกิดความคุ้มค่า รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฎิบติัราชการ ประชาชนร่วมมีบทบาทในการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดจนประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนไดรั้บทราบอย่างสม ่าเสมอทัว่ถึงและจะใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิมธิภาพในการปฏิบติังาน เพื่อให้การบริการประชาชน
เป็นไปอย่างทั่วถึง ตลอดจนการติดต่อประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2559) 
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 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดก้  าหนดประเด็นขอ้ค าถามตาม
แนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 3 (Technology Acceptance Model 3 : TAM 3) ของ 
Viswanath Venkatesh and Hillol Bala (2008) ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาท าการ
วเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงสถิติ ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 
จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประกอบการพรรณาบรรยายพร้อมสรุปประเด็น  

 ผลการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบ
สนทนาอตัโนมติั ท่ีน ามาใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้ใช้บริการ
นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และผูใ้ช้บริการท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 22 – 30 ปี ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ในกลุ่มวยัท่ีมีสถิติใช้
อินเตอร์เน็ตจ านวนมาก และส่วนใหญ่วฒิุการศึกษาขั้นสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นผูท่ี้จบ
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 2. การวดัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านเทคโนโลยี (Perceived 
Usefulness) 
 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่รับรู้ประโยชน์ในการใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนา
อตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดน้้อย เม่ือนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบ
สนทนาอตัโนมติั มีภาพลกัษณ์ มีความน่าเช่ือถือในการให้บริการอยู่ระดบัปานกลาง รวมไปถึง
ผลลพัธ์ท่ีปรากฏให้เห็นหลงัจากท่ีไดใ้ช้บริการเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการน้อย โดยท่ีนวตักรรม
ระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่สามารถให้
ขอ้มูลในลกัษณะท่ีเปิดกวา้งและตอบค าถามท่ีซบัซ้อนแก่ผูใ้ชบ้ริการได ้ในส่วนของการคลอ้ยตาม
ส่ิงอ้างอิง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยน้อยกว่าปัจจยัในด้านอ่ืนๆ กล่าวคือ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่การคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิงไม่ค่อยส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
มากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัความสัมพนัธ์กบัการท างานและคุณภาพของขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
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 3. การวดัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)  
 ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะรับรู้ความง่ายในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบ
สนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในระดบันอ้ย แต่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความ
เช่ียวชาญในความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของตนเอง ก็จะง่ายต่อการใช้งานนวตักรรมระบบ
หุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไปดว้ย จึงไม่ค่อยจะ
มีผลกับปัจจยัทางด้านความวิตกกังวลในการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนา
อตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน รวมไปถึงปัจจยัการรับรู้ถึงการควบคุมจาก
ภายนอก กล่าวคือการท่ีนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติัจะสามารถให้ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดจ้ดัสรรทรัพยากรดา้น
ขอ้มูลไวเ้พียงพอหรือไม่ ซ่ึงพบวา่การจดัสรรขอ้มูลให้กบันวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนา
อตัโนมติันั้นท าได้เพียงบริบทพื้นฐานขององค์กร เช่น การสอบถามขอ้มูลท่ีตั้งเพื่อติดต่อองค์กร, 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน, ช่ือผูบ้ริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายขา้ราชการ, โครงสร้างองคก์ร อ านาจและ
หน้าท่ี เป็นตน้ ไม่สามารถตอบค าถามท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเปิดกวา้งแก่ผูใ้ช้บริการ เช่น ขอ้มูลโครงการ
ต่างๆภายในขอ้บญัญติัฯ, การสอบถามความคืบหนา้และการติดตามโครงการต่างๆ เป็นตน้  จึงเป็น
ผลกระทบต่อเน่ืองกบัปัจจยัอ่ืนๆ คือ ปัจจยัทางด้านความสนุกในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ,ปัจจยั
ทางดา้นการไดรั้บความพึงพอใจในการใชง้าน ,ปัจจยัทางดา้นการใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค์ 
เสมือนว่านวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติัไม่สามารถท าให้บรรลุตามเป้าหมาย
และไม่สามารถอ านวยความสะดวกตรงตามความตอ้งการ ไม่ท าให้เกิดความง่ายในการใชง้านของ
ผูใ้ช้บริการ จึงมีผลต่อความพอใจและประทบัใจในการใช้งานท่ีน้อย แต่ดว้ยตวันวตักรรมระบบ
หุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติัเองนั้นพฒันาข้ึนมาส าหรับประยุกตใ์ชร่้วมกบัแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็น
ส่ือโซเชียลมีเดียอยา่งหลากหลาย ท าใหใ้ชง้านร่วมกบัระบบอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. การวดัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจ (Behavioral Intention) ใน
การใชง้าน 
 ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจในการใช้งานนวตักรรมระบบ
หุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนระดบัปานกลาง เม่ือ
ผูใ้ชง้านมีความสมคัรใจในการใชง้านและเคยใชน้วตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติั
จากแหล่งอ่ืนมาก่อน รวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จึงแสดง
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ถึงพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานและสะทอ้นออกมาถึงการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ท่ีเกิดจากผลจากการใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนาอตัโนมติั 

5. การวดัระดับปัจจัยท่ีส่งผลส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการยอมรับการใช้งาน (Use 
Behavior)  

ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีพฤติกรรมยอมรับการใช้งานนวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบ
สนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาใน
เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจในการใชง้านนวตักรรมระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะการวจิัย 

ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านข้อมูลข่าวสาร ในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน มองว่า นวตักรรมระบบหุ่นยนต์โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหน่ึงท่ีคอยท าหนา้ท่ีตอบกลบัการสนทนาแบบ
อตัโนมติัดว้ยตวัอกัษร แลว้ใช้การจบัคียเ์วิร์ดจากการสนทนาเพื่อเลือกค าตอบท่ีเหมาะสม พร้อม
ให้บริการประชาชนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เกิดความรวดเร็ว อ านวยความสะดวกประชาชนในการ
ติดต่อขอขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกบัเจา้หน้าท่ี ทั้งยงัลด
ภาระให้กับเจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในการให้ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรได้ในระดับนึง และในขณะเดียวกันก็ยงัเป็นการลดขั้นตอนการท างาน ช่วยลดปัญหา
ขอ้จ ากดัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีจ  านวนนอ้ยดว้ยนัน่เอง 

และจากการวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีนวตักรรมระบบหุ่นยนต์
โตต้อบสนทนาอตัโนมติั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ยงัไม่มีประสิทธิภาพในดา้น
การให้ขอ้มูลในลกัษณะท่ีเปิดกวา้ง นอกเหนือจากขอ้มูลพื้นฐานท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัได้
จดัเตรียมไวใ้นฐานขอ้มูล หากค าถามไม่ตรงกบักฎหรือคียเ์วิร์ดท่ีก าหนดระบบฯจะท างานหรือให้
ค  าตอบท่ีผดิพลาด และนวตักรรมระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบสนทนาอตัโนมติัตอ้งพึ่งพาเจา้หนา้ท่ีในการ
ช่วยเหลือการใหข้อ้มูลในกรณีท่ีตอบค าถามไม่ไดห้รือใหค้  าตอบท่ีผดิพลาด 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

339 

โดยแนวทางการพฒันานวตักรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอตัโนมติั ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ณ ปัจจุบนัน้ียงัท าไดย้าก เน่ืองดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ AI 
หรือปัญญาประดิษฐท่ี์เป็นซอฟตแ์วร์ประเภทฟรีแวร์นั้น ยงัวเิคราะห์ประโยคค าถามของผูใ้ชบ้ริการ
ไดย้งัไม่ดีพอและตอ้งจดัการระบบโดยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ท าให้เกิด
อุปสรรคต่อการพฒันา และการพฒันา Chatbot นั้นตอ้งใชค้วามรู้และระยะเวลาพอสมควรในการ
ท าใหส้ามารถตอบสนองใหเ้หมือนมนุษย ์บางองคก์รจึงอาจจะเลือกใชบ้ริการ Outsource Live Chat 
ซ่ึงเป็นบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าในแง่ของการตอบค าถาม ว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดใดๆ
จากระบบ จนกวา่จะถึงวนัท่ี Chatbot ใชง้านไดเ้ทียบเท่ามนุษยจ์ริง 

 
รายการอ้างองิ 

 
ณรงค์ โคตรรสกิจ. (2552). การพัฒนาต้นแบบแชตโรบอทภาษาไทย กรณีศึกษา เร่ืองอัญมณี 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์. (2557).  รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ กรุงเทพฯ  
นนัทกา ฟูสีกุล. (2555). การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการให้ค าปรึกษาออนไลน์   บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
วภิาว ีโนรี. (2553). การพัฒนาบริการตอบค าถามอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน. (2559) แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวดั แม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2559 – 2563)  

แอฟ๊ฟินีต้ี โซลูชัน่. (2018). Chatbot ผู้ช่วยใหม่ ของธุรกิจในยคุดิจิตอล แหล่งทีม่า 
https://www.affinity.co.th/chatbot-กบัธุรกิจ 

Fred Davis. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Use and User Acceptance of 
Infoemation Techology. MIS Quarterly, 13(3), PP.319-340 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

340 

Stewart Laurie. (2013). Technology Acceptance Organizations. The Degree Master of Arts, 
Department of Communication Studies College of Arts and Sciences  Kansas State 
University Manhattan, Kansas.  

Viswanath Venkatesh and Hillol Bala. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research 
Agenda on Interventions. The Author Journal compilation, Decision Sciences 
Institute,Vol.39, No.2 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

341 

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบการตดิตามรายงานการวจิยัและ 
การปิดบัญชีเงนิทุนวจิยัของโครงการวจิยั ของผู้ปฏิบัตงิานต าแหน่งวชิาการ                          

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
A study of the problem and need for project management monitoring 

system of Mahidol University academic staff. 
 

นพวรรณ มัน่ปิยมิตร   (Noppawan  Manpiyamit)   
นกัวชิาการเงินและบญัชี สังกดังานคลงัและพสัดุ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

อรวรรณ ไวทยะสิน  (Orawan  Waitayasin)   
นกัวชิาการศึกษา สังกดังานวิจยั คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

  

บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบการติดตาม

รายงานการวจิยัและการปิดบญัชีเงินทุนวจิยัของโครงการวจิยั  เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งรายงานโครงการวิจยัของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
โดยมีกลุ่มประชากร คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการจ านวน 101 คน การวิจยัใช้แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
ค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาวจิยั พบวา่ สภาพปัญหาท่ีมีผลต่อระบบการติดตามรายงานการวจิยัและการปิด
บญัชีเงินทุนวิจยั ในระดบัมาก คือ สภาพปัญหาดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับทุน
วจิยัและการใชจ่้ายเงินทุนวจิยัมีผลต่อความตอ้งการระบบติดตาม โดยเฉพาะกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวข้องกับการรับทุนวิจยัและการใช้จ่ายเงินทุนวิจยัมีความซับซ้อนเข้าใจยาก  แบบฟอร์มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรับทุน การจดัท างบประมาณการวิจยัมีความยุ่งยาก  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า  (1) ประชากรท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา
แตกต่างกนั (2) สภาพปัญหาท่ีมีผลต่อความตอ้งการระบบการติดตามการส่งรายงานความกา้วหนา้
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ของโครงการวิ จัยและการปิดบัญชี เ งิน ทุนวิจัยของโครงการวิจัย  คณะวิทยาศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดลโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ใน
ระดบัสูง ถึงสูงมาก (r = 0.79, r = 0.83, r = 0.56 และ r = 0.86)   แนวทางการพฒันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  องคก์รควรมีการจดัอบรมความรู้ทางดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินโครงการวิจยัและการเบิกจ่ายเงินทุนวิจยัให้ทนัสมยัอยู่เสมอ จดัให้มีความร่วมมือกบั
องคก์รภายนอกในดา้นเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์เพื่อเป็นการลดตน้ทุน และน าผลการศึกษาวิจยัน้ีไปใช้
ในการพฒันาระบบการบริหารเงินทุนวจิยั และการติดตามรายงานโครงการวจิยัต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ระบบติดตามรายงาน, การบริหารจดัการโครงการ, เงินทุนวจิยั 

 

Abstract 
The objectives of this research were to study the problems and needs of the research 

report and funding closure monitoring system. To develop and increase the efficiency of 
submitting research reports. Population of this study were academic position practitioners of 
Faculty of Science, Mahidol University, number of 101 peoples using questionnaire. Statistics 
used in data analysis include frequency, mean, percentage Standard deviation, t-test, F-test and 
correlation coefficient (Pearson product-moment correlation) the level of significance at 0.05 

The results of the research showed that the problems affecting the monitoring system, 
research reports, and the closing of research funding at a high level were the problems, rules and 
regulations related to research funding and research funding spending. Following the need for 
tracking systems in particular, rules and regulations related to research funding and research 
funding are difficult to understand. The form related to receiving scholarships Research budgeting 
is complicated. The hypothesis testing found that (1) The population with different gender, age 
and duration of work had different opinions on the problem condition at the level of 0.05 (2) from 
the hypothesis testing. Problems affecting the needs of the monitoring system, submission of the 
research progress report and research funding closing of the research project has a positive 
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relationship with statistically significant at 0.01 level  related from high to very high level (r = 
0.79, r = 0.83, r = 0.56 and r = 0.86). Development guidelines for increasing efficiency are that 
the organization should organize training on knowledge and regulations related to the 
implementation of research projects and disbursement of research funding to be up-to-date. 
Provide cooperation with external organizations in the field of scientific instruments in order to 
reduce costs and use the results to develop the research funding system. And following up on 
research project reports. 
 
Keywords : monitoring system, project management, Research fund  
 

บทน า 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มีเป้าหมายท่ีจะเป็นเลิศทางดา้นงานวจิยั และส่งเสริม

ใหผู้ป้ฏิบติังานสายวชิาการ พฒันางานวจิยัใหเ้ป็นเลิศในระดบัสากล โดยให้ทุนวิจยักบัผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งวชิาการรุ่นใหม่ ท่ีเร่ิมตน้การท างานวจิยั และผูป้ฏิบติังานรุ่นกลาง ท่ีสามารถพฒันาต่อยอด
สร้างกลุ่มวิจยั  การส่งเสริมให้ขอรับทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายใน คือ ทุนวิจยัจากเงินรายได้คณะ
วทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ทุนพฒันางานวจิยั ทุนสนบัสนุนงานวจิยัอาจารยรุ่์นใหม่ ทุนครุภณัฑ์อาจารยรุ่์น
ใหม่ ทุนกา้วกระโดด รวมถึงสนบัสนุนการเสนอผลงานวิจยั ณ ต่างประเทศ ทุนวิจยัจากเงินรายได้
มหาวิทยาลยัมหิดล ได้แก่ ทุนส่งเสริมนกัวิจยัรุ่นใหม่ ทุนส่งเสริมโครงการวิจยัมุ่งเป้าหมาย ทุน
ส่งเสริมโครงการวิจยัร่วมทุน ทุนวิจยัจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนวิจยัภายนอกใน
ประเทศ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)  และแหล่งทุนวิจยัต่างประเทศ เช่น DENFEE, NEWTON FUND etc. ปัญหาใน
ปัจจุบนัคือ ผูรั้บทุนวจิยัมีภาระงานมากอาจมีผลต่อการขาดส่งรายงานหรือส่งล่าชา้กวา่ก าหนด  

การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการระบบการติดตามรายงานการวิจยัและการปิดบญัชี
เงินทุนวิจัย จะพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งรายงานและช่วยสนับสนุนให้มีระบบการ
วางแผนในการท างานวจิยัและจดัท ารายงาน แบ่งเบาภาระและลดการคา้งส่งรายงานของผูรั้บทุน  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

344 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการระบบการติดตามการส่งรายงานโครงการวิจยัและ

การปิดบญัชีเงินทุนโครงการวจิยัของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวชิาการ 
2. เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งรายงานโครงการวจิยัของผูป้ฏิบติังาน 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย   
การศึกษาวิจยัน้ี ตอ้งการศึกษาสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานวิจยั ท าให้ไม่เป็นไป

ตามแผนงานวิจยัท่ีไดรั้บทุนวิจยั และความตอ้งการระบบการติดตามการส่งรายงานโครงการวิจยั
และการปิดบญัชี โดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มประชากร คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการท่ีไดรั้บ
ทุนวจิยัปี พ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 101 ราย 

 
สมมติฐานการวจิัย 

1. เพศ  อาย ุ และระยะเวลาการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการท่ีแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาท่ีมีผลต่อความต้องการระบบการติดตามการส่งรายงาน
ความกา้วหนา้ของโครงการวจิยัและการปิดบญัชีเงินทุนวจิยัแตกต่างกนั 

2. สภาพปัญหาท่ีมีผลต่อความตอ้งการระบบการติดตามการส่งรายงานความกา้วหนา้ของ
โครงการวจิยัและการปิดบญัชีเงินทุนวจิยัของโครงการวจิยั ทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์กนั 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เป็นการสนบัสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินโครงการวิจยัของผูป้ฏิบติังาน 
2.   น าผลงานวิจยัไปพฒันาระบบการบริหารเงินทุนวิจยัและการติดตามการส่งรายงาน

โครงการวจิยัและการปิดบญัชีเงินทุนโครงการวจิยัต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎกีารบริหารจัดการ เนน้การบริหารจดัการองคก์ร ให้สามารถด าเนินงานอยูไ่ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง น าไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมาย โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และความประหยดั (จอมพงศ ์มงคลวานิช, 2554) 

ทฤษฎีระบบ คือการพิจารณาองคก์ารในลกัษณะระบบ จะท าให้ผูบ้ริหารเห็นภาพรวมของ
ระบบ เพื่อท่ีจะท าใหง่้ายในการแกไ้ขปัญหาทางการบริหาร (มณีรัตน์ สุวรรณวารี, 2011) 

ทฤษฎคีวามต้องการของมนุษย์ (Human Needs) พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ.2525 (2526 :323) กล่าวถึง “ความตอ้งการ” วา่ ความอยากหรือประสงค์จะได ้และเม่ือเกิด
ความรู้สึกจะท าใหร่้างกายเกิดการความขาดสมดุลจากมีส่ิงเร้ามากระตุน้ มีแรงขบัภายในเกิดข้ึน เม่ือ
ไดรั้บการตอบสนองเร่ืองนั้นแลว้ ก็จะเกิดความตอ้งการใหม่ๆ มาทดแทนวนเวยีนอยูไ่ม่มีท่ีส้ินสุด  

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในคร้ังนี้ 1) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ย การบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 2) ประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจยั
ของมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2560  3) ประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัหาวสัดุและค่าใช้สอยท่ีใช้
เงินอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2560  4) ประกาศเร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทน และ 
ค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยัของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560   5) ค าสั่ง
มหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง มอบอ านาจอนุมติัจดัหาและอนุมติัเบิกจ่าย  
ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นัชย์นภัส  เราอัครรุ่งเรือง (2561) : การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาระบบติดตาม
สถานะ การเบิกจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า มีความตอ้งการพฒันา ระบบ
ติดตามสถานะ การเบิกจ่ายอยู่ในระดบัมาก ออกแบบระบบอย่างเรียบง่าย สามารถคน้หาสถานะ
ของเร่ืองท่ีส่งมาเบิกเงินได้อย่างรวดเร็ว  ผูใ้ช้งานเสนอว่าควรใช้งานผ่านเครือข่าย Internet และ 
สามารถใชง้านบนสมาร์ตโฟนได,้ ควรเรียกรายงานออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel ได ้และมีการเก็บ
ขอ้มูลของเร่ืองส่ง เบิกท่ีเกินก าหนดการจ่ายเงิน เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน
ต่อไป 
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เสาวภา ทพิย์มาลยั (2560) : ศึกษาพฒันาการให้บริการดา้นการเบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการ
บริหารงานของโรงพยาบาลนครปฐม พบวา่ การประเมินความพึงพอใจดา้นการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การบริหารงานของโรงพยาบาลนครปฐม อยู่ในระดบัมากทุกดา้น และแนวทางการพฒันาการ
ให้บริการด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จัดท าป้ายแสดงการให้บริการท่ีโต๊ะผู ้
ใหบ้ริการ ก าหนดขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน และปรับปรุงพฤติกรรมบริการ 

พรทิวา ปานเพชร์, ภัทร์ พลอยแหวน (2560) : ไดศึ้กษา ประสิทธิภาพการส่ือสารท่ีส่งผล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบว่า 1) ระดับ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร และระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) 
ประสิทธิภาพการส่ือสารท่ีส่งต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สามารถพยากรณ์ได ้ร้อยละ 30  3) 
เพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ควรมีช่องทางท่ีง่ายต่อการกระจายข่าวสาร เช่น ช่องทางการส่ือสารท่ี
ไม่เป็นทางการ และการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกนั  

 
วธิีการวจิัย 

ประชากร  ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีไดรั้บทุน
วจิยัในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2560 จ านวน 101 คน โดยเป็นกลุ่มประชากรทั้งหมด (Census) ท่ีผูว้ิจยั
จะท าการศึกษาโดยถือวา่เป็นประชากรท่ีมีความน่าเช่ือถือสามารถน าผลท่ีไดอ้า้งอิงได ้  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวน
วรรณกรรมทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ติดตามรายงานความก้าวหน้าและการปิดบญัชีของโครงการวิจยั และจากกลุ่มประชากรท่ีผูว้ิจยั
สนใจศึกษาจ านวน 5 ราย มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  ดงัน้ี 1) แบบสอบถามขอ้มูล
ทัว่ไปกลุ่มประชากรจาก  เพศ  อาย ุ ภาระงานของผูป้ฏิบติังาน 2) แบบสอบถามขอ้มูลสภาพปัญหา 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการเวลาตามภาระงาน ดา้นการส่ือสารระหว่างผูป้ฏิบติังานสาย
วชิาการและสายสนบัสนุน ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง การใชจ่้ายเงินทุนวิจยั และดา้นการ
จดัการระบบสนบัสนุนการติดตามการส่งรายงานการวิจยั โดยระบุระดบัความคิดเห็น 1 ถึง 5  คือ 
มากท่ีสุด = 5 ,  มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2 และ นอ้ยท่ีสุด = 5 และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม และ
แปลผลโดยใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนโดยก าหนดคะแนนแทนน ้ าหนกัให้แต่ละช่วงของระดบัความ
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คิดเห็น 5 ช่วง และน าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปเทียบกบัเกณฑ์ 5 ระดบั (อา้งอิงเติมศกัด์ิ สุขวิบูลย,์ 2552)  
ระดบัคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  4.21 - 5.00 (มากท่ีสุด)  3.41 - 4.20 (มาก)  2.61 - 3.40 (ปานกลาง) 1.81 - 
2.60 (นอ้ย) 1.00 - 1.80 (นอ้ยท่ีสุด) 
 ผูว้ิจยัก าหนดการแปลผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Davis’s Descriptors (อา้งใน 
ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2541) ระดบัความสัมพนัธ์ ดงัน้ี  0.70 หรือสูงกวา่ 
(สูงมาก) 0.50 – 0.69 (สูง)  0.30 – 0.49 (ปานกลาง)  0.10 – 0.29 (ต ่า)  0.01 – 0.09 (ต ่ามาก) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ส่ ง แบบส อบถ าม ใ ห้ ผู ้ป ฏิ บั ติ ง า นต า แห น่ ง วิ ช า ก า ร  คณะ วิ ท ย า ศ าสต ร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีไดรั้บทุนวจิยัในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560  จ านวน 101 คน  
              2.   เก็บรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบและวิเคราะห์ผล โดยน าตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
มาวเิคราะห์ค่าทางสถิติเชิงพรรณนา และน าแบบสอบถามตอนท่ี 3 มาสรุปผลขอ้มูลเชิงพรรณนา  
การวเิคราะห์ข้อมูล   

น าขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแบบสอบถาม 101 ชุด ตอนท่ี 1 และ 2 มาวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติใชโ้ปรแกรม SPSS  ก าหนดตวัแปร (Variable Name) ให้สอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดไว้
ในแบบสอบถาม และสร้างคู่มือลงรหสั (Code book) ประมวลผลขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ส าหรับตอนท่ี 3 ด าเนินการวเิคราะห์สรุปผลขอ้มูลเชิงพรรณนา 

 
ผลการวจิัย 

1. ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม เพศชาย 40 คน (ร้อยละ 39.60) และเพศหญิง 61 คน 
(ร้อยละ 60.40)  ช่วงอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี 4 คน (ร้อยละ 3.96)  ช่วงอาย ุ30 – 40 ปี 49 คน (ร้อยละ 
48.51) ช่วงอาย ุ 41 - 50 ปี 32 คน (ร้อยละ 31.68) ช่วงอาย ุ51 – 60 ปี 14 คน (ร้อยละ 13.86) และ
ช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี 2 คน (ร้อยละ 1.98) ระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 3 ปี 14 คน (ร้อยละ 13.86) 
ระยะเวลาปฏิบติังาน 3 – 5 ปี 15 คน (ร้อยละ 14.85) ระยะเวลา 6 – 10 ปี 19 คน (ร้อยละ 18.81) 
ระยะเวลาปฏิบติังาน 11 – 15 ปี 23 คน (ร้อยละ 22.77) และระยะเวลามากกวา่ 15 ปี 30 คน (ร้อยละ 
29.70) 
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2. พบว่า (1) สภาพปัญหาด้านการบริหารจดัการภาระงานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
วชิาการไม่มีผลต่อความตอ้งการระบบติดตาม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)  (2) สภาพปัญหาดา้น
การส่ือสารระหวา่งผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการและผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนวิชาการไม่มีผลต่อ
ความตอ้งการระบบติดตาม อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35)  (3) ระดบัสภาพปัญหาดา้น
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและการใช้จ่ายเงินทุนวิจยัมีผลต่อความตอ้งการระบบ
ติดตามอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)  (4) ระดบัสภาพปัญหาดา้นการจดัระบบสนบัสนุนการ
ติดตามการส่งรายงาน ไม่มีผลต่อความตอ้งการระบบติดตามในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18)  
ตารางที ่1 แสดงสภาพปัญหาท่ีมีผลต่อความตอ้งการระบบการติดตามการส่งรายงานและการปิดบญัชีเงินทุนวจิยั  

สภาพปัญหาทีม่ผีลต่อความต้องการระบบตดิตาม Mean S.D. แปรผล 

 1. ด้านการบริหารจดัการภาระงานของผู้ปฏิบตังิานต าแหน่งวชิาการ                    3.52 0.98 มาก 

1.1 การจดัสดัส่วนเวลาในหน่ึงสปัดาห์มีภาระงานเหมาะสมสามารถด าเนิน
งานวจิยัไดต้่อเน่ือง 

3.34 1.12 ปานกลาง 

1.2 ภาระงานดา้นวจิยั มีความสมัพนัธ์และความสอดคลอ้งกบัภาระงานสอน 3.39 1.03 ปานกลาง 

1.3 มีการส่งเสริมในดา้นการพฒันาภาระงานสอน งานวจิยั และอ่ืนๆ อยูเ่สมอ 3.51 0.97 มาก 

1.4 ไดรั้บการมอบหมายภาระงานดา้นอ่ืนๆ จากผูบ้งัคบับญัชา 3.79 0.82 มาก 

1.5 ไดรั้บการสนบัสนุนดูแลจากภาควชิา/หลกัสูตรอยา่งเหมาะสมในภาระงาน
สอน งานวจิยัและงานดา้นอ่ืนๆ  

3.58 0.92 มาก 

2. ด้านการส่ือสารระหว่างผู้ปฏบิตังิานต าแหน่งวชิาการและสายสนับสนุน 3.35 1.15 ปานกลาง 

2.1 การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนวจิยัไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มูลครบถว้น 
ถูกตอ้งจากผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.75 0.83 มาก 

2.2 ไดรั้บการแนะน าช่วยเหลือเม่ือประสบปัญหาดา้นทุนวจิยัและการรายงาน
โครงการวจิยัจากผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.00 0.84 มาก 

2.3 มีระบบเขา้ถึงขอ้มูลโครงการวจิยัของผูรั้บทุนเอง แสดงรายรับ-รายจ่าย 
และยอดเงินคงเหลือ  ระยะเวลาระหวา่งส่วนกลางของคณะฯ กบัผูท้  าวจิยั 

3.04 1.17 ปานกลาง 

2.4 มีเครือข่ายระบบการส่ือสารภายในระหวา่งผูว้จิยัและผูป้ฏิบติังานสาย
สนบัสนุน เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดท้นัที เม่ือมีเหตุการณ์ส าคญัตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

3.26 1.13 ปานกลาง 

2.5 จดัใหมี้ระบบApplication ผา่นสมาร์ทโฟน ท่ีเขา้ถึงง่าย และมีข่าวสาร 
ตอบปัญหาท่ีพบไดท้นัทีระหวา่งผูป้ฏิบติังานและผูท้  าหนา้ท่ีประสานงานวจิยั 

2.68 1.22 ปานกลาง 
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สภาพปัญหาทีม่ผีลต่อความต้องการระบบตดิตาม Mean S.D. แปรผล 

3. ด้านกฎระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัทุนวจิยัและการใช้จ่ายเงนิทุนวจิยั 3.60 0.97 มาก 

3.1 กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับทุนวจิยัและการใชจ่้ายเงินทุน
วจิยัมีความซบัซอ้นเขา้ใจยาก   

4.03 0.88 มาก 

3.2 แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับทุน การจดัท างบประมาณมีความยุง่ยาก 3.81 0.90 มาก 

3.3 การแจง้เอกสารประกอบการยืน่ค่าตอบแทน ค่าจา้งเพ่ือเขา้ระบบPayroll 
ของมหาวทิยาลยัท าใหก้ารจดัส่งเอกสารครบถว้น  

3.43 0.93 มาก 

สภาพปัญหาทีม่ผีลต่อความต้องการระบบตดิตาม Mean S.D. แปรผล 

3.4 ไดรั้บการช้ีแจงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงวธีิขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนวจิยั 3.40 0.95 ปานกลาง 

3.5 กฎระเบียบขอ้บงัคบัฯ เก่ียวกบัการเงินทุนวจิยัปี พ.ศ. 2560 ท าใหก้าร
เบิกจ่ายเงินทุนวจิยัมีความถูกตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

3.35 1.02 ปานกลาง 

4. ด้านการจดัระบบสนบัสนุนการตดิตามการส่งรายงานการวจิยั 3.18 1.03 ปานกลาง 

4.1 มีระบบช่วยติดตามการด าเนินงานวจิยัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 3.12 1.03 ปานกลาง 

4.2 การจดัตารางแจง้ช่วงเวลาการรับสมคัรทุนจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นประจ า 3.19 0.95 ปานกลาง 

4.3 มีระบบแจง้เตือนผูว้จิยัเป็นระยะ เม่ือถึงก าหนดส่งรายงาน เพ่ือด าเนินงาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

3.12 1.03 ปานกลาง 

4.4 มีการสนบัสนุนช่วยเหลือแนะน าในการแกไ้ขปัญหาท่ีนอกเหนือจากการ
วางแผนงานในโครงการวจิยัจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ 

3.23 1.10 ปานกลาง 

4.5 ระบบการจดัการใชท้รัพยากรของโครงการวจิยัจากส่วนกลางของภาควชิา
หรือคณะ เพื่อสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานวจิยัเป็นไปตามแผนงาน 

3.24 1.06 ปานกลาง 

3. จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่  เพศ  อายุ  และระยะเวลาการปฏิบติังานของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาท่ีมีผลต่อความตอ้งการระบบการติดตามการ
ส่งรายงานความกา้วหนา้และการปิดบญัชีเงินทุนวจิยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงสภาพปัญหาท่ีมีผลต่อความตอ้งการระบบการติดตามการส่งรายงานและการปิดบญัชี
เงินทุนวจิยั ค่าสถิติทดสอบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม t-test (t) และ ค่า Sig. ทดสอบ One-way ANOVA แสดงค่า F และ Sig.  

สภาพปัญหาทีม่ผีลต่อความต้องการ 
ระบบตดิตาม 

เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏบิัตงิาน 

t Sig. F Sig. F Sig. 

1. ดา้นการบริหารจดัการภาระงานของ
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวชิาการ                    

-1.47 0.14  5.16 0.00**  3.63 0.01**  

2. ดา้นการส่ือสารระหวา่งผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งวชิาการและสายสนบัสนุน 

0.03 0.98  4.18 0.00**  5.63  0.00** 

3. ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรับทุนวจิยัและการใชจ่้ายเงินทุนวจิยั 

-1.32 0.19  0.77 0.54   1.92 0.11  

4. ดา้นการจดัระบบสนบัสนุนการติดตาม
การส่งรายงานการวจิยั 

0.44 0.66  1.21  0.31 2.74   0.03* 

รวม -1.10* 0.27 6.54 0.00** 8.98 0.00** 

4. สภาพปัญหาท่ีมีผลต่อความตอ้งการระบบการติดตามการส่งรายงานความกา้วหนา้ของ
โครงการวจิยัและการปิดบญัชีเงินทุนวจิยั โดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ถึงสูงมาก (r=0.79, r=0.83, r=0.56 และ r=0.86)   
 จากผลการตอบแบบสอบถามการศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการระบบการติดตาม
การส่งรายงานโครงการวจิยัและการปิดบญัชีเงินทุนเป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question)  

สภาพปัญหาดา้นภาระงานท่ีปฏิบติั พบวา่  ภาระดา้นการเรียนการสอนและเอกสารต่างๆ 
เช่น งานประกนัคุณภาพการศึกษา มีจ านวนมากและเปล่ียนแปลงบ่อย    

ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังาน พบว่า  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยั ไม่ได้รับการ
สนบัสนุนเคร่ืองมือทดแทนอย่างเพียงพอเหมาะสม และอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี การเขา้ถึง
เคร่ืองมือของส่วนกลางอยาก เน่ืองจากมีผูใ้ชง้านจ านวนมาก  

ดา้นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานวิจยั พบว่า ขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลง ตอ้งรอการ
พิจารณาและจดัท าเอกสารมาก มีผลกระทบเม่ือมีความจ าเป็นเร่งด่วน การแจง้และให้ขอ้มูลไม่เป็น
ระบบ one stop service และเป็นแนวทางเดียวกนัจากฝ่ายขอ้มูล/ติดตามงานวิจยั ขาดการส่ือสาร
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่มีระบบขอ้มูลดา้นการวจิยั (Literacy)  
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ดา้นอ่ืนๆ พบว่า การสนบัสนุนผูว้ิจยัยงัไม่เพียงพอ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนมีหลาย
ขั้นตอน และตอ้งลงนามรับรองเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจ านวนมาก ขอ้บงัคบัพสัดุและแนว
ทางการใช้จ่ายยงัไม่ชัดเจน เปล่ียนแปลงบ่อย และเอกสารจ านวนมาก ขาดการติดตามและแจ้ง
ยอดเงินท่ีไดรั้บอนุมติั และมีการปิดระบบการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ มีผลใหง้านวจิยัล่าชา้ 

ความตอ้งการระบบการติดตามรายงานการวจิยัและการปิดบญัชีเงินทุนวจิยั  พบวา่ 
1. ดา้นภาระงานท่ีปฏิบติั มีความตอ้งการร้อยละ 10  คือ มีความตอ้งการให้ระบบการ

ติดตามมีการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกับภาระงานสอน ภาระงานวิจยั และภาระงานด้านอ่ืนๆท่ีได้รับ
มอบหมาย เพื่อสามารถแสดงเป็นรายงานเสนอผูบ้ริหาร และประกอบการพิจารณาประเมินภาระ
งานในรอบปีงบประมาณต่างๆ  

2. ดา้นทรัพยากรท่ีใชก้ารปฏิบติังาน มีความตอ้งการ ร้อยละ 30 คือ ตอ้งการให้มีระบบการ
เขา้ใชเ้คร่ืองมือส่วนกลางแบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการวางแผนวิจยั และใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน      

3. ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานวจิยั มีความตอ้งการ ร้อยละ 60 คือ มีความตอ้งการให้
มีระบบบริหารทุนวิจยัซ่ึงสามารถใชฐ้านขอ้มูลวิจยัและครอบคลุมผูใ้ชง้าน แบบ one stop service 
และเป็นในแนวทางเดียวกันจากฝ่ายข้อมูล/ติดตามงานวิจัย แจ้งข้อมูลทางอีเมล์ถึงหัวหน้า
โครงการวิจยั การบนัทึกรายงานโครงการวิจยัผ่านระบบ แสดงรายการเงินทุนวิจยัคงเหลือ และ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
ด้านกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและการใช้จ่ายเงินทุนวิจยั มีผลต่อความ

ตอ้งการระบบการติดตาม โดยพบวา่ สภาพปัญหาในระดบัมาก คือ 1) กฎระเบียบขอ้บงัคบัการรับ
ทุนและการใชจ่้ายเงินทุนวจิยัมีความซบัซอ้นเขา้ใจยาก  2) แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งมีความยุง่ยาก และ 
3) เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทน ค่าจา้งซ่ึงเขา้ระบบ Payroll ของมหาวิทยาลยัมีความยุง่ยาก
สภาพปัญหาท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ 1) การแจง้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงวิธีขั้นตอนการเบิกจ่าย
เงินทุนวจิยั  2) กฎระเบียบขอ้บงัคบัฯ เก่ียวกบัการเงินทุนวิจยัปี พ.ศ.2560 ท าให้การเบิกจ่ายมีความ
ถูกตอ้งสามารถตรวจสอบได ้แต่ผูท้  าวจิยัตอ้งปฏิบติัจดัท าเอกสารหลายอยา่ง มีขั้นตอนเก่ียวขอ้งกบั
หลายหน่วยงาน อาจท าใหเ้กิดความสับสน เม่ือมีการจดัท า Flowchart ขั้นตอนระบบงาน และจดัท า
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ป้ายแสดงงานท่ีรับผดิชอบเพื่อความชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวภา ทิพยม์าลยั (2560) 
ท่ีศึกษาแนวทางพฒันาการให้บริการดา้นการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลนครปฐม โดยจดัท า
ป้ายแสดงการใหบ้ริการท่ีโตะ๊เพื่อก าหนดขั้นตอนท่ีชดัเจน  

ดา้นการบริหารจดัการภาระงานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวชิาการ  ไม่มีผลต่อความตอ้งการ
ระบบการติดตาม พบว่า ระดับมาก  เน่ืองจากการก าหนดสัดส่วนของภาระงานจะเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงการปฏิบติังานระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ แต่อาจมี
ปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานต าแหน่งวิชาการจากการบริหารของหน่วยงานท่ีสังกดั 
ไดแ้ก่ จ  านวนอาจารยส์อนในหลกัสูตรรายวิชามากน้อยไม่เท่ากนั เม่ือเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาใน
หลกัสูตรนั้นๆ ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย มีการจดัท าเอกสารจ านวนมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พรทิวา ปานเพชร์, ภทัร์ พลอยแหวน (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการส่ือสารท่ี
ส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  

 ดา้นการส่ือสารระหว่างผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการ ไม่มีผล
ต่อความตอ้งการระบบติดตาม พบว่า ระดบัปานกลาง เน่ืองจากการส่ือสารระหว่างผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งวิชาการและผู ้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีประสานงานวิจัย มีการก าหนดภาระงานของ
ผูป้ฏิบติังานสายสนับสนุน และก าหนดเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดูแลทุนวิจยัแต่ละประเภท แสดง
ขั้นตอนการปฏิบติัเม่ือสมคัรรับทุนวจิยั ขั้นตอนการปฏิบติัเม่ือไดรั้บทุนวิจยั และขั้นตอนการปฏิบติั
เม่ือเบิกจ่ายเงินทุนวิจยั แต่อาจเกิดปัญหาในการเขา้ถึงขอ้มูล เน่ืองจากเขา้ถึงไดเ้พียงทางเวบ็ไซด์
เท่านั้น ยงัไม่มีการจดัท าระบบ Application หรือ ช่วงทาง Social อ่ืนๆ ไดแ้ก่ Facebook Line ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   พรทิวา ปานเพชร์, ภทัร์ พลอยแหวน (2560) เร่ือง ประสิทธิภาพการ
ส่ือสารท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ดา้นการจดัระบบสนับสนุนการติดตามการส่งรายงานการวิจยั ไม่มีผลต่อความตอ้งการ
ระบบติดตาม พบว่า ระดบัปานกลาง เน่ืองจากปัจจุบนัการบริหารจดัการระบบสนบัสนุนทางดา้น
งานวิจยั ใช้การติดต่อส่ือสารทางจดหมาย อีเมล์ และโทรศพัทแ์จง้ข่าวสาร ติดตามการส่งรายงาน
โครงการวิจยั และการเบิกจ่ายเงินทุนวิจยั ซ่ึงอาจไม่เพียงพอหรือเกิดประสิทธิภาพน้อย เน่ืองจาก
ปัจจุบนัระบบการส่ือสารของประเทศไทย มีระบบดิจิทลั 4G รองรับการติดต่อส่ือสารไดม้ากข้ึน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิวา ปานเพชร์, ภทัร์ พลอยแหวน (2560) เร่ือง ประสิทธิภาพการ
ส่ือสารท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ
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งานวิจยัของ นัชย์นภสั  เราอคัรรุ่งเรือง (2561) เร่ืองความต้องการในการพฒันาระบบติดตาม
สถานะการเบิกจ่ายเงินทุนวจิยั  
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 1. ดา้นบุคลากร  ควรมีจดัหาบุคลากรมาปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีการเงินทุนวจิยั ประจ าภาควิชา
หรือหน่วยงาน โดยก าหนดให้ดูแลด้านเงินทุนวิจัยประจ าภาควิชาหรือหน่วยงาน มีหน้าท่ี
ปฏิบติังานด้านเอกสารเงินทุนวิจยัเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารเงินทุนวิจยั และสะดวกต่อการ
ติดต่อส่ือสาร 

2. ด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีการส่ือสาร  ควรมีการสนับสนุนเคร่ืองมือท าวิจยั ให้
เพียงพอและมีการบ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอ  มีการสร้างเครือข่ายส่ือสาร เช่น Application Line 
หรือช่องทาง Social media อ่ืนๆ  เพื่อความรวดเร็ว ทนัเวลา และใหเ้กิดความร่วมมือกนัมากข้ึน 

3. ดา้นระบบการบริหารจดัการ  ควรมีการออกแบบระบบเงินทุนวิจยัและติดตามการส่ง
รายงานโครงการวิจัยแบบออนไลน์  เพื่อลดภาระและช่วยในการประสานงาน กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินทุนวจิยัควรแจง้ใหท้ราบทางอีเมล ์  
 ทั้ งน้ี สามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการส่งรายงาน
โครงการวจิยัใหใ้ชง้านไดจ้ริง และศึกษาผลการพฒันาและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชร้ะบบต่อไป 
แนวทางการพฒันา 

1. ควรส่งเสริมให้มีการร่วมอบรมความรู้ทางดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินโครงการวจิยัและการเบิกจ่ายเงินทุนวจิยัอยา่งต่อเน่ือง ทนัสมยั อยูเ่สมอ 

2. ควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกหรือบริษทัเอกชนในการสนับสนุน
เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ท่ีทนัสมยั ลดตน้ทุน  

3. ควรพฒันาระบบบริหารจดัการเงินทุนวิจยัแบบออนไลน์  ผูป้ฏิบติังานสามารถบนัทึก
ขอ้มูลรายงานความกา้วหนา้เขา้ระบบ ทดแทนการส่งรายงานแบบกระดาษหรือลดทรัพยากร 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และ2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
แก้ไขสภาพปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานสายสนันสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 45 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสาย
สนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรีองล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ดา้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
เบิกจ่ายเงิน ดา้นขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ดา้นผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน ดา้นการวางแผนการ
เบิกจ่ายเงิน ดา้นอุปกรณ์ใชส้ าหรับการเบิกจ่ายเงิน (ค่าเฉล่ีย 2.93  2.91 2.90 2.89 และ 2.80 ตามล าดบั) 
และ 2) ขอ้เสนอแนะ ควรจดัประชุมสัมมนา เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่ง
กนั ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อย่างสม ่าเสมอ หรือทุกๆ รายไตรมาส โดย
เร่ิมจากการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ (Training) ประชุมสัมมนาแบบขนาดกลาง แบบเจาะเฉพาะ
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กลุ่ม (Focus Group) และสุดทา้ยอาจจะมีการนดัพูดคุยแบบรายบุคคล (One by One) เพื่อซกัถาม 
ขอ้ผิดพลาดซ ้ าๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาของผูป้ฏิบติังานไดต้รงจุด และ 3) แนวทางการพฒันา 
สืบเน่ืองจากขอ้เสนอแนะขา้งตน้ท่ีเสนอใหมี้การจดัประชุมสัมมนา โดยมีการเก็บขอ้มูลขอ้ผิดพลาด
ในแต่ละคร้ังมาเป็นขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นกรณีศึกษา เป็นแนวทางในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในคร้ังต่อไป 
โดยจดัท าเป็นคู่มือในรูปแบบเป็นเล่ม และแบบ e-book 

 

ค าส าคญั:  สภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงิน / เงินงบประมาณ / คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

Abstract 
 This research purpose 1) To study the problems and problems with the disbursement of 
budget of the support workers Faculty of Science Mahidol University and 2) To study the 
guidelines for solving the problems regarding the disbursement of the budget of the support 
workers Faculty of Science Mahidol University. The population used in the research is the 
support worker of Faculty of Science Mahidol University 45 people. Collected data using 
questionnaires Statistics used in data analysis were frequency, mean, percentage, standard 
deviation 
 The results of the research were as follows: 1) The level of opinion of the problems 
concerning the disbursement of the budget of the support workers Faculty of Science Mahidol 
University at a moderate level When considering each aspect, it was found that All aspects are at 
a moderate level. By the average order from descending order as follows regulations regarding 
disbursements the process of disbursement the workers regarding the disbursement planning for 
disbursement the equipment used for disbursement (Average 2.93 2.91 2.90 2.89 and 2.80) 
2) Suggestions should be held at a seminar so that the workers can exchange opinions those 
involved in budget disbursements regularly or every quarter, starting from a large seminar 
(Training), medium-sized seminar focus group only and 3) Guidelines development due to the 
above suggestions proposed to organize a seminar each error data has been collected as data for 
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use as a case study. As a guideline for correcting errors next time by creating a manual in the 
form of a book and an e-book. 
 

Keywords: Conditions of disbursement / Budget / Faculty of Science Mahidol University 
 
บทน า 
 การบริหารจดัการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้น
การเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ต้องอาศยั ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั รวมทั้งประสบการณ์ ความรู้ ดา้นการเบิกจ่ายเงินของผูป้ฏิบติังาน 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบได ้ในปัจจุบนัขั้นตอนท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานมีความซับซ้อนในบางขั้นตอน และผูป้ฏิบติังานมีรูปแบบการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
โดยผูป้ฏิบติังานตอ้งเปล่ียนวิธีการและปรับตวัเองเพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีวิธีและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ี
มุ่งเนน้ผลผลิตและผลลพัธ์ของงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยั ท าให้พบปัญหา อุปสรรค ของ
ผูป้ฏิบติังานท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบติังาน ขาดทกัษะและเทคนิคในการปฏิบติังาน
ดา้นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ มีปัญหา
ความล่าชา้ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีหน่วยงานระดบัภาควิชา 12 ภาค หน่วยงานใน
ส านกังานคณบดี 13 หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิชา 2 กลุ่ม และศูนยว์ิจยั 1 ศูนย ์งานคลงัและพสัดุ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานท่ีช่วยใหก้ระบวนการท างานขบัเคล่ือนไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายและพนัธกิจขององค์กร อีกทั้ งเป็นหน่วยงานท่ียงัมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน การท างานของการปฏิบติังานของอาจารย์ และผูป้ฏิบติังาน โดย
ใหบ้ริการทางดา้นการเงินทั้งหมด เช่น การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยั 
และการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการต่างๆ เป็นตน้ เพื่อให้กระบวนการท างานขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา สภาพปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อศึกษาสภาพ
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ปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยน าข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาแก้ไขปัญหา
เ ก่ียวกับการเบิก จ่ายเ งินงบประมาณของผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผู ้ปฏิบัติงานสาย

สนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ

ผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
    ตัวแปรต้น                                              ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา 
-ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 
 

 สภาพปัญหาเกีย่วกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผู้ปฏิบัติงาน
สายสนับสุนน คณวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล แบ่งเป็น 5 
ด้าน ดังนี ้
1.ดา้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน 
2.ดา้นการวางแผนการเบิกจ่ายเงิน 
3.ดา้นขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
4.ดา้นผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงิน 
5.ดา้นอุปกรณ์ใชส้ าหรับการเบิกจ่ายเงิน 

   
แผนภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดการศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ขอบเขตของการวจิัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร : ผูป้ฏิบติังานสายสนันสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

จ านวน 45 คน ประกอบดว้ยผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนท่ีปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่าย สังกดัภาควิชา/งาน 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา : เป็นการศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินของผูป้ฏิบติังาน
สนบัสนุนท่ีปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบไปดว้ย 
ดา้นขอ้บงัคบัการเบิกจ่ายเงิน ด้านการวางแผนการเบิกจ่ายเงิน ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ด้าน
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงิน ดา้นอุปกรณ์ใชส้ าหรับการเบิกจ่ายเงิน 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา : เก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561- เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2562 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.ทราบถึงสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2.ทราบถึงแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 1.ความหมาย 

ทองใบ ธีรานนัทางกรู (2552: 105) ไดใ้หค้วามหมาย “งบประมาณ” หมายถึง การประมาณ
รายรับและรายจ่าย ในแง่ของบญัชี งบประมาณเป็นการแสดงรายรับรายจ่ายในแง่ของแผนงาน เป็น
แผนการใช้จ่ายทรัพยากรของรัฐในการด าเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บเงินงบประมาณดงักล่าว เพื่อ
มาบริหารจดัการทรัพยากรภายในหน่วยงานให้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ภายใตค้วามสุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการด าเนินกระบวนการขบัเคล่ือนการท างาน
บริหารจดัการ ของหน่วยงานใหเ้กิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2.ข้อบังคับมหาวทิยาลยัมหิดล 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความ 

คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพ 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 24 (2) และ (4) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลยัในการประชุม คร้ังท่ี 412 เม่ือวนัท่ี  15 มีนาคม 2551 จึงออกขอ้บงัคบั
ไวด้งัน้ี 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าดว้ย การบริหาร งบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 และ
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2556 

หมวด 7 การเบิกเงิน 
ขอ้ 32 การเบิกเงินเพื่อจ่ายให้แก่ผูมี้สิทธิรับเงินหรือเจา้หน้ีตามขอ้ผูกพนั ให้ส่งหลกัฐาน

การเบิกจ่ายภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐานการเบิกจ่าย กรณีไม่สามารถส่งหลกัฐาน
การเบิกจ่ายไดภ้ายในสามสิบวนั ให้ผูข้อเบิกแจง้เหตุผลท่ีส่งเบิกล่าชา้ โดยขออนุมติัต่ออธิการบดี 
หรือหวัหนา้ส่วนงานแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 33 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงิน รวมทั้งบรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร สมุดบญัชีและ
ทะเบียนต่างๆ ท่ีใชใ้นการเบิกเงิน ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

หมวด 8 การจ่ายเงิน 
ขอ้ 35 ให้ส่วนงานเป็นผูรั้บผิดชอบตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินให้

ถูกตอ้งตามรายการและจ านวนเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 
ขอ้ 36 ส่วนงานจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพนัได้แต่เฉพาะรายการท่ีได้รับการอนุมติัแล้ว

เท่านั้น 
  ข้อ 37 ให้กองคลังและงานคลังของส่วนงานจ่ายเงินตามเอกสารเบิกเงินท่ีได้มีการ
ตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีหรือดอกเอกสารแทนตวัเงินสั่งจ่ายในนามเจา้หน้ี
หรือผูมี้สิทธิรับเงิน หรือในนามส่วนงาน เวน้แต่กรณีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเป็นเงินสด ก็ให้จ่ายเป็น
เงินสดได ้ทั้งน้ีภายในวงเงินท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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ขอ้ 38 หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินในแต่ละประเภท การควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้
เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด โดยท าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
อรสา มุทธิกา (2553) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันากระบวนการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร จากการศึกษาปัญหาและสาเหตุ ของ
ปัญหาในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการวจิยัแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการวางฎีกา พบว่า การวางฎีกาไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ การวางฎีกาล่าชา้เกิน 3 วนั 
หลงัจากวนัตรวจรับเอกสารในขั้นตอนการจดัจา้งไม่ครบถว้น หวัหน้าพสัดุไม่ตรวจสอบเอกสาร
การจดัซ้ือจดัจา้ง ไม่มีการลงนามของผูส่้งของในใบส่งของ เจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน ไม่ไดล้งนามรับ
ของในใบส่งของ ตวัเลข วนัท่ี มีความผิดพลาด แต่ไม่มีการลงนามก ากบั คณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุลงนามไม่ครบถ้วน ซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติังานโดยขาดความรับผิดชอบ ละเลยต่อหนา้ท่ี หน่วยงานผูเ้บิกมีความเร่ง
รีบในการเบิกจ่าย 

2. ดา้นการตรวจสอบฎีกา พบวา่ เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ซ่ึงสาเหตุเกิดมา
จากผูต้รวจฎีกาไม่มีความละเอียดรอบคอบ ไม่หนกัแน่น อะลุม้อล่วยกบัหน่วยงานผูเ้บิก ท าให้เบิก
จ่ายเงินแลว้ตามเอกสารไดไ้ม่ครบถว้น 

3. ดา้นการเสนอผูมี้อ านาจอนุมติัฎีกา พบวา่ การพิจารณาอนุมติัฎีกามีความล่าชา้ ลงนาม
อนุมติัโดยไม่มีความรู้ในรายละเอียดและเอกสารประกอบฎีกา ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ผูมี้อ  านาจอนุมติั 
ไม่มีการมอบอ านาจการอนุมติัให้รองนายกเทศมนตรี เน่ืองจาก นายกเทศมนตรีมีภารกิจมาก ไม่มี
เวลาในการตรวจสอบการอนุมติัฎีกา 

4. ดา้นการจ่ายเงิน พบวา่ ไม่มีใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เม่ือมีการแกไ้ข 
ไม่มีการเซ็นช่ือก ากบั การจ่ายเงินล่าชา้ ติดต่อผูมี้สิทธิรับเงินไม่ได ้ท าให้ตอ้งมีการยกเลิกเช็ค ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงิน ไม่มีความเขม้งวด ขาดความรับผิดชอบ ละเลยต่อหน้าท่ี ไม่เห็น
ความส าคญัของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

จากการศึกษาพบวา่มีแนวทางแกปั้ญหาทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี  
1. ดา้นการวางฎีกา จะตอ้งด าเนินการจดัส่งเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเขา้รับการฝึกอบรมใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง และฝึกความรับผิดชอบเพื่อไม่ให้ละเลยต่อหน้าท่ี เอกสาร
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ประกอบฎีกาต่างๆ จะตอ้งครบถว้น ตามท่ีระเบียบก าหนด 
2. ด้านการตรวจสอบฎีกา ผูต้รวจฎีกาจะต้องศึกษาหาความรู้ จะตอ้งมีความละเอียด

รอบคอบ หนกัแน่น เขม้งวด กวดขนั ในรายละเอียดของเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถว้น จะตอ้ง
ก าหนดขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจ 

3. ด้านการเสนอผูมี้อ านาจอนุมติัฎีกา จะตอ้งมีการมอบอ านาจการอนุมติัฎีกาให้รอง
นายกเทศมนตรี หรือบุคคลท่ีมีอ านาจอนุมติัตามระเบียบ การอนุมติัฎีกาจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน 3 วนัท าการ นบัถดัจากวนัรับฎีกา 

4. ด้านการจ่ายเงิน จะตอ้งจดัส่งเจา้หน้าท่ีเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ เก่ียวกับ
การเงินและบญัชี เพื่อใหมี้ประสบการณ์และเขา้ใจการเก็บหลกัฐานการจ่ายเงิน และการเขียนเช็คสั่ง
จ่ายเงิน 

ดวงพร เจริญวรรธะ (2550) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี  

สภาพปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบว่าสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรีภาพรวม อยูใ่นระดบั
นอ้ย มีค่าเฉล่ีย 1.59 ไดแ้ก่ ดา้นขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดา้นระเบียบการ บริหารเงิน
งบประมาณ ดา้นการวางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดา้นอุปกรณ์ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และดา้นบุคลากรเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อยูใ่นระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 
1.62 1.61 1.60 1.59 และ 1.55 ตามล าดบั  

ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัสระบุรี ตามตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ เก่ียวขอ้งกบัการเบิก
จ่ายเงินและระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี ท่ีมีเพศ และ ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองค์การบริหารส่วนต าบลต่างกนัมีสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่แตกต่างกนั ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน แต่อายุและสถานภาพเก่ียวขอ้งกบัการ เบิกจ่ายเงินต่างกนั มีสภาพปัญหา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .000 คืออายุระหวา่ง 23 - 40 ปี 
กบัอายุมากกวา่ 60 ปี และบุคลากรระดบัปฏิบติัการทัว่ไปกบัผูเ้บิกจ่ายเงิน คนนอก อบต. มีสภาพ
ปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระดบัการศึกษา
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ต่างกนั มีสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
คือระหว่าง มธัยมศึกษาตอนปลายกบั ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีสภาพปัญหาการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแตกต่าง กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

รชยา สิรฐานิช (2551) ได้วิจยัสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ บริหาร
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่  

1. สภาพการบริหารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดันครราชสีมา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
ทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการอนุมติั งบประมาณ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
การจัดเตรียมงบประมาณ ด้านการควบคุมงบประมาณ และ ด้านการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณตามล าดบั  

2. ปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดันครราชสีมา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีปัญหา การบริหาร
งบประมาณอยูใ่นระดบัน้อย ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียปัญหาการบริหารงบประมาณสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการ
ควบคุมงบประมาณ รองลงมาได้แก่ ด้านการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการอนุมติั
งบประมาณ และดา้นการจดัเตรียมงบประมาณ  

3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดั
นครราชสีมา จ าแนกตามขนาดองคก์ารบริหารส่วนต าบล ทั้งโดยรวมและรายดา้นพบวา่ แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่กบั ขนาดกลาง มีสภาพ
การบริหารงบประมาณมากกวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  

4. การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมาณส่วนต าบลในจงัหวดั นครราชสีมา จ าแนก
ตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง มีค่าเฉล่ียปัญหาการบริหาร
งบประมาณต ่ากวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีจ  านวน 2 ดา้น
คือ ด้านการอนุมติังบประมาณ และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จารุวรรณ ภูชา้ง (2552) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ เงิน
รายไดข้องคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาทั้งส่ีดา้นไดแ้ก่ 
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1) ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 2) ดา้นการยมืเงินทดรองจ่าย 3) ดา้นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
และ 4) ดา้นการเบิกจ่ายเงินรายได ้มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น และทุกรายการ ซ่ึงรายการท่ีมี
ปัญหานอ้ย แต่มีค่าเฉล่ียอนัดบัสูงสุด ในดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี คือ ขั้นตอนการให้บริการ
หลายขั้นตอนมีความยุ่งยากและซบัซ้อน ดา้นการยืมเงินทดรองจ่าย คือ การตรวจสอบเอกสารการ
ยืมเงิน ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คือ การจดัท าเอกสารเบิก เงินงบประมาณ ด้านการเบิก
จ่ายเงินรายได ้คือ การตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินรายได ้ 

จรรยพร เขียดสุก (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนาหม่ืนศรี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง จากการศึกษาพบวา่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไดพ้บ
ขอ้บกพร่อง โดยสรุปดงัน้ี  

1. ไม่มีการจดัท าแผนการใชจ่้ายเงินแต่ละปี 
2. การเบิกจ่ายเงินยมืเงินงบประมาณ ไม่มีการเร่งรัดติดตามส่งใชเ้งินยมื 
3. มีการใชจ่้ายเงินผดิวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
4. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากมีการตีความตามขอ้กฎหมาย ระเบียบ

หรือหนงัสือสั่งการท่ีแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในหน่วยงาน 
5. ผูมี้หนา้ท่ีตรวจฎีกาไม่เคร่งครัดการตรวจสอบการเบิกจ่าย  
6. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าเกิดจากไม่มีการมอบหมายงานให้แก่ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนและจาก

การท่ีไดศึ้กษาพบปัญหาขอ้บกพร่องในการเบิกจ่ายเงิน ท าให้ไดแ้นวทางการพฒันาระบบการเบิก
จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหม่ืนศรี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง ดงัน้ี 

1. ควรเคร่งครัดให้หน่วยงานคลงัประสานติดตามการจดัท าแผนของแต่ละส่วน ก่อนการ
เบิกจ่ายเงินทุกสามเดือน 

2. มอบหมายหวัหนา้ส่วนการคลงัมีหนา้ท่ีตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคล ตามสัญญา
การยืมเงิน และเร่งรัดให้เสร็จส้ินในทนัที ก่อนผูย้ืมจะพน้จากต าแหน่งหน้าท่ีไป ควบคุมให้มีการ
บนัทึกในทะเบียนคุมเงินยมืสะสมใหเ้ป็นปัจจุบนั 

3. ควรมีการตรวจสอบโครงการท่ีหน่วยงานต่างๆ ขอรับเงินอุดหนุน  
4. ควรเคร่งครัดใหห้น่วยงานคลงับนัทึกการเบิกจ่ายเงินมดัจ าประกนัสัญญาใหเ้ป็นปัจจุบนั 
5. ควรจดัให้มีการประชุมหาแนวทางในการตีความหมายกฎหมายขอ้ระเบียบ เพื่อถือ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อลดความผดิพลาด 
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6. เคร่งครัดใหห้วัหนา้ส่วนการคลงั หรือผูมี้หนา้ท่ีตรวจฎีกา ปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
อยา่งละเอียดรอบคอบ 

7. ผูบ้งัคบับญัชาควรเคร่งครัดหรือมีมาตรการ และมีค าสั่งอยา่งชดัเจนในการแต่งตั้งการ
ปฏิบติัราชการแทน และการรักษาราชการแทน และให้มีการมอบหมายงานกรณีผูป้ฏิบติังานไม่อยู ่
หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติังานได ้

ปาวนิยั เบนอะสาร (2553) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาการเบิกจ่ายเงินขององคก์าร บริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส จากการศึกษาพบวา่  

1. ขั้นตอนการวางฎีกา องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลุวอยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามระเบียบฯ ท่ีได้
ก าหนดไว ้คือในปัจจุบนัการวางฎีกาทุกประเภท ส่วนการคลงัจะเป็นผูว้างฎีกาของทุกส่วนเสียเอง 
ท าให้เกิดปัญหาของเอกสารการเบิกจ่ายเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูว้างฎีกาไม่ใช่เจา้ของงบประมาณ 
จึงไม่ทราบ เลยละเวน้ไวไ้ม่แสดงยอดงบประมาณคงเหลือให้เห็น ไม่มีลายมือช่ือของหวัหนา้ส่วน
ซ่ึงเป็นผูเ้บิก วางฎีกาเบิกผดิหมวดผิดประเภท และวางฎีกาเบิกเงินผิดส่วน และไดมี้แนวทางพฒันา
แกไ้ขคือ ใหเ้จา้ของงบประมาณในทุกส่วนเป็นผูว้างฎีกาในการเบิกจ่ายเอง โดยให้แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
ข้ึนมาในแต่ละส่วนเพื่อรับผดิชอบงานในการวางฎีกา เบิกจ่ายเงิน เพื่อจะไดมี้การตรวจสอบเอกสาร
ตามขั้นตอนอยา่งมีระบบ  

2. ขั้นตอนการตรวจสอบฎีกา พบว่ายงัมีขอ้บกพร่องและละเลยในการปฏิบติัหน้าท่ี คือ 
เอกสารไม่ถูกตอ้งไม่เป็นไปตามระเบียบ แต่ไดล้งลายมือช่ือในการตรวจสอบฎีกา หรือยงัไม่ไดล้ง
ลายมือช่ือในการตรวจสอบฎีกาแต่ไดเ้สนอฎีกาเพื่ออนุมติัเบิกเงิน สืบเน่ืองจาก ในปัจจุบนัส่วนการ
คลงัเป็นผูว้างฎีกาเบิกจ่ายเงินเองใหเ้กิดความหละหลวม และละเลยต่อหนา้ท่ีและขาดการกลัน่กรอง 
และไดมี้แนวทางการพฒันาแก้ไขคือ ให้เจา้ของงบประมาณทุกส่วนเป็นผูว้างฎีกามายงัส่วนการ
คลัง ดังนั้นในการตรวจสอบฎีกาหัวหน้าส่วนการคลังจึงจะต้อง เคร่งครัดและให้เป็นไปตาม
ระเบียบ หากมีฎีกาท่ีเสนอมาจากส่วนต่างๆ ยงัมีข้อบกพร่อง เอกสารไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบ ผู ้
ตรวจสอบจะตอ้งส่งคืนกลบัไปยงัเจา้ของงบประมาณเพื่อท าการแกไ้ข  

3. ขั้นตอนการอนุมติัฎีกา พบวา่ มีการอนุมติัฎีกาให้เบิกจ่ายเงินได ้แต่ฎีกาไม่ครบถว้นตาม
เช็คสั่งจ่ายเงิน รวมไปถึงฎีกาไม่ถูกต้อง ซ่ึงได้มีแนวทางพฒันาแก้ไข โดยให้เจา้หน้าท่ีการเงิน
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารของแต่ละขั้นตอนให้ถูกตอ้งเรียบร้อยเสียก่อน ก่อนท่ีจะน าฎีกา
เสนอเพื่อขออนุมติัเบิกจ่ายเงิน  
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4. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน พบวา่ในการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
บางฎีกาไม่มีใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้ี หรือมีใบเสร็จรับเงินแต่ขาดลายมือช่ือผูรั้บเงิน หรือ
รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินมีไม่ครบ และมีแนวทางแก้ไขดงัน้ี ในกรณีการเบิกจ่ายเงินให้แก่
เจา้หน้ี เจา้หนา้ท่ีการเงิน จะตอ้งเป็นผูน้ าเช็คไปช าระหน้ีให้กบัเจา้หน้ีดว้ยตนเอง เพื่อป้องกนัความ
ไม่ครบถว้นของเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน โดยก าหนดการจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีเป็นคราว ๆ 

ล าไย โคตุทา (2554) ไดศึ้กษาการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน จงัหวดั
อุดรธานี จากผลการศึกษาพบขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนใน
กรณียืมเงินไปราชการ/อบรม/สัมมนา พบว่าหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ ผูมี้อ  านาจยงั
ไม่ไดล้งนามเพื่ออนุมติัให้ไปราชการ กรณีการส่งใชเ้งินยืมพบวา่เอกสารการจ่ายเงิน เช่นใบส าคญั
การจ่ายไม่ลงลายมือช่ือ ผูย้ืมไม่ลงลายมือช่ือจ่ายทุกฉบับ กรณีโครงการพานักเรียน ไปนอก
สถานศึกษา และเดินทางไกลเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดพบวา่ เอกสารไม่
ครบ เช่น ใบลงทะเบียน หนงัสือตอบวิทยากร และตารางการฝึกอบรม ไม่มีใบส่งมอบ งานจา้ง ไม่
ติดอากรแสตมป์ในสัญญาจา้ง กรณีค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ พบวา่ไม่ลงลายมือ
ช่ือผูค้วบคุมปฏิบติังาน กรณีโครงการจดัการแข่งขนักีฬาขององคก์าร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า
เอกสารท่ีใชใ้นการประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถว้น เช่น ใบลงทะเบียน เอกสารการจดัซ้ือ จดัจา้ง 
ไม่ครบสมบูรณ์ เช่น ไม่มีใบส่งมอบงานจา้ง ไม่ติดอากรแสตมป์ในสัญญาจา้ง และกรณีการเบิกค่า
รักษาพยาบาล พบวา่เอกสารท่ีใชใ้นการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ เช่น ใบเสร็จรับเงินมีอายุเกินกวา่ 1 ปี 
ไม่แนบใบทะเบียนสมรส 

ณาตยา ทองอรุณศรี (2554) ไดศึ้กษาปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ส าหรับการ
เดินทางไปราชการของบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยันเรศวร จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาเก่ียวกบัการ
ด าเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินส าหรับการเดินทางไปราชการ คือไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกบัการเบิกค่าพาหนะรับจา้งของขา้ราชการระดบั 6 หรือพนกังานท่ีเคยด ารงต าแหน่งระดบั 6 
ข้ึนไป และการเบิกค่าทางด่วน ดงันั้น ควรมีการฝึกอบรม สัมมนาและให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ
การเบิกค่าพาหนะรับจา้งของขา้ราชการระดบั 6 หรือพนกังานท่ีเคยด ารงต าแหน่งระดบั 6 ข้ึนไป 
และการเบิกค่าทางด่วน แก่บุคลากรทุกสังกดัในมหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงิน
และบญัชี และไม่เก่ียวกับการเงินและบญัชีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงกนัระหว่าง
เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและผูท่ี้เดินทางไปราชการ ซ่ึงท าให้เกิดความรวดเร็ว 
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และลดปัญหา เก่ียวกบัความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน นอกจากน้ียงัพบวา่มีปัญหาการส่งใช้คืน
เงินยืมทดรองราชการ การขอยืมเงินไปราชการเป็นกรณีเร่งด่วน เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าท่ี
พกั และการเขียนเดินทางไปราชการ ดังนั้น ควรจดัอบรมและให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบัเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ แนวทางปฏิบติัการเดินทางไปราชการโดย
เน้นหัวขอ้ในดา้นการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองราชการ การยืมเงินไปราชการ การเขียนรายงานการ
เดินทาง และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการแก่เจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน
และบญัชีให้มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแม่นย  า สามารถให้ค  าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน และควรเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบั
ระเบียบ ขั้นตอน เอกสารประกอบการเบิกจ่าย พร้อมตวัอย่างการเขียนรายงานการเดินทางไป
ราชการผา่น ทางเวปไซตเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินและบญัชีและไม่ได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบั การเงินและบญัชีไดรั้บทราบและถือปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี 
การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลผ่านทางเวปไซต์ ควรมีระเบียบการเดินทางไปราชการและเอกสาร 
ประกอบการเบิกจ่ายท่ีถูกตอ้ง และทนัสมยัทั้งน้ี ควรสร้างความตระหนักถึงการรับรู้และเขา้ใจ 
เก่ียวกบัระเบียบการเดินทางไปราชการแก่บุคลากรท่ีไม่ได ้ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและ บญัชี
เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายเงินส าหรับการเดินทางไปราชการ นอกจากน้ีควรมีตวัอย่าง แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานการเดินทางพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางไป
ราชการ ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 

นรรธพงศ์ ใคร่เครือ และ นนัทยา บุตรสิน (2558) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัระยอง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงั จ าแนก
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน 3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการบริหารงานคลงัทอ้งถ่ินกบัความคิดเห็นของ
บุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัระยอง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ บุคลากรส่วนการคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ระยอง จ านวน 272 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
จ านวน 232 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ ร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน F-test และ LSD (Fisher’s Least – Significance 
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Difference) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัระยองอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅ = 2.99, S.D. = 0.73) 2) บุคลากรท่ี
มีต าแหน่ง และประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงาน
คลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั แต่บุคลากรท่ีท างานในประเภท
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3) ความรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการบริหารงานคลงัทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของ
บุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัระยอง อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

วธิีการวจิัย 
 การศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล จากหนงัสือ 
เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ และเพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัขอเสนอรายละเอียด
การด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานสายสนนัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
จ านวน 45 คน ประกอบดว้ยผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนท่ีปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่าย สังกดัภาควิชา/งาน 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 45 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความ

คิดเห็นเพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินของผูป้ฏิบติังานสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ประกอบไปดว้ย ดา้นขอ้บงัคบัการเบิกจ่ายเงิน ดา้นการวางแผนการเบิกจ่ายเงิน 
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ดา้นขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ดา้นผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงิน ดา้นอุปกรณ์ใชส้ าหรับ

การเบิกจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1  ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี  2  ค าถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินของผูป้ฏิบติังานสนบัสนุน คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย ด้านข้อบงัคบัการเบิกจ่ายเงิน ด้านการวาง
แผนการเบิกจ่ายเงิน ดา้นขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ด้านผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงิน 
ดา้นอุปกรณ์ใชส้ าหรับการเบิกจ่ายเงิน 

ส่วนท่ี  3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขสภาพปัญหา 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดท้  าการน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบความ

เท่ียงตรง (Validity) และการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) น าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Pre-Test) 
กบัผูป้ฏิบติังานประเภทสนบัสนุน คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีไม่ใช่ประชากรท่ีศึกษา 
จ านวน 30 คน ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 แลว้น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98 โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีไดอ้าศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามแต่ละส่วนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของค าถาม (Content Validity) ความชดัเจน ความถูกตอ้งดา้นภาษา รวมถึง
ความครอบคลุมของเน้ือหา การใช้ภาษาและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อความเขา้ใจง่ายและน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ก่อนน าไปใชก้บักลุ่มทดสอบต่อไป 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. เตรียมเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 
2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา ตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นของแบบสอบถามท่ี

ไดรั้บกลบัคืนมา 
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3. การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลขอ้มูล และจดัท าตาราง  วิเคราะห์ทางสถิติ
ต่าง  ๆ ท่ีตอ้งการ 

4. แปลความหมายขอ้มูลท่ีประมวลผลแลว้  เพื่อจดัท ารายงานผลวจิยัต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิธีการประมวลผลขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม จ านวน 45 ชุด ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แต่ละค าตอบมีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert ,1961 : 97) คือ มีระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยจะ
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
 

     ระดบัความคิดเห็น                                       คะแนน 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 
เห็นดว้ยมาก 4 
เห็นดว้ยปานกลาง 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 2 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 
ในการแปลความหมายของคะแนนท่ีใช้ในการตีความของคะแนนเฉล่ียท่ีใช้กับการ

วิเคราะห์ความคิดเห็นสภาพปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบัติงานสาย
สนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงผูว้ิจยัแบ่งช่วงระดบัคะแนนได ้5 ระดบั โดยใช้
ค่าเฉล่ียจากขอ้มูลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยการหาความกวา้ง อนัตรภาคชั้น (Class Interval) 
ดงัน้ี (วฒันา,2533 : 19) 
อนัตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 
 จ านวนชั้น 
แทนค่า           = 5-1 

   5 
   = 0.80 

ดงันั้น เกณฑค์่าเฉล่ียของการใหร้ะดบัคะแนนในแต่ละอนัตรภาคชั้นมีลกัษณะดงัน้ี 
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คะแนนค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง  มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
คะแนนค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง  มีความเห็นดว้ยมาก 
คะแนนค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความเห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความเห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการวจิัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพฒันาแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสาย
สนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิจยัในรูปของตารางและการบรรยายประกอบ โดยเรียงล าดบัผลการวิจยั
ดงัน้ี 
 ส่ วนท่ี  1  ข้อมู ล ส่ วนบุคคลของผู ้ป ฏิบั ติ ง านสายสนับส นุน  คณะวิทย าศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 45 คน ประกอบดว้ย เพศหญิง จ านวน 41 คน (ร้อยละ 91.1) และเพศชาย 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.9) อายุมากสุด 57 ปี และน้อยสุด 23 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี 
จ านวน 35 คน (ร้อยละ 77.8) ปริญญาโท จ านวน 9 คน (ร้อยละ 20.0) และปริญญาเอก 1 (ร้อยละ 2.2) 
ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-5 ปี จ  านวน 15 คน (ร้อยละ 26.7) ระยะเวลาปฏิบติังาน 6-10 ปี จ  านวน 12 คน (ร้อย
ละ 22.3) ระยะเวลาปฏิบติังาน 11 ปีข้ึนไป จ านวน 18 คน (ร้อยละ 40.0) 
 ส่วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของสภาพปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัญหา
เ ก่ียวกับการเบิก จ่ายเ งินงบประมาณของผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยเร่ืองล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ ดา้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน ดา้นขั้นตอนการ
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เบิกจ่ายเงิน ดา้นผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน ดา้นการวางแผนการเบิกจ่ายเงิน ดา้นอุปกรณ์ใช้
ส าหรับการเบิกจ่ายเงิน (ค่าเฉล่ีย 2.93  2.91 2.90 2.89 และ 2.80 ตามล าดบั)  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ̅   ระดับสภาพปัญหา 

1. ดา้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน 2.93 1.13 ปานกลาง 
2. ดา้นการวางแผนการเบิกจ่ายเงิน 2.89 0.99 ปานกลาง 
3. ดา้นขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.91 1.15 ปานกลาง 
4. ดา้นผูป้ฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงิน 2.90 1.25 ปานกลาง 
5. ดา้นอุปกรณ์ใชส้ าหรับการเบิกจ่ายเงิน 2.80 1.22 ปานกลาง 

รวม 2.89 1.15 ปานกลาง 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลและศึกษาแนวทางการพฒันา
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดท้ราบถึงสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังาน
สายสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และทราบถึงแนวทางการพฒันาแกไ้ขสภาพ
ปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสายสนับสุนน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และ
น าเสนอผลการวิจยัในรูปของตารางและการบรรยายประกอบ ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาสภาพ
ปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดลในแต่ละดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.89) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน (ค่าเฉล่ีย 2.93) และ
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เรียงตามล าดบัขอ้ 1. ผูป้ฏิบติังานคิดวา่ขอ้บงัคบัการเบิกจ่ายเงินท าให้เกิดปัญหา 2. ผูป้ฏิบติังานคิด
วา่รายละเอียดของขอ้บงัคบัการเบิกจ่ายเงินท าให้เกิดปัญหา 3. ผูป้ฏิบติังานคิดวา่หลกัฐานการเบิก
จ่ายเงินท าใหเ้กิดปัญหา 4. ผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการเบิกจ่ายเงินท าใหเ้กิดปัญหา (ค่าเฉล่ีย 
3.00 3.00 2.98 และ 2.76) ตามล าดบั เน่ืองจากความรู้ความเขา้ใจการเบิกจ่ายเงิน จะตอ้งให้
ความส าคญัของพฒันากระบวนการท างาน สอดคลอ้งกบั นรรธพงศ ์ใคร่เครือ และ นนัทยา บุตรสิน 
(2558) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับปัญหาการ
บริหารงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงั จ าแนกตามประเภทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ของบุคลากรเก่ียวกบั
การบริหารงานคลงัทอ้งถ่ินกบัความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัระยอง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากรส่วนการคลงั
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง จ านวน 272 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย
การค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ จ านวน 232 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
F-test และ LSD (Fisher’s Least – Significance Difference) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของบุคลากร
เก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง อยู่ในระดบั
ปานกลาง ( ̅ = 2.99, S.D. = 0.73) 2) บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง และประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง
แตกต่างกนั แต่บุคลากรท่ีท างานในประเภทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัระยองไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการบริหารงานคลงั
ทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานคลงัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
จากการศึกษาพบวา่ผูป้ฏิบติังานให้ความเห็นวา่ ดา้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน ท า

ใหเ้กิดปัญหามากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นเร่ือง ขอ้บงัคบัการเบิกจ่ายเงิน รายละเอียดของขอ้บงัคบัการเบิก
จ่ายเงิน หลกัฐานการเบิกจ่ายเงิน และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการเบิกจ่ายเงิน  ดงันั้น  

1.ควรจดัประชุมสัมมนาเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูป้ฏิบติังาน
ดว้ยกนัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อยา่งสม ่าเสมอ หรือทุกๆ ไตรมาส เร่ิมจาก
การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ (Training) คือ เชิญผูป้ฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดรวมถึงผูท่ี้มีความ
สนใจในดา้นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขา้ร่วมประชุมสัมมนา ช้ีแจงรายละเอียด ท าความรู้ความ
เขา้ใจ แบบเจาะลึกเก่ียวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของขอ้ความ
ต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงิน หรือการตีความท่ีถูกตอ้งของการเบิกจ่ายเงิน ให้ผูป้ฏิบติังานท่ีเขา้ร่วม
ประชุมสัมมนาเขา้ใจตรงกนั มีการติดตามผลหลงัจบประชุมสัมมนา และหากยงัพบขอ้ผิดพลาด
เกิดข้ึน อาจตอ้งจดัประชุมสัมมนาข้ึนอีกคร้ัง  

2.การประชุมสัมมนาแบบขนาดกลาง แบบเจาะเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ก่อน
ผูป้ฏิบติังานเขา้ประชุมสัมมนา ควรมีการท าแบบทดสอบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน เพื่อวดัความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงดูขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนวา่ผิดพลาดจุดใดบา้ง หลงัจากนั้น
เร่ืองท่ีจะจดัประชุมสัมมนาจะเจาะลึก เน้นย  ้าเป็นจุดๆ ตามข้อท่ีเกิดผิดพลาดนั้นๆ เม่ือจบการ
ประชุมสัมมนา ควรมีการท าแบบทดสอบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินอีกคร้ัง เพื่อสรุปผลความรู้ความ
เขา้ใจจากคะแนนในการท าแบบทดสอบ  

3.สุดทา้ยควรมีการนดัพูดคุยแบบรายบุคคล (One by One) เพื่อซกัถาม ขอ้ผิดพลาดซ ้ าๆ ท่ี
เกิดข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาของผูป้ฏิบติังานไดต้รงจุด  
แนวทางการพฒันา 

สืบเน่ืองจากขอ้เสนอแนะขา้งตน้ท่ีเสนอให้มีการจดัประชุมสัมมนา โดยตอ้งท าการเก็บ
ขอ้มูลของข้อผิดพลาดในแต่ละคร้ังมาเป็นข้อมูล เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาให้กบัผูป้ฏิบติังาน เป็น
แนวทางในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดใ้นคร้ังต่อไป โดยจดัท าเป็นคู่มือในรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1.จดัท าคู่มือการเบิกจ่ายเงินเป็นเล่มหนังสือ โดยจะจัดท าคู่มือหน่ึงเล่มต่อหน่ึงหัวข้อ
ขอ้ผดิพลาด พร้อมแนบเอกสารตวัอยา่งท่ีมีความผดิพลาด และเอกสารท่ีมีความถูกตอ้งเขา้ไปในเล่ม
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คู่มือ เพื่อเวลาท่ีผูป้ฏิบติัน าคู่มือไปใช้ท าให้ เขา้ใจได้ง่าย และมองเห็นภาพเอกสารได้ชัดเจนข้ึน 
คู่มือแต่ละหวัขอ้ จดัพิมพอ์ยา่งนอ้ยอยา่งละ 3-5 เล่ม เพื่อจะไดเ้พียงพอกบัผูป้ฏิบติัจะน าไปใชง้าน 

2.จดัท าคู่มือการเบิกจ่ายเงินเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบวีดีโอแบบสั้นๆ ประมาณ 5 
นาที เป็นขอ้มูลใส่ไวใ้นเวบ็งานคลงัและพสัดุ อธิบายให้กะทดัรัด เขา้ใจง่าย เพื่อความสะดวกและ
ทนัสมยั ลดระยะเวลาท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งเดินทางมางานคลงัและพสัดุ เพื่อขอยมืใชคู้่มือ สามารถดู
เป็นวดีีโอคู่มือ และดูเอกสารในมือของผูป้ฏิบติังานควบคู่ไปดว้ย 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสาย
สนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. ควรศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผูป้ฏิบติังานสายสนับสนุน 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และ 2) 

เสนอแนะแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ต  กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ฏิบติังานสาย
สนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 201 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอย่างจาก
สัดส่วนของภาควิชา/งาน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบระดบัชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่ (1) พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 
(ร้อยละ 71.10) เพศชาย (ร้อยละ 28.90) มีอายุมากท่ีสุด 59 ปี อายุน้อยท่ีสุด 23 ปี ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาตรี รองลงมาระดบัปริญญาโท ระยะเวลาปฏิบติังานมากท่ีสุด 37 ปี นอ้ยสุด 
1 ปีโดยสังกดัส านกังานคณบดี (ร้อยละ 62.20) สังกดัภาควชิา (ร้อยละ 37.80) มีพฤติกรรมการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบติังานโดยเฉล่ียทุกวนัต่อสัปดาห์ เฉล่ียวนัละ 7 คร้ังข้ึนไป ระยะเวลาในแต่
ละคร้ังนานประมาณ 4 ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั และช่วงเวลาท่ีใชบ้่อยท่ีสุด คือ 8.00 – 17.00 น. (ทั้งวนั) 
(2) แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ต ผูป้ฏิบติังานมีการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาจท าให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรม องคก์ารควรจดัให้มีการ
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Abstract 

The purpose of this research is to study 1) Internet usage behavior and 2) Suggestive 
guidelines for the development of internet efficiency. The sample group is support workers of 
Faculty of Science Mahidol University 201 peoples by specifying the sample size from the Taro 
Yamane formula, determining the error value equal to 0.05 and calculating the sample from the 
proportion of division / department by using with Stratified Random Sampling method. The 
research instrument was a questionnaire with a reliability of 0.96. The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation. 

The results of the research found that 1) The behavior of internet users of support 
workers Faculty of Science Mahidol University overall is at a moderate level. Most of the 
workers were female (71.10 %), males (28.90 %), the highest age 59 years, the youngest, 23 years 
old. Most education levels Undergraduate followed by the Master's degree level. The maximum 
operating period is 37 years, the lowest 1 year. Under the office of the dean (62.20 %) under the 
department (37.80 %) The behavior of using the internet for the average daily 7 days per week, 
each time for about 4 hours or more per day and the most frequently used time is 8.00 - 17.00 hrs. 
(All day) (2) Guidelines for improving the efficiency of the internet. Operators are constantly 
using the internet. Which will adversely affect health May cause office syndrome The 
organization should provide training to educate information about Act on computer offenses And 
various safety On the computer Public relations provides information to workers when there are 
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various risks. On the internet To reduce the risk of spreading in the organization That will create 
more damage in a wider area 

 
Keyword: behavior, internet, support workers, Faculty of Science, Mahidol University 
 

บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสารสนเทศยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน (Globalization) 

อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนทุกเพศ  ทุกวยั จนกลายเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี
ส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะการส่ือสารด้านอินเทอร์เน็ตท่ีปัจจุบันมี
ความส าคญัมาก การคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ ทั้งดา้นการวิจยั วิชาการ และการสืบคน้ขอ้มูลทัว่ไป 
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศอนัมหาศาล นับว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งในสถาบนัการศึกษา เป็นแหล่ง
วิทยาทานท่ีครอบคลุมทุกแขนง และเม่ือเทคโนโลยีมีการเปล่ียนไป เช่ือมโยงให้มีการส่ือสารมาก
ข้ึน หรือดา้นความบนัเทิง ดา้นโซเชียล ท่ีท าใหเ้ช่ือมโยงทุกเครือข่ายโครงข่ายให้ใกลก้นัมากข้ึน ท า
ใหผู้ป้ฏิบติังานมีทางเลือกมากข้ึน ในการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิง มากกวา่ท่ีจะใชเ้พื่อ
การเรียนสอนอยา่งเดียว 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีโครงสร้างองค์กรประกอบดว้ย ระดบัภาควิชา 12 
ภาควิชา หน่วยงานในส านกังานคณบดี 13 หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิชา 2 กลุ่ม และศูนยว์ิจยั 1 ศูนย ์
(มหาวิทยาลยัมหิดล     , คณะวิทยาศาสตร์ : 2562) งานพฒันาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นฝ่ายท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจยัและดา้นวิชาการ การท างานของ
อาจารย ์บุคลากร โดยให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่าย รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ีดา้นการใหบ้ริการระบบเครือข่ายของคณะวทิยาศาสตร์ มีระบบเครือข่ายส่ือสารบริการทั้งแบบ
ไร้สาย (Wireless) และแบบมีสาย (Wired)  

จากกรณีศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จึงเป็นความสนใจของการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อคน้หาค าตอบท่ีสามารถ
อธิบายถึงพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตของผูป้ฏิบติังาน และเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
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และพฒันาประสิทธิภาพการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีดียิ่งข้ึน เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน  คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการใชอิ้นเทอร์เน็ต ของผูป้ฏิบติังานสาย

สนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
                ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผูป้ฏิบติังานสาย
สนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

1.1 ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรท่ีใช้วิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานสายสนับสนุนคณะ
วทิยาศาสตร์ จ านวน 404 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562)   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
 - ระดบัการศึกษา 

- ระยะเวลาปฏิบติังาน 
- สังกดั 
- ต  าแหน่ง 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปฏิบัติงาน 
ส า ย ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  
จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 
- ดา้นการปฏิบติังาน 
- ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
- ดา้นความบนัเทิง 
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1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ฏิบติังานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน  201 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใชว้ิธีค  านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของภาควิชา/งาน ดว้ย
วิธีการสุ่มแบบระดบัชั้น (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ใน
ประชากรออกเป็นกลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ในการวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
ของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และเสนอแนะแนวทางการ
พฒันาประสิทธิภาพการใช้อินเตอร์เน็ต ของผูป้ฏิบัติงานสายสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา : ด าเนินการภายในระยะเวลา 3 เดือน (ธันวาคม 2561 -
กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.  ทราบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์

มหาวทิยาลยัมหิดล 
2.  ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพการใช้

งานอินเทอร์เน็ต ของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1.ความหมายและความส าคัญของอนิเทอร์เน็ต 
ความหมายและความส าคญัของอินเทอร์เน็ต โดย พุทธรักษ์ มุลเมือง  (2556) กล่าวว่า 

อินเทอร์เน็ต (Internet) นั้นย่อมาจากค าว่า “International network” หรือ “Inter Connection 
network” ซ่ึงหมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้
ไวด้้วยกนั เพื่อให้เกิดการส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกนั โดยอาศยัตวัเช่ือมเครือข่าย
ภายใต้มาตรฐานการเช่ือมโยงเดียวกนันั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดวิธีการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ซ่ึงโปรโตคอลน้ีจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ท่ีมี
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ฮาร์ดแวร์ ท่ีแตกต่างกนัสามารถติดต่อถึงกนัไดก้ารท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท าให้สามารถเคล่ือนยา้ย
ข่าวสารขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงได ้โดยไม่จ  ากดัระยะทางส่งขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ ทั้ง
ข้อความตวัหนังสือภาพและเสียง  โดยอาศยัเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายลา้นเคร่ืองทัว่โลกเช่ือมต่อกบัระบบท าให้คนในโลกทุกชาติ
ทุกภาษาสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางไปโลกทั้งโลก เปรียบเสมือนเป็นบา้นหน่ึง
ท่ีทุกคนในบา้นสามารถพูดคุยกนัไดต้ลอด 24 ชัว่โมงประหยดัเวลาค่าใชจ่้ายแต่เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมโลกปัจจุบันมา อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเร่ิมใช้งานคร้ังแรกในปีพ .ศ . 2532 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดเ้ช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ผ่านระบบโทรศพัท์ทางไกล
ระหวา่งประเทศ) กบัมหาวทิยาลยัในออสเตรเลีย เพื่อการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และปี พ.ศ. 
2535 ไดมี้การเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยา่งถาวรโดยมีจุดเช่ือมต่อ Gateway 2 แห่ง คือ 
ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
อินเทอร์เน็ตเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในระดบัมหาวทิยาลยั (Campus network) แลว้จึงเช่ือมต่อเขา้
สู่อินเทอร์เน็ตอยา่งสมบูรณ์ เม่ือเดือนสิงหาคม 2535 และในปี 2538 การส่ือสารแห่งประเทศไทย 
(กสท.) ร่วมมือกบัเอกชนรายแรกโดยใช้ช่ือว่าอินเทอร์เน็ตเคเอสซี (KSC) ในการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชยเ์รียกโดยยอ่วา่ ISP (Internet service provider) รูปแบบการเช่ือมต่อของ
อินเทอร์เน็ตการเช่ือมต่อเขา้อินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย (Wire internet) แบ่งไดต้ามความลกัษณะของผู ้
ใชไ้ดด้งัน้ี 

1. การเช่ือมต่อแบบองคก์ร ในกรณีน้ีผูข้อเช่ือมต่อเป็นองคก์รท่ีมี การจดัตั้งระบบเครือข่าย
ใชง้านภายในองคก์ร (LAN) อยูแ่ลว้การเช่ือมต่อสามารถเอาเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้น
มาเช่ือมต่อไดเ้ลยจะท าให้เคร่ืองอ่ืนๆ ในระบบทั้งหมดสามารถเขา้ไปใชง้านในอินเทอร์เน็ตไดก้าร
เช่ือมต่อแบบน้ีอาจเช่ือมต่อผา่นทางสายโทรศพัทห์รือคู่สายเช่า (Lease line)  

2. การเช่ือมต่อส่วนบุคคล บุคคลทัว่ไปสามารถขอเช่ือมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตโดยใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้ยูเ่ช่ือมต่อผา่นทางสายโทรศพัทผ์า่นอุปกรณ์ท่ี เรียกวา่ Modem การเช่ือมต่อแบบ
น้ีเรียกวา่การเช่ือมต่อแบบ Dial-up โดยผูใ้ชต้อ้งสมคัรเป็นสมาชิกของ ISP ก่อน องคป์ระกอบของ
การใชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนบุคคล  
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Modem คืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปลงสัญญาณดิจิทลั  (Digital) ซ่ึงเป็นสัญญาณใน
คอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อก (Analog) เช่น สัญญาณเสียงเพื่อส่งไปตามสายโทรศพัทแ์ละ
แปลงกลบัเป็นสัญญาณดิจิทลัอีกคร้ังเม่ือสัญญาณถึงปลายทาง Modem แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. โมเด็มแบบติดตั้งภายนอก (External modem) เป็นโมเด็มท่ีติดตั้งกบัคอมพิวเตอร์
ภายนอกสามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกเพราะในปัจจุบนัการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์จะผา่น USB 
พอร์ต (Universal serial bus) ซ่ึงเป็นพอร์ตท่ีนิยมใชก้นัมาก  

2. โมเด็มแบบติดตั้งภายใน (Internal modem) เป็นโมเด็มท่ีเป็นการ์ดคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้ง
ติดตั้งเขา้ไปกบัแผงวงจรหลกัหรือเมนบอร์ด (Main board) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โมเด็มประเภท
น้ีจะมีราคาถูกกว่าโมเด็มแบบติดตั้งภายนอกเวลาติดตั้งตอ้งอาศยัความช านาญในการเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และติดตั้งไปกบัแผงวงจรหลกั  

3. โมเด็มส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ (PCMCIA modem)  
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless internet)  
1. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านเคร่ืองโทรศพัท์บา้นเคล่ือนท่ี PCT เป็นการ

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket 
PC) ผูใ้ช้จะตอ้งมีโมเด็มชนิด PCMCIA ของ PCT ผูใ้ช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายไดใ้นเขต
กรุงเทพและปริมณฑล  

2. การใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือโดยตรง (Mobile internet)  
2.1 WAP (Wireless Application Protocol) เป็นโปรโตคอลมาตรฐานของอุปกรณ์ไร้สายท่ี

ใชง้านบนอินเทอร์เน็ตใชภ้าษา WML (Wireless Markup Language) ในการพฒันาข้ึนมาแทนการ
ใชภ้าษา HTML (Hypertext markup Language) ท่ีพบใน www โทรศพัทมื์อถือปัจจุบนัหลายๆ ยี่ห้อ
จะสนบัสนุนการใช้ WAP เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตซ่ึงมีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลท่ี 9.6 kbps และ
การใช ้WAP ท่องอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีการคิดอตัราค่าบริการเป็นนาทีซ่ึงยงัมีราคาแพง 

2.2 GPRS (General packet radio service) เป็นเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึนเพื่อให้
โทรศพัทมื์อถือสามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตดว้ยความเร็วสูงและสามารถส่งขอ้มูลไดใ้นรูปแบบ
ของมลัติมีเดีย ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความภาพกราฟิก เสียงและวดิีโอ ความเร็วในการรับส่งขอ้มูลดว้ย
โทรศพัทท่ี์สนบัสนุน GPRS อยูท่ี่ 40 kbps ซ่ึงใกลเ้คียงกบัโมเด็มมาตรฐานซ่ึงมีความเร็ว 56 kbps 
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อตัราค่าใชบ้ริการคิดตามปริมาณขอ้มูลท่ีรับ-ส่งตามจริง ดงันั้นจึงท าให้ประหยดักวา่การใช ้ WAP 
และยงัส่ือสารไดร้วดเร็วข้ึนดว้ย 

2.3 โทรศพัทร์ะบบ CDMA (Code Division Multiple Access) ระบบ CDMA นั้นสามารถ
รองรับการส่ือสารไร้สายความเร็วสูงไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถท าการรับส่งขอ้มูลไดสู้งสุด 153 
Kbps ซ่ึงมากกว่าโมเด็มท่ีใช้กบัโทรศพัท์ตามบ้านท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพียง 56 kbps 
นอกจากน้ีระบบ CDMA ยงัสนบัสนุนการส่งขอ้มูลระบบมลัติมีเดียไดด้ว้ย  

2.4 เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth technology) เทคโนโลยีบลูทูธถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อใชก้บั
การส่ือสารแบบไร้สายโดยใชห้ลกัการการส่งคล่ืนวิทยุท่ีอยูใ่นยา่นความถ่ีระหวา่ง 2.40 - 2.48 GHz 
ในปัจจุบนัน้ีได้มีการผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ  เพื่อใช้ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ชนิด เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ คอมพิวเตอร์พอ็คเก็ตพีซี  

3. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยโน้ตบุ๊ก (Notebook) และเคร่ืองปาล์ม (Palm) ผ่าน
โทรศพัทมื์อถือท่ีสนบัสนุนระบบ GPRS โทรศพัทมื์อถือท่ีสนบัสนุน GPRS จะท าหนา้ท่ีเสมือน
เป็นโมเด็มใหก้บัอุปกรณ์ท่ีน ามาพ่วงต่อ ไม่วา่จะเป็น NoteBook หรือ Palm และในปัจจุบนับริษทัท่ี
ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไดมี้การผลิต SIM card ท่ีเป็น Internet SIM ส าหรับโทรศพัทมื์อถือ
เพื่อใหส้ามารถติดต่อกบัอินเทอร์เน็ตไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

2.พฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ต 
หฤทยั วงศสิ์ทธิพนัธ์ุ (2553) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฎัอุดรธานี โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผลงานวิจยัพบว่า 
อาย ุชั้นปีท่ีศึกษา และรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ภาณุวฒัน์ กองราช (2554) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภคอินเทอร์เน็ตของบุคคลเป็น
การกระท า เพื่อเติมเต็มความตอ้งการของมนุษยแ์ละช่วยชดเชยความตอ้งการท่ีขาดหายไปของ
บุคคล 

จากแนวคิดดงักล่าวอาจจะสรุปไดว้า่ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต หมายถึง ประสบการณ์
และทกัษะในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ความรู้ความสามารถในการใชอิ้นเทอร์เน็ตความสามารถในการ
เขา้ถึงสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการ ความสะดวกในการใช้เพื่อรับส่งขอ้มูลข่าวสาร และไม่
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ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายของผูใ้ช้หรือใช้เพื่อซ้ือสินคา้สินคา้และบริการต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการ
ของตนเองทั้งทางดา้นร่างกาย และทางดา้นจิตใจ 
 3. ประวตัิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนาม 
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อจดัการศึกษาเตรียมแพทย ์และเตรียม
ประเภทวชิาอ่ืน  ๆข้ึนภายในมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติัยกฐานะข้ึน
เป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี - โท - เอก ในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2511 คณะ
วิทยาศาสตร์ไดย้า้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ พื้นท่ีปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2512 มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ไดรั้บพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ให้ใชพ้ระนามาภิไธย 
มหิดล เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัย และต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการใน
มหาวทิยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะวทิยาศาสตร์ จึงไดใ้ชช่ื้อใหม่เป็น คณะวิทยาศาสตร์ 
ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีท่ีท าการ 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขต
ศาลายา ส าหรับการเรียนการสอนวชิาพื้นฐาน นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-2 และเป็นสถานท่ีปฏิบติัการ
วิจยั ซ่ึง MUSC เป็นผูน้ าการศึกษาถึงระดบัปริญญาเอกทางสาขาวิทยาศาสตร์ สร้างนักวิจยัระดบัมนัสมอง
ให้กบัประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ี
ผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก และผลิตบณัฑิตปริญญาตรี - โท - เอก ออกมาอยา่งต่อเน่ือง บณัฑิตเหล่าน้ีไดรั้บ
ใชส้ังคม เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค ผลผลิตจาก MUSC คุณภาพสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล ผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ (คณะวิทยาศาสตร์, 2556) ในการบริหารงานของ
คณะวทิยาศาสตร์ มีคณบดี เป็นผูน้ าดา้นวิชาการและการบริหารจดัการมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมก าหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานตามภารกิจหลกั เพื่อให้ด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบั
นโยบาย เป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลยั มีคณะท่ีปรึกษาคณบดี ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า 
ผูบ้ริหาร ผูใ้ช้บณัฑิต ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบด้วย 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย ์
โครงสร้างส่วนสนับสนุนองค์การ ภายใตส้ านักงานคณบดี ประกอบด้วย 13 งาน และ 1 โครงการจดัตั้งงาน 
นอกจากน้ียงัมีหน่วยวจิยัและเครือข่ายวิจยั ของคณะวทิยาศาสตร์ จ  านวน 12 หน่วย  

4.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
อญัชลี ทิพยโ์ยธิน (2555) พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต คือ การกระท าท่ีแสดงออกถึงการ

ใชอิ้นเทอร์เน็ตของ แบ่งเป็น 4 ดา้น คือดา้นการศึกษา ดา้นความบนัเทิง ดา้นการติดต่อส่ือสาร และ
ดา้นประโยชน์ของการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
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จงกล พุทธิชยักุล (2555) กล่าววา่ พฤติกรรมการใชแ้หล่งขอ้มูลมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ 
โดยสารสนเทศศาสตร์ไดผ้สมผสานแนวคิดและทฤษฎีจากสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น จิตวิทยา พฤติกรรม
การส่ือสารการตลาด และสังคมศาสตร์มาพฒันากรอบทฤษฏีและช้ีน าการศึกษาวิจยั เพื่อให้เขา้ใจวา่
มนุษยแ์สวงหาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่างไรและน าความเขา้ใจนั้นออกมาแบบระบบ
สารสนเทศท่ีสนองตอบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมชาย สายบุตร (2557) กล่าววา่ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต หมายถึง ลกัษณะการใชง้าน
ในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามพฤติกรรมของการใชง้านอินเทอร์เน็ต เพื่อการติดต่อส่ือสาร
คน้ควา้หาความรู้แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชง้าน แตกต่างไปตามพฤติกรรมการใชง้านของแต่ละ
บุคคล 

 

วธิีการวจิัย 
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผูป้ฏิบติังานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล จากหนงัสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง  ๆการสร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือการวิจยัท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผูป้ฏิบติังานสาย
สนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และเพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้ผูว้จิยัขอเสนอรายละเอียดการด าเนินการวิจยัตามล าดบั ดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรท่ีใช้วิจยั คือ ผู้ปฏิบตัิงานสายสนบัสนนุ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 404 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2562)  

2) กลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ปฏิบตังิานสายสนบัสนนุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 

201 คนโดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายด้วยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใช้วิธีค านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือก
กลุ่มตวัอย่าง 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสดัส่วนของส่วน
งาน ด้วยวิธีการสุม่แบบแบง่ระดบัชัน้ (Stratified Sampling) แล้วท าการเลือกหน่วยตวัอย่างจากประชากร
แตล่ะกลุม่มาให้ครบทกุกลุ่ม 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความ

คิดเห็นพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความ
บนัเทิง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1  ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี  2  ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของผูป้ฏิบติังานสาย

สนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
ส่วนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการใชอิ้นเทอร์เน็ต ของผูป้ฏิบติังาน

สายสนบัสนุน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าหนังสือถึงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) ก่อนน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) 
 2. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการทดสอบ Try Out จ านวน 30 ชุด 
 3. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงภาควิชา/งานต่าง  ๆภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมแนบแบบสอบถาม เพื่อจ่ายแจกให้กบัผูป้ระสานงาน ตามจ านวนท่ีสุ่มตวัอยา่ง เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
 4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบหา
ความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล
ได ้จ านวน 201 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ภายหลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และใช้
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยท าการจดัหมวดหมู่ของข้อคิดเห็นท่ีคล้ายคลึงกันหรือ
เหมือนกนั โดยค านวณจากสูตร (ประคอง กรรณสูต, 2542) แปลความหมายไดด้งัน้ี 
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  4.21 – 5.00  คะแนน   หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20  คะแนน   หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
  2.61 – 3.40  คะแนน   หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.81 – 2.60  คะแนน   หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.80  คะแนน   หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
และวิเคราะห์ประชากรกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane’s ในระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ความคลาด
เคล่ือน 0.05) น ามาค านวณหาขนาดตวัอยา่ง 201 คน 

 
ผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และส าเสนอผลการวิจยั
ในรูปของการบรรยาย ผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.10) อายุมากสุด 59 ปี อายุ
นอ้ยท่ีสุด 23 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 54.20) ระยะเวลาปฏิบติังานมากสุด 37 ปี 
นอ้ยสุด 1 ปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกดัส านกังานคณบดี (ร้อยละ 62.20) สังกดัภาควิชา 
(ร้อยละ 37.80) 
 2. พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของผูป้ฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ด้านการปฏิบติังาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64 คะแนน) รองลงมาด้านการติดต่อส่ือสาร 
(ค่าเฉล่ีย 3.54 คะแนน) และดา้นความบนัเทิง อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.57 คะแนน) รายละเอียดตามตารางท่ี 
1 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต โดยรวม 

พฤติกรรมการใช้งานอนิเทอร์เน็ต  ̅ S.D. แปลผล 
1. ดา้นการปฏิบติังาน 3.64 0.61 มาก 
2. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 3.54 0.74 มาก 
3. ดา้นความบนัเทิง 2.57 1.00 นอ้ย 

รวม 3.25 0.78 ปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ของผูป้ฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25 คะแนน) คือ ดา้นการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.64 คะแนน) ด้านการติดต่อส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 3.54 คะแนน) และดา้นความ
บนัเทิง (ค่าเฉล่ีย 2.57 คะแนน) ตามล าดบั ดา้นท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นการปฏิบติังาน โดยพิจารณาเป็น
รายด้านได้แก่ 1. ผูป้ฏิบัติงานใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.97 คะแนน) 2.ผูป้ฏิบติังานใชอิ้นเทอร์เพื่อสั่งซ้ือสินคา้เพื่อน ามาปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.86 
คะแนน) 3. ผูป้ฏิบติังานใชอิ้นเทอร์เน็ตดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆ ส าหรับการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 
3.84 คะแนน) 4. ผูป้ฏิบติังานใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อท างานในปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.81 คะแนน) 5. 
ผูป้ฏิบติังานใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความเห็นในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.70 
คะแนน) 6. ผูป้ฏิบติังานใชข้อ้มูลจากการคน้หาทางอินเทอร์เน็ตเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.69 คะแนน) 7. ผูป้ฏิบติังานค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแทนการค้นหาข้อมูลจาก
หอ้งสมุด (ค่าเฉล่ีย 3.64 คะแนน) 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต ของผูป้ฏิบติังาน

สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเสนอแนะแนวทางการพฒันา
ประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ต ของผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และ
น าเสนอผลการวจิยัในรูปของตารางและการบรรยายประกอบ ผลการวจิยั 

1. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.64 
คะแนน) ด้านการติดต่อส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 3.54 คะแนน) และด้านความบันเทิง (ค่าเฉล่ีย 2.57 
คะแนน) ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรัญญา เสริมไชยพฒัน์, ศุภกาญจน์ แกว้ศรีนวล และ
ทีมงาน (2561) พบว่า ภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัใช้งานบางโอกาส โดยมีค่าเฉล่ีย 3.22 หาก
พิจารณารายดา้นพบว่า การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในเวลาท างาน อยู่ในระดบัใชง้านบ่อยคร้ังโดยมีค่าเฉล่ีย 
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3.42 ขณะท่ีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อส่วนบุคคล อยูใ่นระดบัใชง้านบางโอกาส โดยมีค่าเฉล่ีย 3.06 ผล
การศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน พบวา่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในภาพรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.89 หากพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยูใ่นเห็นดว้ยระดบัมาก โดย
ประสิทธิภาพดา้นคุณภาพ ประสิทธิภาพดา้นผลการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งในงาน
ภายในเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ีย 4.03  3.94 และ 3.71 ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่พนกังานท่ีมี
อายุแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน  รายได ้และอายงุานแตกต่างกนัประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนัและพบวา่การใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ในการท างาน และการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในเร่ืองส่วนตวัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การท างานในระดบัมีความสัมพนัธ์กนับา้งและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มโดยมีค่า r = (-0.026) 
และ r = (-0.042) ตามล าดบั แสดงวา่ถา้พนกังานการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากข้ึนจะท าให้ประสิทธิภาพใน
การท างานลดลง 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย  
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน โดยมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบติังานโดยเฉล่ีย ทุกวนั
ต่อสัปดาห์ วนัละ7 คร้ังข้ึนไป โดยระยะเวลาท่ีผูป้ฏิบติังานใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบติังานในแต่
ละคร้ังนานประมาณ 4 ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั ช่วงเวลาท่ีผูป้ฏิบติังานใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อปฏิบติังาน
บ่อยท่ีสุด คือ 8.00 – 17.00น. (ทั้งวนั) นั้น 

จากขอ้มูลดงักล่าวส่ือใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ผูป้ฏิบติังานมีการใชง้านอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา 
เพื่อการส่ือสาร การส่งอีเมล ์คน้ควา้หาขอ้มูลหรือความรู้เพิ่มเติม หรือดา้นความบนัเทิง แต่อยา่งไรก็
ตาม การท่ีผูป้ฏิบัติใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาทั้ งวนั อาจจะส่งผลเสียในเร่ืองสุขภาพต่อ
ผูป้ฏิบติังาน เช่น การอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไป ส่งผลเสียต่อสายตา โรคปวดหลัง โรค
ออฟฟิศซินโดรม เป็นตน้ ทั้งน้ี ในการใชง้านอินเทอร์เน็ต องคก์ารควรส่งเสริม หรือแนะน าความรู้
ความเขา้ใจ ให้ผูป้ฏิบติังานตระหนักถึงขอ้มูลเก่ียวกบัพระราชบญัญติัว่าด้วยเร่ืองการกระท าผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี รวมทั้งดา้นความ
ปลอดภยับนโลกออนไลน์ ท่ีมีการโจรกรรมเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ  หากผูป้ฏิบติังานมีการเปิดเผยขอ้มูล



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

392 

ส่วนตวัมากเกินไปบนโลกโซเชียล หรือการเขา้ถึงเวบ็ไซต์ต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นไวรัสหรือมลัแวร์ ท่ี
หากเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในองคก์ารแลว้ จะแพร่กระจายทั้งองคก์ร เช่น Ransomware WannaCry 
ท่ีเคยโด่งดงัเม่ือปี 2018  
แนวทางการพฒันา 

ควรจดัให้มีการอบรม ให้ความรู้ ขอ้มูลเก่ียวกบั พระราชบญัญติัว่าดว้ยเร่ืองการกระท าผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ หรือ การรู้เท่าทนั ความปลอดภยัต่างๆ ดา้นคอมพิวเตอร์ การประชาสัมพนัธ์
ให้ข้อมูลกับผูป้ฏิบติังาน เม่ือมีความเส่ียงต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะมา
แพร่กระจายในองคก์ร ท่ีจะสร้างความเสียหายมากข้ึนในวงกวา้ง 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผูป้ฏิบัติงานสาย
สนบัสนุน 
 2.  ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 
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การศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการด้านข้อมูลและสารสนเทศภายใน 
ภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
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นนัทวรรณ ก่ิงสวสัด์ิ (Nantawan Kingsawat) 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
General administration officer 

Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University 
 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัเชิงคุณภาพชนิดเชิงพรรณนาช้ินน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจปัญหาเก่ียวกบัการ
จดัการขอ้มูลและสารสนเทศภายในภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดย
มุ่งไปท่ีปัญหาในประเด็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่ 
แนวทางการแกไ้ขหรือลดปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ และพฒันาแนวปฏิบติัใน
การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน เคร่ืองมือหลกัท่ีใช้
ในการวิจยัคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีไดม้าโดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 17 คน จากกลุ่มประชากรคือ ผู ้ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีเร่ิมปฏิบติังานก่อน หรือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 จ านวน 49 คน แลว้น าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการถอดเทปแบบค าต่อค ามาผา่นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพตามขั้นตอนของ
เลียวนาร์ด และตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวธีิการ 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ ปริมาณขอ้มูล รายละเอียด
และความถ่ีในการขอขอ้มูลท่ีสงสัยว่าจะมากเกินความจ าเป็น การไม่มีแหล่งขอ้มูลให้ผูต้รวจสอบ
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สามารถตรวจสอบได้จริง การขอข้อมูลซ ้ าซ้อนอันเน่ืองมาจากขาดการประสานงานระหว่าง
ผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระยะเวลาการให้ส่งขอ้มูลท่ีจ  ากดั การไม่มีระบบรับทราบ
การน าส่งขอ้มูลท่ีดี การไม่ทราบภาระหน้าท่ีการกรอกขอ้มูลของเจา้หน้าท่ี การเสียเวลาท าความ
เขา้ใจวิธีการกรอกขอ้มูลและเง่ือนไขของขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บ และการขาดความร่วมมือในการให้
ขอ้มูลเน่ืองจากการไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูล และไม่เห็นการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ 
ทั้งขอ้มูลท่ีขอเป็นการภายในและจากภายนอก ปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ
ไดแ้ก่ ความไม่สะดวกในการคน้หาเน่ืองจากการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามวาระท่ีมีการขอขอ้มูล
จากภายนอก การไม่ไดมี้โอกาสเขา้ถึงขอ้มูลท่ีถูกเก็บไว ้ขอ้มูลไม่ถูกประสานเวลา (synchronized) 
และความไม่มัน่ใจในระบบการส ารองขอ้มูล 

แนวทางในการแกไ้ขหรือลดปัญหา ไดแ้ก่ การน าบริการของ Google LLC หรือ G Suite 
for Education ซ่ึงมหาวิทยาลยับอกรับเป็นสมาชิกมาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูล 
แนวปฏิบติัในการด าเนินงานท่ีแนะน าคือ การก าหนดให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผูรั้บผิดชอบงาน
ดา้นน้ี โดยรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลแยกเป็นเร่ืองๆ และสามารถกรอกขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 
 

ค าส าคญั: ขอ้มูล สารสนเทศ การรวบรวม การจดัเก็บ ปัญหา การแกไ้ข แนวปฏิบติั 

 
Abstract 

The purposes of this descriptive, qualitative research are to make a survey study on the 
problems about management of data and information in the Department of Mathematics, Faculty 
of Science, Mahidol University, focusing on the issues of data collection and data and 
information storing, and to introduce resolution and implementation guidelines. The research is 
conducted by carrying an in-depth interview on each of the 17 purposively sampled units from the 
population size of 49 consisting of the department’s performers appointed on or before October 1, 
2018.  The verbatim transcribed data are analyzed using Leonard’s method, with the use of 
method triangulation strategy to ensure their validity. 
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Research results shows that problems in data collection include the amount of data and 
their overwhelming detailed specifications, the lack of data source for verification, repetitions of 
data requests due to inadequate coordination of collectors, limited responding time, poor 
submission acknowledgement systems, unawareness of respondents’ responsibility, time-
consuming efforts to understand the submission process and data specifications, and low 
cooperation because of the lack of realization of the importance and practical use of the requested 
data by both the executives and practitioners.  Problems involving data and information storing 
include the inconvenience in retrievals due to inappropriate categorization, permissions to access, 
synchronization of data and doubts in backup systems. 

Recommended resolution and implementation guidelines are to adopt the services 
provided by Google LLC, or G Suite for Education, the system the University has subscribed for 
campus-wide use, in the collection and storing process, to assign sole responsibility to a person or 
group of persons, and to categorize data by items with perpetual access to update. 

 

Keywords: data, information, collect, store, problems, solutions, guidelines  
 

บทน า 
ข้อมูล เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญองค์ประกอบหน่ึงของการบริหารองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุท่ีแมแ้ต่สถาบนัการศึกษายงัตอ้งมีการแข่งขนักนัเพื่อชิงความ
เป็นท่ีหน่ึงในตลาด หรืออย่างน้อยก็เพื่อรักษามาตรฐานของตนภายใต้สถานการณ์แวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการด าเนินการตามหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการบริหารขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา พ.ศ. 2560 ซ่ึงก าหนดให้
สถานศึกษาตอ้งมีการจดัการขอ้มูลให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัสมยั สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาดิจิทลั
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐาน
และขอ้มูลเฉพาะกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในฐานะท่ีเป็นเพียงหน่วยงานระดบัเล็กท่ีสุดของ
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มหาวิทยาลยั ถือไดว้่า เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อองค์กรระดบัมหาวิทยาลยั เน่ืองจาก
ขอ้มูลจ านวนมากท่ีมหาวทิยาลยัจ าเป็นตอ้งใช ้จะตอ้งเก็บรวบรวมจากภาควิชา โดยแนวปฏิบติัท่ีใช ้
คือ เม่ือมหาวิทยาลยัตอ้งการขอ้มูลท่ีตอ้งรวบรวมจากส่วนงาน หรือได้รับการร้องขอขอ้มูลจาก
หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยจะขอข้อมูลจากส่วนงาน เม่ือส่วนงานต้องการข้อมูลท่ีต้อง
รวบรวมจากหน่วยงาน หรือไดรั้บการร้องขอขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานภายนอก ส่วน
งานจะขอขอ้มูลจากหน่วยงาน และเม่ือหน่วยงาน (ภาควิชา) ตอ้งการข้อมูลท่ีตอ้งรวบรวมจาก
บุคลากร หรือไดรั้บการร้องขอขอ้มูลจากมหาวิทยาลยั ส่วนงานหรือหน่วยงานภายนอก ภาควิชาจะ
ขอขอ้มูลจากบุคลากรของภาควิชาอีกทอดหน่ึง ภาควิชาคณิตศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคญัและ
ความจ าเป็น จึงจดัใหมี้ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภทสนบัสนุน อยา่ง
ละหน่ึงท่าน รับผิดชอบดูแลการเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการ
จดัการสารสนเทศ อยา่งไรก็ตาม ความตอ้งการใชข้อ้มูลท่ีมีมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัในระยะหลงัๆ น้ี 
ก่อใหเ้กิดปัญหาทั้งในดา้นความร่วมมือในการใหข้อ้มูลของบุคลากร ในมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูล และ
ภาระงานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล ในมุมมองของผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษา
แนวทางการพฒันาการจดัการด้านขอ้มูลและสารสนเทศภายในภาควิชาฯ จะมีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศภายในภาควชิาฯ ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
(1) เพื่อส ารวจปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศภายในภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
(2) เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขหรือลดปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ

ภายในภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
(3) เพื่อพฒันาแนวปฏิบติัในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ

ภายในภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 

           การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ: 
                 - การเก็บรวบรวมขอ้มูล                                        แนวทางการลดหรือแกไ้ขปัญหา 

   - การจดัเก็บขอ้มูลและ                                          และแนวปฏิบติัในการด าเนินงาน 
     สารสนเทศ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

- แนวคิดและทฤษฎี 
(1) ขอ้มูลและสารสนเทศ: ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือขอ้มูลดิบท่ี

ยงัไม่ผ่านการประมวลผล ยงัไม่มีความหมายในการน าไปใช้ ข้อมูลอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษร 
ภาพเคล่ือนไหว (ทิพวรรณ หอมพูล, 2542) ขอ้เท็จจริง การกระท าต่างๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเลข สัญลกัษณ์ 
แล ะตัวหนั ง สื อ  แทนป ริม าณ ท่ี ย ัง ไ ม่ ไ ด้ วิ เ ค ร า ะ ห์ห รื อประมวลผล  ( ก รมวิ ช า ก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) สารสนเทศ (Information) ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผล
ขอ้มูลดิบ ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลดิบจากแหล่งต่างๆ และน ามาผา่นกระบวนการประมวลผล ไม่ว่า
จะเป็นการจดักลุ่มขอ้มูล การเรียงล าดบัขอ้มูล การค านวณและสรุปผล (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2547) 

(2) ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ: คุณสมบติัของขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
ดีตอ้งประกอบดว้ยทั้งมิติดา้นเวลา ดา้นเน้ือหา ดา้นรูปแบบ และดา้นกระบวนการ (ทิพวรรณ หอม
พูล, 2542) จากแนวคิดดงักล่าว ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชข้อ้มูลและสารสนเทศจึงไดแ้ก่ ขอ้มูลมี
ความผดิพลาด ขอ้มูลไม่ทนัต่อการใชง้าน ขอ้มูลไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน ขอ้มูลท่ีตอ้งการไม่มีอยู่
ในระบบ เป็นตน้ ในส่วนของกระบวนการเก็บขอ้มูล ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้ก่ การขาดการความ
ร่วมมือของบุคลากรในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และในส่วนของการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ การไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูล การขาดความเช่ือมโยงระหวา่งฐานขอ้มูล ความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เป็นตน้ 

(3) การบริหารจดัการขอ้มูลของรัฐ: การท่ีประเทศไทยจดัให้มีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และแผนพฒันาดิจิทลั ท าให้องค์การของภาครัฐมีการบริหารจดัการ
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ขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึน (สุกญัญา เรืองสุวรรณ, 2553; ธนาวุฒิ ธนวาณิชย ์และ ภุชงค์ อุทโยภาศ, 2555) 
จากการจดัเก็บขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว (Stand-Alone) มาเป็นการจดัเก็บขอ้มูลผา่น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย (Server) โดยด าเนินงานในระบบ LAN หรือระบบ WLAN และ
ล่าสุดไดพ้ฒันาเป็นการจดัเก็บขอ้มูลเป็นแบบระบบประมวลผล แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
เป็นตน้ 

- งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก าชัย สารมาคม และชยากานต์ เรืองสุวรรณ (2558) ศึกษาสภาพและแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบปัญหาในการจดัการสารสนเทศไดแ้ก่ การมี
ภาระงานมาก แต่ขาดการก าหนดแผนปฏิบติัการบริหารจดัการระบบสารสนเทศท่ีชดัเจน ขาดแคลน
บุคลากรและความรู้ท่ีจ  าเป็น ขาดการส่งเสริมและพฒันาตนเอง ตลอดจนขาดกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบต่อเน่ืองและการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน โดยผูว้ิจยัเสนอและแนว
ทางการพฒันาวา่ ควรจดัใหมี้การประชุมช้ีแจง จดัใหมี้ศูนยส์ารสนเทศตามสภาพ จดัการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นระบบ จดัสรรวสัดุครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ดา้นการจดัการ
ระบบสารสนเทศให้เพียงพอ โดยเจ้าหน้าท่ีควรอุทิศเวลาอย่างจริงจงั มีการน าเสนอสรุปขอ้มูล
สารสนเทศในรอบปี มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นระยะ และมีการสร้างขวญัก าลังใจ 
ส่งเสริมการพฒันาตนเองโดยการอบรม และเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

ชาติชาย ทนะขวา้ง อินทร์ จนัทร์เจริญ และวีรพนัธ์ุ ศิริฤทธ์ิ (2558) ศึกษาการจดัการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 โดย
ศึกษาสภาพ ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ พบว่า สภาพการจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมและรายด้าน (6 ดา้น) อยู่ในระดบั (ดี/เหมาะสม) มาก ในขณะท่ีปัญหาการจดัการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้น (6 ดา้น) อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ขอ้เสนอแนะคือ ควรมีการประชุมระดมสมองวางแผน และจดัท าแผนการด า เนินงานในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และก าหนดผูรั้บผิดชอบอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบขอ้มูล แล้วหา
วธีิการแกไ้ขปรับปรุงหรือแนวทางพฒันาต่อไป จดัให้มีการให้ความรู้และทกัษะแก่บุคลากร จดัหา 
วสัดุ ครุภณัฑใ์นการจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูลใหเ้พียงพอ ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อศึกษา
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ปัญหาของสถานศึกษา แล้วหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงหรือแนวทางพัฒนาต่อไป โดยก าหนด
ระยะเวลาในการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 

ณัฐชัย ชูศิริโรจน์ และกฤษดาพรรณ ตากกระโทก (2561) ศึกษาสภาพและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารการจัดการระบบสารสนเทศของภาควิชา ชีว เ คมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า สภาพและปัญหาเก่ียวกบัการบริหารการจดัการระบบสารสนเทศ มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัท่ีปรากฏในงานวจิยัทั้งสองท่ีกล่าวมาแลว้ และงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีมีมาก่อนหนา้น้ี
ดว้ย เช่น ทิพพยาพศั ข าผึ้ ง (2556) ซ่ึงศึกษาสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะการด าเนินงานระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี และอจัฉรัตน์ สงวนนาม (2554) 
ซ่ึงศึกษาปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นตน้ 
 

วธิีการวจิัย 
- ขอบเขตดา้นประชากร: ประชากร คือ ผูป้ฏิบติังานภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีเร่ิมปฏิบติังานก่อน หรือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการ
คดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ดงัน้ี 
หวัหนา้ภาควิชา รองหวัหนา้ภาควิชา เลขานุการภาควิชา ประธานหลกัสูตร 5 ท่าน อาจารยท่ี์ไม่ได้
ด ารงต าแหน่งบริหารและมกัตอบสนองเม่ือไดรั้บการร้องขอความเห็นและขอ้เสนอแนะ 5 ท่าน 
และเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร 4 ท่าน รวม 17 ท่าน 

- ขอบเขตด้านเน้ือหา: ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศภายใน
หน่วยงาน ในดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่แนว
ทางแกไ้ขหรือลดปัญหา และพฒันาแนวปฏิบติัในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ขอบเขตดา้นเวลา: ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 6 เดือน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือนมีนาคม 2562 

- วธีิการด าเนินการวจิยั: การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) ชนิดเชิง
พรรณนา (descriptive) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (1) ศึกษาขอ้มูล งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสภาพ
ปัญหาโดยทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน (2) เตรียมค าถามเบ้ืองตน้ในลกัษณะกวา้งๆ ส าหรับการ
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สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ (3) คดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล (ผูรั้บการสัมภาษณ์) โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง จากผูป้ฏิบติั
หนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีตอ้งใหข้อ้มูลเม่ือถูกร้องขอ (4) ส่งเอกสารเสนอโครงการวิจยัต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการฯ (5) ด าเนินการสัมภาษณ์ประมาณคนละ 30 นาที โดยเนน้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงส าหรับตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาด คลาดเคล่ือนของข้อมูล (6) 
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้ โดยมองหา แบบแผน (patterns) ของส่ิงท่ีได้พบจากขอ้มูล 
ความน่าจะเป็น (likelihood) ความสัมพนัธ์ ความเหมือน ความต่าง การตีความ ความหมายและ
นยัส าคญัของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ (7) ด าเนินการสัมภาษณ์ซ ้ า ในกรณีท่ีจ าเป็น คนละไม่
เกิน 1 คร้ัง และไม่เกิน 30 นาที (8) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกบัทฤษฎี 
ผลการวิจยัในวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และ ผลการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมท่ีไดจ้ากการสังเกตการ
ตอบสนองของผูร่้วมวจิยัท่ีมีต่อการร้องขอขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีด าเนินการวิจยั 

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั: (1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชผู้ว้ิจยั เป็นผูท้  าการสัมภาษณ์ โดย
มีเคร่ืองมืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์จดบนัทึก และอุปกรณ์บนัทึกเสียง (2) การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชว้ิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลของเลียวนาร์ด ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์แก่นสาระ หรือประเด็นหลกั โดยเร่ิมตรวจสอบ
ความครบถ้วนและถูกตอ้งของเน้ือหาท่ีถอดจากไฟล์บนัทึกบทสัมภาษณ์ อ่านบทสัมภาษณ์เพื่อ
วิเคราะห์ลกัษณะของการตั้งค  าถาม สรุปประเด็นท่ียงัไม่ชดัเจน ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข ขอ้บกพร่องท่ีพบ 
น ามาปรับปรุงในการสัมภาษณ์ซ ้ า ถ้าจ  าเป็น (3) การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ใช้กระบวนการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวิธีการ โดยตรวจสอบความสอดคลอ้งของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
กบัทฤษฎี ผลการวจิยัในวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 

ผลการศึกษา 
โครงการวิจยัน้ี ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนส่วนกลาง 

มหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 (รหสัโครงการ MU-CIRB 2018/247.1712) ผูว้ิจยั
ด าเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัระหว่างวนัท่ี 6-15 กุมภาพนัธ์ 2562 มีผูร่้วมวิจยัตามแผนของ
โครงการทั้งหมด 17 ราย ประกอบดว้ยผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการในกลุ่มผูบ้ริหาร 2 ราย 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

402 

ประธานหลักสูตร 5 ราย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ราย และผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภท
สนบัสนุนในกลุ่มเลขานุการภาควิชาและเจา้หน้าท่ีประจ าหลกัสูตร 5 ราย ในจ านวนน้ี มีอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรถอนตวัเน่ืองจากป่วย จ านวน 1 ราย ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัหาผูร่้วมวิจยัทดแทนได ้1 ราย 
โดยเป็นหน่วยประชากรในกลุ่มเดียวกนั ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด (ผูร่้วมวิจยัและผูร่้วมวิจยัทดแทน) มี
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และได้ลงนามในเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมวิจยั และหนังสือแสดงเจตนา
ยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัโดยไดรั้บการบอกกล่าวและเต็มใจ ก่อนรับการสัมภาษณ์ โดยส่วนใหญ่ (16 
ราย) ปฏิบติังานท่ีภาควชิาคณิตศาสตร์ มาแลว้มากกวา่ 3 ปี มีเพียง 1 ราย (ในกลุ่มเลขานุการภาควิชา
และเจา้หนา้ท่ีประจ าหลกัสูตร) ท่ีเพิ่งเร่ิมปฏิบติังานไดเ้พียง 4 เดือนเศษ ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี  
(1) ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการจดัการดา้นขอ้มูลภายในภาควชิา 

ภาควิชาฯ จดัให้มีผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภทสนบัสนุน 
อยา่งละ 1 คน เป็นผูก้  ากบัดูแลและปฏิบติังานดา้นขอ้มูลในระดบัภาควิชา และมีประธานหลกัสูตร
และเจา้หนา้ท่ีประจ าหลกัสูตรปฏิบติังานในระดบัหลกัสูตร การเก็บรวบรวมขอ้มูลในระดบัภาควิชา 
หากเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังาน ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจะขอขอ้มูลไปยงัผูป้ฏิบติังานโดยตรง กรณี
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจะขอขอ้มูลไปยงัเจา้หนา้ท่ีประจ าหลกัสูตร โดย
หากเป็นขอ้มูลซ่ึงรวบรวมเพื่อน าส่งใหห้น่วยงานภายนอกตามท่ีไดรั้บการร้องขอ จะขอให้ประธาน
หลกัสูตรเป็นผูต้รวจสอบก่อนน าส่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการโดยใชรู้ปแบบและช่องทาง
ต่างๆ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม ความจ าเป็น และความเร่งด่วน ได้แก่ แบบกรอกข้อมูลท่ีเป็น
กระดาษ แบบกรอกขอ้มูลในรูป MS Word file แบบกรอกขอ้มูลในรูป standalone MS Excel file 
แบบกรอกขอ้มูลในรูป shared MS Excel file ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ของภาควิชา 
แบบกรอกขอ้มูลในรูป shared Google Spreadsheet file แบบกรอกขอ้มูลในรูป Google form การ
ส่งขอ้มูลในรูป MS Word file หรือ pdf file โดยผูน้ าส่งสร้างไฟล์เอง การส่งขอ้มูลในรูป pdf file ท่ี
ไดจ้ากการกราดภาพ (scanned) การส่งขอ้มูลในรูปส าเนาเอกสาร (photocopied) หรือส่งตน้ฉบบัมา
ใหผู้ร้วบรวมขอ้มูลจดัท าส าเนาเอง ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่คุน้เคยกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกรูปแบบ 
ยกเวน้ แบบกรอกขอ้มูลในรูป shared MS Excel file ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซ่ึงในระยะ
หลงัๆ ถูกน ามาใชน้อ้ยลง 
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ในการจดัเก็บขอ้มูลระดบัหลกัสูตร เจ้าหน้าท่ีหลกัสูตรเป็นผูด้  าเนินการ โดยส่วนใหญ่
จดัเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในส านักงาน บางส่วนเก็บไวใ้นระบบ cloud เช่น 
Google drive ภายใตช่ื้อบญัชีส่วนบุคคล บางส่วนเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของภาควชิา 
(2) ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์ 

(2.1) สภาพปัญหาเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล (เรียงล าดบัตามจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีค า
ใหส้ัมภาษณ์ซ่ึงบ่งใหท้ราบถึงปัญหานั้นๆ จากมากไปนอ้ย)  
 - การตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล: ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ 
(10 ราย) ไม่กล่าวถึงหรือแสดงให้เห็นวา่มีความตระหนกัถึงความส าคญัของงานดา้นขอ้มูล 6 ราย
ให้ความเห็นว่า งานดา้นขอ้มูลมีความส าคญั และอีก 1 รายระบุอย่างชดัเจนวา่ไม่เห็นความส าคญั
ของขอ้มูลหรือประโยชน์ของระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดี ดงัขอ้ความท่ีใหส้ัมภาษณ์ 

“ความส าคัญของการเกบ็ข้อมูลส าหรับเรา (ผู้ให้ข้อมูล) มันเป็นศูนย์ ในความคิดเราถึงแม้
ไม่มีระบบ (ในการจัดการ) เราก็มีข้อมูลส าหรับส่งให้กับหน่วยงานท่ีร้องขอได้ ข้อมูลบางอันเรา
อาจจะไม่ (ต้อง) ถามด้วยซ ้า โดย (หัวหน้าภาควิชาหรือผู้รวบรวมข้อมูลสามารถจะ) นึกเอาเอง… 
(ภาควิชา) กส็ามารถมีข้อมลูจัดส่งได้โดยไม่ต้องท าเป็นระบบใหญ่โต (เว้นแต่) ถ้าอยากจะเอาข้อมูล
ไปท าอะไรอย่างอ่ืน... หรือมาพัฒนาอะไรสักอย่าง แต่ถ้าท าเพ่ือให้มีข้อมลูส่งตามท่ีเขาร้องขอแค่นั้น 
เรารู้สึกว่าไม่คุ้มกับความยุ่งยากส าหรับระบบการกรอกข้อมลูท่ีมีรายละเอียดมาก...” 

อน่ึง มีขอ้เสนอแนะว่า ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลจะเกิดข้ึนเอง หากภาควิชา ท าให้
ผู ้ปฏิบัติงานเห็นถึงความส าคัญ เช่น หากหัวหน้าภาควิชาแสดงให้ผู ้ปฏิบัติงานเห็นว่า ให้
ความส าคญั 

- ระยะเวลาในการให้ส่งขอ้มูล: ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ (10 ราย) ระบุวา่ ระยะเวลาในการให้
ส่งขอ้มูลท่ีจ  ากดั เป็นปัญหา และมีผลต่อความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ของขอ้มูล โดยเห็นว่าระยะเวลาท่ี
เหมาะสมคือ 1-2 สัปดาห์ (9 ราย) ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนท่ีเหลือเห็นว่าความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ข้ึนอยู่กบั
ภาวะของผูส่้งขอ้มูลในขณะนั้นมากกวา่ วา่ก าลงัมีภาระงานอ่ืนท่ีส าคญัหรือเร่งด่วนกวา่หรือไม่ 

- การขอขอ้มูลเดิมซ ้ า: ผูใ้หข้อ้มูลบางส่วน (7 ราย) มีความรู้สึกไม่พึงพอใจกบัการขอขอ้มูล
เร่ืองเดียวกนัซ ้ าหลายๆ คร้ัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั โดยส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
ผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่มีการประสานงานแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั อยา่งไรก็ตาม มี
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ขอ้มูลบางประเภทท่ีถูกร้องขอจากหน่วยงานภายนอกในต่างวาระกนั แต่ร้องขอในเวลาไล่เล่ียกนั 
หรือทุกช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ท าใหภ้าควชิาตอ้งขอขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังานบ่อยๆ 

- การเสียเวลาท าความเขา้ใจวิธีการกรอกขอ้มูลและเง่ือนไขของขอ้มูลท่ีตอ้งการรวบรวม: 
ข้อมูลท่ีหน่วยงานภายนอกร้องขอส่วนใหญ่ มีข้อก าหนด (คุณลักษณะ) ท่ีจ  าเพาะเจาะจงมาก 
จ าเป็นตอ้งมีค าอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ เพื่อใหผู้น้  าส่งขอ้มูลเขา้ใจเง่ือนไข และน าส่ง
เฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้ประกอบกบัค าอธิบายวิธีการกรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งมี ท าให้ผูใ้ห้ขอ้มูล
บางส่วน (7 ราย) รู้สึกวา่ตอ้งเสียเวลามากในการท าความเขา้ใจเง่ือนไขของขอ้มูลท่ีตอ้งน าส่ง และ
วธีิการน าส่งขอ้มูล ผูใ้หข้อ้มูลจึงเลือกท่ีจะไม่อ่านรายละเอียดดงักล่าวเลย  

- ปริมาณ ความถ่ีและรายละเอียดของขอ้มูล: ผูใ้ห้ขอ้มูลบางส่วน (5 ราย) ตั้งขอ้สังเกตว่า 
ในระยะหลังๆ มีการขอข้อมูลในปริมาณท่ีมากข้ึน และบ่อยข้ึนเร่ือยๆ รวมทั้ งข้อมูลท่ีขอมี
รายละเอียดมากข้ึนจนท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย ผูใ้ห้ขอ้มูลรายหน่ึงให้ขอ้เสนอแนะวา่ ขอ้มูลความ
พึงพอใจของบุคคลหรือขอ้มูลอ่ืนๆ ในลกัษณะท่ีต้องการรวบรวมความเห็น ความรู้สึกของบุคคล 
ควรท าในรูปแบบกรอกออนไลน์ ให้กลุ่มเป้าหมายกรอกขอ้มูลส่งโดยตรง จะช่วยลดขั้นตอน ลด
ภาระงาน และมีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสามารถรักษาความลบัของแหล่งขอ้มูลไดดี้กวา่ดว้ย 

- การไม่เห็นการน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์: ผูใ้ห้ขอ้มูลบางส่วนระบุว่าในฐานะผูน้ าส่ง
ขอ้มูล มีความประสงคจ์ะไดเ้ห็นวา่ขอ้มูลท่ีขอไปถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโนม้ต่างๆ ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นความส าคญัของขอ้มูล และรู้สึกยนิดีใหค้วามร่วมมือมากข้ึน 

“อยากให้มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์มากกว่านี ้เช่น การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ภาพรวม 
เพ่ือมองอนาคต เน่ืองจากเราเสียเวลากับเร่ืองข้อมูลมาก ควรมีการน ามาใช้ประโยชน์มากกว่า
ปัจจุบัน ท่ีเหมือนว่าแค่ ภาควิชาฯ ขอข้อมลูจากทุกคน เพ่ือให้มีข้อมูลส่งให้หน่วยงานท่ีร้องขอ ควร
มีการน ามาใช้ประโยชน์มากกว่าปัจจุบันเพ่ือท่ีจะได้ให้ทุกคนในภาควิชาฯ รู้สึกเห็นความส าคัญกับ
การให้ข้อมลู อย่างน้อยกเ็พ่ือท่ีจะมองหรือวางแผนอนาคตของภาควิชาฯ ในอนาคต” 

อน่ึง มีขอ้สังเกตวา่ คร่ึงหน่ึงของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกล่าวว่ามีความประสงคจ์ะเห็นการน าขอ้มูล
ไปใชป้ระโยชน์นั้น เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในกลุ่มประธานหลกัสูตร ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลของหลกัสูตรเอง 
และเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีหลกัในการวางแผนการด าเนินงานของหลกัสูตร  

- การไม่ทราบภาระหน้าท่ีการกรอกขอ้มูลของเจา้หน้าท่ี: ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
สนบัสนุน 2 ราย ระบุวา่ ไม่ทราบวา่ตนเองตอ้งมีหนา้ท่ีกรอกขอ้มูลอะไรบา้ง 
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- การไม่มีระบบรับทราบการน าส่งขอ้มูลท่ีดี: ผูใ้หข้อ้มูลบางส่วนเห็นวา่ การจดัการขอ้มูลท่ี
ภาควชิาใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ยงัขาดระบบการรับทราบการน าส่งขอ้มูลท่ีดี ท าให้ผูน้  าส่งขอ้มูลไม่แน่ใจ
วา่ ขอ้มูลท่ีไดน้ าส่งไปแลว้นั้นไปถึงผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้หรือยงั ทนัก าหนดเวลาหรือไม่  

- การไม่มีแหล่งขอ้มูลให้ผูต้รวจสอบสามารถตรวจสอบไดจ้ริง: ผูใ้ห้ขอ้มูลบางส่วนซ่ึงอยู่
ในกลุ่มประธานหลกัสูตรให้ความเห็นว่า มีความอึดอดัใจในการท่ีตอ้งเป็นผูต้รวจสอบและยืนยนั
ความถูกตอ้ง ครบถว้น ของขอ้มูลท่ีเจา้หนา้ท่ีประจ าหลกัสูตรไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็น
ผูจ้ดัเตรียมดว้ยตนเอง โดยไม่มีแหล่งขอ้มูลใหส้ามารถตรวจสอบได ้

(2.2) สภาพปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  
 - ปัญหาเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูล: ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่ (11 ราย) ไม่ทราบว่าข้อมูลท่ี
ภาควิชาเก็บรวบรวมไปนั้น ถูกเก็บไวท่ี้ใด หรือเพียงแต่น าส่งไปยงัหน่วยงานท่ีร้องขอเท่านั้น ถา้มี
การจดัเก็บ ควรใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถึงได ้ทั้งขอ้มูลของภาควิชาและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตนเอง โดย
อาจจ ากดัสิทธ์ิตามความเหมาะสม  หากมีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล จะไดส้ามารถน ามาใชไ้ดเ้ลย  

- ความไม่สะดวกในการคน้หาขอ้มูล: ผูใ้ห้ขอ้มูลบางส่วน ในกลุ่มประธานหลกัสูตร ระบุ
วา่ บางคร้ังมีความตอ้งการใชข้อ้มูลท่ีจ  าไดว้า่ไดเ้คยน าส่งไวต่้อภาควชิา แต่ไม่ไดรั้บความสะดวกใน
การคน้หา เน่ืองจากขอ้มูลถูกจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ตามวาระท่ีมีการขอขอ้มูลจากภายนอก หาก
จดัเก็บโดยจดัหมวดหมู่ตามประเภทของขอ้มูลจะคน้หาไดส้ะดวกกวา่ เช่น ขอ้มูลผลงานวิจยั ขอ้มูล
ภาระงานสอน ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมของศิษยเ์ก่า เป็นตน้ 

- ความไม่มัน่ใจในระบบการส ารองขอ้มูล: ผูใ้ห้ขอ้มูลบางส่วนแสดงความกงัวลเก่ียวกบั
ระบบการส ารองขอ้มูลของภาควชิา โดยให้ขอ้เสนอแนะวา่ไม่วา่จะใชร้ะบบใดในการจดัเก็บขอ้มูล 
ขอใหมี้การส ารองขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอดว้ย 

- ข้อมูลไม่ถูกประสานเวลา (synchronized): ผูใ้ห้ข้อมูล 1 ราย ให้ความสนใจกับการ
ประสานเวลาระหว่างฐานขอ้มูลและระหว่างฐานขอ้มูลกบัส่วนแสดงผล โดยยกตวัอย่างเวบ็ไซต์
ของภาควชิา ซ่ึงจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบับุคลากรท่ีไม่ไดมี้การปรับให้เป็นปัจจุบนัตามท่ีผูป้ฏิบติังาน
น าส่งใหต้ามท่ีภาควชิาขอ หากมีการประสานเวลาท่ีดี จะท าใหรู้้สึกวา่ ขอ้มูลถูกน ามาใชง้านจริงๆ 

(2.3) ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขหรือลดปัญหา และแนวปฏิบติัท่ีแนะน า เก่ียวกบัการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  
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ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ (14 ราย) ยอมรับว่า การจดัเก็บขอ้มูลโดยอาศยับริการของ Google 
LLC เป็นวิธีการท่ีมีระบบ สามารถลดหรือแกปั้ญหาท่ีกล่าวถึงในหัวขอ้ (2.1) และ (2.2) ไดห้ลาย
ปัญหา สมควรใชต่้อไป โดยปรับปรุงวิธีปฏิบติัเพื่อให้สามารถแกไ้ขหรือลดปัญหาดงักล่าวเพิ่มข้ึน 
ทั้งน้ี บริการของ Google LLC มีหลากหลาย สามารถเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ และ
ขอ้ก าหนด (คุณลกัษณะ) ของขอ้มูล และออกแบบระบบใหจ้ดัการหรือหลีกเล่ียงปัญหาดงักล่าวได ้ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล และจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศในรูป Google Spreadsheet file 
เป็นวธีิการท่ีผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ (14 ราย) มีความเห็นตรงกนัวา่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกทั้ง
ส าหรับฝ่ายน าส่งขอ้มูล ฝ่ายรวบรวมขอ้มูล และการน าไปประมวลผล หากมีการจดัหมวดหมู่ท่ีดี 
และท าให้เขา้ถึงไดส้ะดวกจะสามารถขจดัหรือลดปัญหา และกระตุน้การน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์
ได้ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือ ถึงแมจ้ะตอ้งท าการลงช่ือเขา้ใช้ (sign-in) ทุกคร้ังท่ี
น าส่งหรือตรวจสอบขอ้มูล หากจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการของภาควิชา อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้
ขอ้มูลบางส่วนชอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย Google form มากกวา่ 

ผูใ้หข้อ้มูลทุกรายเห็นวา่ การติดตามทวงถามเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี โดยยินดีให้ผูเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลติดตามทวงถามเพื่อให้ไดข้อ้มูลตามก าหนดเวลา โดยไม่รู้สึกวา่เป็นการรบกวน ดีกวา่ท่ีจะรอ
ใหค้รบก าหนดเวลาแลว้ถือวา่ไม่มีขอ้มูลน าส่งหากไม่ตอบสนอง 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
ปัญหาหลกัเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นขอ้มูลคือ การขาดความร่วมมือในการน าส่งขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และมีความเป็นปัจจุบนั และในการประสานงานระหวา่งผูร้วบรวมขอ้มูล 
การขาดความเช่ือมโยงและประสานเวลาระหวา่งฐานขอ้มูลและระหวา่งฐานขอ้มูลกบัส่วนน าเสนอ
สารสนเทศ และการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือเข้าถึงได้ยาก ซ่ึงปัญหาหลักดังกล่าวมีความ
เช่ือมโยงกัน โดยมีการส่งผลป้อนกลบัซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี ยงัมีปัญหารองอนัเน่ืองมาจาก 
สภาพธรรมชาติ (nature) ของข้อมูล และของผูน้ าส่งข้อมูล ซ่ึงเป็นสาเหตุ หรือส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองมายงัปัญหาหลกัดงักล่าว โดยในบางกรณีเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ ได้แก่ 
ปริมาณขอ้มูล รายละเอียดและเง่ือนไข ความถ่ีในการขอขอ้มูล ระยะเวลาการให้ส่งขอ้มูล ช่องทาง
หรือวธีิการในการน าส่งและระบบรับทราบการน าส่งขอ้มูล การประสานงาน ทั้งระหวา่งผูมี้หนา้ท่ี
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ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งเจา้หน้าท่ีประจ าหลกัสูตรและประธานหลกัสูตร และระหว่างผู ้
ตอ้งการใชข้อ้มูลกบัผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล การตระหนกัในความส าคญัของขอ้มูล และการตระหนกัรู้
ในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนในแต่ละระดบัการปฏิบติังาน โดยส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัผล
การวิเคราะห์ทางทฤษฎี (ทิพวรรณ หอมพูล, 2542) ซ่ึงกล่าววา่ ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
เก็บขอ้มูล ได้แก่ การขาดการความร่วมมือของบุคลากรในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ ได้แก่ การไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูล การขาดความ
เช่ือมโยงระหว่างฐานข้อมูล เป็นต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจยัท่ีได้สรุปโดยย่อไวใ้นส่วน
ทบทวนวรรณกรรม เช่น ก าชยั สารมาคม และชยากานต ์เรืองสุวรรณ (2558) ซ่ึงกล่าวถึงปัญหาจาก
ปริมาณภาระงานท่ีมาก ณัฐชยั ชูศิริโรจน์ และกฤษดาพรรณ ตากกระโทก (2561) กล่าวถึงปัญหา
การขาดผูรั้บผดิชอบงานดา้นขอ้มูลท่ีชดัเจน การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไม่เป็นระบบ และการน าเสนอ
ข้อมูลท่ีไม่ทั่วถึงหรือไม่ทันเวลา อัจฉรัตน์ สงวนนาม (2554) ซ่ึงกล่าวถึงปัญหาจากการให้
ความส าคญัของการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ ความซ ้ าซ้อนของการเก็บขอ้มูล และความ
ไม่สอดคลอ้งของระบบขอ้มูล เป็นตน้ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 

- ผูน้  าส่งขอ้มูลส่วนใหญ่ ไม่สามารถแยกประเภทขอ้มูลท่ีภาควิชาฯ ขอให้น าส่งเพื่อใชง้าน
เป็นการภายใน กบัขอ้มูลท่ีขอใหน้ าส่งตามค าขอของหน่วยงานภายนอก การแสดงให้ผูน้  าส่งขอ้มูล
เห็นวา่ การขอขอ้มูลแต่ละคร้ัง เป็นการขอขอ้มูลเพื่อการใด รวมทั้งมีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการ
ใหค้วามส าคญัของขอ้มูลแต่ละประเภท จะท าใหไ้ดรั้บความร่วมมือในการใหข้อ้มูลท่ีดีข้ึน  

- ปัญหาการไม่ประสานงานกนัระหว่างผูมี้หน้าท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล อาจแกไ้ขได้
ดว้ยการก าหนดให้มีผูดู้แลเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ และเม่ือสามารถแกปั้ญหาเร่ืองจดัเก็บและการเขา้ถึง
ขอ้มูลไดแ้ลว้ การเขา้ถึงขอ้มูลท าไดส้ะดวกข้ึน การขอขอ้มูลซ ้ าซอ้นจะลดลง 

- การน าบริการของ Google LLC (free services หรือ G Suite for Education ซ่ึง
มหาวิทยาลยับอกรับเป็นสมาชิก) มาประยุกตใ์ช้น่าจะช่วยแกปั้ญหาท่ีกล่าวถึงทั้งหมดไดม้าก โดย
รวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลแยกเป็นเร่ืองๆ และใหผู้น้  าส่งขอ้มูลสามารถน าส่งขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
- ศึกษาสภาพปัญหา ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และขอ้เสนอแนะ หลงัจากวางแนวปฏิบติั

และจดัท าระบบจดัการขอ้มูลและสารสนเทศตามแนวทางท่ีเสนอแนะขา้งตน้แลว้ 
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การศึกษาความพงึพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

The Study of Satisfaction with Educational Services of the 
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University 

 

ภคัจิรา  เกตุบุตร1  อสันีย ์ เหมกระศรี2 และ ชาลิสา  คลา้ยพึ่งสินธ์ุ3 
1เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

2นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
3เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัความพึงพอใจ 2) เปรียบเทียบความพึง
พอใจจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ 3) เสนอแนะแนวทางพฒันาความพึง
พอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2-4 จ านวน 108 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตร
เครจซ่ีและมอร์แกน ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วน
ของนกัศึกษาแต่ละชั้นปี ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใหบ้ริการงานดา้นการศึกษาของ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานท่ี และอยู่ใน
ระดับมาก2 ด้านโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านขั้นตอนการบริการ และด้าน
พฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ 2) ปัจจยัดา้นเพศและดา้นเกรดเฉล่ียสะสมไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการ
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ให้บริการงานดา้นการศึกษาของ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาชั้นปีของนกัศึกษาส่งผลต่อความพึง
พอใจของการให้บริการดา้นการศึกษาของภาควิชาฯ ดา้นพฤติกรรมผูใ้ห้บริการ และดา้นขั้นตอน
การบริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) แนวทางการพฒันา ควรจดัอบรมหรือให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีด้านการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมและเต็มใจในการ
ใหบ้ริการ เพื่อลดความไม่พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 

ค าส าคญั : ความพึงพอใจ, การใหบ้ริการ, ภาควชิาชีววทิยา 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) determine the satisfaction level 2) analyze the 
satisfaction level based on differences in respondent background and 3) make suggestion to 
improve services of the Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University to 
increase satisfaction level of students.  The research sample were 108 undergraduate students in 
the department who were in their sophomore, junior and senior years.  The sample size was 
determined based on Krejcie and Morgan table. The standard error of the studies was at 0.05. The 
ratio of undergraduate students included in the study was calculated using stratified random 
sampling method. The research tool is a questionare that have confidence level of 0.92. The 
statistical parameters, used in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation t-
test and ANOVA. 
 The results revealed that the overall satisfaction level of undergraduate students enrolled 
in the Department of Biology. Faculty of Science, Mahidol University, is of highest level of 
satisfaction. A more detailed analysis displayed that the environment and facility is one of the 
aspects that get highest satisfaction level. Whereas the other 2 aspects that received very 
satisfactory responses, listed based on score, were the service protocol and the behavior of the 
service providers. It should also be noted that gender and academic performance (GPA) did not 
have a clear effect on the satisfaction level of students at the significant level of 0.05. However, 
the grade level could significantly influence the satisfaction level of the student at significant 
level of 0.05, in particular on the service protocol and the behavior of supporting staff. To further 
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improve the service, workshop and training on student service should be organized regularly to 
ensure the capability of service staff in delivering the best service to the students and thus reduce 
the risk of unsatisfactory service caused by service provider. 
 
Keywords : Satisfaction, Services of, Department of Biology 
 
บทน า 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีมีวิสัยทศัน์ 
เพื่อท่ีจะมุ่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน าในระดับสากล มีพนัธกิจในการสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวจิยัคุณภาพสากล ก่อประโยชน์ต่อสังคม โดยพนัธกิจหลกัของคณะ
วิทยาศาสตร์ อนัได้แก่ การเรียนการสอนในระดับต่างๆ ตั้ งแต่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในชั้นปีท่ี 1 ของคณะต่างๆ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและปรีคลีนิกให้กบั
นักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทยห์ลักสูตรต่างๆ และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ระดับสูง การวิจัยท่ีครอบคลุมตั้ งแต่งานวิจัยพื้ นฐานจนงานวิจัยประยุกต์ เพื่อตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และ บริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ขอบมหาวิทยาลยั (แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579) ภาควิชาชีววิทยา เป็นส่วนหน่ึงของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล รับผิดชอบดูแลหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ระดบั
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในแต่ละปีมีจ านวนมาก และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี ดงันั้น
การให้ความส าคัญเก่ียวกับการจัดบริการงานด้านการศึกษาตั้ งแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนกระทั่งส าเร็จ
การศึกษา ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ของผูใ้ช้บริการ รวมทั้งการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา  จึงมีความส าคญัต่อความส าเร็จทางการเรียนของนกัศึกษา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจศึกษา เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา เพื่อให้การบริการมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและสอดรับกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

กรอบแนวความคดิในการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 
2-4 ท่ีมีต่อ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

สมมติฐานการวจิัย 
นกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจการให้บริการ

งานดา้นการศึกษาแตกต่างกนั 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ความพงึพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา 
- เพศ 
- ระดบัการศึกษาชั้นปี 
- งานท่ีใชบ้ริการ 
- เกรดเฉล่ียสะสม 

1. ดา้นพฤติกรรมผูใ้ห้บริการ 
2. ดา้นขั้นตอนการบริการ 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี 
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ขอบเขตการวจิัย 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1) ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวนทั้งส้ิน 150 คน 
 2) กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 108 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (ประสพชยั พสุนนท์, 2557) โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง
เท่ากบั 0.05 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  ผูศึ้กษาก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาคือ 1) ตวัแปรต้น 
(Independent Variables) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษาชั้นปี งาน
ท่ีใชบ้ริการ และเกรดเฉล่ียสะสม 2) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การศึกษาความพึง
พอใจการใหบ้ริการงานดา้นการศึกษา ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (ดา้น
พฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ ดา้นขั้นตอนการบริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี) 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาและสถานที่ ผูศึ้กษาก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั มหิดล ซ่ึงรวมระยะเวลาทั้งส้ิน 2 เดือน 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ทราบระดบัความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. ใช้เป็นแนวทางการพฒันาการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 วชัราภรณ์ จนัทร์สุวรรณ (2555). (อา้งถึงใน Abraham H. Maslow, 1954 : 80-106) ไดต้ั้งทฤษฎี
เก่ียวกบัแรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) เป็นล าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูง 
(Hierarchy & Needs) และเป็นทฤษฎีท่ียอมรับกันแพร่หลาย สมมติฐานดังกล่าวมีความเก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนุษย ์แบ่งไว ้5 ขั้น ดงัน้ี 1) ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological needs) ความ
ตอ้งการพื้นฐาน 2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) ความมัน่คงในการท างาน 3) ความ
ตอ้งการดา้นสังคม (Social needs) ความรัก และการยอมรับ 4) ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) 
ความนับถือ ความส าเร็จ และมีช่ือเสียงในสังคม 5) ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต 
(Self-actualization needs) ความสามารถท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ 
 สุดารัตน์  ปานดอนลาน และคณะ (2561) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจนั้นเป็นความรู้สึกท่ีดี ความ
ประทบัใจ หรือทศันะคติท่ีดีของบุคคลต่อผูใ้ห้บริการ การได้รับการใส่ใจจากผูใ้ห้บริการ สถานท่ี
ให้บริการท่ีเหมาะสม หรือมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองความต้องการตามท่ี
ผูรั้บบริการตอ้งการ ผูรั้บบริการก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีในส่ิงนั้น ซ่ึงจะไม่ท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนั มี
ความสุขก็ต่อเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 
 สมสรรญก ์วงษอ์ยูน่อ้ย และคณะ (2555). (อา้งถึงใน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
(ก.พ.) 2547) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีส าคญัของผูใ้หบ้ริการไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ การให้ความสะดวก การให้ความ
สบายใจ การใหค้วามจริงใจ การใหค้วามช่วยเหลือ การใหเ้กียรติ การใหก้ารตอ้นรับ การใหค้วามเขา้ใจ และ
การใหค้วามเป็นธรรม 
 ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) ได้กล่าวว่า ความสะดวกในการให้บริการ คือ การให้
ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น การบริการไม่ซบัซ้อน มีช่องทางการให้บริการ
ท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ส าหรับผูม้ารับบริการ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ มีล าดบัขั้นตอนท่ี
ชดัเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
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 สรุปไดว้่า บริการ คือ ความรู้สึกเต็มใจ จริงใจในการให้บริการ ยิ้มแยม้แจ่มใส ช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ประสงค์ อุทยั และคณะ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ

ให้บริการของมหาวิทยาลยัธนบุรี 2551 พบว่า ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของ 
มหาวทิยาลยัธนบุรี ในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัศึกษามีความพึงพอใจในดา้นเวลาในการใหบ้ริการ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นบุคคลากร ดา้นขอ้มูล และดา้นอาคารและสถานท่ี ตามล าดบั ดา้นเวลาในการ
ใหบ้ริการ ควรใชเ้วลานอ้ยสุดในการใหบ้ริการนกัศึกษาใหง้านเสร็จรวดเร็วยิง่ข้ึน ดา้นบุคลากร ควรมีการ
จดัฝึกอบรมบุคลากรในดา้นต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบังานท่ีท าปัจจุบนั ดา้นขอ้มูล ควรมี
จดัการขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลเพื่อใหก้ารจดัเก็บขอ้มูลถูกตอ้งเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ดา้นอาคารและ
สถานท่ี ควรมีการติดแสงสว่างให้มากข้ึน และควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์รับให้บริการอย่างเพียงพอกบั
ความตอ้งการของนกัศึกษา 

อรอนงค ์ค าคนซ่ือ และ มนตรี อนนัตรักษ ์ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการงานทะเบียนและประมวลผลของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 
พบวา่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ความพึงพอใจ ดา้นการให้บริการ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ ดา้น
การอ านวยความสะดวก และดา้นสถานท่ี ตามล าดบั 
 ญาดา ชอบท าดี และ ประสพชยั พสุนนท ์(2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการปฏิบติังานของฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : กรณีศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการดา้นบุคลากร ดา้นความสะดวกรวดเร็ว ดา้นการจดัสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นการสร้างความ
มัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการ และดา้นความเสมอภาค อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นมนุษยสัมพนัธ์ของ
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ มีความพึงพอใจในอยูใ่นระดบันอ้ย ส าหรับความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อปัจจยั
การปฏิบติังานของฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบวา่ ระดบัความพึงพอใจดา้นบุคลากร ระดบั
ความพึงพอใจดา้นความสะดวกรวดเร็ว ระดบัความพึงพอใจดา้นการจดัสถานท่ีให้บริการ ระดบัความพึง
พอใจดา้นมนุษยสัมพนัธ์ของบุคลากรผูใ้ห้บริการ และระดบัความพึงพอใจดา้นการสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผูรั้บบริการ มีผลแสดงให้เห็นวา่ค่อนขา้งไม่พึงพอใจต่อการปฏิบติังานของฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
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และงานทะเบียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R2) ร้อยละ 84 และค่าสัมประสิทธ์ิของการ
ตดัสินใจท่ีปรับแลว้ (Adjusted R2) ร้อยละ 83.5 

สุดารัตน์ ปานดอนลาน และคณะ (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจการใช้บริการ
ศูนยบ์ริการงานหอพกัของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษา
มีความพึงพอใจมากในดา้นการให้บริการของเจา้หน้าท่ี รองลงมา ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้น
กระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสถานท่ีส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจมาก 
นกัศึกษาใชบ้ริการดา้นไปรษณีย ์มากเป็นล าดบัท่ีหน่ึง ล าดบัต่อมา คือ การบริการดา้นพยาบาล ดา้นยืม-
คืนกุญแจส ารอง ดา้นการซ่อมบ ารุง และดา้นใหค้  าปรึกษา ตามล าดบั 
 

วธิีการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการวิจยั ดงัน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนชุดกลาง มหาวิทยาลยัมหิดล 
และไดรั้บการพิจารณารหสัโครงการเลขท่ี 2018/248.1712 รับรองวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 ระเบียบวิธี
วจิยัดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 150 คน 

(ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2561) 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 จ านวน 108 คน โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งจากสูตรเครจซ่ีและมอร์แกน (ประสพชยั พสุนนท,์ 2557) ก าหนดวา่ความคลาดเคล่ือน
เท่ากบั 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสัดส่วนของนกัศึกษา ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น 
(Stratified Random Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี สร้างกรอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของการวิจยั 
ร่างโครงสร้างแบบสอบถามและขอ้ค าถาม ส่งเคร่ืองมือให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของ
ประเด็นปัญหา ไดผ้ลการวิเคราะห์ค่า IOC ท่ีมีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.92 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
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ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป แสดงวา่ ขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รงจุดประสงค ์หรือตรงตามเน้ือหานั้น แสดงวา่ ขอ้
ค าถามนั้นใช้ได ้ (ปราณี หล าเบ็ญสะ, 2559) มีความเท่ียงตรงใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ภายหลงัจากใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้ ด าเนินการปรับแกแ้บบสอบถามและน าแบบสอบถามไป
ใช ้
 แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษาชั้นปี งานท่ีใชบ้ริการ และเกรดเฉล่ีย
สะสม จ านวน 4 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึง
พอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ ดา้นขั้นตอนการบริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มและ
สถานท่ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) 
จ านวน 14 ขอ้ โดยแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยท่ีสุด และส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมดจ านวน 108 ชุด 
และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจดัระเบียบขอ้มูล น าขอ้มูลมาประมวลผลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ด าเนินวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
ความถ่ี และร้อยละ โดยน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ส่วนท่ี 2  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าค่ามาเทียบเกณฑ์ (บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2551) 
ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
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 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 และน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 ส่วนท่ี 3  ด าเนินการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตามตวัแปร ขอ้มูลทัว่ไป โดยสถิติท่ีใช ้คือ 
ทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
 
ผลการวจิัย 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่1  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ ชาย 43 39.80 
 หญิง 65 60.20 
 รวม 108 100 
2.ระดบัการศึกษาชั้นปี ชั้นปี 2 56 51.80 
 ชั้นปี 3 38 35.20 
 ชั้นปี 4 14 13.00 
 รวม 108 100 
3.งานท่ีใชบ้ริการ โครงการอบรมและเสริมสร้างศกัยภาพทาง

ชีววทิยา 
52 48.10 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) รายงานตวัเขา้ภาควชิาชีววทิยา 93 86.10 
 ปฐมนิเทศ 90 83.30 
 สมคัรขอรับทุนการศึกษา 28 25.90 
 ช้ีแจงหวัขอ้งานวจิยั 38 35.20 
 งานสานสมัพนัธ์ชีววทิยา 51 47.20 
        

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.เกรดเฉล่ียสะสม 2.00-2.50 27 25.00 
 2.51-3.00 38 35.20 
 3.01-3.50 28 25.90 
 3.51-4.00 15 13.90 
 รวม 108 100 
 จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 108 คน เม่ือจ าแนกตาม เพศ พบวา่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.20) เพศชาย (ร้อยละ 39.80) จ  าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี พบวา่เป็นนกัศึกษา
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ชั้นปี 2 มากท่ีสุด (ร้อยละ 51.80) รองลงมาคือ นกัศึกษาชั้นปี 3 (ร้อยละ 35.20) และนกัศึกษาชั้นปี 4 (ร้อย
ละ 13.00) ตามล าดบั จ  าแนกตามงานท่ีใชบ้ริการ พบวา่ นกัศึกษาใชบ้ริการรายงานตวัเขา้ภาควิชาชีววิทยา 
(ร้อยละ 86.10) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปฐมนิเทศ (ร้อยละ 83.30) โครงการอบรมและเสริมสร้างศกัยภาพ
ทางชีววทิยา (ร้อยละ 48.10) งานสานสัมพนัธ์ชีววทิยา (ร้อยละ 47.20) ช้ีแจงหวัขอ้งานวจิยั (ร้อยละ 35.20) 
และสมคัรขอรับทุนการศึกษา (ร้อยละ 25.90) ตามล าดบั จ  าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม พบว่า เกรดเฉล่ีย
สะสม 2.51-3.00 (ร้อยละ 35.20) มากท่ีสุด รองลงมาคือ เกรดเฉล่ียสะสม 3.01-3.50 (ร้อยละ 25.90) เกรด
เฉล่ียสะสม 2.00-2.50 (ร้อยละ 25.00) และ เกรดเฉล่ียสะสม 3.51-4.00 (ร้อยละ 13.90) ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 2  ผลการวิจยัความพึงพอใจการให้บริการงานดา้นการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 1.1 ผลการวิจัยความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (โดยรวม) 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ
งานดา้นการศึกษา ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (โดยรวม)                  (n 
= 108) 

ความพงึพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

x̄  S.D. 
ระดบัความพงึ

พอใจ 
อนัดบั 

1.ดา้นพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ 4.15 0.66 มาก 3 
2.ดา้นขั้นตอนการบริการ 4.17 0.69 มาก 2 
3.ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี 4.28 0.67 มากท่ีสุด 1 

ค่าเฉลีย่รวม 4.20 0.68 มากทีสุ่ด  

 จากตารางท่ี 2 พบว่าความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.20) และ (S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น และระดบัมาก 2 ดา้น โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี (x̄ = 4.28) และ (S.D. = 0.67) ในระดบัมาก คือ ดา้น
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ขั้นตอนการบริการ (x̄ = 4.17) และ (S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมผูใ้ห้บริการ (x̄ = 4.15) และ 
(S.D. = 0.66) ตามล าดบั 
 1.2 ผลการวิจยัความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (ดา้นพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ) 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อดา้นพฤติกรรม
ของผูใ้หบ้ริการ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล     (n = 108) 

ความพงึพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

x̄  S.D. ระดบัความพงึพอใจ อนัดบั 

1.เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการกบันกัศึกษาอยา่งทัว่ถึง 4.10 0.69 มาก 4 
2.เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการช้ีแจงอยา่งเป็นขั้นตอน และชดัเจนเป็นไป 
ตามระบบการใหบ้ริการของภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

4.06 0.70 มาก 6 

3.เจา้หนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาและตอบขอ้สงสยัไดช้ดัเจน 3.96 0.72 มาก 7 
4.จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการมีเพียงพอ 4.06 0.64 มาก 5 
5.เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ 4.19 0.64 มาก 3 
6.เจา้หนา้ท่ีแสดงกิริยามารยาทและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 4.43 0.60 มากท่ีสุด 1 
7.เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการบริการ 4.25 0.65 มากท่ีสุด 2 

ค่าเฉลีย่รวม 4.15 0.66 มาก  

 จากตารางท่ี 3 ดา้นพฤติกรรมผูใ้ห้บริการ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
และระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เจา้หน้าท่ีแสดงกิริยามารยาทและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (x̄ = 
4.43) และ (S.D. = 0.60) รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการบริการ (x̄ = 4.25) และ (S.D. 
= 0.65) เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ (x̄ = 4.19) และ (S.D. = 0.64) เจา้หนา้ท่ีให้บริการ
กบันกัศึกษาอยา่งทัว่ถึง (x̄ = 4.10) และ (S.D. = 0.69) จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการมีเพียงพอ (x̄ = 4.06) และ 
(S.D. = 0.64) เจา้หนา้ท่ีให้บริการช้ีแจงอยา่งเป็นขั้นตอน และชดัเจนเป็นไปตามระบบการให้บริการของ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (x̄ = 4.06) และ (S.D. = 0.70) และเจา้หนา้ท่ีแกไ้ข
ปัญหาและตอบขอ้สงสัยไดช้ดัเจน (x̄ = 3.96) และ (S.D. = 0.72) ตามล าดบั 
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 1.3 ผลการวจิยัความพึงพอใจการใหบ้ริการงานดา้นการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล (ดา้นขั้นตอนการบริการ) 
ตารางที ่4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อดา้นขั้นตอนการบริการ 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล        (n = 108) 

ความพงึพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล x̄  S.D. ระดบัความพงึพอใจ อนัดบั 

1.ไดรั้บความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 4.26 0.71 มากท่ีสุด 1 
2.ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ชดัเจน 4.23 0.66 มากท่ีสุด 2 
3.ช่องทางการส่ือสารขอ้มูลทนัสมยัรับกบัสถานการณ์ 4.09 0.71 มาก 4 

4.มีการจดัเตรียมคู่มือ เอกสาร และค าแนะน าการบริการอยา่งเหมาะสม 4.09 0.67 มาก 3 
ค่าเฉลีย่รวม 4.17 0.69 มาก  

  
จากตารางท่ี 4 ดา้นขั้นตอนการบริการ พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและระดบั
มาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ไดรั้บความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (x̄ = 4.26) และ (S.D. = 
0.71) รองลงมา คือ ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ชดัเจน (x̄ = 4.23) และ (S.D. = 0.66) มีการ จดัเตรียมคู่มือ เอกสาร 
และค าแนะน าการบริการอย่างเหมาะสม (x̄ = 4.09) และ (S.D. = 0.67) และ ช่องทางการส่ือสารขอ้มูล
ทนัสมยัรับกบัสถานการณ์ (x̄ = 4.09) และ (S.D. = 0.71) ตามล าดบั 
 1.4 ผลการวิจยัความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี) 
 

ตารางที่  5   ค่ า เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อด้าน
สภาพแวดลอ้มและสถานท่ี ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล   (n = 108) 

ความพงึพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล x̄  S.D. ระดบัความพงึ

พอใจ อนัดบั 

1.สถานท่ีติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก 4.29 0.65 มากท่ีสุด 2 
2.ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานท่ี 4.44 0.61 มากท่ีสุด 1 
3.ความชดัเจนของป้ายบอกจุดใหบ้ริการของภาควชิาชีววทิยา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

4.10 0.76 มาก 3 

ค่าเฉลีย่รวม 4.28 0.67 มากทีสุ่ด  
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 จากตารางท่ี 5 ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดและมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานท่ี (x̄ = 
4.44) และ (S.D. = 0.61) รองลงมา คือ สถานท่ีติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก (x̄ = 4.29) และ (S.D. = 
0.65) และ ความชัดเจนของป้ายบอกจุดให้บริการของภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล (x̄ = 4.10)  และ (S.D. = 0.76) 
 1.5 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจการให้บริการงานดา้นการศึกษา 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ตารางที ่6  การเปรียบเทียบความพึงพอใจการใหบ้ริการงานดา้นการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ าแนกตามเพศ 

ปัจจยัด้านการให้บริการ 
งานด้านการศึกษา เพศ n x̄  S.D. ค่า t Sig. 

ดา้นพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ เพศชาย 43 4.1860 0.53819 0.538 0.592 
เพศหญิง 65 4.1292 0.53566 

ดา้นขั้นตอนการบริการ เพศชาย 43 4.2151 0.52208 0.707 0.481 
เพศหญิง 65 4.1385 0.59298 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี เพศชาย 43 4.3263 0.56128 0.705 0.483 
เพศหญิง 65 4.2468 0.59290 

ค่าเฉลีย่รวม 
เพศชาย 43 4.2416 0.48429 0.709 0.480 
เพศหญิง 65 4.1717 0.52710   

 จากตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการงานดา้นการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ  าแนกตามเพศ จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ t-Test  พบวา่
ผลความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา (ด้านพฤติกรรมผูใ้ห้บริการ ด้านขั้นตอนการ
บริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่7  การเปรียบเทียบความพึงพอใจการใหบ้ริการงานดา้นการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ  าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี 

ปัจจยัด้านการให้บริการ
งานด้านการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นพฤติกรรม 
ผูใ้หบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

1.954 
28.659 

2 
105 

0.977 
0.273 

3.579 
 

0.031 
 

 รวม 30.612 107    
ดา้นขั้นตอนการบริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.211 2 2.106 7.396 
 

0.001 
 ภายในกลุ่ม 29.892 105 0.285 

รวม 34.104 107  
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
และสถานท่ี 

ระหวา่งกลุ่ม 0.754 2 0.377 1.127 0.328 
ภายในกลุ่ม 35.139 105 0.335   

รวม 35.893 107    
 ระหว่างกลุ่ม 2.054 2 1.027 4.196 0.018 

ค่าเฉลีย่รวม ภายในกลุ่ม 25.704 105 0.245   
 รวม 27.758 107    

 จากตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการงานดา้นการศึกษาจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาชั้นปี จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการงานดา้นการศึกษาทั้ง 3 ดา้น พบว่า ค่า Sig. ใน
ดา้นพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ และดา้นขั้นตอนการบริการ มีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ระดบั
การศึกษาชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจการให้บริการงานดา้นการศึกษาต่อดา้นพฤติกรรมผู ้
ใหบ้ริการและดา้นขั้นตอนการบริการแตกต่างกนัท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 7.1  ผลความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของความพึงพอใจการให้บริการงานดา้นการศึกษา
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ดา้นพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ จ าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี 

 x̄  
ระดบัการศึกษาช้ันปี 

ช้ันปี 2 ช้ันปี 3 ช้ันปี 4 
4.23 3.97 4.32 

ชั้นปี 2 4.23  -0.26* 0.09 
ชั้นปี 3 3.97   0.34* 
ชั้นปี 4 4.32    

 จากตารางท่ี 7.1 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจด้านพฤติกรรมผู ้
ให้บริการ จ าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปีเป็นรายคู่ พบว่า ระดบัชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจการบริการงานดา้นการศึกษา ดา้นพฤติกรรมผูใ้ห้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาชั้นปี 2 มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ระดบัการศึกษาชั้น
ปี 3 (x̄ = 0.26) และระดบัการศึกษาชั้นปี 4 มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ระดบัการศึกษาชั้นปี 3 (x̄ = 0.34) 

ตารางที่ 7.2  ผลความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจการให้บริการงานด้าน
การศึกษา ดา้นขั้นตอนการบริการ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี 

 x̄  
ระดบัการศึกษาช้ันปี 

ช้ันปี 2 ช้ันปี 3 ช้ันปี 4 
4.31 3.90 4.34 

ชั้นปี 2 4.31  -0.41* 0.03 
ชั้นปี 3 3.90   0.44* 
ชั้นปี 4 4.34    

 จากตารางท่ี 7.2 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจการบริการงานด้าน
การศึกษา ดา้นขั้นตอนการบริการ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี
เป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัชั้นปีท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจดา้นการให้บริการงานดา้นการศึกษา ดา้น
ขั้นตอนการบริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษาชั้นปี 2 มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ระดบัการศึกษาชั้นปี 3 (x̄ = 0.41) และระดบัการศึกษาชั้น
ปี 4 มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ระดบัการศึกษาชั้นปี 3 (x̄ = 0.44) 
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ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

ความพงึพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นพฤติกรรม 
ผูใ้หบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.840 3 0.280 0.978 
 

0.406 
 ภายในกลุ่ม 29.772 104 0.286 

รวม 30.612 107  
ดา้นขั้นตอน 
การบริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.291 
32.813 

3 
104 

0.430 
0.316 

1.364 
 

0.258 
 

 รวม 34.104 107    
ดา้นสภาพแวดลอ้ม
และสถานท่ี 

ระหวา่งกลุ่ม 0.535 3 0.178 0.525 
 

0.666 
 ภายในกลุ่ม 35.357 104 0.340 

รวม 35.893 107  
 ระหว่างกลุ่ม 0.422 3 0.141 0.535 0.660 

โดยรวม ภายในกลุ่ม 27.337 104 0.263   
 รวม 27.758 107    

 จากตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการงานดา้นการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ  าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ 
ANOVA  พบว่าความพึงพอใจการให้บริการงานดา้นการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม มีค่าไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผลการวจิัย 

การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.20) และเม่ือพิจารณาความ
พึงพอใจรายดา้น พบว่า ด้านสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี (x̄ = 4.28) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้น
ขั้นตอนการบริการ (x̄ = 4.17) และดา้นพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ (x̄ = 4.15) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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และความสะอาดของสถานท่ี (x̄ = 4.44) รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีแสดงกิริยามารยาทและมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี (x̄ = 4.43) และไดรั้บความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (x̄ = 4.26) ตามล าดบั 
แสดงให้เห็นวา่นกัศึกษาของภาควิชาชีววิทยามีความพึงพอใจการให้บริการงานดา้นการศึกษาของ
ภาควชิาชีววทิยา ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางท่ีดี ทั้งน้ี เน่ืองจากภาควชิาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล มีการจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการติดต่อประสานงาน
กบันักศึกษา มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ค  าแนะน าและประสานงานขอ้มูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกบังานดา้น
การศึกษา ท าใหมี้ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการงานดา้นการศึกษา 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจการให้บริการงานด้าน
การศึกษาของนกัศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังน้ี 1) ปัจจยัด้านเพศและด้านเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของในการ
ใหบ้ริการงานดา้นการศึกษาของภาควิชาชีววิทยา ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี ดา้นพฤติกรรมผู ้
ให้บริการ และดา้นขั้นตอนการบริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง นกัศึกษารับรู้ถึงบรรยากาศด้านภูมิทศัน์บริเวณภาควิชาชีววิทยาในทางท่ีดี 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกิจกรรมระหวา่งการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั เพราะตอ้งเรียนในสถานท่ีตาม
รายวิชาก าหนด เช่น การเขา้เรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบติัการ การไดรั้บการบริการทางวิชาการ
และบริการทางการศึกษาอยา่งเสมอภาค ท าให้ปัจจยัดา้นเพศและเกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของภาควิชาชีววิทยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ณชัชา มณีวงศ ์และคณะ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในคณะ
เภสัชศาสตร์ ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปกร พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในคณะเภสัชศาสตร์ ของนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
จ  าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ พบว่า ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นการให้บริการผูเ้รียนไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาชั้นปีของนกัศึกษาส่งผล
ต่อระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา ด้านพฤติกรรมและดา้นขั้นตอนการ
บริการของนกัศึกษาภาควิชาชีววิทยาชั้นปี 2-4 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ส่วนใหญ่ใชเ้วลากบัการเรียนการสอน ท าใหก้ารติดต่อขอใชบ้ริการนอ้ย
กวา่ชั้นปีท่ี 3-4 
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เม่ือพิจารณาความความพึงพอใจเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน ตามล าดับความพึงพอใจของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด และมี
ระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ทั้งน้ี แสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานท่ีมากท่ีสุด (x̄ = 4.44) แสดงให้เห็นวา่นกัศึกษามีความ
ประทบัใจกบัสถานท่ีท่ีให้บริการติดต่อ ทั้งน้ีเป็นเพราะภาควิชาไดมี้การปรับปรุง สถานท่ีให้มีแสง
สวา่งเพียงพอ มีคอมพิวเตอร์ส าหรับใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าขอ้มูล ต าแหน่งท่ีตั้งของหน่วยงานสะดวกต่อ
การติดต่อขอรับการบริการ มีการจดัสถานท่ีเป็นสัดส่วน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นท่ีส ารอง
ระหวา่งรอรับบริการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ฝ่ายอาคารสถานท่ี วิทยาลยัทองสุข ศูนยก์ารศึกษา
จงัหวดัพิษณุโลก (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอาคารสถานท่ีวิทยาลยั
ทองสุข ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอาคารสถานท่ีวิทยาลยั
ทองสุข โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ
อุปกรณ์การศึกษา จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและภูมิทศัน์ ดา้นการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็น และดา้นระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภยั ดา้นอาคาร ตามล าดบั และไม่สอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ อาภรณ์ เช่ียวชาญเกษตร และคณะ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ดา้นสภาพแวดลอ้มและบริการทางการศึกษาต่างๆ เพื่อนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ควรมีการปรับปรุงสภาพหอ้งน ้าใหมี้ความสะอาด ปราศจากกล่ินอนัไม่พึงประสงค์
รวมไปถึงความสะอาดของหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ 
 ด้านขั้นตอนการบริการ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองจาก
นกัศึกษาไดรั้บความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ (x̄ = 4.26) มีการติดป้ายประกาศและแจง้
ขอ้มูลตามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของภาควชิาชีววิทยา ซ่ึงผลการวิจยัน้ีมีความสอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัผลงานวิจยัของ สุดารัตน์ ปานดอนลาน และคณะ (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนยบ์ริการงานหอพกัของนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  วิทยาเขต
กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการขั้นตอนการให้บริการของศูนย์บริการงานหอพกั 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
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ด้านพฤติกรรมผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก
เจา้หนา้ท่ีแสดงกิริยามารยาทและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (x̄ = 4.43) แสดงให้เห็นวา่นกัศึกษามีความพึง
พอใจกบัการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ท่ีให้บริการดว้ยความเต็มใจ เป็นมิตร คอยให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวก ในการติดต่อประสานงานดา้นต่างๆ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีมีความสอดคลอ้งไป
ในทิศทางเดียวกนักบัผลงานวิจยัของ ประสงค ์ อุทยั และคณะ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ศึกษา
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยัธนบุรี 2551 ผลการวิจยัพบว่า 
นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ มหาวิทยาลยัธนบุรี ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีเป็นเพราะเจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน ให้บริการดว้ยความเสมอภาค มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีในการใหบ้ริการ และมีความรู้ความสามารถในงานท่ีใหบ้ริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัพบประเด็นหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ท่ี มี ต่อการให้บ ริก ารงานด้านการ ศึกษาของ  ภาควิช า ชี ววิทย า  คณะวิทยาศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่าสุด 3 อนัดบั ดงัน้ี ดา้นพฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ ในหวัขอ้ 
“เจา้หน้าท่ีแกไ้ขปัญหาและตอบขอ้สงสัยไดช้ดัเจน” (x̄ = 3.96) รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีให้บริการ
ช้ีแจงอย่างเป็นขั้นตอน และชัดเจนเป็นไปตามระบบการให้บริการของภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (x̄ = 4.06) และจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการมีเพียงพอ (x̄ = 4.06) 
ดงันั้นควรจดัอบรมหรือให้ความรู้เก่ียวกบังานท่ีท าในปัจจุบนัแก่เจา้หนา้ท่ีดา้นการให้บริการให้มี
ความพร้อมและสามารถตอบค าถามไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อลดความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ีหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
 แนวทางการพฒันา 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ควรพฒันาสภาพแวดลอ้มภายใน เพื่อบรรยากาศให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา เช่น สภาพหอ้งเรียน พื้นท่ีนัง่พกัผอ่นหรืออ่านหนงัสือ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์เพื่อการศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งเพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา 
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2. ด้านขั้นตอนการบริการ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
ใหท้นัสมยัมากข้ึน โดยผา่นส่ือต่างๆ เช่น ในเวบ็ไซตข์องภาควชิาชีววทิยา แผน่พบั และปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง 

3. ด้านพฤติกรรมผู้ให้บริการ ควรจดัอบรมหรือใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหมี้ความพร้อมและเตม็ใจในการให้บริการ เพื่อลดความไม่พึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 

ข้อเสนอแนะในการท าการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีการศึกษาระดับ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อยา่งต่อเน่ืองและเปรียบเทียบผลการวิจยัน้ีและงานวิจยัใหม่ 
เพื่อน าผลมาพฒันาปรับปรุง 
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การศึกษาความผูกพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีช้ันปี 2-4 ทีม่ีต่อ 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

The Study of Undergraduate Students Year 2-4 Engagement to the 
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University 

ภคัจิรา  เกตุบุตร1 และ อสันีย ์ เหมกระศรี2 
1เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

2นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัความผกูพนั 2) เปรียบเทียบความผกูพนั
จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ 3) เสนอแนะแนวทางพฒันาความผกูพนัของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2-4 จ านวน 108 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรเครจซ่ีและมอร์
แกนก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของนกัศึกษาแต่
ละชั้นปี ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี   
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ความผูกพนัของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นความผกูพนัต่อภาควิชา ดา้นความผกูพนั
ต่อเจา้หนา้ท่ี ดา้นความผกูพนัต่ออาจารย ์ดา้นความผกูพนัต่อรุ่นพี่, รุ่นนอ้ง และดา้นความผกูพนัต่อ
เพื่อน 2) การเปรียบเทียบความผกูพนัจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยั
ดา้นเพศและดา้นเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยาอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาชั้นปีของนกัศึกษาส่งผลต่อระดบัความผกูพนัของ
นกัศึกษาภาควิชาชีววิทยาชั้นปี 2-4 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 3) แนวทางการ
พฒันา ควรมีการพฒันาส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารให้ทันต่อยุคสมัย และควรจัดกิจกรรมท่ีมีรูปแบบ
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หลากหลายใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสพบปะกนั ปรึกษา แลกเปล่ียนประสบการณ์ และปรับทศันคติท่ี
ดีต่อกนั 

ค าส าคญั : ความผกูพนั, ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

Abstract 
 The study aimed to investigate and compare the level of the student engagement amongst 
biology undergraduate students and to provide the novel mechanisms to enhance level of 
interaction. Data were collected from 108 bachelor degree students who were registered biology 
program (year 2-4) in the academic year 2018 at the Department of Biology, Faculty of Science, 
Mahidol University. The instrument for collecting data was a rating scale questionnaire with 0.92 
reliability coefficients.  Statistical analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and One way ANOVA. 
 The overall student engagement towards department was at a high level.  1) Considering 
on each aspect, five aspects of engagement were rated at a high level and ranks orderly from high 
to low as follows: commitment to department; their departmental staff; instructors, commitment 
to their juniors, seniors and to their friends.  2) Comparing students engagement from general 
information indicates that gender and GPAs did not affect students engagement at a significant 
level of 0.05 but students’ education levels (sophomore, junior and senior) affect students 
engagement at a significant level of 0.05 and 3) Several ways of activities and communicative 
means are recommended by this research for the enhanced student engagement level which 
include experience exchange forum, counseling services and on-line communication. 

Keywords : engagement, Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University 

บทน า 
การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัขององค์กรนานาชาติท าให้เกิดการแข่งขนัทางด้านการศึกษา

สูงข้ึน นกัศึกษามีโอกาสท่ีจะเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ทั้งภายในประเทศและภายนอก
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ประเทศมากข้ึน ท าให้สถาบนัการศึกษาหลายแห่ง เร่งพฒันาคุณภาพหลกัสูตรปรับปรุงหลกัสูตร 
ใหท้นัตามยคุสมยั สร้างงานวจิยัท่ีสามารถน าไปต่อยอดในเชิงบูรณาการทั้งดา้นพื้นฐานความรู้และ
เชิงพาณิชยไ์ด ้พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับระดับนานาชาติ  สอดคล้องกับนโยบายส าคัญของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมเป็นท่ียอมรับ 
ในระดับนานาชาติภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้ นน าในระดับสากล” เป็นผู ้น า 
ทางด้านการเรียนการสอน มีผลงานวิจยัท่ีเป็นเลิศและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ (วิสัยทศัน์และ
ยทุธศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559 – 2562) 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาบณัฑิตให้มีศกัยภาพท่ีสมบูรณ์แบบ ทั้งทางด้าน
สติปัญญา คุณธรรม และการด ารงชีวิต สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อออกไปประกอบ
อาชีพในอนาคต มีบทบาทหนา้ท่ีให้ความรู้ ความเขา้ใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะให้ก่อเกิดปัญญา  
รู้หลกัคิด แบบมีหลกัการและเหตุผล การท ากิจกรรมร่วมกนัของนกัศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีภาควิชา
ชีววิทยาผลกัดนัให้ด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเก้ือกูล และพฒันาศกัยภาพ คุณภาพ
ของนักศึกษาทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นบณัฑิตท่ีพึงปรารถนาของสังคม สามารถปรับตวัอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขและสามารถน าเอาวิชาความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใช้กบัการท างานได้
อยา่งเหมาะสม (ศศิธร โรจน์สงคราม, 2553) ความผกูพนัต่อสถาบนัจึงเป็นส่ิงส าคญั มีส่วนในการ
พฒันาศกัยภาพและคุณภาพของนกัศึกษา ให้สามารถปรับตวัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
พร้อมกับน าวิชาความรู้ท่ีได้ศึกษามาปรับใช้กับการท างานได้อย่างเหมาะสม ตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีวา่ “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of 
mankind : ความส าเร็จท่ีแท้จริงอยู่ท่ีการน าความรู้ไป ประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ” การสร้างความผูกพนันั้น ตอ้งอาศยัระยะเวลาพอสมควรไม่สามารถสร้างให้เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาอนัสั้นทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้ง ค่อยๆ หล่อหลอมเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั เป็นความรู้สึก
ท่ีแสดงออกรวมเป็นหน่ึงเดียวกบัองค์กรดว้ยความรัก ความเคารพ ความศรัทธา และความเช่ือมัน่ 
อยา่งเตม็ใจพร้อมท่ีจะอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจปฏิบติังานหรือหนา้ท่ีของตนจนสุดความสามารถเพื่อ
องค์กร คอยช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั เป็นความสัมพนัธ์แบบไม่มีเง่ือนไข ไม่มีขอ้แม ้ความ
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ผูกพนัต่อองค์กรจึงถือว่าเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะช่วยให้การปฏิบติังาน การเรียนรู้องค์กรย ัง่ยืนอย่าง
ยาวนาน  

จากความส าคญัของความผกูพนัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในองคก์ร ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา
ความผกูพนัของนกัศึกษาท่ีมีต่อภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาปรับปรุงการบริการจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมความผกูพนัต่อภาควิชา
ชีววทิยา และเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารของภาควชิาชีววทิยาต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ท่ีมีต่อภาควิชา

ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. เพื่อเปรียบเทียบความผกูพนัต่อภาควชิาชีววทิยาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 

จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาความผกูพนัท่ีมีต่อ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

กรอบแนวคดิในการท าวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยศึกษาความผกูพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ชั้นปี 2-4 ท่ีมีต่อ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
             ตวัแปรอสิระ             ตวัแปรตาม 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ความผูกพนัของนักศึกษาทีม่ต่ีอภาควชิาชีววทิยา 

 
- เพศ 
- ระดบัการศึกษาชั้นปี 
- เกรดเฉล่ียสะสม 

1. ดา้นความผกูพนัต่อภาควชิาชีววทิยา 
2. ดา้นความผกูพนัต่ออาจารย ์
3. ดา้นความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี 
4. ดา้นความผกูพนัต่อรุ่นพ่ี, รุ่นนอ้ง 
5. ดา้นความผกูพนัต่อเพ่ือน 
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สมมติฐานการวจิัย 
นกัศึกษาท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่างกนั 

ขอบเขตการวจิัย 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 
จ านวนทั้งส้ิน 150 คน 

2) กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 
จ านวน 108 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (ประสพชยั พสุ
นนท,์ 2557) โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษาชั้นปี และเกรดเฉล่ียสะสม ตวัแปรตาม (Dependent 
Variables) ไดแ้ก่ การศึกษาความผูกพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ท่ีมีต่อ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (ด้านความผูกพนัต่อภาควิชาชีววิทยา ด้านความ
ผูกพนัต่ออาจารย ์ดา้นความผูกพนัต่อเจา้หน้าท่ี ดา้นความผูกพนัต่อรุ่นพี่, รุ่นน้อง และดา้นความ
ผกูพนัต่อเพื่อน) 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาและสถานที่ ผูศึ้กษาก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่
เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล ซ่ึงรวมระยะเวลาทั้งส้ิน 2 เดือน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ทราบระดบัความผกูพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ท่ีมีต่อภาควิชาชีววิทยา 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. ทราบผลการเปรียบเทียบความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ชั้นปี 2-4 จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษาชั้นปี และเกรดเฉล่ียสะสมท่ีต่างกนั 
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3. ใช้เป็นแนวทางการพฒันาความผูกพนัท่ีมีต่อภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
 ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (2560) ได้กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของ
พนกังานท่ีมีความเตม็ใจท างานต่อองคก์ารอยา่งมาก ยอมรับเป้าหมายของส่วนรวม และพร้อมท่ีจะ
ทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์การ สรุปไดว้่า ความผูกพนัต่อองค์การประกอบดว้ย ดา้นจิตใจ ดา้น
การอยูต่่อเน่ือง และทศันคติ 
 ภูกมล นวนาทเจษฎา และ ธนีนาฏ ณ สุนทร (2558) ได้กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การ 
หมายถึง ความรู้สึก ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคลากรท่ีแสดงออกต่อองค์การท่ีตนอยู่ โดย
ยอมรับจุดมุ่งหมายขององคก์าร มีความเต็มใจในการปฏิบติังาน และยินดีท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการ
ท างานเพื่อความส าเร็จขององคก์าร และปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์ารตลอดไป โดยไม่คิดจะลาออก
ไปอยูก่บัองคก์ารอ่ืน 
 พิชิต พิทักษ์เทพสมบติั และคณะ (2552) กล่าวโดยสรุปว่า ความผูกพนัต่อองค์การมี
ความส าคัญดังต่อไปน้ี 1. ความผูกพนัต่อองค์การสามารถท านายอัตราการเข้า-ออกจากงาน 
(Turnover rate) ของพนกังานในองคก์ารไดดี้ ผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงมกัมีความปรารถนา
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยงัคงอยูก่บัองคก์ารต่อไป ท าให้อตัราการยา้ยงานและการขาดงานลดลง 2. ความ
ผกูพนัต่อองคก์าร เป็นแรงผลกัดนัใหส้มาชิกขององคก์ารปฏิบติังานไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่มีความผกูพนัต่อ
องคก์าร เน่ืองจากพนกังานรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของร่วมกนัในองค์การและต่างก็มีส่วนร่วมในการ
สร้างความส าเร็จให้กับองค์การร่วมกัน 3. ความผูกพนัต่อองค์การเป็นปัจจยัเช่ือมโยงระหว่าง
เป้าหมายของพนกังานกบัเป้าหมายขององคก์าร โดยท่ีผูท่ี้ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร
มีแนวโน้มท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายขององค์การ 4. ผูท่ี้มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารสูงจะเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามทุ่มเทท างานให้กบัองคก์าร 5.ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น
ตวัช้ีวดัหลกัท่ีสามารถอธิบายความมีประสิทธิภาพขององคก์ารได ้
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แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
 เพ็ญนภา วงศ์นิติกร และ อมร ถุงสุวรรณ (2559) ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร 1) ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ 2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน งานท่ีมีความท้าทาย 
ความกา้วหนา้ และความส าเร็จในงาน การมีส่วนร่วมตดัสินใจในการท างาน และความอิสระในการ
ท างาน 3) ประสบการณ์ท างาน ประกอบด้วยความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์การ 
ความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึ่งพิงได้ ความคาดหวงัในการได้รับการตอบสนองจากองค์การ และ
ทศันคติท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 สุกญัญา ส่งสวสัด์ิ (2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีมีต่อคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า ระดบัความ
ผกูพนัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี รองลงมาคือ ความผกูพนัต่อคณะ ความ
ผกูพนัต่ออาจารย ์ต่อรุ่นนอ้ง ต่อรุ่นพี่ และต่อเพื่อนตามล าดบั การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยจ าแนก
ตามท่ีนกัศึกษามีการร่วมกิจกรรมท่ีต่างกนั พบวา่ ความผกูพนัต่อคณะและความผกูพนัต่อรุ่นพี่ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนอีก 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อ
อาจารย ์ความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี ความผกูพนัต่อรุ่นนอ้ง ความผกูพนัต่อเพื่อนนั้น มีความผกูพนัไม่
แตกต่างกนั 
 อรวรรณ เครือแป้น และคณะ (2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความผูกพนัองค์กรของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า ระดบัความคิดเห็นของระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยูใ่น ระดบัสูง (x̄ =58.4) และรายดา้นคือ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร ดา้นยอมรับค่านิยม และเป้าหมายขององค์กรและดา้นความปรารถนาท่ีจะ
ธ ารงรักษาเป็นสมาชิกขององค์กรอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานท่ี
แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพแตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลคือ อายุระยะเวลาการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นลกัษณะงานดา้นลกัษณะ  ขององค์กรดา้น
ประสบการณ์ในการท างาน ดา้นการรับรู้วฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนั
ต่อองค์กรโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (r =0.20 p<0.01), (r = 0.20 
p<0.01), (r =0.57 p<0.01), (r =0.62 p<0.01), (r =0.59 p<0.01) และ (r =0.46 p<0.01) ตามล าดบั 
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 นักรบ หม้ีแสน และคณะ (2557) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความผูกพนัของนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ พบว่า 1) ความผกูพนัของนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยอ์ยูใ่นระดบัมาก 2) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัของนกัศึกษา
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ 7 ปัจจยั ดงัน้ี บุคลิกภาพ (X3) 
ความสัมพนัธ์กบัอาจารย ์(X4) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน (X5) บรรยากาศการเรียนการสอน (X6) ส่ิง
อ านวยความสะดวก (X7) กิจกรรมวิชาการ (X8) และกิจกรรมนอกหลกัสูตร (X9) ปัจจยัดงักล่าวมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของนกัศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ 6 ปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ (X3) บรรยากาศการเรียนการสอน (X6) กิจกรรมนอกหลกัสูตร (X9) กิจกรรม
วิชาการ (X8) ส่ิงอ านวยความสะดวก (X7) และความสัมพนัธ์กบัอาจารย ์ (X4) ซ่ึงสามารถพยากรณ์
ความผูกพนัของนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดร้้อยละ 
66.10 
 สายใจ นาคป้ัน (2558) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของบุคลากรในเครือ
บริษทันิตโต เดนโกะ พบวา่ 1) ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร พบวา่ มีความผกูพนัอยูใ่น
ระดับปานกลาง โดยมีความเต็มใจในการทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความผูกพนัอยู่ในระดับมาก 2) 
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของบุคลากร พบว่า ความผูกพนัต่องานท่ีปฏิบติั
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรแตกต่างกนั ส่วนประสบการณ์จากการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รแตกต่างกนั 3) ความสัมพนัธ์
ของลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผกูพนัของบุคลากร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.6 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดบั ปวช./ปวส./อนุปริญญา ต าแหน่งงานพนักงานทัว่ไป และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี 4)ความสัมพนัธ์ของงานท่ีปฏิบติักบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก และ 
5)ความสัมพนัธ์ของประสบการณ์จากการปฏิบติังานกบัความผกูต่อองคก์ร พบวา่ มีความผกูพนัอยู่
ในระดบัปานกลาง ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร มีความผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก 
 อารี บวัแพร และคณะ (2559) ได้ท าการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ นกัศึกษาคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ส่วนใหญ่มีความผกูพนัต่อ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
51.2 เม่ือจ าแนกรายดา้น พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความทุ่มเทต่อ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และมี
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ความศรัทธาต่อ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 50.6 และ 50.0 ตามล าดบั และมี
ความจงรักภกัดีต่อ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.4 ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ ต าแหน่ง มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อนโดยภาพรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value = 0.022) แรงจูงใจในการเขา้ศึกษา มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความผกูพนัต่อ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในระดบัปานกลาง (p-value = 0.001, r = 0.687) และ
เม่ือจ าแนกรายดา้น พบวา่ ความคาดหวงัในการศึกษาและการประกอบอาชีพ เหตุผลส่วนตวัและ
การสนบัสนุนการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในเชิงบวกระดบัปานกลาง (r = 0.731 และ 
0.631 ตามล าดบั) ทศันคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อนใน
ระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value = 0.000, r = 0.848) และมีความสัมพนัธ์กบั
ความศรัทธา ความทุ่มเท และความจงรักภกัดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value = 
0.000, r = 0.790, 0.786 และ 0.765 ตามล าดบั) 
 จุฑารัตน์ ทิพยบุ์ญทรัพย ์และ ศศิธร โรจน์สงคราม (2560) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความผกูพนั
ของนกัศึกษาต่อวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล ผลการศึกษา พบว่า 1) ความผกูพนัของ
นกัศึกษาต่อวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) จากขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของนกัศึกษาผูว้จิยั พบวา่ ความแตกต่างกนัของ เพศ หลกัสูตร และผลการเรียนไม่ส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อวิทยาลยัในภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่กลบัพบว่า ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ชั้นปี การเขา้ร่วมกิจกรรมกลางของวิทยาลยัและการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชมรม, สโมสรนักศึกษาส่งผลต่อความผูกพนัต่อวิทยาลยัในภาพรวมท่ีแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3) ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อวทิยาลยั
ในภาพรวมของนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล  พบวา่ ความภาคภูมิใจต่อวิทยาลยั 
สภาพแวดลอ้มภายในวิทยาลยั ความผกูพนัต่ออาจารย ์ความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี ความผกูพนัต่อรุ่น
พี่, รุ่นนอ้ง และความผกูพนัต่อเพื่อน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัต่อความผกูพนัต่อวิทยาลยั
ในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

วธิีการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการวิจยั ดังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง 
มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการพิจารณารหัสโครงการเลขท่ี 2018/249.1712 รับรองวนัท่ี 
19 ธนัวาคม 2561 ระเบียบวธีิวจิยัดงัต่อไปน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 150 คน (ขอ้มูล 

ณ เดือนธนัวาคม 2561) 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2-4 จ านวน 108 คน โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งจากสูตรเครจซ่ีและมอร์แกน (ประสพชยั พสุนนท,์ 2557) ก าหนดวา่ความคลาดเคล่ือน
เท่ากบั 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสัดส่วนของนกัศึกษา ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น 
(Stratified Random Sampling) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี สร้างกรอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของการวิจยั 
ร่างโครงสร้างแบบสอบถามและขอ้ค าถาม ส่งเคร่ืองมือให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของ
ประเด็นปัญหา ไดผ้ลการวิเคราะห์ค่า Index of Item Objective Congruence หรือค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 
ข้ึนไปถือวา่เหมาะสมแสดงวา่ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ส่วนขอ้ท่ีได้
ค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 ข้ึนอยู่กบัผูว้ิจยัว่าจะพิจารณาตดัทิ้งหรือปรับปรุงแกไ้ข แลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญลง
ความเห็นอีกคร้ังหน่ึง (ปราณี หล าเบญ็สะ, 2559) 
 แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษาชั้นปี และเกรดเฉล่ียสะสม จ านวน 
3 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความผกูพนัของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อ ภาควชิาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล แบ่งเป็น 5 ดา้น คือ 
ดา้นความผกูพนัต่อภาควชิาชีววทิยา ดา้นความผกูพนัต่ออาจารย ์ดา้นความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี ดา้น
ความผกูพนัต่อรุ่นพี่, รุ่นนอ้ง และดา้นความผกูพนัต่อเพื่อน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบัตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) จ านวน 23 ขอ้ โดยแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด และส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมดจ านวน 108 

ชุด และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจดัระเบียบขอ้มูล น าขอ้มูลมาประมวลผลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี ส่วนท่ี 1  ด าเนินวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ดว้ย
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จ  านวนร้อยละ โดยน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการ
วเิคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ส่วนท่ี 2  ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัการศึกษา
ความผูกพนัของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ดว้ยสถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าค่ามาเทียบ
เกณฑ ์(บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2551) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความผกูพนัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความผกูพนัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความผกูพนัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความผกูพนันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความผกูพนันอ้ยท่ีสุด 
 และน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ส่วนท่ี 3 
ด าเนินการวิเคราะห์การศึกษาความผกูพนัของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล จ าแนกตามตวัแปร ขอ้มูลทัว่ไป โดยสถิติท่ีใช ้คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

ผลการศึกษา 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจยั ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
จ านวน 108 คน จ าแนกตาม เพศ  พบว่าเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.90) เพศชาย (ร้อยละ 36.10) 
จ  าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี พบวา่ เป็นนกัศึกษาชั้นปี 2 (ร้อยละ 48.10) มากท่ีสุด รองลงมาคือ 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

443 

นกัศึกษาชั้นปี 3 (ร้อยละ 40.70) และนกัศึกษาชั้นปี 4 (ร้อยละ 11.20) ตามล าดบั จ าแนกตามเกรด
เฉล่ียสะสม พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสม 2.51-3.00 (ร้อยละ 35.20) มากท่ีสุด รองลงมาคือ เกรดเฉล่ีย
สะสม 3.01-3.50 (ร้อยละ 27.80) เกรดเฉล่ียสะสม 2.00-2.50 (ร้อยละ 24.00) และเกรดเฉล่ียสะสม 
3.51-4.00 (ร้อยละ 13.00) ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2  ผลการวิจยัความผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ดงัรายละเอียดตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 9 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อ
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (โดยรวม) 

ความผูกพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีม่ต่ีอ 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

x̄  S.D. 
การแปล 
ผลระดบั 

อนัดบั 

1.ดา้นความผกูพนัต่อภาควชิาชีววทิยา 4.15 0.71 มาก 1 
2.ดา้นความผกูพนัต่ออาจารย ์ 4.12 0.78 มาก 3 
3.ดา้นความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี 4.14 0.68 มาก 2 
4.ดา้นความผกูพนัต่อรุ่นพ่ี, รุ่นนอ้ง 4.03 0.78 มาก 4 
5.ดา้นความผกูพนัต่อเพ่ือน 3.97 0.95 มาก 5 

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 0.78 มาก  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความผูกพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อ ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า (x̄ = 4.08) และ (S.D. = 0.78) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัศึกษามีความผูกพนัอยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยา (x̄ = 4.15) และ (S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ดา้น
ความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี (x̄ = 4.14) และ (S.D. = 0.68) ดา้นความผกูพนัต่ออาจารย ์(x̄ = 4.12) และ 
(S.D. = 0.78) ดา้นความผกูพนัต่อรุ่นพี่, รุ่นนอ้ง (x̄ = 4.03) และ (S.D. = 0.78) และดา้นความผกูพนั
ต่อเพื่อน (x̄ = 3.97) และ (S.D. = 0.95) ตามล าดบั 
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ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านความผูกพนัต่อภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

ความผูกพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีม่ต่ีอ 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

x̄  S.D. 
การแปล 
ผลระดบั 

อนัดบั 

1.เม่ือจบการศึกษาจากภาควชิาชีววทิยาแลว้มีความคิด 
วา่จะกลบัมาเยีย่มภาควชิาอีก 

3.94 0.78 มาก 5 

2.จะรักษาช่ือเสียงใหก้บัภาควชิาชีววทิยา 4.32 0.73 มากท่ีสุด 2 
3.รู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นนกัศึกษาของภาควชิาชีววทิยา 4.38 0.63 มากท่ีสุด 1 
4.มีความรู้สึกอบอุ่นเม่ือมาเรียนท่ีภาควชิาชีววทิยา 4.15 0.76 มาก 4 
5.มีความรู้สึกยนิดีและเตม็ใจเสียสละเวลาใหค้วาม 
ช่วยเหลือภาควชิาในทุกดา้น 

3.89 0.66 มาก 6 

6.จะกล่าวใหผู้อ่ื้นทราบถึงศกัยภาพและ/หรือจุดเด่น 
ของภาควชิาชีววทิยาเม่ือมีโอกาส 

4.19 0.68 มาก 3 

ค่าเฉลีย่รวม 4.15 0.71 มาก  

 จากตารางท่ี 2 ดา้นความผูกพนัต่อภาควิชาชีววิทยา พบว่า นกัศึกษามีความผูกพนัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ และในระดบัมาก 4 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็น
นกัศึกษาของภาควิชาชีววิทยา (x̄ = 4.38) และ (S.D. = 0.63) รองลงมาคือ จะรักษาช่ือเสียงให้กบั
ภาควิชาชีววิทยา (x̄ = 4.32) และ (S.D. = 0.73) จะกล่าวให้ผูอ่ื้นทราบถึงศกัยภาพและ/หรือจุดเด่น
ของภาควิชาชีววิทยาเม่ือมีโอกาส (x̄ = 4.19) และ (S.D. = 0.68) มีความรู้สึกอบอุ่นเม่ือมาเรียนท่ี
ภาควชิาชีววทิยา (x̄ = 4.15) และ (S.D. = 0.76) เม่ือจบการศึกษาจากภาควิชาชีววิทยาแลว้มีความคิด
วา่จะกลบัมาเยีย่มภาควชิาอีก (x̄ = 3.94) และ (S.D. = 0.78) และมีความรู้สึกยินดีและเต็มใจเสียสละ
เวลาใหค้วามช่วยเหลือภาควชิาในทุกดา้น (x̄ = 3.89) และ (S.D. = 0.66) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านความผูกพันต่ออาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ความผูกพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีม่ต่ีอ 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

x̄  S.D. 
การแปล 
ผลระดบั 

อนัดบั 

1.มีความรู้สึกรัก เคารพอาจารย ์ 4.43 0.66 มากท่ีสุด 1 
2.เม่ือมีปัญหาจะปรึกษา, นึกถึงอาจารยเ์ป็นคนแรก 3.61 0.97 มาก 4 
3.มีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นลูกศิษยข์องอาจารย ์ 4.29 0.72 มากท่ีสุด 2 
4.มีความยนิดีเสียสละเวลาส่วนตวั เม่ืออาจารยใ์หช่้วยท างาน 4.14 0.76 มาก 3 

ค่าเฉลีย่รวม 4.12 0.78 มาก  

 จากตารางท่ี 3 ดา้นความผูกพนัต่ออาจารย ์พบว่า นกัศึกษามีความผูกพนัอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด 2 ขอ้ และในระดบัมาก 2 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความรู้สึกรัก เคารพอาจารย ์ (x̄ = 
4.43) และ (S.D. = 0.66) รองลงมาคือ มีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นลูกศิษยข์องอาจารย์ (x̄ = 4.29) 
และ (S.D. = 0.72)  มีความยินดีเสียสละเวลาส่วนตวั เม่ืออาจารยใ์ห้ช่วยท างาน (x̄ = 4.14) และ 
(S.D. = 0.76) และส่วนเม่ือมีปัญหาจะปรึกษา, นึกถึงอาจารยเ์ป็นคนแรก (x̄ = 3.61) และ (S.D. = 
0.97) ตามล าดบั 

ตารางที ่4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านความผูกพนัต่อเจ้าหน้าที ่ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ความผูกพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีม่ต่ีอ 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

x̄  S.D. 
การแปล 
ผลระดบั 

อนัดบั 

1.มีความประทบัใจในความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะน า และแกไ้ขปัญหา 4.18 0.65 มาก 1 
2.มีความรู้สึกอบอุ่นท่ีมีเจา้หนา้ท่ีของภาควชิาคอยดูแลเอาใจใส่ 4.14 0.76 มาก 2 
3.มีความรู้สึกเตม็ใจเม่ือเจา้หนา้ท่ีขอความช่วยเหลือ 4.09 0.63 มาก 3 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 0.68 มาก  

 จากตารางท่ี 4 ดา้นความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี พบวา่ นกัศึกษามีความผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความประทบัใจในความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะน า และแกไ้ข
ปัญหา (x̄ = 4.18) และ (S.D. = 0.65) รองลงมาคือ มีความรู้สึกอบอุ่นท่ีมีเจา้หนา้ท่ีของภาควิชาคอย
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ดูแลเอาใจใส่ (x̄ = 4.14) และ (S.D. = 0.76) และมีความรู้สึกเต็มใจเม่ือเจา้หนา้ท่ีขอความช่วยเหลือ 
(x̄ = 4.09) และ (S.D. = 0.63) ตามล าดบั 

ตารางที ่5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านความผูกพนัต่อรุ่นพี,่ รุ่นน้อง ภาควชิาชีววทิยา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ความผูกพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีม่ต่ีอ 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

x̄  S.D. 
การแปล 
ผลระดบั 

อนัดบั 

1.มีความรู้สึกมีความสุขท่ีไดเ้ขา้ร่วมท ากิจกรรม 3.97 0.79 มาก 3 
2.รู้สึกเตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือ 4.18 0.70 มาก 1 
3.มีความรู้สึกดีใจและอบอุ่นท่ีมีคนดูแลเอาใจใส่ 4.04 0.86 มาก 2 
4.มีความรู้สึกวา่เสียสละ 3.94 0.76 มาก 4 

ค่าเฉลีย่รวม 4.03 0.78 มาก  

 จากตารางท่ี 5 ดา้นความผกูพนัต่อรุ่นพี่, รุ่นนอ้ง พบวา่ นกัศึกษามีความผกูพนัอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รู้สึกเต็มใจให้ความช่วยเหลือ (x̄ = 4.18) และ (S.D. = 0.70) 
รองลงมาคือ มีความรู้สึกดีใจและอบอุ่นท่ีมีคนดูแลเอาใจใส่ (x̄ = 4.04) และ (S.D. = 0.86) มี
ความรู้สึกมีความสุขท่ีไดเ้ขา้ร่วมท ากิจกรรม (x̄ = 3.97) และ (S.D. = 0.79) และมีความรู้สึกว่า
เสียสละ (x̄ = 3.94) และ (S.D. = 0.76) ตามล าดบั 

ตารางที่ 6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านความผูกพันต่อเพื่อน ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ความผูกพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีม่ต่ีอ 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

x̄  S.D. 
การแปล 
ผลระดบั 

อนัดบั 

1.สามารถพดูคุยปัญหากบัเพ่ือนในภาควชิาไดอ้ยา่งสบายใจ 4.05 0.86 มาก 4 
2.ไม่รู้สึกวา่ถูกเพ่ือนเอาเปรียบ และไม่จริงใจ 3.62 1.16 มาก 6 
3.ไม่มีความรู้สึกโดดเด่ียว เหงา, วา้เหว ่ 3.82 1.16 มาก 5 
4.รู้สึกดีท่ีไดอ้ยูร่่วมกบัเพ่ือน 4.14 0.80 มาก 1 
5.มีเพื่อนสนิทท่ีไวใ้จ และใหค้  าปรึกษาได ้ 4.14 0.95 มาก 2 
6.มีความสุขท่ีไดท้ ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน 4.06 0.77 มาก 3 

ค่าเฉลีย่รวม 3.97 0.95 มาก  
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จากตารางท่ี 6 ดา้นความผกูพนัต่อเพื่อน พบวา่ นกัศึกษามีความผกูพนัอยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รู้สึกดีท่ีไดอ้ยูร่่วมกบัเพื่อน (x̄ = 4.14) และ (S.D. = 0.80) รองลงมา
คือ มีเพื่อนสนิทท่ีไวใ้จ และให้ค  าปรึกษาได้ (x̄ = 4.14) และ (S.D. = 0.95) มีความสุขท่ีไดท้  า
กิจกรรมร่วมกบัเพื่อน (x̄ = 4.06) และ (S.D. = 0.77) สามารถพูดคุยปัญหากบัเพื่อนในภาควิชาได้
อยา่งสบายใจ (x̄ = 4.05) และ (S.D. = 0.86) ไม่มีความรู้สึกโดดเด่ียว เหงา, วา้เหว ่ (x̄ = 3.82) และ 
(S.D. = 1.16) และไม่รู้สึกวา่ถูกเพื่อนเอาเปรียบ และไม่จริงใจ (x̄ = 3.62) และ (S.D. = 1.16) 
ตามล าดบั 

ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ าแนก
ตามเพศ 

ความผูกพนัของนักศึกษา 
ชาย ( n=39) หญิง ( n=69) 

ค่า t Sig. 
x̄  S.D. x̄  S.D. 

ความผกูพนัต่อภาควชิาชีววทิยา 4.08 0.50 4.18 0.50 -1.065 0.290 

ความผกูพนัต่ออาจารย ์ 4.13 0.64 4.11 0.63 0.153 0.879 

ความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี 4.08 0.62 4.17 0.59 -0.769 0.456 

ความผกูพนัต่อรุ่นพ่ี, รุ่นนอ้ง 4.05 0.71 4.02 0.64 0.240 0.811 

ความผกูพนัต่อเพ่ือน 3.47 0.42 3.50 0.56 -0.343 0.733 

โดยรวม 3.96 0.47 4.00 0.43 -0.395 0.694 

จากตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยาของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ  าแนกตามเพศ จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ t-test พบว่า ความผูกพนั
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาชั้นปี  

ความผูกพนัของนักศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความผกูพนัต่อ 
ภาควชิาชีววทิยา 

ระหวา่งกลุ่ม 1.539 2 0.769 3.172 0.046 

ภายในกลุ่ม 25.467 105 0.243 

รวม 27.005 107 

 

ความผกูพนัต่ออาจารย ์

ระหวา่งกลุ่ม 3.363 2 1.682 4.477 0.014 

ภายในกลุ่ม 39.440 105 0.376 

รวม 42.803 107 

 

ความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี 

ระหวา่งกลุ่ม 1.398 2 0.699 1.978 0.143 

ภายในกลุ่ม 37.103 105 0.353 

รวม 38.501 107 

 
ความผกูพนัต่อรุ่นพ่ี, 
รุ่นนอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.228 2 0.614 1.390 0.254 

ภายในกลุ่ม 46.362 105 0.442 

รวม 47.590 107 

 

ความผกูพนัต่อเพ่ือน 

ระหวา่งกลุ่ม .271 2 0.136 0.513 0.600 

ภายในกลุ่ม 27.761 105 0.264 

รวม 28.032 107 

 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .709 2 0.355 1.755 0.178 

ภายในกลุ่ม 21.221 105 0.202 

รวม 21.931 107 

 
จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่า ความผูกพนัต่อ

ภาควิชาชีววิทยาและความผูกพนัต่ออาจารย์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ชั้นปี 2, 3 และชั้นปี 4 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่า F = 3.172 
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Sig. = 0.046 และค่า F = 4.477 Sig. = 0.014 ตามล าดบั ส่วนความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี ต่อรุ่นพี่, รุ่น
นอ้ง และต่อเพื่อน โดยรวมไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8.1  ผลความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของความผูกพนัต่อภาควิชาชีววิทยาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ดา้นความผกูพนัต่อภาควชิาชีววทิยา จ าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี 

ด้านความผูกพนัต่อ 
ภาควชิาชีววทิยา 

x̄  
ระดบัการศึกษาช้ันปี 

ช้ันปี 2 ช้ันปี 3 ช้ันปี 4 
4.20 4.02 4.37 

ชั้นปี 2 4.20  -0.19 0.17 
ชั้นปี 3 4.02 0.19  0.36* 
ชั้นปี 4 4.37 -0.17 -0.36*  

 จากตารางท่ี 8.1 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพนัต่อภาควิชาชีววิทยา 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปีเป็นรายคู่ พบว่า ระดบัชั้นปีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อภาควิชา
ชีววทิยาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาชั้น
ปี 4 มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ระดบัการศึกษาชั้นปี 3 (x̄ = 0.36) 

ตารางที่ 8.2  ผลความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของความผูกพนัต่อภาควิชาชีววิทยาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ดา้นความผกูพนัต่ออาจารย ์จ  าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นปี 

ด้านความผูกพนัต่อ 
อาจารย์ 

x̄  

ระดบัการศึกษาช้ันปี 

ช้ันปี 2 ช้ันปี 3 ช้ันปี 4 

4.02 4.10 4.60 
ชั้นปี 2 4.02  0.08 0.58* 
ชั้นปี 3 4.10 -0.08  0.51* 
ชั้นปี 4 4.60 -0.58* -0.51*  

 จากตารางท่ี 8.2 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยาดา้น
ความผกูพนัต่ออาจารย ์จ  าแนกตามระดบัชั้นปี เป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัชั้นปีแตกต่างกนัมีความผกูพนั
ต่อภาควิชาชีววิทยา ดา้นความผกูพนัต่ออาจารยแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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มีจ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัชั้นปี 4 มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ระดบัการศึกษาชั้นปี 2 (x̄ = 0.58) และ
ระดบัการศึกษาชั้นปี 4 มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ระดบัการศึกษาชั้นปี 3 (x̄ = 0.51) 

ตารางที่ 9  การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ าแนก
ตามเกรดเฉล่ียสะสม 

ความผูกพนัของนักศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความผกูพนัต่อ 
ภาควชิาชีววทิยา 

ระหวา่งกลุ่ม 0.097 3 0.032 0.125 
 

0.945 
 ภายในกลุ่ม 26.908 104 0.259 

รวม 27.005 107  

ความผกูพนัต่ออาจารย ์

ระหวา่งกลุ่ม 2.711 3 0.904 2.344 
 

0.077 
 ภายในกลุ่ม 40.092 104 0.386 

รวม 42.803 107  

ความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี 

ระหวา่งกลุ่ม 1.508 3 0.503 1.413 
 

0.243 
 ภายในกลุ่ม 36.993 104 0.356 

รวม 38.501 107  

ความผกูพนัต่อรุ่นพ่ี, 
รุ่นนอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.148 3 0.049 0.108 
 

0.955 
 ภายในกลุ่ม 47.442 104 0.456 

รวม 47.590 107  

ความผกูพนัต่อเพ่ือน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.645 3 0.215 0.816 
 

0.488 
 ภายในกลุ่ม 27.388 104 0.263 

รวม 28.032 107  

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.192 3 0.064 0.307 
 

0.821 
 ภายในกลุ่ม 21.739 104 0.209 

รวม 21.931 107  
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จากตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยาของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบวา่ ความผกูพนัของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ  าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสมมีค่าไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผล 
ความผูกพนัของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.08) และเม่ือพิจารณาความผกูพนัรายดา้น 
พบวา่ ความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยา (x̄ = 4.15) ความผกูพนัต่อเจา้หนา้ท่ี (x̄ = 4.14) ความผกูพนั
ต่ออาจารย ์(x̄ = 4.12) ความผกูพนัต่อรุ่นพี่, รุ่นนอ้ง (x̄ = 4.03) และความผกูพนัต่อเพื่อน (x̄ = 3.97) 
อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มี
ความรู้สึกรัก เคารพอาจารย ์(x̄ = 4.43) รองลงมาคือ รู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นนกัศึกษาของภาควิชา
ชีววทิยา (x̄ = 4.38) และจะรักษาช่ือเสียงให้กบัภาควิชาชีววิทยา (x̄ = 4.32) ตามล าดบั แสดงให้เห็น
วา่นกัศึกษาของภาควิชาชีววิทยามีความผกูพนัต่อภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางท่ีดี ทั้งน้ี คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาชีววิทยาได้ดูแล
นกัศึกษาทุกคนอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยความเสมอภาคและเป็นกนัเองในดา้นการเรียนการสอนและการ
วิจยั ตลอดจนภาควิชามีการจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคณาจารย ์บุคลากร 
และนักศึกษา เช่น ปฐมนิเทศ ไหวค้รู สานสัมพนัธ์ชีววิทยา และโครงการอบรมและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทางชีววทิยา เป็นตน้ ท าใหค้ณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาไดมี้โอกาสท ากิจกรรมร่วมกนั 
อนัจะก่อใหเ้กิดความผกูพนัและสร้างความสามคัคีอนัดีต่อภาควชิา 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัของนักศึกษาต่อภาควิชา
ชีววิทยา สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นเพศและดา้นเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อภาควิชาชีววิทยา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดั
กิจกรรมด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา นักศึกษา
ภาควชิาชีววทิยาทุกคนไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีผลการเรียนเกรดเฉล่ียสะสมเท่าใดก็ตาม 
นกัศึกษาทุกคนได้รับสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในการได้รับการบริการและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ภาควิชาชีววิทยาจดัข้ึน รวมถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรได้ตามความสนใจของ
นักศึกษา จึงท าให้ปัจจยัด้านเพศและเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษาไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
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ภาควิชาชีววิทยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑารัตน์ ทิพยบุ์ญทรัพย ์และศศิธร โรจน์สงคราม 
(2560) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษาความผูกพนัของนกัศึกษาต่อวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยั 
มหิดล ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ หลกัสูตร และผลการเรียน ไม่ส่งผลต่อความ
ผกูพนัของนกัศึกษาต่อวทิยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  2) ปัจจยัด้านระดับการศึกษาชั้นปีของนักศึกษาส่งผลต่อระดับความผูกพนัของ
นกัศึกษาภาควชิาชีววทิยาชั้นปี 2-4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีชั้นปี 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จะตอ้งยา้ย
สถานท่ีเรียนจากคณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตศาลายา เขา้สู่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไทอีกทั้ง
ต้องมีการปรับตวัเข้ากับระบบการจดัการเรียนการสอนในหลักสูตร การท่ีนักศึกษาอยู่ในช่วง
ปรับตวัน้ีนกัศึกษาอาจยงัไม่ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อภาควชิาชีววทิยามากนกั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ อรวรรณ เครือแป้น และคณะ (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความผูกพนัองค์กรของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า เม่ือพิจารณาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของพยาบาล
วชิาชีพ คือ เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีอายเุพิ่มข้ึนระยะเวลาการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดความผกูพนั
ต่อองคก์รเพิ่มข้ึน และงานวจิยัของ สายใจ นาคป้ัน (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัของบุคลากรในเครือบริษทันิตโต เดนโกะ พบวา่ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประสบการณ์
จากการปฏิบติังาน และทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ท่ีท าให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อ
องค์กรแตกต่างกนั โดยในส่วนของระยะเวลาปฏิบติังานยิ่งนานมากเท่าใด ก็จะมีความเขา้ใจใน
องค์กร และเกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กรมากข้ึนตามไปด้วย ทั้งน้ี นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาท่ี
ระดบัชั้นปีสูงข้ึน มีโอกาสได้เขา้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ มีการเลือกสาขางานวิจยัท่ีสนใจ เพื่อท า
ปฏิบติัการก่อใหเ้กิดความใกลชิ้ดกบัอาจารยรุ่์นพี่และเพื่อนๆ ในกลุ่มงานวิจยัเดียวกนัมากข้ึน ท าให้
เกิดความผกูพนัต่อภาควชิาชีววทิยามากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดท าฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ  
สานสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของภาควชิาชีววทิยา 

2. ควรเพิ่มช่องทางในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของภาควชิาชีววทิยา 
3. ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ความคิดริเร่ิมของนกัศึกษา 
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แนวทางการพฒันา 
 1. ด้านภาควิชาชีววิทยา ควรมีกิจกรรมภายในภาควิชาฯ ท่ีเสริมสร้างทศันคติท่ีดีในดา้น
ความผกูพนัต่อภาควชิาฯ ใหก้บัอาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ไดรั้บรู้และเขา้ใจองคก์รมากยิง่ข้ึน  
 2. ด้านเจ้าหน้าที่ ควรเพิ่มช่องทางในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของ
ภาควชิาฯ  
 3. ด้านอาจารย์ ควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัอาจารยใ์ห้ทนัต่อยุคสมยั เพื่อช่วย
ลดช่องว่างระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา และจดัอบรมเสริมสร้างทกัษะด้านการให้ค  าปรึกษาแก่
นกัศึกษา เพื่อให้อาจารยมี์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการช่วยเหลือเม่ือพบนกัศึกษามีปัญหาหรือ
ตอ้งการความช่วยเหลือ 
 4. ด้านรุ่นพี,่ รุ่นน้อง และด้านเพือ่น ควรจดักิจกรรมให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสพบปะกนั เพื่อ
ปรึกษา แลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อปรับทศัคติท่ีดีต่อกัน และควรจดักิจกรรมท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย และเนน้การท างานร่วมกนัระหวา่งรุ่นพี่/รุ่นนอ้ง หรือการท างานเป็นทีม 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความสัมพนัธภาพระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา เพื่อ
สามารถเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของนกัศึกษาอยา่งแทจ้ริง 
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ความพงึพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของ 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
The Satisfaction in Term of Supporting Factors and 
Happiness of Learning of the Department of Biology, 

Faculty of Science, Mahidol University 

ภคัจิรา  เกตุบุตร1 และ ธญัปัถย ์ จารุปาลี2 
1เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

2นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัความพึงพอใจ 2) เปรียบเทียบความพึง
พอใจจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ 3) เสนอแนะแนวทางการพฒันาและ
ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประชากร คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาจากภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปี
การศึกษา 2561 จ  านวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั
0.93 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที 
(t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูส้ าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้น
การเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 ดา้น 2) นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีมีขอ้มูลทัว่ไป
ประกอบด้วย เพศ ระบบการสอบคัดเลือก เกรดเฉล่ียสะสม และประเภทของโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียน
การสอนไม่แตกต่างกนั และ 3) แนวทางการพฒันาควรปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสโมสรนกัศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และหลกัสูตรควรรักษาคุณภาพการเรียนการสอน การฝึกภาคสนาม และการศึกษา
นอกสถานท่ีไวเ้น่ืองจากผูส้ าเร็จการศึกษามีความสุขมากท่ีสุด 

ค าส าคญั : ความพึงพอใจ, ความสุขดา้นการเรียนการสอน, ปัจจยัสนบัสนุน, ผูส้ าเร็จการศึกษา 
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Abstract 
 The purposes of this study were to 1) determining the level of satisfaction 2) comparing 
the satisfaction level based on the background of respondents and 3) suggesting a mean for 
improvement of academic activities of the Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol 
University. The subjects of this research were 45 students who graduated from the department in 
academic year 2018. The research tool were a questionnaire designed to have a confidence level 
of 0.93. The data were statistically analyzed by mean, percentage, standard deviation t-test and 
ANOVA. 
 The results displayed that the graduates were highly satisfied with both supporting 
factors and learning environment in the department. An in depth analysis further revealed that 
1) the satisfaction of the students was more influenced by learning happiness rather than other 
supporting factors, 2) The opinion of the students of different backgrounds including genders, 
admission routes, cumulative GPA, and types of high school, was indifferent regarding the 
learning happiness and satisfaction on the level of support provided, and 3) The improvement 
strategy could include the plan of maintenance of the facility for students’ extracurricular 
activities, the assurance of the quality of education, field work and off-site activities, to prepare 
the students for the rapidly changing society. 

Keywords : Student Satisfaction, Happiness of Learning , Supporting Factors, Graduated 

บทน า 
 มหาวทิยาลยัมหิดลเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีผลิตบณัฑิตและผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพในหลาย
สาขาวิชา มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพสูงตามแนวทางและนโยบายการพฒันาประเทศ จดัการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองความตอ้งการอนัหลากหลายของผูเ้รียนโดยส่งเสริมและมุ่งเน้นเพื่อพฒันา
สร้างสรรค์นักศึกษาให้เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมระดบัสูงในสาขาวิชาต่างๆ 
โดยเฉพาะการประยกุตท์ฤษฎีไปสู่การปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาประเทศ 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดจ้ดัการเรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรี มี 2 หลกัสูตรประกอบด้วย  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มี
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แผนการศึกษาเป็น 2 แผนยอ่ย คือ หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ โดยนกัศึกษาจะตอ้งมีคะแนน
เฉล่ียสะสมก่อนส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 และหลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐ
วธิาน นกัศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกโดยไม่ตอ้งเรียนผา่นปริญญาโท โดยนกัศึกษา
ตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า 3.25 เม่ือส้ิน 4 ภาคการศึกษา และ 2) หลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาทรัพยากรชีวภาพและชีววทิยาสภาวะแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) เป็นหลกัสูตร
สองปริญญา ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี และผ่านเกณฑ์ไดไ้ปศึกษาในชั้นปีท่ี 3 และ 4 ท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท มี  1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) และระดบัปริญญาเอก มี 1 หลกัสูตร คือ  สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) โดยทางภาควิชาชีววิทยามีความมุ่งเน้นให้นกัศึกษาทุกคนมีความสามารถเขา้ใจและ
เช่ือมโยงความจริงเก่ียวกบัธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต สร้างองคค์วามรู้ให้กบัตนเอง ผา่นกระบวนการ
เรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ี
ก าหนด แนวการจดัการศึกษาโดยยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันา
ตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบั
ความสามารถ และถนดัของตนเอง และพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี (ทิศนา แขมณี, 2544) 
เพื่อน าไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา
ชีววิทยาประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้ งในส่วนของห้องปฏิบัติการและการลง
ภาคสนามโดยนกัศึกษาตอ้งเช่ือมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัเพื่อประยุกต์ใช้ท  างาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงนบัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้นกัศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
เรียน ซ่ึงอาจท าให้นกัศึกษาเกิดความเครียดจากการเรียน บางคนตอ้งพกัการเรียน ลาออกกลางคนั 
หรือท่ีรุนแรงถึงขั้นท าร้ายตนเองถึงแก่ชีวติ  เน่ืองดว้ยขาดความสุขในการเรียน โดยพบวา่ อตัราการ
ฆ่าตวัตายของนกัศึกษามีจ านวนมากเป็นอนัดบัสาม รองลงมาจากอุบติัเหตุและฆาตกรรม ซ่ึงสาเหตุ
การฆ่าตวัตายมาจากความกดดนัดา้นสังคม เศรษฐกิจ และดา้นการเรียน (ปัทมา  ทองสม, 2554) 
เน่ืองจากแต่ละบุคคลอาจมีระดบัความเครียดหรือความทุกข์ในการเรียนท่ีแตกต่างกัน แล้วแต่
พื้นฐานและกระบวนการปรับตวัของแต่ละบุคคล โดยในแต่ละปีอาจารย์ท่ีปรึกษาในภาควิชา
ชีววิทยาได้เจอนักศึกษาท่ีเข้ามาปรึกษาปัญหาเก่ียวกับการปรับตัวทางด้านการเรียน ได้แก่ 
ปฏิบติังานไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ได้คะแนนสอบต ่าจนน่าวิตก เรียนอย่างเป็นทุกข์ ขาดเรียน ไม่ส่ง



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 

459 

รายงาน ตอ้งสอบแกต้วั มีพฤติกรรมย  ้าคิดย  ้าท า ความผิดหวงัในดา้นความรัก ขาดแคลนทุนทรัพย ์
หรือปัญหาพอ่แม่ผูป้กครองท่ีคาดหวงัมากเกินไป เค่ียวเขญ็ใหท้  าในส่ิงท่ีไม่อยากท า 

ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีวา่การจะเรียนรู้ไดดี้นั้นจะเกิดข้ึนเม่ือเรามี
ความสุข และพฒันาศกัยภาพตามท่ีตนเองถนัดและสนใจจะน าไปสู่การปรับตวัต่อสังคมอย่างมี
ความสุขต่อไปในอนาคตโดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าขอ้มูลท่ีได้มานั้นจะได้น ามาใช้ประโยชน์เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดลต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
 1 .  เพื่ อ ศึกษาระดับความพึ งพอใจของผู ้ส า เ ร็จการศึกษาจากภาควิชา ชีววิทยา  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2561 ท่ีมีต่อภาควชิาชีววทิยา ในดา้นปัจจยั
สนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียนการสอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจจ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา

ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

กรอบแนวคดิในการท าวจิัย 
 ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สมมติฐานการวจิัย 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล ปีการศึกษา 2561 มีความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียนการสอนท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัเม่ือจ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ความพงึพอใจต่อปัจจยัสนับสนุนและ 

ความสุขด้านการเรียนการสอน 
- เพศ 
- ระบบการสอบคดัเลือก 
- เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร 
- ประเภทของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

 
1. ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการเรียนการสอน 
2. ความสุขดา้นการเรียนการสอน 
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ขอบเขตการวจิัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากภาควิชา

ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คน 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระบบการสอบคดัเลือก เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร และ
ประเภทของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความพึง
พอใจต่อปัจจยัสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของผูส้ าเร็จการศึกษาจากภาควิชา
ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2561 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาและสถานที่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 ถึง 31 
มีนาคม พ.ศ.2562 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. เพื่อน าผลการศึกษามาใช้เป็นขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตรตาม

เกณฑข์อง Asean University Network Quality Assurance (AUNQA) 
2. ภาควิชาชีววิทยาสามารถน าขอ้มูลท่ีได ้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนและปัจจยัสนบัสนุนดา้นการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

1.1 ความหมายของความพอใจ 
 ฮอร์นบ้ี (Hornby, 2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีเม่ือประสบ
ความส าเร็จ หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเป็นความรู้สึกท่ีพอใจ 
 จิตติกร สิงหพนัธ์ (2557) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเป็นส่ิงท่ีสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกนั รู้สึกมี
ความสุขเม่ือได้รับการตอบสนองตามความต้องการหรือยินดีท่ีได้รับในการให้บริการ ถ้าผู ้
ให้บริการไดรั้บรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัและตอ้งการ ถา้สามารถสนองความตอ้งการนั้นไดก้็จะ
เป็นการสร้างความถึงพอใจใหเ้กิดข้ึน 
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 จากท่ีกล่าวพอสรุปไดว้่า ความพึงพอใจนั้นเป็นเร่ืองของความรู้สึกส่วนตวั ท่ีเป็นสุขเม่ือ
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนในส่ิงท่ีขาดหายไป อยา่งไรก็ตามความพึงพอใจของแต่
ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุดเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมี
โอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้ 
 1.2 แนวคิดเกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 สรชยั พิศาลบุตร (2551, หนา้ 98-99) ไดก้ล่าวถึง การวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หรือ
ผูใ้หบ้ริการวา่สามารถท าได ้2 วธีิ คือ 
 1. วดัจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ เป็นการวดัระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการโดยตรงท าไดโ้ดย ก าหนดมาตรวดัระดบัความพึงพอใจท่ีลูกคา้หรือ
ผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพของสินคา้หรือบริการนั้นๆ และก าหนดเกณฑ์ช้ีวดัระดบัความพึงพอใจ
จากผลการวดัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพของสินคา้หรือบริการ
นั้นๆ 
 2. วดัจากตวัช้ีวดัคุณภาพการให้บริการท่ีก าหนดข้ึน โดยการวดัระดบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการจากเกณฑ์ช้ีวดัระดบัคุณภาพสินคา้หรือบริการท่ีก าหนดข้ึนน้ีอาจใช้เกณฑ์
คุณภาพระดบัต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนโดยผูใ้ห้บริการ ผูป้ระเมินผลการให้บริการ และมาตรฐานกลาง
หรือมาตรฐานสากลของการใหบ้ริการนั้น 
 1.3 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 รังสีจนัท์ สุวรรณสทิศกร (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชา LSC 305 การจดัการผูข้ายปัจจยัการผลิตสัมพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์รองลงมาคือ ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน 
ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นส่ือประกอบการสอน ตามล าดบั 
 สุดา ข าด ารงเกียรติ และ ไพลิน บุนนาค (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อ
หลกัสูตรในดา้นปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียนการสอนของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พบว่า บณัฑิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยรวมในระดบัมากทั้ง 2 
ดา้น การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล คือ เพศ ระบบการสอบ
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คดัเลือก ประเภทของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาและเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร พบวา่ ผูส้ าเร็จ
การศึกษามีความพึงพอใจในดา้นปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั 

2. แนวคิดเกีย่วกบัความสุขในการเรียนรู้ 
 2.1 ความหมายของความสุขในการเรียนรู้ 
 พระไพศาล วิสาโล (2554) ค าปรารภ ความสุขกบัการเรียนรู้นั้น มิใช่ส่ิงท่ีแยกขาดจากกนั 
ท่ีจริงแลว้เป็นส่ิงเก้ือกูลกนัมาก การเรียนรู้นั้นสามารถท าให้เกิดความสุขไดโ้ดยเฉพาะเม่ือมีใจใฝ่รู้ 
ขณะเดียวกนัความสุขก็เอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ไดม้าก ยิ่งมีใจผอ่งใสโปร่งเบาก็สามารถใชค้วามคิดได้
ดี เร่ืองยากก็สามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 ธนพล บรรดาศกัด์ิ และคณะ (2560) กล่าวว่า ความสุขในการเรียนรู้เป็นการท่ีผูเ้รียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนต้องการท่ีจะเรียนรู้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียน 
 ดงันั้น ความสุขในการเรียนจึงมีความส าคญั ถ้าเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายและใช้ความคิด
อยา่งถูกวธีิ ก็จะท าใหต้นเองมีความสุขในการเรียนรู้ ช่วยใหชี้วติมีคุณค่า สามารถพฒันาตนเอง และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม 
 2.2 แนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
 ธนพล บรรดาศกัด์ิ และคณะ (2560). (อา้งถึงใน Boonsue, 1997) ไดก้ล่าววา่ ความสุขใน
การเรียนรู้ คือ การใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ต่างๆ อยา่งมีความสุข ซ่ึงท าให้
เกิดเป็น 6 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
 ทฤษฎีท่ี 1 สร้างความรักและความศรัทธา (Love and respect) การเรียนรู้บนฐานแห่งความ
รัก ความศรัทธาของผูเ้รียนท่ีมีต่อครูและวิชาท่ีเรียน ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็น เพราะเม่ือ
ผูเ้รียนเกิดความรักและสนใจต่อบทเรียน ต่อครู และต่อผูร่้วมเรียน ท าให้เกิดความศรัทธา และความ
เขา้ใจตรงกนัในระหวา่งครู และผูเ้รียนดว้ยกนั ก็จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุขได ้
 ทฤษฎีท่ี 2 เห็นคุณค่าการเรียนรู้ (Learning appreciating) แนวคิดน้ีช่วยให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่า
ในส่ิงท่ีเรียน จะท าใหผู้เ้รียนมีความตั้งใจเรียน และสนใจในการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีท่ี 3 เปิดประตูสู่ธรรมชาติ (Naturalization) โดยมีแนวคิดเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ทั้ง
ในและนอกหอ้งเรียน 
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 ทฤษฎีท่ี 4 มุ่งมาดและมัน่คง (Willing and firm) การรู้จกัตนเอง รู้จุดดี และจุดดอ้ยของ
ตนเองยอมรับสภาวะแห่งตน ไม่ดูถูกตนเอง ไม่โทษบุคคลรอบขา้ง พร้อมท่ีจะปรับปรุงและแกไ้ข 
รู้จกัระงบัอารมณ์มัน่ใจ และตั้งใจจริง 
 ทฤษฎีท่ี 5 ด ารงรักษไ์มตรีจิต (Friendship) แนวคิดน้ี คือ การยอมรับฟังกนัและกนั ช่วยกนั
คิดช่วยกนัท า เห็นความส าคญัของกนัและกนั ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ ให้อภยัและให้โอกาส 
ยอมรับเหตุผลและการเปล่ียนแปลง สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ให้ก าลงัใจกนัและกนั แล้ว
ความส าเร็จยอ่มอยูไ่ม่ไกล 
 ทฤษฎีท่ี 6 ชีวิตท่ีสมดุล (Equilibrium of life) การรักษาสมดุลของชีวิต คือ การปรับตวัเอง
ให้อยูใ่นความพอดี รู้ขีดจ ากดัของตนเอง มีการประพฤติปฏิบติัท่ีดี มีความส ารวม ไม่หลงตวัเอง 
และไม่ดูถูกตนเอง 
 2.3 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
 ปัทมา ทองสม (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาดชันีช้ีวดัความสุขในการเรียนของ
นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สังกดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ ลกัษณะบิดามารดา/
ผูป้กครอง และลกัษณะนกัศึกษาร่วมวทิยาลยัมีอิทธิพล ทั้งทางตรงและทางออ้ม ต่อความสุขในการ
เรียนของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ 

สุชีรา วิบูลยสุ์ข และ นิตยาภรณ์ บุญสวสัด์ิ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัศึกษาแพทยร์ะดบัชั้นปรีคลินิก พบว่า มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

วธิีการวจิัย 
 ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการพิจารณารับรองรหัส
โครงการเลขท่ี MU-CIRB 2018/250.1712 รับรองวนัท่ี 20 ธันวาคม 2561 โดยมีระเบียบวิธีวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
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ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ประชากรในการวิจัย คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาชีววิทยา  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คน (ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 
2561) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามท่ีมีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของการวิจยั โดยร่างโครงสร้างแบบสอบถาม
และข้อค าถาม ส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นปัญหา ภายหลังจากให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้ ด าเนินการปรับแก ้แลว้น าแบบสอบถามไปท า Try-out กบันกัศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 30 คน แลว้น าผลท่ีไดม้าตรวจสอบความเช่ือถือได ้(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า
ของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.93 แลว้น าแบบสอบถามไปแจกจ่ายให้ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระบบการสอบ
คดัเลือก เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร และประเภทของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (check-list) ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบัเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียนการสอนของ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการ
เรียนการสอน ความสุขดา้นการเรียนการสอนของ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล การประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา และส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
 การประเมินระดบัความพึงพอใจมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั ซ่ึงเป็นขอ้ความเชิงบวก
ทั้งหมด ดงัน้ี 
 ระดบั 5 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ระดบั 4 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจปานกลาง 
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 ระดบั 2 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจนอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง ผูต้อบมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 45 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการรวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูล จากนั้นน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Windows) ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1  ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานดว้ยสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ 
 ส่วนที่ 2  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุข
ดา้นการเรียนการสอน ดว้ยสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean, ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation, ) พร้อมแปลผลความหมายของค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คะแนน หมายความวา่ ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนที ่3  ด าเนินการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียน
การสอน จ าแนกตามตวัแปรขอ้มูลพื้นฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบ คือ ทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way ANOVA) ถา้พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติจะท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) โดยการยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวจิัย 
 ส่วนที ่1  การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 45 คนนั้น เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 69) มากกวา่เพศชาย (ร้อยละ 31) จ าแนกตามระบบการสอบคดัเลือก พบวา่ มาจากระบบรับตรง 
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(ร้อยละ 67) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบแอดมิชชั่น (ร้อยละ 31) และระบบโควตา้ (ร้อยละ 2) 
ตามล าดบั จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร พบว่า เป็นนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
ตลอดหลกัสูตร 3.01-3.50 (ร้อยละ 38) มากท่ีสุด รองลงมาคือ เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร 
2.51-3.00 (ร้อยละ 31) เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร 2.00-2.50 (ร้อยละ 20) และเกรดเฉล่ียสะสม
ตลอดหลักสูตร 3.51-4.00 (ร้อยละ 11) ตามล าดับ จ าแนกตามประเภทของโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษา พบวา่ ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาลมากท่ีสุด (ร้อยละ 93) รองลงมาคือ โรงเรียน
เอกชน (ร้อยละ 7) 

ตารางที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 45) 
หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 14 31 
หญิง 31 69 

ระบบการสอบคดัเลอืก   
ระบบโควตา้ 1 2 
ระบบรับตรง 30 67 
ระบบแอดมิชชัน่  14 31 

เกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสูตร   
2.00-2.50 9 20 
2.51-3.00 14 31 
3.01-3.50 17 38 
3.51-4.00 5 11 

ประเภทของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา   
โรงเรียนรัฐบาล 42 93 
โรงเรียนเอกชน 3 7 

 
 ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียน
การสอนของ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
1. ปัจจัยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 

 จากตารางท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อปัจจยัสนบัสนุนดา้นการ
เรียนการสอน โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( = 3.93) เม่ือพิจารณารายหัวขอ้ท่ี
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นกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดอยู่ 3 หัวขอ้ คือ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อความปลอดภยัใน
ชีวิต และทรัพยสิ์นเม่ืออยูท่ี่ภาควิชาชีววิทยา ( = 4.38) ความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
( = 4.33) และการแนะน าแหล่งทุนการศึกษา/ทุนวจิยั/ทุนพฒันาศกัยภาพ ( = 4.20) 
 
ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้น
การเรียนการสอนของ ภาควิชาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (โดยรวม) 

ความพงึพอใจต่อปัจจยัสนับสนุนและความสุข 
ด้านการเรียนการสอนของภาควชิาชีววทิยา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ค่าเฉลีย่ความ 
พงึพอใจของ 
นักศึกษา () 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

() 

การแปล 
ผลระดบั 

1.ความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนดา้นการเรียนการสอนของ 
ภาควชิาชีววทิยา 

3.93 0.33 มาก 

2.ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นความสุข 
ดา้นการเรียนการสอน 

3.98 0.47 มาก 

รวม 3.96 0.10 มาก 

ตารางที ่3  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อปัจจยัสนบัสนุนดา้นการเรียนการสอน 

หัวข้อในการประเมนิระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ความ 
พงึพอใจของ 
นักศึกษา () 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

() 
แปลผล อนัดบัที ่

1.คู่มือนกัศึกษาช่วยอ านวยความสะดวกและเป็น 
ประโยชน์แก่นกัศึกษา 

3.89 0.61 มาก 8 

2.ความเพียงพอและเหมาะสมของหอ้งเรียนหรือ 
หอ้งปฏิบติัการ 

3.89 0.68 มาก 8 

3.ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรเฉพาะ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในหอ้งสมุด 

3.91 0.60 มาก 7 

4.ความเหมาะสมของหอ้งสโมสรนกัศึกษาเพื่อใชใ้น 
การประชุมทบทวนบทเรียนและพกัผอ่น 

3.42 0.87 มาก 10 

5.ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ Wi-Fi 3.76 0.93 มาก 9 
6.สภาพแวดลอ้มของภาควชิาชีววทิยามีความเหมาะสม
เอ้ือใหเ้กิดบรรยากาศทางวชิาการและการเรียนรู้ 

4.02 0.58 มาก 5 

7.ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์นเม่ืออยูท่ี่ภาควชิา
ชีววทิยา 

4.38 0.65 มากท่ีสุด 1 

8.การศึกษาดูงาน/การฝึกงาน/การฝึกภาคสนามช่วยเพ่ิม
ทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ 

3.96 0.93 มาก 6 
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หัวข้อในการประเมนิระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ความ 
พงึพอใจของ 
นักศึกษา () 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

() 
แปลผล อนัดบัที ่

9.ความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการศึกษา 4.33 0.60 มากท่ีสุด 2 
10.การแนะน าแหล่งทุนการศึกษา/ทุนวจิยั/ทุนพฒันา
ศกัยภาพ 

4.20 0.59 มากท่ีสุด 3 

11.การขอรับค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาไดท้นัต่อ
ความตอ้งการ 

4.13 0.79 มาก 4 

12.ความพร้อมดา้นโสตทศันูปกรณ์ในหอ้งเรียน/หอ้งปฏิบติัการ 3.91 0.67 มาก 7 
ความพงึพอใจพงึพอใจต่อปัจจยัสนับสนุน 
ด้านการเรียนการสอนของภาควชิาชีววทิยา 

3.93 0.33 มาก  

* คะแนน 1-5, 1= ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด, 5 = ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ความสุขด้านการเรียนการสอน 
 จากตารางท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรในด้าน
ความสุขดา้นการเรียนการสอน โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ( = 3.98) เม่ือพิจารณาราย
หวัขอ้พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกหัวขอ้ โดยหวัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
ผูส้ าเร็จการศึกษามีความสุขในการออกฝึกภาคสนาม การทศันศึกษานอกสถานท่ี ( = 4.13) 
ผูส้ าเร็จการศึกษาใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รู้จกัปรับตวัเท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก ( = 4.13) รองลงมา คือ บรรยากาศในการเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
สนุกสนาน และมีความสุขในการไดเ้ขา้ร่วมในชั้นเรียน ( = 4.04)  ผูส้ าเร็จการศึกษามีค่านิยมท่ี
เหมาะสม ตระหนัก และด ารงไวซ่ึ้งคุณค่าของวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชาติ ( = 4.04) 
ผูส้ าเร็จการศึกษามีความสุขในการเรียนตลอดหลกัสูตร ( = 3.96) และบรรยากาศในภาควิชา
ชีววทิยามีส่วนท าใหสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรงและมีความปลอดภยั ( = 3.91) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรในดา้นความสุขดา้นการเรียนการสอน 

หัวข้อในการประเมนิระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ความ 
พงึพอใจของ 
นักศึกษา () 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

() 
แปลผล อนัดบัที ่

1.ผูส้ าเร็จการศึกษามีความสุขในการเรียนตลอดหลกัสูตร 3.96 0.80 มาก 3 
2.ผูส้ าเร็จการศึกษามีความสุขในการออกฝึกภาคสนาม 
การทศันศึกษานอกสถานท่ี 

4.13 0.63 มาก 1 

3.บรรยากาศในการเรียนเอ้ือตอ่การเรียนรู้และสนุกสนาน 
และมีความสุขในการไดเ้ขา้ร่วมในชั้นเรียน 

4.04 0.67 มาก 2 

4.บรรยากาศในภาควชิาชีววทิยามีส่วนท าใหสุ้ขภาพร่างกาย
แขง็แรงและมีความปลอดภยั 

3.91 0.70 มาก 4 

5.ผูส้ าเร็จการศึกษามีค่านิยมท่ีเหมาะสม ตระหนกั และด ารง
ไวซ่ึ้งคุณค่าของวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชาติ 

4.04 0.60 มาก 2 

6.ผูส้ าเร็จการศึกษาใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รู้จกัปรับตวัเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ 
สงัคมโลก 

4.13 0.59 มาก 1 

ความพงึพอใจของนกัศึกษาทีม่ต่ีอหลกัสูตร 
ในด้านความสุขด้านการเรียนการสอน 

3.98 0.47 มาก  

* คะแนน 1-5, 1= ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด, 5 = ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุข
ดา้นการเรียนการสอน จ าแนกตามตวัแปรขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล คือ เพศ ประเภทโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา และเกรดเฉล่ียสะสม
ตลอดหลกัสูตร ซ่ึงตวัแปร เพศ และประเภทของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา วิเคราะห์โดยการใช้
สถิติ Independent t–test  ส่วนตวัแปร ระบบการสอบคดัเลือก และเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร 
ใชส้ถิติ Analysis of Variance (One Way ANOVA ) ในการวิเคราะห์ ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง
ท่ี 5–7 
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ตารางที่ 5  ความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียนการสอน จ าแนกตาม เพศ 
และประเภทของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ความพงึพอใจ 
ชาย 

(n=14) 
หญิง 

(n=31) 
t P-value 

(Sig.) 
รัฐบาล 
(n=43) 

เอกชน 
(n=2) 

t P-value 
(Sig.) 

          

1.ปัจจยัสนบัสนุนดา้น 
การเรียนการสอน 

4.15 0.58 3.90 0.28 1.52 0.000** 3.99 0.12 3.83 0.23 0.52 0.40 

2.ความสุขดา้น 
การเรียนการสอน 

4.25 0.68 3.94 0.43 1.55 0.039* 4.03 0.51 4.16 1.18 0.34 0.07 

*P<0.05 
 
 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้ าเร็จการศึกษาเพศชายมีความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุน
และความสุขดา้นการเรียนการสอนมากกวา่ผูส้ าเร็จการศึกษาเพศหญิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมาจากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนมีความพึงพอใจต่อปัจจยั
สนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อปัจจยัสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอน 
จ าแนกตาม ระบบการสอบคดัเลือก 

ความพงึพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-value 

1.ปัจจยัสนบัสนุนดา้น 
การเรียนการสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.228 2 0.614 4.194 0.022* 
ภายในกลุ่ม 6.147 42 0.146 

รวม 7.374 44  
2.ความสุขดา้น ระหวา่งกลุ่ม 0.699 2 0.349 1.244 0.299* 
การเรียนการสอน ภายในกลุ่ม 11.788 42 0.281   
 รวม 12.487 44    
*P<0.05 

 จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมาจากระบบการสอบคดัเลือก ทั้ง
จากระบบโควตา้ ระบบรับตรงและระบบแอดมินชัน่ มีความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนดา้นการ
เรียนการสอนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูส้ าเร็จการศึกษามีความพึง
พอใจต่อความสุขดา้นการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 7  เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลกัสูตรปัจจยัสนบัสนุนและความสุขดา้นการเรียนการ
สอน จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร 

ความพงึพอใจ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-value 

1.ปัจจยัสนบัสนุนดา้น 
การเรียนการสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.057 3 0.352 2.288 0.093* 
ภายในกลุ่ม 6.317 41 0.154 

รวม 7.374 44  
2.ความสุขดา้น 
การเรียนการสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.173 3 0.391 4.560 0.008** 
ภายในกลุ่ม 3.516 41 0.086 

รวม 4.689 44  

*P<0.05 

 จากตารางท่ี 7 ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรแตกต่างกนั มีความสุข
ดา้นการเรียนการสอนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง 
ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe test) ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามตารางท่ี 8 

ตารางที ่8  แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ความพึงพอใจต่อความสุขดา้น
การเรียนการสอนจ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร 

เกรดเฉลีย่  
2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 3.51 -4.00 

3.80 4.16 4.01 3.73 
2.00 – 2.50 3.80 - -044* - - 
2.51 – 3.00 4.16 - - - - 
3.01 – 3.50 4.01 - - - - 
3.51 – 4.00 3.73 - - - - 

*P<0.05 

 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรตั้งแต่ 2.00-2.50 
มีความสุขดา้นการเรียนการสอนแตกต่างจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร
ตั้งแต่ 2.51-3.00 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 

472 

 นอกจากน้ีมีขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม คือ 1) ภาควิชาชีววิทยาควรมีภาคปฏิบติัการ
และเน้นการสอนในเชิงระดบัโมเลกุลและมีวิชาปฏิบติัการเป็นวิชาเลือก เพราะนักศึกษาจะได้
ทกัษะ ฝึกฝนในการท าโครงงานวจิยัระดบัปริญญาตรี 2) ควรมีการดูงาน/ฝึกงาน แนะน าอาชีพ และ
หน่วยงานท่ีรองรับ 3) ควรมีท่ีรวมประกาศทุน เช่น เฟซบุ๊ก เพื่อจะไดข้อ้มูลข่าวสารไดถู้กตอ้งและ
รวดเร็ว 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั พบว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 จากภาควิชา
ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรในดา้นปัจจยัสนบัสนุน
และความสุขดา้นการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 ดา้น 
 เม่ือพิจารณาด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุดอยู ่
3 หัวข้อ คือ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเม่ืออยู่ท่ีภาควิชา
ชีววิทยา ( = 4.38) ความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการศึกษา ( = 4.33) และการแนะน าแหล่ง
ทุนการศึกษา/ทุนวิจยั/ทุนพฒันาศกัยภาพ ( = 4.20) ซ่ึงควรน ามาอภิปรายแยกยอ่ยในแต่ละหวัขอ้ 
ดงัน้ี 

1. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น เม่ืออยูท่ี่ภาควชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัมหิดล ไดใ้ห้
ความส าคญัในดา้นของระบบการรักษาความปลอดภยัของบุคลากรและนกัศึกษาภายในคณะเป็น
อย่างยิ่ง โดยได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับ มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2552 เพื่อให้การก ากบัดูแลการรักษาความปลอดภยัและการจราจรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จากประกาศดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามประกาศอย่าง
เคร่งครัดต่อเน่ือง และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2551 
เร่ืองการใช้บตัรแสดงตนท่ีผูป้ฏิบติังานและนักศึกษาควรแขวนบัตรแสดงตนตลอดเวลา เพื่อ
ป้องกนัมิจฉาชีพแอบแฝงเขา้มาลกัทรัพยภ์ายในคณะวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 
ธนพล บรรดาศกัด์ิ (2560) ท่ีกล่าวว่า การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีจะช่วยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดีเกิดความพึงพอใจ และมีความสุขในการเรียน และเป็นไปตามทฤษฏีล าดบัชั้นของความ
ตอ้งการ Maslow ท่ีกล่าววา่มนุษยน์ั้นมีความตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยั และความอบอุ่นใจ 

2. ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล มีนโยบายการเก็บค่า
หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลกัสูตรในอตัราท่ีสมเหตุสมผล ไม่ได้มุ่ง
แสวงหาก าไร จึงส่งผลใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในค่าใชจ่้ายดงักล่าว (อุทุมพร ไวฉลาด 
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และคณะ, 2559) ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลงานวิจยัของ ภาณุวฒัน์ สวา่งแสง และนุชวนา 
เหลืององักูร (2555) ท่ีกล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นแรงจูงใจท่ีอยู่ในระดบัมากในการช่วย
ตดัสินใจเขา้ศึกษา 
 3. การแนะน าแหล่งทุนการศึกษา/ทุนวิจยั/ทุนพฒันาศกัยภาพ คณะวิทยาศาสตร์ไดเ้ล็งเห็น
ว่าองค์ประกอบท่ีส าคัญในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 นั้ นคือการมี
ทุนการศึกษาให้แก่ผู ้เรียน ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ของผู ้ปกครองแตกต่างกัน 
มหาวิทยาลยัจึงได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือดา้นค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาให้
สามารถด ารงชีวิต และมีค่าใช้จ่ายดา้นการศึกษา เพื่อให้เล่าเรียนไดต้ามความสามารถของตนเอง
อยา่งเตม็ท่ี อาทิ ทุนการศึกษาจากเงินทุนของคณะและมูลนิธิหรือบุคคลท่ีมอบให้แก่นกัศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย ์ทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งยงัมีการแจง้ข่าวสารของแหล่งเงินทุนตามช่องทาง
การประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อาทิ เวบ็ไซตข์องภาควิชา, ประชาสัมพนัธ์กบัเครือข่ายสังคมหรือชุมชน
ออนไลน์ (Social network) Facebook และ line สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วนัชยั แกว้นาคแนว 
(2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ อนัดบั 1 คือ ควรมีเงินให้กูย้ืม หรือเพิ่มทุนการศึกษาให้มาก
ข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้ าด้านการศึกษาในสังคม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดบัท่ี
สูงข้ึนให้แก่นกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดกู้ย้ืม เพื่อการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
จนถึงระดบัปริญญาตรี 
 เม่ือพิจารณาด้านความสุขทีม่ีต่อการเรียนการสอนเป็นรายขอ้ พบวา่ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีความสุขในเร่ืองการออกฝึกภาคสนาม การทศันศึกษานอกสถานท่ี
สูงสุด ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของหลักสูตรภาควิชาชีววิทยามุ่งเน้นการพฒันา
นักศึกษาให้สามารถจะเรียนรู้ และเช่ือมโยงการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนมาประยุกต์
ปฏิบติัไดจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รักชนก โสภาพิศ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการ
ท่องเท่ียว พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บวา่สามารถใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในงานบริการ มีทศันคติท่ี
ดีต่องานบริการ มีความรับผิดชอบสามารถปฏิบติังานบริการได ้แกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 
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 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อความสุขดา้นการเรียนการสอน เม่ือจ าแนกตาม
เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร พบวา่ ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรตั้งแต่ 
2.00-2.50 นั้น มีความสุขดา้นการเรียนการสอนนอ้ยกวา่ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตลอด
หลกัสูตรตั้งแต่ 2.51-3.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Crego และคณะ ค.ศ.2016 เกรดเฉล่ียท่ีไม่
ดีสัมพนัธ์กบัความเครียดระดบัสูง 

แนวทางการพฒันา 
 1. จากแบบสอบถาม พบวา่ ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ี การฝึกงาน 
แนะน าอาชีพและบริษัทท่ีรองรับการท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษา และส่งเสริมการท าภาคปฏิบติัในรายวิชาเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้ในอณูชีววิทยาระดบั
โมเลกุล 
 2. จากผลการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาพึงพอใจต่อหอ้งสโมสรนกัศึกษา เพื่อ
ใช้ในการประชุมทบทวนบทเรียนและพกัผ่อนน้อยท่ีสุด ดังนั้น ควรน าเสนอต่อผูบ้ริหารและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงซ่อมแซมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. จากผลการศึกษา พบวา่ ผูส้ าเร็จการศึกษามีความสุขในการออกฝึกภาคสนาม การศึกษา
นอกสถานท่ี และใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รู้จกัปรับตวัเท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกมากท่ีสุด ซ่ึงนบัเป็นจุดแข็งท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัภาควิชา ดงันั้น จึง
ควรรักษาคุณภาพในส่วนน้ีไว ้

4. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา
ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีเจาะลึกลงไปเป็นรายวิชา เพื่อให้ไดร้ายละเอียดท่ี
ชดัเจน ซ่ึงจะท าใหผ้ลการวจิยัถูกตอ้ง และตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีเจาะลึกลงไปเป็นรายวิชาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ได้
รายละเอียดท่ีชดัเจนซ่ึงจะท าใหผ้ลการวจิยัถูกตอ้ง และตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน 
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นิรมล สมจิตร2 (Niramon Somjit) 
2นกัวทิยาศาสตร์การกีฬา สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

Sport Scientist Administrative and Clerical Division, Faculty of Science, Mahidol University 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกีฬา และ 2) เพื่อ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านกีฬา อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะ
วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกสนามกีฬา อาคารสตางค ์มงคลสุข คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 256 คน ดว้ยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการด้านกีฬา อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 2) แนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา ควรพฒันา



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 

478 

ระบบการจองสนาม และระบบการสมคัรสมาชิก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบและเช็คผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้เพิ่มจุดจ าหน่ายคูปองท่ีสนามกีฬา เพิ่ม
จุดบริการน ้าด่ืม เพิ่มอุปกรณ์การออกก าลงักาย ให้เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ มีอุปกรณ์ช่วยเหลือความ
ปลอดภยัเบ้ืองตน้ประจ าจุด ควรพฒันาความรู้ ความสามารถของเจา้หน้าท่ี เพื่อให้สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดท้นัท่วงที และควรเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการประเมินอาการ 
และการปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็เบ้ืองตน้ 

 

ค าส าคญั : คุณภาพการใหบ้ริการ / คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

Abstract 
This research aims to objection for 1) To Study the Sports Quality of the Service 

Provider and 2) To suggestion of the development of Sports Quality to the Service Provider at 
Satang Mongkolsuk   Building of Faculty of Science, Mahidol University. For sample of 
population on sport’s members at Satang Mongkolsuk Building of Faculty of Science, Mahidol 
University considered at 256. Also calculation from sample of proportion on the sport’s members 
by the method of Purposive Sampling. Data were collected using the question. The statistics to 
analyze are frequency, mean, percentage and standard deviation.  

The research found that 1) Quality of Sports Service Provider at Satang Mongkolsuk 
Building of Faculty of  Science, Mahidol University was found that all items were in high 
level.The consideration in each expectation points, They were shown that there was on the high to 
highest level. By sorting the average value from descending to the following:  Empathy, 
Tangibility, Reliability, Assurance, Responsiveness. 2) The suggestion on Quality of Sports 
Service Provider at Satang Mongkolsuk Building of Faculty of Science, Mahidol University. 
They should implement the system on the reservation, the way of produce more convenience of 
the registration. The online services it is the main focus this is because all members can check 
through the website. Also expand of the coupon distribution points, drinking water service 
stations, and increase of the exercise equipments and provide the basic safety assistance on 
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equipments. To develop the knowledge and ability of the staff to solve problems immediately. 
Service Provider should attend the training to educated knowledge and growth more ability to 
assess symptoms and first aid to the injured. 

 

Keyword:  Quality of Services/ Faculty of Science, Mahidol University 
 

บทน า 
 จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 5 พ.ศ.2557 พบว่า
ความชุกของภาวะอว้น (BMI ≥25 กก./ตร.เมตร) มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างชดัเจน โดยเฉพาะในเพศ
หญิง ความชุกเพิ่มจาก ร้อยละ 40.70 เป็นร้อยละ 41.80 และเพศชายเพิ่มจากร้อยละ 28.40 เป็นร้อย
ละ 32.90 (ส านกังานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 2557) นอกจากน้ี
คนไทยเส่ียงเป็นโรคไม่ติดต่อเก่ียวกบัการถดถอยเส่ือมสภาพร่างกายเพิ่มสูงข้ึนจาก 676 ราย ต่อ
ประชากร 100,000 คน ในปี 2551 เป็น 1,050 ราย ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2555 เพราะ
กิจกรรมทางกายท่ีลดน้อยลง และขาดความรู้ในการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม ส่งผลให้แต่ละปีมี
อตัราการเสียชีวิตท่ีมีมูลเหตุจากการขาดการออกก าลงักายมากถึง 3.2 ลา้นรายทัว่โลก (ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2555) และจากการส ารวจของสถาบนัวิจยัประชากรและสังคมในปี 2558 พบว่า 
ประชากรไทยมีวิถีชีวิตเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน จนเกิดพฤติกรรมเนือยน่ิงท่ีสูงข้ึนเร่ือย 
ๆ และประชากรไทยพฤติกรรมเนือยน่ิงมากถึง 13 ชัว่โมง (วารสารวจิยัระบบสาธารณสุข, 2561) การ
มีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอนอกจากจะช่วยให้พลงังานท่ีได้รับจากการบริโภคอาหารสมดุลกบั
พลงังานท่ีใชไ้ปกบักิจกรรมทางกายในแต่ละวนั ยงัสามารถช่วยป้องกนัปัญหาทางสุขภาพต่าง ๆ ได้
เป็นอยา่งดีสอดคลอ้งกบัแผนแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ไดมุ้่งหวงั
ให้การกีฬาเป็นส่วนส าคญัของวิถีชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีน ้ าใจนกักีฬาและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกบัมีองคค์วามรู้ดา้นการกีฬา อนัจะเป็น
พื้นฐานในการพฒันากีฬาไทย สู่ความเป็นเลิศในระดบัสากลน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจ และสร้าง
ความสามัคคีแก่คนในชาติ การส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ให้มีความสนใจและใส่ใจในการออกก าลงักายและเล่นกีฬาจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ตอ้งมีสถานท่ีรองรับการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา จึงได้มีโครงการก่อสร้าง อาคารสตางค ์



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 

480 

มงคลสุข  เพื่อด าเนินกิจกรรมการกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมพฒันาสุขภาพของนักศึกษา และ
บุคลากรภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล   
 ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นบุคลากรของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่ง
นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการให้บริการดา้นการกีฬาไดท้ราบ
ปัญหาต่าง ๆ ของผูใ้ช้บริการสนามกีฬาในหลายๆด้าน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการ
พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยัเสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อใช้ในการปรับปรุงการพฒันาคุณภาพการให้บริการ
ดา้นกีฬาใหมี้คุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการด้านกีฬา  อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะ

วทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาคุณภาพใหบ้ริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์มงคลสุข        
คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

                 ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 

รูปภาพที ่1   กรอบแนวคิดแนวของการวจิยัแนวทางการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกีฬา 
อาคารสตางค ์มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

-  เพศ                      -   ประเภทสมาชิกสนามกีฬา 

-  อาย ุ                          -   ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

-  ระดบัการศึกษา   -   การท่ีเคยใชส้ถานออกก าลงักายอ่ืน 

 คุณภาพการให้บริการ  
-  ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 

-  ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจได ้ 

-  การตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ 

-   ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

-  ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ทราบระดบัคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกีฬาอาคารสตางค ์มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. ทราบแนวทางการพฒันาคุณภาพในการให้บริการดา้นกีฬา  อาคารสตางค์ มงคลสุข 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของการบริการ 
อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2550) ไดก้ล่าววา่ บริการ หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระท าท่ีฝ่ายหน่ึง

เสนอใหก้บัฝ่ายหน่ึง โดยเป็นส่ิงจบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่ท าใหเ้กิดมีความเป็นเจา้ของแก่บุคคลใดบุคคล
หน่ึง 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2553) การบริการ หมายถึง “กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ
สินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้น
จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของ ผูรั้บบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได”้  

วรีะพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2553) ไดก้ล่าววา่ บริการ หมายถึง ส่ิงท่ีไม่มีตวัตน จบัตอ้งไม่ได ้
และเป็นส่ิงท่ีไม่ถาวร เป็นส่ิงท่ีเส่ือมสลายไปอย่างรวดเร็ว บริการเกิดข้ึนจากการปฏิบติัของผู ้
ใหบ้ริการโดยส่งมอบการบริการนั้นไปยงัผูรั้บบริการ หรือลูกคา้เพื่อใชบ้ริการนั้น ๆโดยทนัที หรือ
ภายในระยะเวลาเกือบจะทนัทีท่ีมีการใหบ้ริการ 
 Kotler (1997) ไดจ้  ากดัความหมายของการบริการไวด้งัต่อไปน้ี การบริการเป็นการแสดง
หรือสมรรถนะท่ีหน่วยงานหน่ึง ๆสามารถเสนอใหก้บัอีกหน่วยงานอนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีรูปลกัษณ์อยา่ง
เป็นแก่นสาร และไม่มีผลลพัธ์ในสภาพความเป็นเจา้ของในส่ิงใด โดยท่ีการผลิตอาจจะไม่ถูกผกูมดั
กบัผลิตภณัฑก์ายภาพ 

Kotler (2010) ไดก้ล่าวว่า การบริการ หมายถึงปฏิบติัการใด  ๆ  ท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงสามารถ
น าเสนอใหอี้กกลุ่มบุคคลหน่ึง ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งไดไ้ม่ไดส่้งผลถึงความเป็นเจา้ของส่ิงใด โดยมี
เป้าหมาย และความตั้งใจในการส่งมอบบริการนั้น ทั้งน้ีการกระท าดงักล่าวอาจจะรวมหรือไม่
รวมอยูก่บัสินคา้ท่ีมีตวัตนก็ได ้
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กล่าวโดยสรุป การบริการ หมายถึงการแสดงออกทางการกระท าท่ีฝ่ายหน่ึงน าเสนอให้กบั
อีกฝ่ายหน่ึง โดยกระบวนการดังกล่าวอาจจะเก่ียวข้องกับสินค้าท่ีมีสามารถจบัต้องได้ หรือไม่
สามารถจบัตอ้งไดเ้พื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ จนน าไปสู่ความพึงพอใจ
สูงสุดตามความคาดหวงั หรือมากกวา่ความคาดหวงั 

ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
 Lewis & Bloom (1983 อา้งใน ธราภรณ์ เสือสุริย์, 2558) กล่าวไวว้า่ คุณภาพการให้บริการ
เป็นส่ิงช้ีวดัถึงระดบัขั้นของการบริการท่ีส่งมอบจากผูใ้ห้บริการถึงผูรั้บบริการว่ามีความสัมพนัธ์
ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการไดดี้เพียงใด 
 Boone & Kurtz (1998 อา้งใน ภทัรา ภทัรมโน, 2558) กล่าวไวว้า่ คุณภาพการบริการมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจโลก และภาคธุรกิจท่ีอยูใ่นระดบัการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ดงันั้นบริษทั
หรือองค์กรต่าง ๆท่ีอยู่ในธุรกิจบริการจึงตอ้งพยายามก าหนดคุณภาพการบริการให้ตรงกบัความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการใหดี้ท่ีสุดเพื่อการด ารงอยูร่อดในธุรกิจ เหมือนกบั จอห์นสัน (Johnson, อา้ง
ถึงใน ศุภกาญจน์ แกว้มรกต, 2558) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง การบริการ
ท่ีดีเลิศ (Excellent  Service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกิดความตอ้งตอ้งการของลูกคา้ จนท าให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี (Customer  Loyalty) โกท
เบอก ์(Gothberg อา้งถึงใน อุไร ดวงระหวา้, 2554) ให้ความเห็นวา่งานการบริการตอ้งประกอบดว้ย
คุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 

1. คุณภาพของการทรัพยากรตอ้งเลือกสรรแลว้ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละมี
คุณภาพดี 

2. คุณภาพของบุคลากร ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความรู้ในการบริการนั้นเป็นอยา่งดี 
3. การส่ือสาร เช่น การส่ือสารระหว่างผูใ้ห้บริการ ตอ้งสามารถส่ือความหมายให้เขา้กนัได้เป็น   

อยา่งดี 
ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549 ) กล่าวถึงการศึกษาของพาราสุรามาน (Parasuraman)  

ซีแทมล์ (Zeithaml) และเบอร์ร่ี (and Berry) เก่ียวกบัคุณภาพในการให้บริการจากการศึกษา พบวา่
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการท่ีไดรั้บ เรียกว่า คุณภาพของการ
บริการท่ีลูกคา้รับรู้ (Perceived Service Quality) กบับริการท่ีรับรู้ (Perceived Service) ซ่ึงก็คือ
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บบริการแล้วนั่นเอง ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพของการ
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บริการในมุมมองของลูกคา้ท่ีเรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) โดยรวมจะประกอบดว้ย
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั 10 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความน่าเช่ือถือในการบริการ (Reliability) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการท่ีบริษทัองคก์รให้การ
บริการท่ีอย่างสม ่าเสมอ นัน่คือการท่ีบริษทัให้การบริการท่ีถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรกท่ีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการ และรวมถึงการท่ีบริษทัไดใ้หบ้ริการตามท่ีสัญญาไวลู้กคา้ 

2. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) คือความตั้งใจหรือความพร้อมของพนกังานท่ี
จะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ รวมถึงการท่ีพนกังานใหบ้ริการอยา่งทนัทีทนัใด  

3. ความสามารถในการให้บริการ (Competence) หมายถึง ทกัษะ และความรู้ในการ
ให้บริการของผูใ้ห้บริการ ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้และทกัษะเก่ียวกบั การปฏิสัมพนัธ์ในการติดต่อ
กบับุคคลอ่ืน ความรู้ ทกัษะท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

4. การเขา้ถึง (Access) หมายถึง ความสะดวก หรือความง่ายในการท่ีลูกคา้จะติดต่อหรือ
เขา้ถึงการบริการ เช่น การติดต่อท่ีคล่องตวั ขั้นตอนการใชบ้ริการไม่ติดขดั ช่วงเวลาท่ีรอรับบริการ
ไม่นานเกินไป  สถานท่ีท่ีใหบ้ริการ และช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการอ านวยความสะดวกกบัลูกคา้ 
 5. อธัยาศยัไมตรี (Courtesy) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความสุภาพ การให้เกียรติ ความเอาใจใส่ 
ความเป็นมิตรของผูใ้หบ้ริการ เช่นการดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

6. การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง การท่ีบริษทัพยายามให้ข้อมูลแก่ลูกคา้อยู่
เสมอ โดยใชภ้าษาหรือค าพดูท่ีลูกคา้เขา้ใจง่าย เช่นการอธิบายวธีิการใชบ้ริการ อธิบายถึงค่าใชจ่้ายท่ี
ลูกคา้ตอ้งจ่ายหากลูกคา้ไดรั้บบริการนั้น ๆ 

7. ความเช่ือถือไวใ้จได ้(Credibility) จะเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมีคุณค่า การบริการท่ีมี
ความน่าเช่ือถือและซ่ือสัตย ์ ซ่ึงเก่ียวกบัการท่ีธุรกิจมีส่ิงท่ีลูกคา้ให้ความส าคญั ซ่ึงจะช่วยให้ลูกคา้
เกิดความเช่ือถือในการบริการท่ีไดรั้บ เช่น ช่ือเสียงของบริษทั บุคลิกและลกัษณะของผูใ้ห้บริการท า
ใหน่้าเช่ือถือ 

8.  ความปลอดภยั (Security) หมายถึง การบริการท่ีปลอดภยัจากอนัตราย ความเส่ียง และ
ความสงสัย เช่นความปลอดภยัดา้นร่างกายความปลอดภยัดา้นการเงิน หรือการเก็บรักษาขอ้มูล ของ
ลูกคา้ใหเ้ป็นความลบั  
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9. การเขา้ใจ การรู้จกัลูกคา้ (Understanding/Knowing) เก่ียวขอ้งการท่ีผูใ้ชบ้ริการรู้ถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้ การให้บริการท่ีตรงความสนใจของลูกคา้แต่ละราย รวมถึงการท่ีผูใ้ห้บริการ
สามารถจดจ าลูกคา้ประจ าของตนเองได ้ 

10 .ความเป็นธรรม (Tangibles) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีลูกคา้สามารถจบัตอ้งไดห้รือสามารถ
สังเกตไดเ้ช่น อ านวยความสะดวก เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการ การแต่งกายของ ผูใ้ชบ้ริการ  

ต่อมา พาราสุรามาน และคณะ Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) ไดพ้ฒันาเป็น
เคร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการท่ีเรียกวา่ SERVQUAL (Service Quality) SERVQUAL ท่ีปรับปรุง
ใหม่ประกอบด้วย 5 มิติหลกั และยงัคงมีความสัมพนัธ์กบัมิติของคุณภาพการให้บริการทั้ง 10 
ประการ   

มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility)  หมายถึงลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ
ใหเ้ห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล 
ห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้หบ้ริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผูรั้บบริการ
รับรู้ถึงการใหบ้ริการนั้น ๆ ไดช้ดัเจนข้ึน 

มิติท่ี 2 ความเช่ือถือไวว้างใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้
ตรงกบัสัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ล
ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บนั้น
มีความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการได้อย่างทนัท่วงที ผูรั้บบริการ
สามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการ
ใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว 

มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการ
ใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี 
ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 
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มิติท่ี 5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 

ทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988) สรุปไดว้า่ การบริการท่ีมีประสิทธิภาพเร่ิมจาก ผูท่ี้มา
ใช้บริการและผูใ้ห้บริการ แต่ละฝ่ายต่างมีความคาดหวงัซ่ึงกนัและกนั โดยฝ่ายผูท่ี้มาใช้บริการมี
ความคาดหวงัท่ีจะได้รับบริการอย่างดีและผูท่ี้ให้บริการก็มีความคาดหวงัให้ผูม้าใช้บริการ เป็น
ลูกค้าประจ าจึงบริการด้วยความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ และมีความ
สอดคล้องกนัทั้งสองฝ่ายส่ิงส าคญัในการให้เกิดคุณภาพการบริการก็คือการบริการท่ีเหนือความ
คาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

โดยสรุปแลว้ คุณภาพการบริการ คือการใหค้วามสะดวกสบาย การจดัหรือส่งมอบบริการท่ี
ดีเหมาะสม ทั้งดา้นสถานท่ี ระยะเวลา รูปแบบ ให้กบัผูรั้บบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการได้
ตามความคาดหวงัหรือเกิดความคาดหวงั รวมทั้งสร้างความประทบัใจและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
จากการไดรั้บบริการ 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 พรประภา ไชยอนุกุล (2555)  ศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี ผลการวิจยัพบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัคุณภาพการให้บริการของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีผลต่อความ     พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก และมีความ
พงึพอใจดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และ
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ 

กลัยพทัธ การดี (2556) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัระนอง  ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสนามกีฬา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระนอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ
ชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ระนอง ไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนท่ีมีระดบั อายุต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั มีอาชีพต่างกนั 
และมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระนอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 
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ศุภกาญจน์ แกว้มรกต  (2558) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพบริการสนามฟุตบอล 
หญา้เทียมในจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพท่ีคาดหวงัของผูใ้ช้บริการต่อการใช้บริการ
สนามฟุตบอลหญา้เทียม  จงัหวดัชลบุรี อยูใ่นระดบั ดีมาก และคุณภาพการบริการตามความเป็นจริง 
อยู่ในระดบัปานกลาง  การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ช้บริการ พบว่า
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม 
รองลงมาคือดา้นการบริการอ านวยความสะดวก 

พิรุณ ไชยเลิศ (2560) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญา้เทียม ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญา้เทียม ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ คุณภาพท่ีคาดหวงัมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ มีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด และ
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการมีค่าเฉล่ียรวมน้อยท่ีสุด และระดบัคุณภาพตาม
ความเป็นจริงมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ส่วนใหญ่ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยด้านความไว้วางใจ มีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด และด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการมีค่าเฉล่ียรวมนอ้ยท่ีสุด   

 

วธิีการวจิัย 
ขอบเขตการวจิยั 
1) ขอบเขตดา้นประชากร : สมาชิกสนามกีฬา อาคารสตางค ์มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 706 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) โดยค านวณขนาด
ตวัอยา่งจากสูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน เท่ากบั 0.05 ได้
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 256 คน และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสัดส่วนของสมาชิกสนามกีฬา ดว้ยวิธี
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา: เป็นการศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกีฬาอาคารสตางค ์มงคล  
สุขทั้ง 5 ดา้นและศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา อาคารสตางค์ มงคลสุข 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
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3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา:  เก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 - 
มกราคม พ.ศ.2652   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
ผูว้ิจ ัยได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล

เ ก่ี ย วกับ คุณภาพการให้บ ริก ารด้าน กีฬา  อาคารสตางค์  มงคล สุข  คณะวิทยาศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทสมาชิกสนาม
กีฬา ความถ่ีในการใชบ้ริการ การท่ีเคยใชส้ถานออกก าลงักายอ่ืน   

ส่วนท่ี 2 คุณภาพการให้บริการด้านกีฬา อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  2) ดา้น
ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 4) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
5) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  

ส่วนท่ี 3 แนวทางการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์มงคลสุข 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. เตรียมเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 
2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ

แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา 
3. การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูล และจดัท าตารางวเิคราะห์สถิติต่าง ๆ    
4. แปลความหมายขอ้มูลท่ีประมวลผลแลว้ เพื่อจดัท ารายงานผลวจิยัต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
วธีิการประมวลผลขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม จ านวน 256 ชุด ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า(Rating Scale)แต่ละค าตอบมีค าตอบ
ให้เลือก 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert,1961:97)  คือ มีระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ย
ท่ีสุด    

ในการแปลความหมายของคะแนนท่ีใช้ในการตีความของคะแนนเฉล่ียท่ีใช้กับการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงผูว้ิจยัแบ่งช่วงระดบัคะแนนได ้5 ระดบั โดยใชค้่าเฉล่ียจากขอ้มูลเป็นเกณฑ์
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ในการพิจารณาโดยการหาความกวา้งอนัตรภาคชั้น (Class Interval) ดงัน้ี (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 
2553)   

เกณฑค์่าเฉล่ียของการให้ระดบัคะแนนในแต่ละอนัตรภาคชั้นมีลกัษณะดงัน้ี 
คะแนนค่าเฉล่ีย   4.21-5.00 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 คะแนนค่าเฉล่ีย   3.41-4.20 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยมาก 
 คะแนนค่าเฉล่ีย   2.61-3.40 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยปานกลาง 
 คะแนน ค่าเฉล่ีย   1.81-2.60 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนนค่าเฉล่ีย   1.00-1.80 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา  อาคารสตางค์ มงคลสุข  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวจิยัในรูปของการบรรยาย ผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.42) มีอายุต  ่ากว่า 
30 ปี (ร้อยละ 67.58) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ38.28) ประเภทสมาชิกเป็นสมาชิกสนาม
กีฬาคณะวิทยาศสาตร์ (ร้อยละ 82.03) มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ (ร้อยละ 90.23) และไม่เคยใช้
บริการสถานท่ีออกก าลงักายท่ีอ่ืน (ร้อยละ 45.31)  
 2. คุณภาพการให้บ ริการด้านกีฬา  อาคารสตางค์  มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.06 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ด้านการรู้จกัและเข้าใจลูกค้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.24) ส่วนด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และ ดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11, 4.10, 4.10 และ 3.74 คะแนน ตามล าดบั) 
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์
มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล โดยรวม 

 

คุณภาพการให้บริการด้านกีฬาอาคารสตางค์  มงคลสุข 
 

 ̅ 
 

S.D 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 4.11 0.55 มาก 
2 . ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 3.74 0.68 มาก 
3 . ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ 4.10 0.59 มาก 
4 . ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 4.10 0.53 มาก 

5. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 4.24 0.56 มากท่ีสุด 
โดยรวม 4.06 0.58 มาก 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์
มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 

 

คุณภาพการให้บริการด้านกีฬาอาคารสตางค์  มงคลสุข 
 

 

 ̅ 
 

S.D 
 

ระดับความคิดเห็น 

1.ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 4.11 0.55 มาก 
1.1 ความสะอาด เรียบร้อย บริเวณอาคารสตางค ์มงคลสุข 4.34 0.57 มากท่ีสุด 
1.2 ขนาดของสนามกีฬาไดม้าตรฐาน 4.13 0.81 มาก 
1.3 คุณภาพพื้นสนามกีฬาในร่ม รองรับแรงกระแทกเทา้
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

4.26 0.72 มากท่ีสุด 

1.4 มีอุปกรณ์การออกก าลงักายเพียงพอ 3.54 0.88 มาก 
1.5 จุดบริการน ้าด่ืมมีความเพียงพอ 3.51 0.92 มาก 
1.6 จ านวนหอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้าเพียงพอ 4.51 0.65 มากท่ีสุด 
1.7 หอ้งน ้าและห้องอาบน ้ามีความสะอาด 4.41 0.73 มากท่ีสุด 
1.8 สถานท่ีจอดรถมีความเพียงพอ 3.94 0.95 มาก 
1.9 คุณภาพและระบบไฟส่องสวา่งเพียงพอ 4.29 0.80 มากท่ีสุด 
1.10 สถานท่ีท างานของเจา้หนา้ท่ีชดัเจน ติดต่อไดส้ะดวก 4.23 0.81 มากท่ีสุด 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 

490 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์
มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์
มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 

 

คุณภาพการให้บริการด้านกีฬาอาคารสตางค์  มงคลสุข 
 

 ̅ 
 

S.D 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 3.74 0.68 มาก 
3.1 ขั้นตอนสมคัรสมาชิกมีความสะดวก รวดเร็ว 3.39 1.02 ปานกลาง 
3.2 การจดัซ้ือคูปองกีฬามีความสะดวก 3.49 1.07 มาก 
3.3 เจา้หนา้ท่ีมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ 4.16 0.78 มาก 
3.4 เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการเล่นแต่ละประเภท 3.69 0.91 มาก 
3.5 มีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 3.56 0.97 มาก 
3.6 อตัราค่าบริการมีความเหมาะสม และแจง้ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

3.99 0.90 มาก 

3.7 มีความสะดวกในการติดต่อ เช่นการจองสนาม 3.91 0.91 มาก 

 

คุณภาพการให้บริการด้านกีฬาอาคารสตางค์  มงคลสุข  ̅ 
  

S.D 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

2. ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ 4.10 0.53 มาก 
2.1 มีเจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัแก่สมาชิก  4.04 0.65 มาก 
2.2 สนาม และอุปกรณ์ต่าง ๆมีความปลอดภยั ไดม้าตรฐาน 4.18 0.67 มาก 
2.3 มีอุปกรณ์ช่วยเหลือความปลอดภยัเบ้ืองตน้ 3.84 0.96 มาก 
2.4 มีกฎระเบียบ การใชส้นามประกาศไวช้ดัเจน 4.07 0.69 มาก 
2.5 เจา้หนา้ท่ีไดต้กัเตือน หา้มปราม ผูใ้ชบ้ริการท่ีกระท าผิด
ระเบียบการใชส้นาม  

4.08 0.82 มาก 

2.6 พฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือมัน่และน่าไวว้างใจ 4.21 0.64 มากท่ีสุด 
2.7 มีการแจง้ขอ้มูล ประกาศ วนัปิดบริการล่วงหนา้ทุกคร้ัง 4.28 0.76 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์
มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
 

 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการดา้นกีฬา อาคารสตางค ์
มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

 

คุณภาพการให้บริการด้านกีฬาอาคารสตางค์  มงคลสุข 
 

 ̅ 
 

S.D 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 4.24 0.56 มากทีสุ่ด 
5.1 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการท่ีดี เป็นไปตามล าดบั และเหมาะสม 4.31 0.64 มาก 
5.2 เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น ในการตอบสนอง 4.22 0.66 มากท่ีสุด 
5.3 เจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าสนามตลอดเวลา 4.33 0.67 มากท่ีสุด 
5.4 เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ และเต็มใจใหค้วามช่วยเหลือบริการ 4.25 0.62 มากท่ีสุด 
5.5 ความสะดวก รวดเร็ว ในขั้นตอนการแกปั้ญหา 4.16 0.78 มาก 
5.6 ความคุม้ค่าของอตัราค่าบริการ กบัการบริการท่ีไดรั้บ 4.28 0.70 มากท่ีสุด 

 

คุณภาพการให้บริการด้านกีฬาอาคารสตางค์  มงคลสุข  ̅ 
  

S.D 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

4. ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 4.10 0.59 มาก 
4.1 การจองใชส้นาม เป็นไปตามล าดบัท่ีถูกตอ้ง 3.95 0.82 มาก 
4.2 มีขั้นตอน และวธีิการจองสนาม ท่ีสะดวกเหมาะสม 3.94 0.73 มาก 
4.3 การเปิด-ปิด บริการเป็นไปตาม วนั เวลา ท่ีก าหนดไว ้ 4.32 0.69 มากท่ีสุด 
4.4 อตัราค่าใชบ้ริการเป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด 4.26 0.73 มากท่ีสุด 
4.5 การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอน ระเบียบต่าง ๆ แก่
ผูใ้ชบ้ริการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 

4.17 0.70 มาก 

4.6 เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการใหค้  าแนะน า 4.03 0.82 มาก 
4.7 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการ 4.16 0.70 มาก 
4.8 เม่ือพบปัญหา เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 3.95 0.76 มาก 
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อภิปรายผลการวจิัย   
คุณภาพในการให้บ ริการด้านกีฬา  อาคารสตางค์  มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับคุณภาพการให้บริการด้านกีฬา อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีค่าโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.06 คะแนน) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.24) ส่วน
ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
และ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11, 4.10, 4.10 และ 3.74 คะแนน 
ตามล าดบั) เน่ืองจากคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกีฬานั้น ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสนามกีฬาภายในคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และมาใชบ้ริการซ ้ า ๆ เป็นประจ า ท าให้ผูใ้ห้บริการสามารถจดจ า
ลกัษณะการใช้บริการของแต่บุคคลได ้และให้ปรึกษา ค าแนะน าแกปั้ญหาตรงตามความตอ้งการ
เป็นรายเฉพาะบุคคลได้ สนามกีฬามีความสะอาด เรียบร้อย ได้มาตรฐาน พื้นของสนามกีฬามี
คุณภาพ รองรับแรงกระแทกไดอ้ย่างปลอดภยั ลดการบาดเจ็บได้  พฤติกรรมของเจา้หน้าท่ีเป็นท่ี
น่าเช่ือถือไวว้างใจได ้เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการให้ค  าแนะน า เก่ียวกบัขั้นตอน และ
ระเบียบต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน ตรงตามความตอ้งการ สามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที มีการ
แจง้ก าหนดวนัเปิด-ปิด บริการ ล่วงหนา้ทุกคร้ัง เก็บอตัราค่าใชบ้ริการตามท่ีระเบียบก าหนด วิธีการ
จองใช้สนามมีขั้นตอน และเป็นไปตามล าดบัท่ีถูกตอ้ง เจา้หน้าท่ีมีความเต็มใจในการให้บริการ มี
ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกสนามกีฬา มีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ มีการแจง้อตัราค่าใช้บริการไว้
อยา่งชดัเจน มีความสะดวกในการติดต่อ สอดคลอ้งกบักลัยพทัธ การดี (2556) ศึกษาเร่ืองคุณภาพ
การบริการของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระนอง ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัคุณภาพการ
บริการของของสนามกีฬาองคก์ารบริการส่วนจงัหวดัระนอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีเพราะ
มีการยึดหลกัการบริการอยา่งเสมอภาค การบริการท่ีตรงต่อเวลา การบริการท่ีเพียงพอ การบริการ
อย่างต่อเน่ืองและการบริการอย่างก้าวหน้า และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระนองมี
ความพร้อมในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นท าเลท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์ บรรยากาศดี วสัดุอุปกรณ์ท่ี
มีอยูแ่ลว้ถึงแมว้า่อาจจะช ารุดอนัเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ แต่ก็มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูและอ านวย
ความสะดวก จึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระนองอยูใ่นระดบัดี 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรเพิ่มอุปกรณ์การออกก าลงักายใหเ้พียงพอ 

กบัจ านวนผูใ้ชบ้ริการ และเพิ่มจุดบริการน ้าด่ืม พร้อมทั้งแกว้น ้ากระดาษ 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ควรเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเหลือความปลอดภยัเบ้ืองตน้ และ 

มีเจา้หนา้ท่ี ดูแลความปลอดภยัแก่สมาชิกตลอดเวลา 
3. ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ควรพฒันาขั้นตอนการจองสนามใหมี้ความสะดวก  

รวดเร็วลดขั้นตอนในการสมคัรสมาชิก หรือต่ออายุสมาชิกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และควรเพิ่ม
จุดจ าหน่ายคูปองท่ีสนามกีฬา ตามเวลาท่ีสนามกีฬาเปิดท าการ 

4. ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ควรมีขั้นตอนการสมคัรสมาชิกสนามกีฬาท่ีสะดวก  
รวดเร็ว และเพิ่มจุดจ าหน่ายคูปองท่ีสนามกีฬาเพิ่มเติม และสามารถปรับปรุงขั้นตอนการจองใช้
สนาม ให้เป็นไปตามล าดบัท่ีถูกตอ้ง สามารถสมคัรสมาชิกและจองสนามกีฬาผ่านระบบออนไลน์
ได ้ 

5. ด้านการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ควรมีความกระตือรือร้นในการตอบสนอง เอาใจใส่  
และเตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือ มีการใหบ้ริการท่ีดี เป็นไปตามล าดบั เหมาะสม และมีความคุม้ค่าของ
อตัราค่าบริการ กบับริการท่ีไดรั้บ  
 

แนวทางการพฒันา 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรพฒันาระบบการจองสนามและระบบการ 

สมคัรสมาชิก ใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว และใหบ้ริการผา่นระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบ
และเช็คผ่านเวบ็ไซตไ์ด ้ 

2. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ควรจดัเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการอบรมเพื่อ 
พฒันาความรู้ ความสามารถ ใหค้  าแนะน าในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทท่ีถูกตอ้ง  

3. ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ควรเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ 
ในการประเมินอาการ และการปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็เบ้ืองตน้ 

4. ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ อบรมใหค้วามรู้ เจา้หนา้ท่ีเพื่อการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั 
ขั้นตอน ระเบียบต่าง ๆแก่ผูใ้ชบ้ริการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 

5. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ควรอบรมเจา้หนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ ใหมี้ความ 
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กระตือรือร้นเอาใจใส่และเตม็ใจให้บริการ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ
ไดท้นัท่วงที 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษา เก่ียวกบัพฤติกรรมการออกก าลงักาย ของนกัศึกษา และบุคลากร 

ภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. ควรมีการศึกษาความตอ้งการ และรูปแบบของการออก าลงักาย ของนกัศึกษา และ 

บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อน ามาเป็นแนวทางในจดัด าเนินการ
เก่ียวกบัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างคือ ผูป้ฏิบติังานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยใชสู้ตร เครซ่ีและมอร์แกน ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และ
ค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของผูป้ฏิบติังานดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
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0.92 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F – test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการออกเลข
หนงัสือ การลงรับหนงัสือ ดา้นการติดตามการด าเนินงานของหนงัสือ และดา้นการคน้หาหนงัสือ 
อยู่ใน ระดบัมาก ส่วนด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดบัปานกลาง และ 2) ผูป้ฏิบัติงานด้านสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศ ประสบการณ์การท างาน และลกัษณะของการใช้งานต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
สังกดั ความถ่ี ในการเขา้ใชง้าน และการไดรั้บการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค าส าคญั การรับรู้ประโยชน์, สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

Abstract 
The purpose of this research was as follows: 1) To study the level of perceived usefulness 

of e-Document in the management information system and 2) To compare difference of perceived 
usefulness of e-Document in the management information system. It was classified by personal 
factors. The sample group was e-Document operators, Faculty of Science, Mahidol University by 
using Krejcie and Morgan formula determined the error value of 0.05 and estimated the sample 
group from the proportion of e-Document operators by purposive sampling. The research 
instrument was a questionnaire with a reliability of 0.92. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test 

The research found that 1) the level of perceived usefulness of e-Document in the 
management information system was at the high level considering each aspect found that issuing 
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the number of the letter- receiving the letter, tracking the operation of documents and searching 
letters was at much level but for using the system was at moderate level and 2) e-Document 
operators who had Sex, work experience and the characteristics of usability differently that had 
estimation of the level of perceived usefulness of e-Document in the management information 
system was no significance difference. For e-Document operators who had age, education level 
affiliation, frequency to access the system and training of e-Document in the management 
information system usability was significant difference and estimation of the level of perceived 
usefulness of e-Document in the management information system was different as statistical 
significance at the level 0.05 
 

Key words: perceived usefulness, e-Document, Faculty of Science Mahidol University 
 

บทน า 
 ประเทศไทยให้ความส าคญักบัการพฒันาและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็น
เคร่ืองมือสนับสนุน (enabling technology) ในการพฒันาประเทศมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบนั
รัฐบาลไดต้ะหนกัถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นทั้ง
โอกาสและ ความทา้ทายของประเทศไทย ท่ีจะปรับปรุงทิศทางการด าเนินงานของประเทศดว้ยการ
ใชป้ระโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยดิีจิทลั (แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 2559) 

ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัมหิดล ไดก้ าหนดให้ระบบสารสนเทศเป็นส่วนสนบัสนุนใน
การขบัเคล่ือนใหม้หาวทิยาลยับรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นมหาวิทยาลยัมหิดล
จึงได้มีการจดัท าโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลยัมหิดล  MAHIDOL UNIVERSITY SHARE INFORMATION SERVICE SYSTEM 
หรือ MUSIS ข้ึน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการบริหารและการด าเนินการภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับด้านการบริหารงาน
เอกสาร ช่วยท าให้งานการเรียนการสอนมีความทนัสมยั และสามารถบริหารโครงการและบริหาร
งานวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ระบบ MUSIS ประกอบดว้ยระบบงานทั้งหมด 13 ระบบโดย
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แบ่งการพฒันาออกเป็น 2 ระยะ โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นระบบงานท่ีอยู่ในการ
พฒันาในระยะแรก และเป็นระบบน าร่อง ซ่ึงไดเ้ร่ิมใชง้านตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้
มา  (เอกสิทธ์ิ เผา่วฒันา และรจนา คงสุข, 2559) 
 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดเ้ร่ิมน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และคณะวิทยาศาสตร์ไดข้อความร่วมมือจากภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะ
วทิยาศาสตร์รับ-ส่งหนงัสือผา่นทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยา่งจริงจงัตั้งแต่พ.ศ. 2559 ตาม
นโยบายของมหาวทิยาลยัท่ีจะใหทุ้กส่วนงานในมหาวทิยาลยัถือปฏิบติัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ใน
การส่งหนังสือไป-มาระหว่างส่วนงานถึงส่วนงาน หรือส่วนงานถึงมหาวิทยาลยั ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดลเร่ืองนโยบายแนวทางการปฏิบติังานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ.2559 

ปัจจุบนัมีบางภาควิชา/หน่วยงาน ยงัคงไม่ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการ
สร้างหนงัสือ ลงรับหนงัสือ และยงัไม่ส่งหนงัสือผา่นทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท าให้การ
ติดตามการด าเนินการของเอกสารและการคน้หาเอกสารเป็นไปไดย้าก ซ่ึงหากท าการศึกษาจะทราบ
ถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปพฒันาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
บุคลากรทุกหน่วยงานของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MUSIS) ของผู ้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MUSIS) ของผูป้ฏิบติังานดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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กรอบแนวความคดิในการวจิัย 
                                ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐาน 
 ผูป้ฏิบติังานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีระดบัความรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั 

 
ขอบเขตการวจิัย 
 1.ขอบเขตดา้นประชากร 

1. ประชาการท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู ้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลของภาควิชา/หน่วยงาน จ านวน 120 คน แบ่งเป็นสังกดัส านกังาน
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 77 คน สังกดัภาควชิา 43 คน (ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2562) 

2. กลุ่มตวัอยา่งจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท้  าการวิจยัใชต้าราง Krejcie & Morgan 
จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 92 และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของผูป้ฏิบติังานดา้น

การรับรู้ประโยชน์ของระบบสาร
บรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 

- ดา้นการใชง้านระบบ 

- ดา้นการออกเลขหนงัสือ-

การลงรับหนงัสือ 

- ดา้นการส่งออกหนงัสือ 

- ดา้นการติดตามการ

ด าเนินงานของหนงัสือ 

- ดา้นการคน้หาหนงัสือ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- ประสบการณ์การท างาน 

- สังกดั 

- ความถ่ีในการใชง้าน 

- ลกัษณะของการใชง้าน 

- การไดรั้บการอบรม 
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สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาระดบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จ านวนตามปัจจยัส่วน
บุคคล 
  1. ตวัแปรอิสระ คือ เพศ, อายุ, การศึกษา, ประสบการณ์การท างาน, สังกดัภาควิชา/
หน่วยงาน, ความถ่ีในการใชง้าน, ลกัษณะการใชง้าน และการไดรั้บการอบรม 
  2. ตวัแปรตาม คือ การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในดา้นการออก
เลขท่ีหนงัสือ – การลงรับหนงัสือ, ดา้นการส่งออกหนงัสือ, ดา้นการติดตามการด าเนินของหนงัสือ 
และ    ดา้นการคน้หาหนงัสือ 
 3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 5 เดือน ตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – 
มีนาคม 2562  
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. รับรู้ถึงระดบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารของบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. รับรู้ถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
3. ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการอบรมการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ใชส้นบัสนุนการด าเนินงานดา้นสารบรรณ ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
-  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน (Perceived Usefulness) 
การใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เพื่อ

อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ของบุคคลและไดรั้บพิสูจน์
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วา่ การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และการรับรู้วา่เทคโนโลยีมีวิธีการใช้งานท่ีเขา้ใจไดง่้ายเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัส่งผลต่อการยอมรับและน าไปสู่การใชเ้ทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี ถูกเสนอคร้ังแรกโดย Davis (1989) เป็นแบบจ าลองท่ี
พฒันาจากพื้นฐานทฤษฎีจิตวิทยาทางสังคม (Social Psychology) ไดแ้ก่ ทฤษฎีการตอบสนองอยา่ง
มีเหตุผล (The Theory of Reasoned Action: TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมท่ีไดรั้บการวางแผน (The 
Theory of Planned Behavior: TPB) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากนกัวิจยัทางดา้นระบบสารสนเทศอยา่ง
กวา้งขวาง (Luarn & Lin, 2005) 

สาเหตุท่ีทฤษฎีดังกล่าวได้รับความนิยมเกิดจากความละเอียดรอบคอบ และการให้
ความส าคญักบัทศันคติของผูใ้ช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะท่ีทฤษฎีการตอบสนองอย่างมี
เหตุผลเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมทัว่ไปของบุคคลไม่จ  ากดัในสาขาใดสาขาหน่ึง (Mathieson, 
Peacock และ Chin,2001) การศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลเป็นส่ิง
ส าคญัอย่างยิ่ง เพื่อให้เขา้ใจถึงทศันคติของบุคคลท่ีจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบรับส่ิงเร้า
ท่ีมากระตุน้ เทคโนโลยีท่ีถูกคิดคน้พฒันาเขา้สู่ตลาดจะไดรั้บการตอบรับมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั 
2 ปัจจยั ได้แก่ ผูคิ้ดคน้พฒันาผลกัดนัเทคโนโลยีออกสู่ตลาด (Push to Market) เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริโภค และไดจ้ากการยอมรับจากผูบ้ริโภคท่ีน าไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีเหล่านั้น (Market to Pull) 
ดงันั้น การเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีสนบัสนุนต่อการยอมรับและน าไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีจึงมีความส าคญั 
และถูกเสนอเป็นแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีน าปัจจยัพื้นฐานในการ
ยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์การใช้งานและการรับรู้ความง่ายในการ
ใชง้าน (สุนนัทา หลบภยั, 2558) 

- แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) เป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัของทฤษฎี 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีอีกปัจจยัหน่ึง ซ่ึงหมายถึง การวดัระดบัขั้นของบุคคลท่ีเช่ือวา่ถา้
หากมีการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนมาใหม่ ระบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนมาใหม่
นั้น จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานภายใตข้อ้ก าหนดเดิมขององค์กรท่ีท างานอยู่นั้นดียิ่งข้ึน 
โดยงานวิจยัต่างๆ ท่ีผ่านมา มีผูน้ าทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับทฤษฎีไปประยุกตใ์ช ้และสรุปว่า 
ก่อนเกิดการรับรู้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมดงักล่าว ตอ้งมีการวางเป้าหมายในการใชง้าน มีการให้บริการ
ระบบสารสนเทศอยา่งทัว่ถึงในวงกวา้ง เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหผู้ใ้ชง้าน 
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การศึกษาของ Davis (1989) ได้ใช้ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีในการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศใหม่ พบวา่ การรับรู้ประโยชน์การใชง้าน การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน มีผลต่อการตดัสินใจใช้งานหรือพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง ขณะท่ีนกัวิจยัหลายท่านท่ีไดรั้บ
การศึกษาในช่วงเวลาต่อมา พบว่า ผลการศึกษาเป็นไปในลกัษณะทิศทางเดียวกนั จึงสนับสนุน
ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยท่ีีแสดงใหเ้ห็นวา่ การท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดการตดัสินใจใชง้าน
ระบบสารสนเทศ เป็นเพราะการรับรู้ของผูบ้ริโภคในเร่ืองการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน และการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน ซ่ึงเก่ียวกับทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีจึงสรุปได้ว่า 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และ
การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ส่งผลต่อพฤติกรรมความตอ้งการใชง้าน 
และทา้ยท่ีสุดท าใหเ้กิดความตั้งใจในการใชง้าน (Intention) ระบบท่ีแทจ้ริง 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

คมกริช พุ่มเกิด (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์และประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบบุคลากรออนไลน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
อายุ ประสบการณ์การท างาน เงินเดือน ความถ่ีในการเขา้รับการอบรม และประสบการณ์ใช้งาน
ออนไลน์มากกวา่ 5 ปี ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบบุคลากรออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

เดชา สุพรรณทอง (2548) ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ียอมรับได ้และความคาดหวงัต่อ
การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจยัพบว่า 
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มีอยู่ดว้ยกนั 9 องคป์ระกอบ 
คือ (1) การลงทะเบียนหนังสือส่ง (2) การลงทะเบียนหนังสือรับ (3) การลงหมายเหตุและการ
ก าหนดเอกสารแนบ (4) การประเมินผลการรับ-ส่ง (5) การพฒันาเครือข่าย (6) การกาหนดสิทธ์ิเขา้
ใชร้ะบบ (7) การบริหารจดัการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (8) การรับหนงัสือใหม่ (9) การลง
เลขท่ีหนงัสือ ส่วนปัญหาของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การเพิ่มขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ และประสิทธิผลของระบบงานสารบรรณ 
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อรทัย เลื่อนวัน (2555)  ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ: 
กรณีศึกษากรมการพฒันาชุมชนศูนยร์าชการแจง้วฒันะ โดย  ท าการศึกษาดา้นการรับรู้ประโยชน์
และดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ มีจ  านวน 239 คน โดยเป็นขา้ราชการ 
และลูกจ้างประจ าสังกัดกรมการพฒันาชุมชนศูนย์ราชการแจ้งวฒันะ ผลการศึกษาพบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลย ีสารสนเทศในดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน มีผลมาจากเพศและรายได้ต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการรับรู้ประโยชน์ใชง้านมีผลมาจาก                
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั และเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโดยรวม ส่วนปัจจยัเก่ียวกบังานนั้น ไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศในทุกดา้น 

ปริศนา มัชฌิมา (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พบวา่ พฤติกรรมการใชง้านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกวนั ในช่วงเวลา 8.01-12.00 น. เพื่อติดตามงานเอกสาร และบุคลากรท่ีมีเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการท างานและหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนัมีประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 

วธิีการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบส ารวจเพื่อการพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั (R2R) เร่ืองปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาตามหัวข้อ
ดงัต่อไปน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชาการท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู ้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                           
ของภาควิชา/หน่วยงาน จ านวน 120 คน ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2562 (แบ่งเป็นสังกัด
ส านกังานคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 77 คน สังกดัภาควชิา 43 คน) 
  2. กลุ่มตวัอยา่งจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท้  าการวิจยัใชต้าราง Krejcie & Morgan จะ
ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 92 คน  
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire)  ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ของผูป้ฏิบติังานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                          

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การ ความถ่ีในการใชง้าน ลกัษณะการ
ใชง้าน การไดรั้บการอบรม  จ านวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูป้ฏิบติังาน ดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (Check list) มีจ  านวน 16 ขอ้ ซ่ึงก าหนดคะแนนค าตอบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั  
 โดยสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดว้ยวธีิการดงัน้ี 
 1. ศึกษาเน้ือหา เอกสาร ต าราวชิาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างแบบสอบถามส าหรับ
งานวจิยั 
 2.  น าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพหาความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 
 3. น าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 คน และน ามาตรวจสอบวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดว้ยวิธีวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ปรากฎผลไดค้่า 0.92 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอความร่วมมือจากบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีปฏิบติังานดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใน

การตอบแบบสอบถาม 
2. น าขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อเตรียม

วเิคราะห์ตามวธีิการทางสถิติ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยใชส้ถิติในการวจิยัดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชค้่าที (t-test) ส าหรับ
กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA)  ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 

ผลการศึกษา 
ผลการวจิยัเร่ือง “ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MUSIS) ของผู ้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                     
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล” ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
-  หญิง 73 79.35 
-  ชาย 49 20.65 
อายุ 

-  20 – 30 ปี 9 9.78 
-  31 – 40 ปี 27 29.35 
- 41 – 50 ปี 36 39.13 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
- 50 ปีข้ึนไป 

 
20 21.74 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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การศึกษา 
- ต ่ากวา่ปริญญาตรี 10 10.87 
- ปริญญาตรี 50 54.35 
- ปริญญาโทข้ึนไป 32 34.78 
สังกดั 

- ส านกังานคณบดี 58 63.04 
- ภาควชิา 34 36.96 
ประสบการณ์การท างาน 

- 1 – 5 ปี 12 13.04 
- 6 – 10 ปี 31 33.70 
- 10 – 15 ปี 12 13.04 
- 15 ปีข้ึนไป 37 40.22 
ความถี่ในการใช้งานระบบสารบรรณ 

- 1 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 33 35.87 
- 4 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์ 17 18.48 
- 7 - 9 คร้ังต่อสัปดาห์ 9 9.78 
- 10 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึนไป 33 35.87 
วตัถุประสงค์ในการใช้งานระบบ 

- ส่งออก – รับหนงัสือ 60 65.22 
- ติดตามขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบ MUSIS 22 23.91 
- ติดตามงานเอกสาร 10 10.87 
การได้รับการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

- เคย 55 59.78 
- ไม่เคย 37 40.22 

การวิจัยระดับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ฏิบติังานดา้น
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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ตารางท่ี 2 แสดงระดบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รายดา้นและโดยรวม 

 
 ระดับการรับรู้ประโยชน์ของผูป้ฏิบติังานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้น
การติดตามการด าเนินงานของหนังสือ (ค่าเฉล่ีย 3.79 คะแนน), รองลงมาคือ ด้านการส่งออก
หนงัสือ และดา้นการคน้หาหนงัสือ (ค่าเฉล่ีย 3.63 คะแนน), ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การลงรับ
หนงัสือ (ค่าเฉล่ีย 3.41 คะแนน) นอ้ยท่ีสุดคือดา้นการใชง้านระบบ (ค่าเฉล่ีย 3.33 คะแนน) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตาม
เพศ 
 

สังกดั 
เพศหญงิ เพศชาย 

t Sig. 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นการใชง้านระบบ 3.36 0.93 3.21 0.60 0.83 0.41 
2. ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การ
ลงรับหนงัสือ 

3.47 0.96 3.16 0.61 1.75 0.09 

3. ดา้นการส่งออกหนงัสือ 3.68 0.87 3.42 0.74 1.18 0.24 
 

ระดับการรับรู้ประโยชน์ของระบบ 
สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 

�̅� S.D. 
ระดับการรับรู้
ประโยชน์ 

1. ดา้นการใชง้านระบบ 3.33 0.87 ปานกลาง 
2. ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การลงรับหนงัสือ 3.41 0.90 มาก 
3. ดา้นการส่งออกหนงัสือ 3.63 0.84 มาก 
4. ดา้นการติดตามการด าเนินงานของหนงัสือ 3.79 0.95 มาก 
5. ดา้นการคน้หาหนงัสือ 3.63 0.86 มาก 

โดยรวม 3.55 0.76 มาก 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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สังกดั 
เพศหญงิ เพศชาย 

t Sig. 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

4. ดา้นการติดตามการด าเนินงาน
ของหนงัสือ 

3.81 0.98 3.68 0.82 0.51 0.61 

5. ดา้นการคน้หาหนงัสือ 3.64 0.87 3.56 0.84 0.37 0.71 
โดยรวม 3.59 0.79 3.41 0.58 0.95 0.35 

 
ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมี เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการรับรู้

ประโยชนโ์ดยรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั  
 
ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตาม
อาย ุ
 

 

 

อายุ 
20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 50 ปีขึน้ไป 

F Sig. 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นการใชง้านระบบ 3.33 0.73 3.38 0.87 2.91 0.67 4.00 0.85 8.50 0.00** 
2. ดา้นการออกเลข
หนงัสือ-การลงรับ
หนงัสือ 

3.19 0.80 3.35 0.83 3.01 0.74 4.30 0.73 12.45 0.00** 

3. ดา้นการส่งออก
หนงัสือ 

3.19 0.83 3.50 0.65 3.40 0.72 4.40 0.86 9.59 0.00** 

4. ดา้นการติดตามการ
ด าเนินงานของหนงัสือ 

3.78 0.67 3.33 0.83 3.69 0.98 4.55 0.69 8.01 0.00** 

5. ดา้นการคน้หา
หนงัสือ 

3.30 0.59 3.38 0.81 3.54 0.76 4.27 0.91 5.82 0.00** 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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ผูป้ฏิบติังานดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอายุต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่มีความคิดเห็นต่อการ
รับรู้ประโยชน์โดยรวมและรายดา้นต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตวัอยา่งเช่น ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธีการ LSD พบวา่ อายุ 50 ปีข้ึน
ไปมีการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและแยกรายดา้น แตกต่างจาก
ช่วงอายอ่ืุนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นตน้ 

 
ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

 
ผูป้ฏิบติังานดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัอย่างนอ้ย 1 คู่ มีความ

คิดเห็นต่อการรับรู้ประโยชน์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท
ขึน้ไป F Sig. 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ดา้นการใชง้านระบบ 4.27 0.80 3.41 0.86 2.90 0.61 8.50 0.00** 
2. ดา้นการออกเลข
หนงัสือ-การลงรับ
หนงัสือ 

4.25  0.79 3.58 0.87 2.87 0.65 9.37 0.00** 

3. ดา้นการส่งออก
หนงัสือ 

4.35 0.70 3.67 0.87 3.34 0.60 4.13 0.00** 

4. ดา้นการติดตามการ
ด าเนินของงานหนงัสือ 

4.60 0.52 3.84 0.98 3.44 0.84 4.56 0.00** 

5. ดา้นการคน้หา
หนงัสือ 

4.37 0.66 3.63 0.74 3.18 0.56 4.54 0.00** 

โดยรวม 4.37 0.66 3.63 0.74 3.18 0.57 8.28 0.00** 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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ตวัอย่างเช่น ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธีการ LSD พบว่า ทุกระดบั
การศึกษามีการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตาม
สังกดั 

สังกดั 
ส านักงานคณบดี ภาควชิา 

t Sig. 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นการใชง้านระบบ 3.32 0.87 3.34 0.89 -0.14 0.89 

สังกดั 
ส านักงานคณบดี ภาควชิา 

t Sig. 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

2. ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การ
ลงรับหนงัสือ 

3.43 0.91 3.38 0.90 0.24 0.81 

3. ดา้นการส่งออกหนงัสือ 3.81 0.78 3.31 0.87 2.86 0.01** 
4. ดา้นการติดตามการด าเนินงาน
ของหนงัสือ 

3.93 0.88 3.52 1.02 1.20 0.49 

5. ดา้นการคน้หาหนงัสือ 3.90 0.74 3.17 0.85 4.31 0.00** 

โดยรวม 3.68 0.76 3.35 0.70 2.06 0.04** 
 

ผูป้ฏิบติังานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีสังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการรับรู้
ประโยชนโ์ดยรวมต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดา้นการ
ใช้งานระบบ ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การลงรับหนงัสือ และดา้นการติดตามการด าเนินงานของ
หนงัสือไม่ต่างกนั แต่ผูป้ฏิบติังานมีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดา้นการส่งออกหนงัสือและดา้นการ
คน้หาหนงัสือต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

513 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

 
ผูป้ฏิบติังานดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ี มีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็น

ต่อการรับรู้ประโยชน์โดยรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์
การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ดา้นการใช้งานระบบ ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การลงรับหนงัสือ ดา้น
การติดตามการด าเนินงานของหนงัสือ และด้านการคน้หาหนังสือไม่ต่างกนั แต่ผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ มีความคิดเห็นต่อต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดา้นการส่งออกหนงัสือต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธีการ LSD ดา้นการส่งออกหนงัสือ พบว่า 
ประสบการณ์การท างาน 1 – 5 ปี มีระดบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
นอ้ยกวา่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน 15 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียนเท่ากบั 0.63 

 

ประสบการณ์การท างาน 
1 – 5 ปี 6 – 10 ปี 11 – 15 ปี 15 ปี ขึน้ไป 

F Sig. 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นการใชง้านระบบ 3.19 0.67 3.14 0.84 3.19 0.80 3.57 0.94 1.64 0.19 
2. ดา้นการออกเลขหนงัสือ-
การลงรับหนงัสือ 

3.07 0.72 3.28 0.78 3.15 0.90 3.70 0.99 2.51 0.06 

3. ดา้นการส่งออกหนงัสือ 3.06 0.78 3.73 0.77 3.21 0.33 3.85 0.93 4.20 0.01** 
4. ดา้นการติดตามการ
ด าเนินงานของหนงัสือ 

3.50 0.80 3.71 0.77 3.21 0.33 3.85 0.93 1.63 0.19 

5. ดา้นการคน้หาหนงัสือ 3.17 0.58 3.74 0.75 3.42 0.64 3.75 1.03 1.88 0.14 
โดยรวม 3.20 0.55 3.52 0.65 3.29 0.56 3.78 0.89 2.60 0.06 
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ตารางท่ี 8  แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตาม
ความถ่ีในการใชง้าน 

 
ผูป้ฏิบติังานดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ี มีความถ่ีในการใชง้านต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ มี

ความคิดเห็นต่อการรับรู้ประโยชน์โดยรวมต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ความถ่ีในการใช้งานต่างกนั อย่างน้อย 1 คู่ มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ด้านการออกเลขหนังสือ-การลงรับ
หนังสือ ดา้นการส่งออกหนังสือ ด้านการติดตามการด าเนินงานของหนังสือ และดา้นการคน้หา
หนงัสือต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่มีความคิดเห็นต่อต่อการรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดา้นการใช้งานระบบไม่
ต่างกนั 

ความถี่ในการใช้งาน 
1-3 คร้ัง / 
สัปดาห์ 

4 – 6 คร้ัง / 
สัปดาห์ 

7 – 9 คร้ัง / 
สัปดห์ 

10 คร้ัง ต่อ
สัปดาห์ขึน้ไป F Sig. 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ดา้นการใชง้าน
ระบบ 

3.16 0.60 3.16 1.06 3.33 0.65 3.58 1.01 1.54 0.21 

2. ดา้นการออกเลข
หนงัสือ-การลงรับ
หนงัสือ 

3.22 0.53 3.28 0.98 2.91 0.89 3.80 1.04 3.93 0.01** 

3. ดา้นการส่งออก
หนงัสือ 

3.45 0.65 3.29 0.44 3.28 0.42 4.09 0.94 5.64 0.00** 

4. ดา้นการติดตามการ
ด าเนินงานของหนงัสือ 

3.64 0.99 3.35 0.79 3.22 0.44 4.30 0.85 6.93 0.00** 

5. ดา้นการคน้หา
หนงัสือ 

3.61 0.63 3.12 0.76 3.52 0.47 3.94 1.05 3.83 0.01** 

โดยรวม 3.41 0.59 3.24 0.70 3.25 0.50 3.94 0.85 5.31 0.00** 
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ตวัอยา่งเช่น ผลการวเิคราะห์การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธีการ LSD พบวา่ ความถ่ีในการ
ใช้งาน 10 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึนไป มีการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม
แตกต่างจากความถ่ีในการใชง้านอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นตน้ 

 
ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก 

จ าแนกตามลกัษณะการใชง้าน 
 

 

ผูป้ฏิบติังานดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีลกัษณะการใช้งานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การรับรู้ประโยชน์โดยรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะการใช้
งานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ดา้นการใชง้านระบบ ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การลงรับหนงัสือ และ
ดา้นการส่งออกหนงัสือ ไม่ต่างกนั แต่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะการใชง้านต่างกนั อย่างน้อย 1 คู่ มี

ลกัษณะการใช้งาน 
ส่งออก –  
รับหนังสือ 

ติดตามข้อมูล
ข่าวสารผ่าน
ระบบ MUSIS 

ติดตามงาน
เอกสาร  F Sig. 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ดา้นการใชง้านระบบ 3.26 0.92 3.47 0.83 3.43 0.59 0.57 0.57 
2. ดา้นการออกเลข
หนงัสือ-การลงรับ
หนงัสือ 

3.48 0.96 3.26 0.84 3.33 0.62 0.50 0.61 

3. ดา้นการส่งออก
หนงัสือ 

3.68 0.96 3.26 0.84 3.33 0.62 0.40 0.67 

4. ดา้นการติดตามการ
ด าเนินงานของหนงัสือ 

3.95 0.95 3.23 0.61 4.00 1.15 5.47 0.01** 

5. ดา้นการคน้หาหนงัสือ 3.71 0.86 3.26 0.91 3.97 0.43 3.23 0.04* 
โดยรวม 3.61 0.81 3.35 0.65 3.64 0.63 1.02 0.37 
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ความคิดเห็นต่อต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร ดา้นการติดตามการด าเนินงานของหนงัสือ และดา้นการคน้หาหนังสือต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธีการ LSD ดา้นการติดตามการด าเนินงาน
ของหนังสือ พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ MUSIS มีระดับการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าผูป้ฏิบติังานท่ีส่งออก – รับหนังสือ และ
ติดตามงานเอกสาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียนเท่ากบั 0.72 และ 
0.77 ตามล าดบั 

และผลการวเิคราะห์การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธีการ LSD ดา้นการคน้หาหนงัสือ พบวา่ 
ผูป้ฏิบติังานท่ีติดตามขอ้มูลข่าวสารผ่านระบบ MUSIS มีระดบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าผูป้ฏิบติังานท่ีส่งออก – รับหนงัสือ และติดตามงานเอกสาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียนเท่ากบั 0.45 และ 0.71 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

จ าแนกการไดรั้บการอบรมการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

การได้รับการอบรมการใช้งาน 
ได้รับการอบรม ไม่ได้รับการอบรม 

t Sig. 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นการใชง้านระบบ 3.61 0.90 2.90 0.62 4.48 0.00** 
2. ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การลง
รับหนงัสือ 

3.71 0.95 2.96 0.60 4.64 0.00** 

3. ดา้นการส่งออกหนงัสือ 3.88 0.84 3.24 0.71 3.81 0.00** 
4. ดา้นการติดตามการด าเนินงาน
ของหนงัสือ 

3.92 0.92 3.57 0.96 1.81 0.07 

5. ดา้นการคน้หาหนงัสือ 3.90 0.78 3.23 0.81 3.97 0.00** 
โดยรวม 3.81 0.76 3.18 0.58 4.47 0.00** 
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ผูป้ฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้รับการอบรมการใช้งานต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อการรับรู้ประโยชน์โดยรวมต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการ
อบรมการใชง้านต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดา้นการใชง้านระบบ ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การลงรับหนงัสือ 
ดา้นการส่งออกหนงัสือ และดา้นการคน้หาหนงัสือต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่
มีความคิดเห็นต่อต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร ดา้นการติดตามการด าเนินงานของหนงัสือ และดา้นการคน้หาหนงัสือไม่ต่างกนั  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการติดตามการด าเนินงานของหนงัสือ 
ดา้นการส่งออกหนงัสือ ดา้นการคน้หาหนงัสือ ดา้นการออกเลขหนงัสือ-การลงรับหนงัสือ อยู่ใน
ระดบัมาก มีเพียงดา้นดา้นการใช้งานระบบ อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากผูป้ฏิบติังาน
ดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทราบวา่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใชง้านไดใ้นหลาย
ช่องทาง และตลอดเวลา 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ฏิบติังาน        
ดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ อายุ, ระดบัการศึกษา, สังกดั,  ความถ่ีในการใชง้าน และการ
ไดรั้บการอบรมการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
คมกริช พุม่เกิด (2556) ท่ีพบวา่ อายุ ประสบการณ์การท างาน ความถ่ีในการเขา้รับการอบรม ส่งผล
ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบบุคลากรออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย  
1. จดัอบรมการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 

ท่ียงัไม่เคยไดรั้บการอบรมการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน 
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2. รณรงคใ์ห้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร หรือพนกังานสาย
สนบัสนุน โดยเฉพาะบุคลากรตามภาควิชาต่าง ๆ เขา้ใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
สม ่าเสมอเพื่อลดปริมาณการใชก้ระดาษ และใหเ้ป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั 

 
แนวทางการพฒันา 

 1. การรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งานระบบ ควรมีการส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานด้านสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงช่องทางการใชง้านท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การใชง้านผา่นมือถือ การใช้
งานผา่นแท็ปเล็ต เพื่อผูป้ฏิบติังานดา้นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะไดป้ฏิบติังานไดท้นัท่วงที และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2. แจกเอกสารการการใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ให้กบัพนกังานท่ีเขา้
รับการบรรจุใหม่ทุกคน เพื่อเพิ่มระดบัการรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจยัระดับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  โดย
เปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรค์อ่ืนๆ เพื่อทราบถึงสถานการณ์การรับรู้ประโยชน์ของ
หน่วยงานตนเอง และน าไปสู่การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการติดต่อส่ือสารและปัจจยัวฒันธรรมองค์กรท่ี
ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ 
พนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี จ านวน86คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น โดยก าหนดนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปัจจยัการติดต่อส่ือสาร 
ปัจจยัวฒันธรรมองค์กร และการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นประสิทธิภาพในการส่ือสารส่งผลต่อ
การท างานเป็นทีม โดยร่วมกนัพยากรณ์การท างานเป็นทีมพนักงานได้ร้อยละ 34.00ส่วนปัจจยั
วฒันธรรมองค์กร ไดแ้ก่ ดา้นวิสัยทศัน์และความเขา้ใจในองค์กร และดา้นระเบียบแบบแผนการ
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ประพฤติปฏิบติังานส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของพนกังาน โดยร่วมกนัพยากรณ์การท างานเป็น
ทีมไดร้้อยละ 27.00 

 
ค าส าคญั: การติดต่อส่ือสาร, วฒันธรรมองคก์าร, การท างานเป็นทีม 

 

Abstract 
This research aimed to study the communication factors and organizational culture 

factors those affected teamwork of employees at Metropolitan Electricity Authority, Nonthaburi.  
The sample consisted of 83 staff members of Metropolitan Electricity Authority, Nonthaburi. The 
questionnaire was used as an instrument in this study. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The 
significance level was set at 0.05. The results were that the respondents had high levels of opinion 
toward the communication factors, organizational culture factors, and teamwork. The hypothesis 
testing showed that the communication factors consisted of communication aspect and 
communicative efficiency aspect influenced teamwork. They can predict the teamwork of 
employees up to 34 percent. The organizational culture factors consisted of vision aspect and 
organizational understanding aspect, and behavior rule aspect influenced teamwork. They can 
predict the teamwork of employees up to 27 percent.  

 
Keywords: Communication, Organizational Culture, Teamwork 
 

บทน า 
  เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการเกิดนวตักรรมใหม่ๆทางดา้น
เทคโนโลยท่ีีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจึงส่งผลท าใหส้ภาวะการแข่งขนัระหวา่งองคก์รเล็กจนถึงองค์
ใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนทวคีวามรุนแรงมากข้ึนส่งผลท าให้องคก์รต่างๆตอ้งปรับตวัเปล่ียนแปลง
ทั้งทางดา้นกลยทุธ์การจดัการบริหารองคก์รรวมถึงการพฒันาบุคลากรของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
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มากข้ึน ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัต่อองคก์ร องคก์รจะสามารถรักษาบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพไวใ้นองคก์รไดอ้ยา่งไรรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการท างานการให้ความส าคญัเร่ือง
การติดต่อส่ือสารกนัภายในองค์กรเป็นส่ิงบ่งช้ีท่ีส าคญัประการหน่ึงในความส าเร็จขององค์กรได้
เป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหบุ้คลากรในองคก์รรับรู้และเขา้ใจในส่ิงเดียวกนัมีการส่ือสารท่ีดีภายในองคก์ร
ซ่ึงจะสามารถสร้างความมัน่คงและความสัมพนัธ์อย่างเหนียวแน่นให้องคก์รยงัคงอยู่ไดช่้วยสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกนัสร้างความไวว้างใจต่อกนั
ช่วยท าให้ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการและน าองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนหากขาด
การส่ือสารก็ไม่สามารถท่ีจะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร
ได ้

 การท างานเป็นทีมช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจและความยินดีท่ีจะท างานให้กบัองค์กรหาก
บุคลากรท างานด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีแล้วก็จะก่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสิทธิผลโดยรวมขององค์การเพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดแ้ต่ในทาง
ตรงกนัขา้มหากมีความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานหรือการท างานเป็นทีมต ่าการติดต่อส่ือสารดอ้ย
คุณภาพไม่มีความใส่ใจในการท างานของบุคคลากรส่งผลให้ไม่มีการท างานเป็นทีมต่อองคก์รแลว้
องคก์รก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้พื่อประโยชน์และความกา้วหนา้ขององคก์รแลว้จะตอ้งท าให้
บุคลากรเกิดการท างานเป็นทีม และมีความต้องการท่ีจะท างานกบัองค์กรตลอดไปการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมถือว่าเป็นหัวใจหน่ึงในการท างานร่วมกนัการท างานเป็นทีมท่ีดีคือทีมตอ้งท างาน
ร่วมกนัโดยทุกคนในทีมงานนั้นจะตอ้งทุ่มความคิดทุ่มแรงกายเพื่องานเพื่อความส าเร็จของงานโดย
ไม่ถือวา่เป็นผลงานของคนคนเดียวแต่ผลงานทั้งหมดเป็นของทีมทีมท่ีดีควรสร้างบรรยากาศในการ
ท างานให้มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัมีการท างานเป็นทีมกนัจนก่อให้เกิดความรักความสามคัคีกนัใน
ทีมเม่ือทีมงานมีประสิทธิภาพท่ีดีในการท างานแลว้นั้นประโยชน์ท่ีไดก้็คือการท างานจะเกิดพลงัข้ึน
อยา่งมากมายผลงานท่ีไดจ้ากการท างานก็เกิดข้ึนมากมายผลงานจะมีคุณภาพมากข้ึนช่วยลดตน้ทุน
ในการท างานสามารถสร้างนวตักรรมไดอี้กดว้ยส่วนองคก์รก็ควรมีการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรของตนเองใหมี้คุณค่าและคุณภาพในการท างาน ส่วนวฒันธรรมขององคก์รจะสะทอ้น
ต่อค่านิยมวสิัยทศัน์และความเช่ือขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะการท่ีองคก์รใดองคก์รหน่ึงนั้นจะ
สามารถพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้และกา้วไปในจุดท่ีเหมาะสมท่ีส าคญัสามารถพฒันาไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนืนั้นคนในองคก์รจะตอ้งมีพฤติกรรมท่ียึดถือร่วมกนัเป็นความนิยมร่วมกนัท่ีสร้างรากฐานจาก
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การปฏิบติัจากคนสู่คนจากกลุ่มสู่กลุ่มจากสังคมสู่สังคมค่านิยมเหล่านั้นหากยึดถือเป็นแนวปฏิบติั
ร่วมกนัแสดงออกถึงพฤติกรรมดีร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืและต่อเน่ืององคก์รนั้นจะมีวฒันธรรมองคก์ารท่ี
เป็นรากฐานในการพฒันาองคก์รสู่ความอยูร่อดอยา่งย ัง่ยนืท าใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

การไฟฟ้านคร เขตนนทบุรี มีกรอบนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของการไฟฟ้านคร
หลวงเขตนนทบุรี ในการสร้างการท างานเป็นทีมระหว่างเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยในการเอ้ือ
ประโยชน์ในการร่วมกนัท างานเป็นทีม สามารถสร้างและพฒันาทีมให้ท างานร่วมกนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไปในอนาคต 

ผูว้จิยัจึงมีความสนจ่ีจะศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัการติดต่อส่ือสารและปัจจยัวฒันธรรมองคก์รท่ี
มีผลต่อการท างานเป็นทีมของพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี เพื่อน าผล
การศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการติดต่อส่ือสารและสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ี
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมของพนกังานต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการติดต่อส่ือสาร ปัจจัยวฒันธรรมองค์กร และการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม 

  2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานร่วมกนัเป็นทีมของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

ตวัแปรอสิระ       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการติดต่อส่ือสาร 

 ปัจจยัการติดต่อส่ือสารในองค์กร คือการถ่ายโอนการติดต่อส่ือสารกันในองค์กร และการ
ติดต่อส่ือสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือสามารถส่งผลต่อความหมายและผูรั้บเกิดความเขา้ใจ
ถูกตอ้ง การส่ือสารนั้นอาจมีหลายลกัษณะคือเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลหรือเป็นเครือข่ายใน
องคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นทิศทางการติดต่อส่ือสาร และดา้นประสิทธิภาพในการส่ือสารองคก์ร 

 ประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กร หมายถึง การท่ีพนักงานสามรถปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีก าหนด สามารถติดต่อประสานงานส าเร็จตามเวลา
และรวดเร็ว และสามารถแจงขอ้มูลข่าวสารใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง (เบญจวรรณ  แจ่มจ ารุญ, 2557) และทิศทางการติดต่อส่ือสาร 

ปัจจัยวฒันธรรมองค์กร 

1. ดา้นวสิัยทศัน์ ความเขา้ใจในองคก์ร 

2. ดา้นระเบียบแบบแผนการประพฤติ

ปฏิบติั 

ปัจจัยด้านการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร 
1. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

2. ดา้นประสิทธิภาพในการส่ือสารใน

องคก์ร 

 

ปัจจยัการปฏิบัตงิานร่วมกนัเป็นทมี 

1. ดา้นการจดัทีม 

2. ดา้นการระดมความคิดเห็น 

3. ดา้นการวางแผนบรรทดัฐาน 

4. ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 

 

ตวัแปรตาม 
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แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ การติดต่อส่ือสารทางเดียวซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีผูบ้งัคบับญัชาถ่ายทอด
ข่าวสาร หรือค าสั่งสู่ผูรั้บสาร หรือมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ไม่มีการยอ้นกลบัดูปฏิกิริยาของผูรั้บสารมี
ลกัษณะเป็นนโยบาย ค าสั่งขอผูบ้ริหารระดบัสูงการส่ือสารสองทาง คือ การสงสารซ่ึงกนัและกนั 
และเปล่ียนความคิดเห็นกนัและกนั ให้ความสนใจปฏิกิริยาโตก้ลบัของผูรั้บสาร นบัเป็นส่ิงจ าเป็น
มากต่อการบริหาร  

2. แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์กร 

 วฒันธรรมองคก์าร คือส่ิงท่ีอธิบายสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ท่ีรวมเอาค่านิยม และความเช่ือ
ท่ีสมาชิกขององคก์รมีร่วมกนั และใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อมีปฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้าง
ในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรมองคก์ร โดย สุนทร วงศไ์วศยวรรณ  (2540) กล่าววา่ระเบียบแบบ
แผนปฏิบัติในองค์กร คือ การกระท าด้วยความสุจริตและปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและ
จริยธรรมตลอดทุกเวลา ซ่ึงนโยบายการปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ ก่อให้เกิดกรอบการ
ปฏิบติังานให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ท่ีมีพื้นฐานจากความช านาญการ ความยุติธรรม และความ
น่าเช่ือถือ และ ชชัวาล อรวงศศุ์ภทตั (2552) กล่าววา่ วิสัยทศัน์ และความเขา้ใจในองคก์ร คือความ
รับรู้ยอมรับความเขา้ใจ และแบบแผนพฤติกรรมท่ียอมรับและปฏิบติัโดยสมาชิกในองคก์รเน่ืองจาก
องคก์รสร้างวฒันธรรมพิเศษของเขาข้ึน แมแ้ต่องคก์รในอุตสาหกรรมเดียวกนัและแสดงวิถีทางของ
การด าเนินงานต่างกนั   

3. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการท างานเป็นทมี 

การท างานร่วมกนัเป็นทีม คือ ทศันคติทางบวกท่ีพนกังานมีต่อองค์กร และค่านิยมขององคก์ร 
พนักงานจะปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ีท่ีตนได้รับ และจะแสดงถึงความรู้สึกนั้นออกมาใน
รูปแบบของพฤติกรรมอารมณ์ และการรับรู้ระหว่างการท าหน้าท่ีตามบทบาทของตน ซ่ึง
ประกอบดว้ย การจดัทีมงาน โดย Wood cock (1989) กล่าววา่ การท างานของกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ
พยายามท าใหก้ลุ่มสามารถเรียนรูวิธีการวินิจฉยัปัญหา ปรับปรุงความสัมพนัธ์ในกรท างานให้ดีข้ึน
ความร่วมมือร่วมใจประสานงานกนัในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และบรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกนัทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ความส าเร็จในการปฏิบติังานงานเป็นกุญแจท่ีจะ
น าไปสู่ความสุข ก าลงัใจ ความหวงัและพลงัในการท างานในองค์การให้มีประสิทธิภาพได้ เม่ือ
องคก์ารมีประสิทธิภาพ องค์การก็จะอยู่รอดและเติบโตกา้วหน้า นั้นก็คือความย ัง่ยืนในการพฒันา
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องคก์ารนัน่เอง (จกักรี เสริมทรัพย,์  2543) รวมถึง การระดมความคิดซ่ึงเป็นการแสดงอิสระทาง
ความคิดไม่ยึดติดความคิดเห็นส่วนตัว การแสดงความคิดเห็นอย่ากลัวว่าจะถูกผิด เพื่อให้ได้
ความคิดเห็นท่ีดีและปริมาณมาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) นอกจากนั้น พิสิฐชัย กาญจนามยั 
(2555) กล่าววา่ การวางแผนเป็นกระบวนการก าหนดวตัถุประสงคส่ิ์งท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อท่ีจะท าให้
บรรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด การวางแผนผงัเป็นกาตดัสินใจล่วงหนา้เก่ียวกบังาน เป็นหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีตอ้งวางแผนเพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังานและเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่
ผลส าเร็จท่ีคาดหวงัในอนาคต การปฏิบติังานจะประสบผลส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบั
การวางแผนและถา้วางแผนดี ก็เท่ากบัปฏิบติังานส าเร็จไปแลว้กวา่คร่ึง 
 

วธิีการวจิัย 

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร คือ พนกังานขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ของการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี 
จ านวน 111 คน และใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร ทาโร่ ยามาเน่ (สุวิมล ติรกานนท,์ 
2554) ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5%ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 86 คน และผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Satisfied Random Sampling)ตามต าแหน่งงาน 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
   เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม มีลกัษณะโครงสร้างประกอบไป
ดว้ยค าถามชนิดปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดบัความคิดเห็น 
คือ มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยท่ีสุด (1) และการแปลความหมายค่า
คะแนนเฉล่ีย ความคิดเห็นท่ีแต่ละดา้น ดงัน้ี 4.50 – 5.00 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 3.50 – 4.49 (เห็นดว้ย
มาก) 2.50 – 3.49 (เห็นดว้ยปานกลาง) 1.50 – 2.49 (เห็นดว้ยนอ้ย)และ 1.00 – 1.49 (เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด) 

 ทั้งน้ีแบบสอบถามมีค่าความตรงตามเน้ือหา โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้อง
ระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Item Objective Congruence Index: IOC) พบวา่ ขอ้ค าถามทุก
ขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 และแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค พบวา่ ทุกดา้นมีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.70 (กลัยา 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

528 

วานิชยบ์ญัชา, 2550) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัอยู่ท่ี 0.76 จึงจะถือได้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Influential statistic) ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบถดถอย
พหุคูณแบบเป็นขั้น 
 

ผลการวจิัย 
1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 65.11 มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 83.70 ส่วนใหญ่มีรายได ้40,000 ข้ึนไป จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 และมีประสบการณ์ปฏิบติังาน 20 ปีข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 
มากท่ีสุด 

2. ผลการวเิคราะห์ผลระดบัความคิดเห็น 

 ปัจจยัการติดต่อส่ือสารในองคก์รโดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นประสิทธิภาพในการส่ือสารมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.42) เป็นอนัดบัท่ีหน่ึง และดา้นทิศทางการ
ติดต่อส่ือสารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.44) เป็นอนัดบัท่ีสอง      

 ปัจจยัวฒันธรรมองค์กรโดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก     ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.36)เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นวิสัยทศัน์และความเขา้ใจใน
องคก์รมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.49) เป็นอนัดบัท่ีหน่ึง และดา้นระเบียบ
แบบแผนการประพฤติปฏิบติั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.40) เป็นอนัดบัท่ี
สอง 
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 ปัจจยัการท างานร่วมกนัเป็นทีมโดยภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก ( ̅= 4.05, S.D. = 0.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นระดมความคิดเห็น มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก( ̅ = 4.17, S.D. = 0.43) เป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.08, S.D. = 0.43) เป็นอนัดบัท่ีสอง ดา้นการวางบรรทดัฐาน มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.03, S.D. = 0.61) เป็นอนัดบัท่ีสาม และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้น
จดัตั้งทีมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.44) 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โดยการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณในการวเิคราะห์การตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของปัจจยัการติดต่อส่ือสารในองคก์รท่ี
ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยท่ีเทคนิควธีิการน้ีมีเง่ือนไขท่ีท าไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากบั 0 โดยวิธีการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดจะมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 เสมอ 
 2) การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearityกล่าวคือ ตวัแปรอิสระทัง่หมดจะตอ้งไม่
มีความสัมพนัธ์กนัเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระหลาย ๆ ตวัดว้ย
ค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีไดมี้ 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยูร่ะหวา่ง 0.921 -1.000 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยูร่ะหวา่ง 1.000– 1.086 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 10 
แสดงวา่ไม่มีปัญหา Multicollinearityหรือไม่เกิดสหสัมพนัธ์กนัเองระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคล่ือน โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระมีค่าระหวา่ง 0.28 (r นอ้ยกวา่ 0.80) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 
ซ่ึ งปรากฏว่า  ทุก คู่ มีความสัมพันธ์ไม่ เ กิน  0.80แสดงถึงตัวแปรอิสระทุกตัวไม่ มี ปัญหา 
Multicollinearity 
 4) ความคาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั โดยพิจารณาจากค่า Durbin – Watson มีค่า 1.566 
ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 1.50 – 2.50 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) แสดงวา่ความคลาดเคล่ือนระหวา่งตวั
แปรมีความอิสระต่อกันเม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด จึงวิเคราะห์ปัจจยัการติดต่อส่ือสารในองค์กร ท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของพนกังาน 
การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรีได ้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการติดต่อส่ือสารในองค์กรส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของ
พนกังาน การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี 

*p < .05, **p < .01 
 
  จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัการติดต่อส่ือสารไดแ้ก่ ดา้นทิศทางการติดต่อส่ือสาร และดา้น
ประสิทธิภาพการส่ือสารมีส่งผลต่อการท างานเป็นทีม โดยท่ีปัจจัยการติดต่อส่ือสารร่วมกัน
พยากรณ์การท างานเป็นทีมไดร้้อยละ 34.00 โดยพิจารณาจากค่า R Square เท่ากบั 0.340 และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นทิศทางการติดต่อส่ือสารและดา้นประสิทธิภาพในการส่ือสารในมีค่า b= 
0.25, 0.22 ตามล าดบั หมายความว่า จ  านวนของแต่ละดา้นเพิ่มข้ึน 1 หน่วย การปฏิบติังานร่วมกนั
เป็นทีมจะเพิ่มข้ึน 0.25, และ 0.22 ตามล าดบั แสดงว่า ปัจจยัการติดต่อส่ือสารมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังานเป็นทีม อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โดยการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณในการวิเคราะห์การตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของปัจจยัวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อ
การท างานร่วมกนัเป็นทีม ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยท่ีเทคนิควธีิการน้ีมีเง่ือนไขท่ีท าไดด้งัต่อไปน้ี 

ปัจจัยการติดต่อส่ือสาร  
ในองค์กร 

การปฏิบัติงานเป็นทมี 

t p - value 
 สัมประสิทธ์ิ 
 การถดถอย 

ความคลาดเคลือ่น 
มาตรฐาน 

  (b)         (β) 
ค่าคงท่ี (a)  2.08        0.33 0.33 10.90 0.00 

1. ดา้นทิศทางการติดต่อส่ือสาร  0.25        0.37      0.06 3.92* 0.00 
2. ดา้นประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร 

 0.22        0.31 0.06 3.29* 0.01 

Adjust R square = 0.296 R =0.552 R Square = 0.340 Durbin – Watson = 1.1566  
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 1) ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากบั 0 โดยวิธีการก าลงัสองน้อยท่ีสุดจะมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 เสมอ 
 2) การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearityกล่าวคือ ตวัแปรอิสระทัง่หมดจะตอ้งไม่
มีความสัมพนัธ์กนัเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระหลาย ๆ ตวัดว้ย
ค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีไดมี้ 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยูร่ะหวา่ง 0.703 – 0.855 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยูร่ะหวา่ง 1.170 – 1.450 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 10 
แสดงวา่ไม่มีปัญหา Multicollinearityหรือไม่เกิดสหสัมพนัธ์กนัเองระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคล่ือน โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระมีค่าระหวา่ง 0.48 (r นอ้ยกวา่ 0.80) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 
ซ่ึ งปรากฏว่า  ทุก คู่ มีความสัมพันธ์ไม่ เ กิน  0.80แสดงถึงตัวแปรอิสระทุกตัวไม่ มี ปัญหา 
Multicollinearity 
 4) ความคาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั โดยพิจารณาจากค่า Durbin – Watson มีค่า 1.651
ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 1.50 – 2.50 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) แสดงวา่ความคลาดเคล่ือนระหวา่งตวั
แปรมีความอิสระต่อกันเม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด จึงวิเคราะห์ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของพนกังาน การไฟฟ้า
นครหลวง เขตนนทบุรีได ้
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ของพนกังานการ
ไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี 
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  จากตารางท่ี 2 พบวา่ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นวิสัยทศัน์ และความเขา้ใจองค์กร 
และด้านระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม  โดยท่ีปัจจยั
วฒันธรรมองคก์รร่วมกนัพยากรณ์การท างานเป็นทีมไดร้้อยละ 27.00 โดยพิจารณาจากค่า R Square 
เท่ากบั 0.270 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบติังาน 
และดา้นวิสัยทศัน์ ความเขา้ใจในองคก์ร มีค่า b = 0.20 และ 0.14 ท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม 
ตามล าดบั หมายความวา่ จ  านวนของแต่ละดา้นเพิ่มข้ึน 1 หน่วย การท างานเป็นทีมจะเพิ่มข้ึน 0.14 
และ 0.20 ตามล าดบั แสดงวา่ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร มีอิทธิพลต่อการท างานร่วมกนัเป็นทีม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 

การอภิปรายผล 
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1ปัจจยัการติดต่อส่ือสาร อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ท่ีสามารถพยากรณ์การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม ของพนกังาน การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรีผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัการติดต่อส่ือสาร 
จ านวน 2ด้าน ได้แก่ ด้านทิศทางการติดต่อส่ือสาร และด้านประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร
สามารถพยากรณ์การท างานเป็นทีมซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ช.ปวินท์เพ็ชญไพศิษฎ์ (2557) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารวฒันธรรมองค์กร และ
ความไวว้างใจกนัท่ีมีอิทธิพลต่อการทา้งานเป็นทีมของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นพลงังานไฟฟ้าแห่ง
หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การติดต่อส่ือสารในการท างานมีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม
ของรัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุจาก ในการติดต่อส่ือสารของการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี มี
ทิศทางการส่ือสารท่ีมีความถูกตอ้งชดัเจน ผูบ้ริหารและหัวหน้างานค านึงถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
เพื่อให้การส่ือสารภายในองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบับริบทขององค ์เน้น
การส่ือสารเพื่อใหอ้งคก์รไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ  
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ท่ีสามารถพยากรณ์การ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม ของพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั
วฒันธรรมองคก์ร จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทิศทางการติดต่อส่ือสาร และดา้นประสิทธิภาพในการ
ติดต่อส่ือสาร สามารถพยากรณ์การท างานเป็นทีม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิชา คงสืบ (2560) 
ศึกษาแรงจูงใจในการท างาน วฒันธรรมองคก์ร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รท่ีมีผล
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ต่อการท างานร่วมกนัเป็นทีม กรณีศึกษา: บริษทั ลิสซ่ิง แห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า วฒันธรรมองค์กร มีผลต่อการท างานร่วมกันเป็นทีม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการไฟฟ้านครหลวงมีวฒันธรรมท่ีดีภายในองค์กรจะ
สร้างเสริมความสัมพนัธ์ของพนกังานเพื่อการท างานร่วมกนัเป็นทีมท่ีดีมีประสิทธิภาพต่อองค์กร 
พนกังานสามารถบอกแนว และภารกิจขององคไ์ดมี้ความเขา้ใจความตอ้งการขององคก์ร องคก์รให้
ความส าคญัต่อพนักงานเป็นอย่างมากการท างานของพนักงานเป็นการท างานท่ีมุ่งเน้นความพึง
พอใจของบุคลากรในองคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะการท าวจิัย 
ปัจจัยด้านการติดต่อส่ือสารในองค์กร 

1. ด้านทิศทางการติดต่อส่ือสาร มีระเบียบแบบแผน ก าหนดนโยบาย การวางแผนการ

ด าเนินงาน และแนวทางพฒันาการส่ือสารภายในองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จะท า

ใหก้ารท างานมี ความชดัเจนเป็นท่ีเขา้ใจร่วมกนัในองคก์ร เพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย สร้างความ

เจริญกา้วหนา้มัน่คง ทางธุรกิจใหก้บัองคก์ร และประสบความส าเร็จในการท างานต่อไป 

2. ดา้นการติดต่อส่ือสารในองคก์รองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีมซ่ึงผูบ้ริหาร

หรือผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรให้ความส าคญัและส่งเสริมให้มีการ

ส่ือสารทุกแบบอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีต่อองคก์ร 

ปัจจัยวฒันธรรมองค์กร 
1. ดา้นวิสัยทศัน์ ความเขา้ใจในองค์กรผูบ้งัคบับญัชาควรเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนพฒันา

ทกัษะการท างานของพนกังานเพื่อกา้วไปสู้ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

2. ด้านระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบติัผูบ้ริหารควรให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดใหม่ ๆในการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร สนบัสนุนให้มีการตดัสินใจออก

ความคิดเห็นไดด้ว้ยตนเอง 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการปรับตวัและการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุใน

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค 2) เปรียบเทียบการปรับตวัและการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค จ าแนกตามอายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา รายได้ และโรค
ประจ าตวั 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปรับตวักับการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นบางแค กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้าน  บางแค ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 152 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบวดัการปรับตวัของผูสู้งอายุ มีค่าเช่ือมัน่ 0.866 และแบบวดัการดูแล
สุขภาพของผูสู้งอายุ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.912 วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยสถิติ t-test f-test และสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment coefficient of correlation) 

ผลการศึกษา พบวา่  
1. ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค มีการปรับตวัโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก มีค่าเฉล่ีย 4.38 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการปรับตวัมากท่ีสุด คือ ดา้น อตัมโนทศัน์ 
มีค่าเฉล่ีย 4.66 รองลงมา คือ ดา้นบทบาทหน้าท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.63 ดา้นร่างกาย มีค่าเฉล่ีย 4.22 และ
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ด้านการพึ่ งพาอาศัยระหว่างกันและกัน มีค่าเฉล่ีย 3.99 ตามล าดับ ส่วนด้านการดูสุขภาพของ
ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการดูแลสุขภาพมากท่ีสุด คือ ดา้นร่างกาย มีค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมา 
คือ ดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ีย 4.20 ดา้นสังคม มีค่าเฉล่ีย 4.13 และดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.44 ตามล าดบั  

2. ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
รายได ้และโรคประจ าตวัต่างกนั มีการปรับตวัและการดูแลสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  
 3. การปรับตวัของผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแคมีความสัมพนัธ์กบัการ
ดูแลสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัมาก (r = 
0.762, p = 0.000) 

 

ค าส าคญั: การปรับตัว / การดูแลสุขภาพ / ผู้สูงอาย ุ
 

Abstract 
In this thesis, the researcher examines the adaptation and the healthcare of the elderly in 

Ban Bang Khae; compares (2) the adaptation and the healthcare of these elderly as classified by 
the demographical characteristics of age, gender, status, education, income, and the presence of 
chronic disease; and (3) the relationship between the adaptation and the healthcare of the elderly 
under investigation.  

The sample population consisted of 152 male and female elderly residing in Ban Bang 
Khae, aged 60 years or older.  

The research instruments consisted of an adaptation measurement form for these elderly 
couched at the reliability level of 0.866 and a form for measuring the healthcare of the elderly 
couched at the reliability level of 0.912.  
Utilizing techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 
a t test technique and the F-test technique. In addition, the researcher employed Pearson’s product 
moment correlation coefficient (PPMCC) method. 
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 Findings are as follows:  
 1. The elderly under study exhibited adaptation overall at a high level at a mean (M) of 
4.38. When considered in each aspect, it was found that the aspect of adaptation at the highest 
level was the self-concept carrying a M of 4.66. Next in descending order were the aspects of 
roles and duties at a M of 4.63; somatic form at a M of 4.22; and interdependence having a M of 
3.99.  
 The aspect of healthcare of the elderly overall was at a high level with the M at 4.02. 
When considered in each aspect, it was found that the aspect of healthcare at the highest level was 
the aspect of somatic form with a M of 4.33. Next in descending order were the aspects of mind 
with a M of 4.20, society with a M of 4.13, and economy with a M of 3.44.  
 2. The elderly under study who differed in respect to the demographical characteristics 
of gender, age, status, education, income, and the presence of chronic disease exhibited 
concomitant differences in adaptation and healthcare at the statistically significant level of .05.  
 3. The adaptation of these elderly was found to be correlated with healthcare at the 
statistically significant level of .05. The relationship was positive at a high level (r = 0.762, p = 
0.000). 
 

Keywords: ADAPTATION / THE HEALTHCARE / THE ELDERLY 
 
บทน า 
 ปัจจุบันผู ้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มจ านวนข้ึนอย่างรวดเร็วเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปรากฏการณ์ในอดีตท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยประเทศองักฤษท่ีสัดส่วนของประชากร
ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14 ใช้เวลานานถึง 107 ปี ขณะท่ี
ประเทศไทยใช้เวลา 30 ปี สัดส่วนประชากรผูสู้งอายุของไทยไดเ้พิ่มข้ึนตามล าดบั คือ ในปี พ.ศ. 
2498 มีร้อยละ 4.8 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6 (พ.ศ. 2528) ร้อยละ 7.6 (พ.ศ. 2538) ร้อยละ 9.3 (พ.ศ. 2543) 
และร้อยละ 11.9 (พ.ศ. 2553) ตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดว่า สังคมใดมี
ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปเป็นสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีข้ึนไปเป็นสัดส่วนมากกว่า
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ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือวา่สังคมนั้นไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (aging society) และ
เป็นสังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (aged society) เม่ือสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปเพิ่มเป็นร้อยละ 
20 หรือประชากรอายุ 65 ปีข้ึนไปเพิ่มเป็นร้อยละ 14 จากขอ้มูลสถิติประชากรของศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
พบวา่ ประเทศไทยไดเ้ร่ิมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (aging society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และคาดประมาณ
ไวว้่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) ในปี พ.ศ. 2570 
(ประเสริฐ อสัสันตชยั, 2554, หนา้ 3-4) 
 จากการส ารวจขอ้มูลผูสู้งอายุในปัจจุบนัมีการคาดการณ์กนัวา่ ในอีก 20 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 
2573) สัดส่วนประชากรผูสู้งอายุจะเพิ่มมากกว่า 2 เท่าตวั ซ่ึงถือว่าเป็นสังคมผูสู้งอายุอยา่งเต็มตวั 
นอกจากน้ี พบว่า สัดส่วนผูสู้งอายุหญิงมากกว่าชาย และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ดงันั้น    
การจดับริการเพื่อผูสู้งอาย ุจึงควรพิจารณาถึงมิติทางเพศสภาพ และปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืน เช่น อาชีพ 
รายได ้เป็นตวัช่วย หรือใหผู้สู้งอายมีุศกัยภาพท่ีจะสามารถดูแลตนเองใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีไดย้ืนยาว 
แต่ในกรณีท่ีผูสู้งอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได ้จะมีความล าบาก จ าเป็นตอ้งมีบริการดูแลดา้นสุขภาพ
และดา้นสังคมรองรับ (มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, 2553, หนา้ 2) 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม และทศันคติท าให้ปัจจุบนั เพศหญิงแต่งงาน
ลดลง และมีการหย่าร้างเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลต่ออตัราการเกิดของประชากร โครงสร้างทางสังคม
เปล่ียนไป เด็กเกิดน้อยลง ขณะท่ีมีผูสู้งอายุเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุนั้น มีความสัมพนัธ์
กบัการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ ความเจริญกา้วหนา้ท าให้สามารถเพิ่มสวสัดิการแก่
ประชาชนได้มากข้ึน มีการพฒันาทางด้านสาธารณสุข อนามยั โรงพยาบาล ขณะท่ีประชาชนมี
ฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนมีการบริโภคท่ีถูกหลกัโภชนาการ  มีการศึกษา รู้จกัดูแลรักษาสุขภาพ
อนามยั ท าใหป้ระชาชนมีอายยุนืมากข้ึน ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท าให้
มีการพฒันาทางดา้นการแพทยแ์ละมีนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีรักษาและควบคุมโรคระบาด รวมถึงบ ารุง
ร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาว นอกจากน้ี นโยบายการวางแผน
ครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตรท าให้จ  านวนอตัราการเกิดของประชากรลดน้อยลง เน่ืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนไป การมีบุตรมากอาจก่อให้เกิดภาระเพิ่มข้ึนและเป็นอุปสรรคในการพฒันา
ประเทศ ดงันั้นนโยบายการวางแผนครอบครัวจึงมีผลท าให้อตัราการเกิดลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น 
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ประเทศจีนมีนโยบายควบคุมการมีบุตร ซ่ึงเห็นผลได้อย่างรวดเร็วถึงอตัราการเกิดลดลงและ
ประเทศจีนก็เผชิญวกิฤตสังคมของผูสู้งอายเุช่นกนั (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2556) 
 นอกจากน้ี สภาพสังคมในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนรูปแบบไปเป็นชุมชนเมืองมากข้ึน 
และครอบครัวมีขนาดเล็กลง ผูสู้งอายุจึงตอ้งแยกออกมาอยูเ่พียงล าพงั และตอ้งดูแลตวัเอง ไม่วา่จะ
เป็นในเร่ืองสุขภาพของตนเอง อาหารการกินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้รับภาระเหล่าน้ี
ดว้ยตนเอง ซ่ึงส่งผลต่อสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุจ  านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้ง
ออกจากบา้นหรือถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงล าพงั ถึงแมจ้ะมีสถานสงเคราะห์คนชรา แต่ก็มีไม่เพียง
พอท่ีจะรองรับผูสู้งอายุจ  านวนมาก อยา่งไรก็ตาม สถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเป็น
สถานท่ีสนบัสนุนผูสู้งอายุให้ไดรั้บการดูแลท่ีดี ช่วยให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพท่ีดีข้ึนในช่วงบั้นปลาย
ของชีวติ และเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงผูสู้งอายกุ็ตอ้งมีการปรับตวั เพื่อท่ีจะสามารถมีชีวติท่ีสดใส  
มีความสุข และใชชี้วติดว้ยความมัน่คงทางจิตใจได ้
  

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการปรับตวัและการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบา้น

บางแค 
2. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตวัและการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา

บา้นบางแค จ าแนกตามอาย ุเพศ สถานภาพ การศึกษา รายได ้และโรคประจ าตวั 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปรับตวักบัการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุในสถาน

สงเคราะห์คนชราบา้นบางแค 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการปรับตวั  
 Andrews and Roy (1991, p. 1-7) ตามทฤษฎีการปรับตวัของ Andrews and Roy นั้นเช่ือวา่ 
บุคคลประกอบดว้ยกาย จิต สังคมเป็นหน่วยเดียวไม่อาจแบ่งแยกได ้กล่าวคือ ธรรมชาติของบุคคล
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านชีววิทยา เช่น รูปร่างทางกายภาพ และการท างานของร่างกาย 
ขณะเดียวกนั บุคคลยงัประกอบดว้ยองคป์ระกอบทางจิตใจ และสังคมรวมกนัเป็นระบบชีวิตซ่ึงเป็น
ระบบเปิดท่ีจะต้องมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้บุคคลต้อง

ปัจจยัสว่นบคุคล 
     - เพศ 
     - อาย ุ
     - สถานภาพ 
     - การศกึษา 
     - รายได้ 
     - โรคประจ าตวั 

การปรับตวั 
     - การปรับตวัด้านร่างกาย 
     - การปรับตวัด้านอตัมโนทศัน์ 
(การรับรู้ตนเอง) 
     - การปรับตวัด้านบทบาทหน้าท่ี 
     - การปรับตวัด้านการพึง่พา
อาศยัระหวา่งกนัและกนั 

การดแูลสขุภาพของผู้สงูอายุ 
 - การดแูลสขุภาพด้านร่างกาย 

 - การดแูลสขุภาพด้านจิตใจ 

 - การดแูลสขุภาพด้านสงัคม 

 - การดแูลสขุภาพด้าน
เศรษฐกิจ 
      - การปรับตวัทางด้านการ
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ปรับตวั โดย Andrews and Roy ไดป้ระยกุตท์ฤษฎีระบบ มาใชใ้นการอธิบายบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 
ส่ิงน าเขา้(Input) ส่ิงน าออก (Output) กระบวนการควบคุม (Control Process) และกระบวนการ
ป้อนกลบั (Feedback Process) 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โดย กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2556, 
หน้า 45) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพเป็นภาวะหน่ึงของมนุษยท่ี์เกิดจากการท าให้ร่างกายเกิดความ
สมดุล รวมทั้งจิตใจ และสังคม การรักษาและท าให้เกิดความสมดุลนั้น จะตอ้งให้ความใส่ใจ ดูแล
รักษาร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้เกิดความสมบูรณ์ปราศจากโรคและความพิการ โดยความ
สมบูรณ์จะมีได ้จะตอ้งท าความสมบูรณ์ใหเ้กิดข้ึนกบัร่างกาย จิตใจ และสังคมไปพร้อมๆ กนั 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอายุ โดย พชัราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ (2558, หน้า 5)  
กล่าวว่า ภาวะสูงอายุเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงท่ีร่างกายเกิดการเปล่ียนแปลงท าให้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและแรงจูงใจของบุคคล การเปล่ียนแปลงดงักล่าว สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นชีววิทยา เป็นการเปล่ียนแปลงของระบบสรีรวิทยา เช่น ผิวหนงัเห่ียวย่น ผมเร่ิมหงอกขาว 
เป็นตน้ 2) ดา้นจิตวิทยา เป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและดา้นการรับรู้ ส่งผลให้ขาดความ
มัน่ใจ กงัวลง่าย และ 3) ดา้นสังคม เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ผูสู้งอายุตอ้งออกจากสังคม เช่น 
การสูญเสียสถานะทางสังคม 
 4. สถานสงเคราะห์ผูสู้งอายุบา้นบางแค หรือศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุ  
อยูใ่นความรับผิดชอบภายใตส้ังกดักรมกิจการผูสู้งอายุ กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ซ่ึงด าเนินงานภายใตน้โยบายตามพนัธกิจดา้นผูสู้งอายุ ไดด้ าเนินการจดัโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว โดยยดึกรอบแนวทางการลดความเหล่ือมล ้าของสังคมและ
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ อนัเป็นสาเหตุส าคญัของปัญหาความขดัแยง้ และความ
เดือดร้อนทั้งหลายของประชาชน 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. ประชากร เป็นผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 229 คน (ขอ้มูล ณ เดือนตุลาคม 
2561) ท่ีอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

543 

 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชราบา้น
บางแค ใช้การคดักรองให้สอดคลอ้งกบัคุณสมบติั ท าให้ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 152 คน และ
เพื่อใหไ้ดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ 
(Yamane, อา้งถึงใน ประคอง กรรณสูตร, 2542, หนา้ 1) เป็นการประมาณการกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
ดว้ยความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต ์( =.05) 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบวดัท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบวดัท่ีใชศึ้กษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) แบบวดั
ปัจจยัส่วนบุคคล 2) แบบวดัเก่ียวกบัการปรับตวัของผูสู้งอายุ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น และ 3) แบบวดั
การดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น โดยไดผ้า่นความเห็นชอบจากผูท้รงคุณวุฒิ รวม 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบถึงประเด็นและสาระส าคญัท่ีจะท าการวิจยั แลว้มาค านวณหาค่าความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (IOC) แบบวดัการปรับตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.866 และแบบวดัการดูแลสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.912 แบบวดั  
 4. ผูว้ิจยัน าแบบวดัไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั โดยแบบวดัการปรับตวั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.880 และแบบวดัการ
ดูแลสุขภาพ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.812 ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้ ง  2 ฉบับ (RELIBILITY 
ANALYSIS-SCALE (ALPHA)) = 0.846 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 6. วิเคราะห์การปรับตวักบัการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย (Arithmetic 
Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 7. วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ   
t-test หรือ f-test 
 8. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปรับตวักบัการดูแลสุขภาพ โดยหาค่าสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s product-moment coefficient of correlation. 
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ผลการวจิัย 
 สามารถสรุปผลวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างการปรับตวักบัการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค ไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล คือ ตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.66 เพศชายมี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.35 และส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 70 – 79 ปี จ  านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47 มีสถานภาพโสด จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 59.21 มีระดบัการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 50.66 รายไดไ้ดจ้ากเงินบริจาค จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 69.08 และส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวั (เช่น ความดนั/เบาหวาน) สูงถึง จ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 71.05 ผูสู้งอายท่ีุไม่มีโรคประจ าตวั จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95 
 2. การปรับตวัของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแคในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.38 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีการปรับตวัสูงท่ีสุด คือ ดา้นอตัมโนทศัน์
(การรับรู้ตนเอง) มีค่าเฉล่ีย 4.66 รองลงมา คือ ด้านบทบาทหน้าท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.63 ดา้นร่างกาย มี
ค่าเฉล่ีย 4.22 และดา้นการพึ่งพาอาศยัระหวา่งกนัและกนั มีค่าเฉล่ีย 3.99  
 3. การดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแคในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการดูแลสุขภาพสูงท่ีสุด คือ ดา้นร่างกาย 
มีค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมา คือ ดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ีย 4.20 ดา้นสังคม มีค่าเฉล่ีย 4.13 และดา้นเศรษฐกิจ 
มีค่าเฉล่ีย 3.44  
 4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานท่ี 1 เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ และโรคประจ าตวัของผูสู้งอายุท่ี
ต่างกนั มีการปรับตวัและการดูแลสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สมมติฐานท่ี 2 ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแคมีความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ปรับตวักบัการดูแลสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวกใน
ระดบัมาก (r = 0.762, p = 0.000) 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 การอภิปรายผลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้คือ 
 1. ผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแคท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้
และโรคประจ าตวัของผูสู้งอายุท่ีต่างกัน มีการปรับตัวกับการดูแลสุขภาพแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวจิยัพบวา่  
  1.1 อายขุองผูสู้งอายใุนแต่ละช่วงวยั จะมีการปรับตวักบัการดูแลสุขภาพท่ีแตกต่าง
กนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูสู้งอายมีุการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายไปตามวยั ผลของการดูแลตนเองก็
เป็นไปตามสภาพร่างกาย เม่ืออายุมากข้ึนความสามารถในการช่วยเหลือตนเองจะน้อยลง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัฉตัรจงกล ตุลยนิษะ (2552, หนา้ 154) กล่าวไว ้คือ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียท่ี 65 
ปี ซ่ึงอยู่ในวยัสูงอายุตอนตน้ท่ีสามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้้วยตนเองโดยไม่ตอ้งมีคนมา
ช่วยเหลือทุกคร้ัง ผูสู้งอายยุงัรู้สึกวา่ตนเองมีสุขภาพแขง็แรง ยงัสามารถช่วยเหลือตนเองได ้และยงัมี
ผูท่ี้ศึกษา ใหค้วามเห็นท่ียงัสรุปไม่ได ้โดยมาลิณี จุโฑปะมา (2553, หนา้ 125) กล่าววา่ อายุ มีผลต่อ
การปรับตวั แต่ยงัไม่สามารถท่ีจะสรุปไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่บุคคลท่ีมีอายุมากหรือบุคคลท่ีมีอายุนอ้ยส่ง
ผลดีต่อการปรับตวั 
  1.2 เพศ มีส่วนท่ีจะท าให้การดูแลตนเองได้ดีนั้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก เพศจะเป็น
ตวัก าหนดสภาพร่างกาย เช่น ผูช้าย โดยธรรมชาติจะเป็นผูท่ี้มีความแข็งแรงมากกวา่เพศหญิง ส่วน
เพศหญิง มีสภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรงเท่าเพศชาย จึงตอ้งให้ความส าคญักบัการดูแลตนเองไม่ให้
เจ็บป่วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเบญจพร สว่างศรี และเสริมศิริ แต่งงาม (2556, หน้า 134) กล่าวว่า เพศ
หญิง จะมีการดูแลตนเองสูงกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงจะมีความเคร่งครัดต่อการดูแลตนเอง
มากกวา่เพศชาย และยงัสอดคลอ้งกบัภทัรา ซูริค (2561, หนา้ 18) กล่าวเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเพศและ
อายุ พบวา่ เพศหญิงมีการดูแลสุขภาพมากกวา่เพศชาย ส่วนคนท่ีมีอายุมาก จะให้ความสนใจ และ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง แต่ก็พบวา่ ผูท่ี้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง มกัจะเร่ิมตั้งแต่
ช่วงวยัเยาว ์โดยเร่ิมเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัรุจิรางค ์แอกทอง (2549, หนา้ 86) กล่าว
วา่  สังคมไทยปัจจุบนัใหค้วามส าคญัในบทบาทของผูห้ญิงและผูช้ายมีความเท่าเทียมกนั ผูห้ญิงเป็น
หัวหน้าครอบครัวและเป็นท่ีพึ่งทางเศรษฐิกิจของสมาชิกในครอบครัวหารายได้เพื่อสร้างความ
มัน่คงไดเ้ท่าเทียมกบัชายจึงท าใหก้ารปรับตวัของเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกนั  
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  1.3 สถานภาพของผูสู้งอายุจะช่วยท าให้การปรับตวักบัการดูแลสุขภาพมีความ
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวา่ การมีคู่ของผูสู้งอายจุะช่วยประคบัประคองชีวติคู่ และช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัไดดี้กวา่ผูสู้งอายท่ีุเป็นโสดหรือเป็นหมา้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดวงใจ ค าคง (2554, หนา้ 79) 
พบวา่ สถานภาพสมรสมีผลในดา้นบวกต่อคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุ แต่สถานภาพหมา้ยมีผลลบต่อ
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการพื้นฐานดา้นจิตใจในการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัมนุษยด์้วยกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัเบญจพร สว่างศรี และเสริมศิริ แต่งงาม (2556, 
หนา้ 135) กล่าววา่ ผูสู้งอายท่ีุเป็นโสด ไม่ตอ้งมีภาระในการดูแลบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัว ท าให้การ
ใส่ใจดูแลตนเองมีไดสู้งกว่า และยงัมีโอกาสท่ีจะไดท้  ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมทางดา้น
จิตใจและยงัสามารถเขา้สังคมไดต้ามความตอ้งการของตนอีกดว้ย 
  1.4 การศึกษาจะช่วยท าใหผู้สู้งอายุมีความรู้ท่ีจะหาวิธีการปรับตวัและดูแลสุขภาพ
ไดดี้ ซ่ึงแตกต่างจากผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษานอ้ย หรือไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเบญจมาศ 
นาควิจิตร (2551, หน้า 82) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงสามารถเสาะแสวงหาขอ้มูล น ามาคิด
พิจารณาตัดสินการกระท าได้มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาน้อย และผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะท าให้การ
แสวงหาขอ้มูล การซกัถามปัญหาต่างๆ ท่ีสงสัยหรือไม่เขา้ใจ ตลอดจนรู้จกัใชแ้หล่งความรู้ต่างๆ ให้
เป็นประโยชน์ รู้จกัท่ีจะรักษาและดูแลเอาใจใส่สุขภาพให้ดีไดอ้ย่างถูกตอ้ง และยงัสอดคลอ้งกบั
ภรณี ตงัสุรัตน์ และวมิลฤดี พงษหิ์รัญญ ์(2557, หนา้ 66) กล่าววา่ ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาท่ีสูง มี
ความสามารถท่ีจะเขา้ใจการกระท าในส่ิงต่างๆ ได้ดีกว่า และยงัสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ให้กบัตนไดม้ากกว่า การศึกษาจึงมีส่วนท่ีจะท าให้บุคคลไดรั้บทราบและมีความเขา้ใจ
พฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการดูแลสุขภาพของตนได ้อีกทั้งยงัท าให้บุคคลมีความสามารถท่ีจะคิด
และตดัสินใจในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  1.5 รายได้ หากผูสู้งอายุมีรายได้อย่างสม ่าเสมอ ก็จะท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ ไดต้ามท่ีตนปรารถนา และจะสามารถท่ีจะปรับตวัและดูแลตนเองได้
ดีกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเบญจมาศ นาควิจิตร (2551, หนา้ 82) กล่าววา่ 
รายไดเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รายไดมี้อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการทาง
สาธารณสุข มีโอกาสในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง เอ้ืออ านวยให้บุคคล
สามารถดูแลตนเอง ท าให้ไดรั้บอาหารท่ีเพียงพอ รวมทั้งสามารถจดัหาส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวก รายได้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในด้านการตอบสนองความ
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ตอ้งการพื้นฐานของบุคคล สอดคลอ้งกบัอรพิน ค าโต และรังสิมนัต ์สุนทรไชยา (2557, หน้า 82) 
กล่าววา่ รายไดเ้ป็นปัจจยัต่อการด าเนินชีวิตท่ีจะคอยตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์
ผูท่ี้มีรายไดท่ี้ดีจะสามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐานได ้และมีโอกาสท่ีดีกวา่ในการหาส่ิง
ท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัตนเองได ้
  1.6 โรคประจ าตวัของผูสู้งอายุท่ีต่างกนัมีการปรับตวักบัการดูแลสุขภาพแตกต่าง
กนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวชัพลประสิทธ์ิ กอ้นแกว้ (2557, หนา้ 101) ไดศึ้กษาพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสู้งอายุท่ีอาศยัในเขตเทศบาลต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีภาวการณ์มี
โรคประจ าตวั แตกต่างกนั มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบัขวญั
ดาว กล ่ารัตน์ และคณะ (2556, หนา้ 98) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะสุขภาพต่างกนัมีพฤติกรรม
สุขภาพไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพ โรคประจ าตวั และ
เน่ืองจากผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจ าตวัหรือไม่มีโรคประจ าตวัต่างก็มีความรู้การดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีความเช่ือดา้นสุขภาพ อยูใ่นปานกลาง ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ สุขภาพใกลเ้คียงกนั 
จึงท าใหผู้สู้งอายทีุมีภาวะสุขภาพต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่ต่างกนั 
 2. การปรับตวัของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแคมีความสัมพนัธ์กบัการ
ดูแลสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
 2.1 การปรับตัวด้านร่างกายของผู ้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคมี
ความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพด้านร่างกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเป็น
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกในระดบัปานกลาง จากการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุจะให้ความส าคญัการกบั
การดูแลตนเองท่ีจะท าให้ตนเองปราศจากความเศร้าหมอง และจะหาส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจเพื่อไม่ให้
ตนเองฟุ้งซ่าน อาจเน่ืองจากวยัท่ีอยู่ในช่วงบั้นปลาย จึงตอ้งหาส่ิงเหล่าน้ีมาเป็นเคร่ืองผ่อนคลาย
ความเครียด ซ่ึงสอดคล้องกับปัทมาพร เกิดแจ้ง (2557, หน้า 77) กล่าวว่า การยอมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงร่างกาย เป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีทุกคนตอ้งเผชิญ จึงจ าเป็นตอ้งยอมรับ เพราะหากไม่ท าใจ
ยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงอาจส่งผลใหเ้กิดความเครียด ความวิตกกงัวล เกิดเป็นภาวการณ์เจ็บป่วย
ทางจิตใจ ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายต่อคนรอบขา้ง และท าให้ชีวิตท่ีเหลืออยูไ่ม่มีความสุข อีกทั้งอยู่
ในช่วงอายุท่ีไม่ตอ้งการความสวยงามจึงท าให้สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงไดง่้ายข้ึน และยงั
สอดคล้องกบัจุฬาภรณ์ โสตะ (2552, หน้า 30) กล่าวว่า ส่ิงท่ีผูสู้งอายุควรท่ีจะปฏิบติัเพื่อให้การ
ปรับตวัทางด้านร่างกายเป็นไปได้อย่างเหมาะสม และการด าเนินชีวิตท่ีมีความสุขด้วยตนเองนั้น 
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ผูสู้งอายจุะตอ้งรักษาสภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงให้เหมือนกบัวยัหนุ่มสาว ดว้ยการปรับสมดุล
ทางกายภาพและจิตใจ ปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัสภาวะท่ีเป็นอยู ่การลดบทบาทและภาระหนา้ท่ี
ของตนลง ท างานใหเ้หมาะสมกบัสภาพร่างกาย ควรหางานอดิเรกท า เพื่อป้องกนัการเกิดความเหงา 
เบ่ือหน่าย และความหวา้เหว่ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยเสริมให้ผูสู้งอายุมีชีวิตท่ีเป่ียมไปด้วย
ความสุข และยงัท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าดว้ย 

 2.2 การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ (การรับรู้ตนเอง) ของผู ้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นบางแคมีความสัมพนัธ์กบัการดูแลสุขภาพดา้นจิตใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวกในระดบัปานกลาง จากการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุจะให้
ความส าคญัการกับการดูแลตนเองท่ีจะท าให้ตนเองปราศจากความเศร้าหมอง และจะหาส่ิงยึด
เหน่ียวจิตใจเพื่อไม่ให้ตนเองฟุ้งซ่าน อาจเน่ืองจากวยัท่ีอยู่ในช่วงบั้นปลาย จึงตอ้งหาส่ิงเหล่าน้ีมา
เป็นเคร่ืองผ่อนคลายความเครียด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชมพู่ ยอดสาร (2551, หน้า 78) ได้กล่าวไวว้่า 
ความเขา้ใจแก่นค าสอนในพระพุทธศาสนามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัของผูสู้งอายุ ซ่ึง
ผูสู้งอายมีุการท ากิจกรรมทางศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การท าบุญตกับาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม จึงมี
ส่วนช่วยให้ผูสู้งอายุเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี และสามารถน า
หลกัธรรมค าสอนมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี รวมถึงการท่ีผูสู้งอายใุนชมรมไดมี้โอกาสพบปะสังสรรคก์นัอยา่งสม ่าเสมอท าให้เกิด
ความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเองเห็นคุณค่าของตนเอง ท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนๆ ในชมรมและ
บุคคลอ่ืนรอบขา้ง เห็นคุณค่าในตนเอง อนัส่งผลใหมี้การปรับตวัไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัสอดคลอ้งกบั
มาลิณี จุโฑปะมา (2553, หนา้ 121) กล่าววา่ ความเช่ือ ความรู้สึก จะเกิดข้ึนจากการรับรู้จากภายใน
ของตนเองท่ีจะท าให้บุคคลมีปฏิกิริยากบับุคคลรอบๆ ขา้ง และสามารถรับรู้ไดจ้ากประสบการณ์
โดยตรงท่ีตนเองประสบพบเจอ อีกทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ถือเป็นการปรับตวัท่ีมุ่งไปท่ี
การรักษาความมัน่คงทางจิตใจของตนเอง 

 2.3 การปรับตวัดา้นบทบาทหนา้ท่ีของผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบาง
แคมีความสัมพนัธ์กับการดูแลสุขภาพด้านสังคมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเป็น
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกในระดบัมาก จากการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุชอบการมีสังคม อยากมีเพื่อน
คุยไวค้ลายเหงา อาจเป็นเพราะช่วงวยัท่ีผา่นชีวติมามากมาย ท าใหต้อ้งนึกถึงความหลงั และการไดมี้
สังคม มีการพบปะพูดคุยกนัก็เหมือนได้ระบาย ได้พูด รวมถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และ
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สังคมให้การยอมรับ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุจิตรา สมพงษ์ (2555, หน้า 78) ไดก้ล่าวไวว้่า ผูสู้งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม มีมุมมองต่อความสุขวา่เกิดจากการช่วยเหลือตนเองได ้
การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมสถานสงเคราะห์ การยิ้มแยม้แจ่มใส การแบ่งปันทุกข์และสุข 
การไดเ้ห็นความส าเร็จของลูกหลาน และการไดร่้วมกิจกรรมในสถานสงเคราะห์ และยงัสอดคลอ้ง
กบั เภารัตน์ ยพุกรณ์ (2553, หนา้ 71) กล่าววา่ ผูสู้งอายท่ีุไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของศูนยอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
ท าให้ผูสู้งอายุไดเ้พื่อน มีสังคม ไดพ้บปะกบัคนในวยัเดียวกนั ท าให้ไดเ้รียนรู้ ไดรั้บความรู้ในส่ิง
ใหม่ๆ มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งข้ึน สามารถดูแลตนเองได ้ท าใหมี้ก าลงัใจท่ีดีและไม่เป็นภาระของคนอ่ืน  
  2.4 การปรับตัวด้านการพึ่ งพาอาศัยระหว่างกันและกันของผูสู้งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นบางแคมีความสัมพนัธ์กบัการดูแลสุขภาพดา้นเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวกในระดบัปานกลาง จากการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุท่ี
มีทศันคติท่ีดีจะสามารถปรับตวัในดา้นการพึ่งพาอาศยัระหวา่งกนัได ้กล่าวคือ สามารถท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือ และแบ่งปันส่ิงของของตนให้กบัผูอ่ื้นได ้รวมถึงผูท่ี้มีรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ จะรู้สึกว่า
ตนเองมีรายไดเ้ขา้มาอยา่งต่อเน่ืองและไม่ขดัสนอะไร เม่ือเห็นผูอ่ื้นมีความเดือดร้อนก็พร้อมท่ีจะให้
ความช่วยเหลือ เป็นการแสดงถึงความมีน ้ าใจต่อกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉัตรจงกล ตุลย
นิษกะ (2552 หน้าา 160) กล่าวว่า ผูสู้งอายุท่ีมีทศันคติต่อการเกษียณอายุอยู่ในระดบัสูงจะมีการ
ปรับตวัหลงัเกษียณอายดุา้นการพึ่งพาระหวา่งกนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมมากกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีทศัคติ
ต่อการเกษียณอายอุยูใ่นระดบัต ่า ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูสู้งอายท่ีุมีทศันคติต่อการเกษียณอายุในระดบัสูง
ส่วนใหญ่จะรู้สึกยนิดีเม่ือมีคนเขา้มาถามเร่ืองความเป็นอยูห่ลงัเกษียณ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูสู้งอายุเป็น
บุคคลท่ีผา่นการด าเนินชีวติมาเป็นเวลานานมีโอกาสในการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ต่างๆมา
มากกวา่คนในวยัอ่ืนๆ จึงยินดีท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าแก่ผูอ่ื้น และยงัสอดคลอ้งกบัยุภา 
โพผา และคณะ (2560, หน้า 274) กล่าวว่า การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจะท าให้บุคคลได้รับการ
ช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะคอยช่วยส่งเสริมให้ตนเองได้มีการดูแลสุขภาพดว้ย ยงั
สอดคลอ้งกบัณัฐธิยาน์ อิทธิโชติ และบวัทอง สว่างโสภากุล (2562, หน้า 13) กล่าวว่า สังคมไทย
เป็นสังคมท่ีถูกปลูกฝังเร่ืองความกตญัญู และลกัษณะของสังคมไทยท่ีเป็นแบบเครือญาติ ท าให้
ผูสู้งอายุมีความสนิทสนมกนักบัสมาชิกในครอบครัว จึงท าให้มีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งสม ่าเสมอ 
มีการปรึกษาหารือกนั ให้ค  าแนะน าและรับฟังความคิดเห็นต่อกนั เม่ือผูสู้งอายุไดรั้บแรงสนบัสนุน
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ท่ีดีต่อกนัแลว้ ก็เป็นเหมือนแรงขบัท่ีจะส่งผลใหผู้สู้งอายไุดมี้ก าลงัใจท่ีจะพยายามใส่ใจดูแลสุขภาพ
ตนเองใหแ้ขง็แรง เม่ือแขง็แรงแลว้ก็จะพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ลงพื้นท่ี ท าการสัมภาษณ์ผู ้สูงอายุด้วยตนเอง มี
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการท าวจิยั ดงัน้ี 
 1. ควรส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ มีความสามารถในการปรับตวัดา้นการดูแลรักษาสภาพร่างกาย
ของตน ให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการออกก าลังกาย การเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ สามารถท่ีดูแลตนเองไดเ้ม่ือยามเจบ็ป่วย 
 2. ควรส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ มีความสามารถในการปรับตวัด้านอตัมโนทัศน์ (การรับรู้
ตนเอง) ด้วยการให้ผูสู้งอายุรู้จกัการผ่อนคลายความตึงเครียดจากปัญหาและอุปสรรคท่ีเข้ามา
กระทบกบัจิตใจ จดัให้มีกิจกรรมการท าบุญไหวพ้ระ สวดมนต ์และให้มีนกัจิตวิทยาไดเ้ขา้ไปดูแล
อย่างใกลชิ้ด รวมไปถึงการท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความมัน่คงในจิตใจ 
 3. ควรส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ มีความสามารถในการปรับตวัดา้นบทบาทหน้าท่ีของตน ดว้ย
การให้ผูสู้งอายุได้มีการพบปะพูดคุย มีกิจกรรมนันทนาการอย่างสม ่าเสมอ และได้แสดงความ
คิดเห็น ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั จะท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกภาคภูมิใจว่าตนเองมีความส าคญั เป็นส่วน
หน่ึงของสังคม 
 4. ควรส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ มีความสามารถในการปรับตวัดา้นการพึ่งพาอาศยัระหว่างกนั
และกนั ดว้ยการให้ผูสู้งอายุได้มีการท ากิจกรรมร่วมกนั การได้อยู่รวมกนัเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูสู้งอายุไดแ้สดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้ควรมีเจา้หน้าท่ีท่ีคอยให้
ค  าแนะน าวธีิการเพื่อใหผู้สู้งอายไุดน้ าไปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาการปรับตวักบัการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุเชิงคุณภาพดา้นการจดัการ
โปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม และมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลให้กบัผูสู้งอาย ุ
เพื่อเจาะลึกถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด 
 2. ควรท าการศึกษาการปรับตวักบัการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายตุ่อเน่ืองในสถานสงเคราะห์
คนชราในท่ีอ่ืนๆ ดว้ย เน่ืองจากในแต่ละแห่งจะมีสภาพสังคมท่ีแตกต่างกนัไป 
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บทคดัย่อ 

ประมวลกฎหมายอาญาของไทย พ.ศ.2500 ลกัษณะ 1 หมวด 6 ไดบ้ญัญติัถึงเร่ือง “ตวัการ
และผูส้นบัสนุน” ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี  1) “ตวัการ” (มาตรา 83)  2) “ผูใ้ช”้ (มาตรา 84)  3) “ผูใ้ชโ้ดย
การโฆษณา”(มาตรา 85)  4) “ผูส้นบัสนุน” (มาตรา 86) โดยมีสาระส าคญัวา่ “ตวัการ” ตามมาตรา 
83 หมายถึงผูท่ี้ไดร่้วมกระท าความผิดดว้ยกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไป ผูน้ั้นเป็น “ตวัการ” ตอ้งระวาง
โทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้น ส่วน “ผูใ้ช”้ ตามมาตรา 84 หมายถึง ผูก่้อให้ผูอ่ื้น
กระท าความผิดไม่วา่ดว้ยการใชบ้งัคบั ขู่เข็ญ จา้ง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใด ผูน้ั้น
เป็นผูใ้ช้ให้กระท าความผิด และถา้ผูถู้กใช้ไดก้ระท าความผิดนั้น ผูใ้ช้ตอ้งรับโทษเสมือนตวัการ       
(มาตรา 84 วรรคสาม ตอนตน้) ดว้ยเหตุน้ีถา้ “ผูถู้กใช้” ไดล้งมือกระท าความผิด “ผูใ้ช”้ ยอ่มไดรั้บ
โทษเสมือน “ตวัการ” โดยมีลกัษณะเป็นการน าเอาโทษของ “ตวัการ” มาปรับใชเ้ท่านั้น เน่ืองจาก
ลกัษณะแห่งการกระท าอนัเป็นการร่วมกนัของ “ตวัการ” และการใชใ้ห้ผูอ่ื้นกระท าความผิดของ 
“ผูใ้ช”้ ตามท่ี กฎหมายบญัญติัไวมี้ความแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่ ในกรณีท่ีผูถู้กใชเ้ป็นบุคคล
อายุไม่เกินสิบแปดปี  ผูพ้ิการ  ผูทุ้พพลภาพ  ลูกจา้งหรือผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ช ้ ผูท่ี้มีฐานะ
ยากจนหรือผูต้อ้งพึ่งพาผูใ้ช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าในทางใด วรรคสามของมาตรา 84 แห่ง
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ประมวลกฎหมายอาญาของไทยไดบ้ญัญติัให้เพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูใ้ชก่ึ้งหน่ึงของโทษท่ีศาลก าหนด
ส าหรับผูน้ั้น ดงันั้น หากผูใ้ชเ้ห็นวา่การใชบุ้คคลดงักล่าวตามท่ีกล่าวถึงในวรรคสามของมาตรา 84 
ขา้งต้น ผูใ้ช้จะต้องถูกเพิ่มโทษอีกก่ึงหน่ึง ผูใ้ช้จึงเปล่ียนจากการใช้มาร่วมกระท าผิดกับบุคคล
ดงักล่าวก็จะรับโทษเสมือนเป็นตวัการและไม่ถูกเพิ่มโทษ ซ่ึงเป็นการลกัลัน่ในทางกฎหมายอาญา
เก่ียวกบัการลงโทษผูก้ระท าความผดิ 
 

ค าส าคญั:  ตวัการ , ผูใ้ช ้, ผูถู้กใช ้ตามมาตรา  84  วรรคสาม  
 
Abstract  

The Thai Penal Code BE. 2500, Title 1, Chapter 6 contains the provisions on principals 
and supporters which can be divided as follows: 1) “Principals” (section 83); 2) “Instigator” 
(section 84); 3) “Instigator by propagating” (section 85);  4) “Supporters” (section 86). The 
provision on principals in section 83 indicates that the two or more persons upwards who have 
committed the same offense, are said to be principals and shall be liable to the punishment 
provided by the law for such offence. The provision on Instigator in section 84 stipulates that the 
person who causes another person to commit any offence by employment, compulsion, threat, 
hire, asking as favor or instigation, or by any other means, is said to be an instigator and if 
instigator has committed such offence, then he shall be liable to the punishment as principal. In 
such case, this section emphases on the defendant must be liable to the punishment as principal, 
but due to the different nature or characteristic between the act of principals for which two or 
more persons have committed the same offense and the act of instigator who causes another 
person to commit any offence.  This study found that if the employed person who is the person 
under eighteen years of age, disabled person, person with disability, employee, person under the 
command of the instigator, poor person, or person relying on instigator because of illness or in 
any other way, then  paragraph 3 of section 84 of the Thai Penal Code stipulates that the 
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punishment to be inflicted upon the instigator shall be increased by one half of the punishment 
imposed upon him by the Court. Therefore, if the instigator sees that such employed person has 
such qualification as prescribed by paragraph 3 of section 84 and his punishment may be be 
increased by one half, then he may choose not to act as the instigator, but may choose to act as 
principals together with such person since he will be faced with the punishment provided by the 
law for such offence and there is no provision on principals which increases punishment. This is 
inconsistent with the notion of punishment for offender under Penal Code.   
 

Keywords: Principals, Instigator, employed person under paragraph 3 of section 84 
 

บทน า     
 ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลล์ลอว ์(Civil Law) ท่ีมีการรวบรวมหรือ
จดัหมวดหมู่ของกฎหมายท่ีอยูใ่นรูปแบบประมวลกฎหมาย  ซ่ึงกฎหมายลกัษณะอาญา (ร.ศ.127) ท่ี
ประกาศใชม้าตั้งแต่ พ.ศ.2451 เป็นกฎหมายท่ีจดัท าข้ึนตามแบบอยา่งของประเทศในภาคพื้นยุโรป 
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแรกของประเทศไทย ต่อมาไดมี้พระราชบญัญติัให้ใช้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2499 และ
ให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2500 เพื่อใชแ้ทนกฎหมายลกัษณะอาญา (ร.ศ.127)  ฉะนั้น
การศึกษาให้เข้าใจในประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ.2500) น้ี จึงตอ้งศึกษาให้เขา้ใจเง่ือนไขและ
บริบทของบทบญัญติัมาตราต่างๆ  โดยเทียบเคียงกบักฎหมายต่างประเทศในบางกรณีมาปรับให้เขา้
กบักฎหมายดว้ยจึงจะใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

ส าหรับประเทศไทยไดมี้การบญัญติัถึง กรณีว่าดว้ยบุคคลหลายคนกระท าความผิดอย่าง
เดียวกนัท่ีเรียกว่า “ตวัการ” (มาตรา 63) และ “ผูใ้ช”้ (มาตรา 64 )   ในหมวด 6 กฎหมายลกัษณะ
อาญา (ร.ศ.127) ซ่ึงเป็นกฎหมายอาญาฉบบัแรกของประเทศไทย  ประกาศใช้เม่ือปี พ.ศ.2451  ซ่ึง
ต่อมาในปี พ.ศ.2499 ไดมี้การปรับปรุงกฎหมายอาญาและในหมวด 6  เร่ืองตวัการและผูส้นบัสนุน
ไดมี้การบญัญติัถึง “ตวัการ” (มาตรา 83) และ “ผูใ้ช”้ (มาตรา 84) โดยยงัคงเน้ือหาสาระส าคญัไวว้า่  
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ผูท่ี้ได้ร่วมกระท าความผิดด้วยกนันั้นเป็น “ตวัการ” ตอ้งระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผดินั้น ส่วนผูก่้อใหผู้อ่ื้นกระท าความผดิไม่วา่ดว้ยการใชบ้งัคบั ขู่เขญ็ จา้ง วานหรือยุยง
ส่งเสริม หรือดว้ย วิธีการอ่ืนใดผูน้ั้นเป็นผูใ้ชใ้ห้กระท าความผิด (มาตรา 84 วรรคหน่ึง) และถา้ผูถู้ก
ใชไ้ดก้ระท าความผดินั้น ผูใ้ช ้ตอ้งรับโทษเสมือนตวัการ (มาตรา 84 วรรคสอง) ดว้ยเหตุน้ีถา้ “ผูถู้ก
ใช”้ ไดล้งมือกระท าความผดิ “ผูใ้ช”้ ยอ่มไดรั้บโทษเสมือน “ตวัการ” โดยมีลกัษณะเป็นการยืมโทษ
มาปรับใช้เท่านั้น เน่ืองจากลกัษณะแห่งการกระท าอนัเป็นการร่วมกนัของ “ตวัการ”และการใชใ้ห้
ผูอ่ื้นกระท าความผิดของ “ผูใ้ช”้นั้นกฎหมายบญัญติัไวมี้ ความแตกต่างกนั  อยา่งไรก็ตามปรากฏวา่
ปัจจุบนัน้ีไดมี้พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 25) พ.ศ.2559 มาตรา 8 
ให้ยกเลิกความในมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเดิมและมีการบญัญติัเพิ่มเติมโดยก าหนด
ข้ึนใหม่ว่า “ถ้าผูถู้กใช้ได้กระท าความผิดนั้น ผูใ้ช้ตอ้งรับโทษเสมือนตวัการและถ้าผูถู้กใช้ เป็น
บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผูพ้ิการ ผูทุ้พพลภาพ ลูกจา้งหรือผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ช้ผูท่ี้มี
ฐานะยากจนหรือผูต้อ้งพึ่งพาผูใ้ช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่วา่ทางใด ให้เพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูใ้ชก่ึ้ง
หน่ึงของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับผูน้ั้น”  จากการท่ีไดมี้พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 25) พ.ศ.2559 มาตรา 8 ดงักล่าว ผูเ้ขียนเห็นว่าอาจจะส่งผลหรือปัญหาใน
เร่ืองความรับผิดของผูใ้ชไ้ด ้  จากเดิมก่อนท่ีมีการแกไ้ขมาตรา 84 การใชผู้อ่ื้นไม่วา่จะเป็นเด็กหรือ
ผูใ้หญ่หรือคนวิกลจริตหรือบุคคลใดก็ตามไปกระท าความผิด  มาตรา 84 วรรคสอง ให้ลงโทษผูใ้ช้
อยู ่2 กรณี 1.ถา้ผูถู้กใชย้งัไม่ไดก้ระท าความผิด ผูใ้ชต้อ้งระวางโทษเพียงแค่หน่ึงในสามของโทษท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้น เช่น นายเอ  ใช ้ด.ช.บีไปลกัทรัพยข์องนายซี ถา้ด.ช.บี รับปากวา่จะ
ไปลกัทรัพยใ์หแ้ต่ยงัไม่ไดท้นัไปลกัทรัพย ์ นายเอก็ตอ้งถูกระวางโทษหน่ึงในสามของความผิดฐาน
ลกัทรัพยแ์ลว้  2.ถา้ผูถู้กใช้ไดก้ระท าความผิดตามท่ีไดใ้ช้ผูใ้ช้ตอ้งรับโทษเสมือนเป็นตวัการ เช่น
ตามตวัอย่างขา้งตน้ ถ้า ด.ช.บีไปลกัทรัพยข์องนายซี  นายเอก็รับโทษเสมือนเป็นตวัการ  ซ่ึงการ
แกไ้ข มาตรา 84 วรรคสามนั้นท่ีผูเ้ขียนเห็นวา่จะมีปัญหาความรับผดิของผูใ้ชใ้นประเด็นท่ีวา่ ถา้ผูใ้ช้
ใหบุ้คคลดงักล่าวตามวรรคสามของมาตรา  84  เกิดเปล่ียนใจเขา้ร่วมกระท าความผดิดว้ย จะยงัถือวา่
เป็นผูใ้ช ้ตามมาตรา 84 อีกหรือไม่ หรือจะกลายเป็นตวัการตามมาตรา  83 ซ่ึงจะส่งผลถึงการรับผิด
ของผูใ้ช ้เช่น ตวัอยา่งขา้งตน้ นายเอ ไดเ้ขา้มาร่วมกระท าความผิดกบั ด.ช.บี โดยท าหนา้ท่ีดูตน้ทาง
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ให้ ด.ช.บีเขา้ไปลกัทรัพยบ์า้นของนายซี  นายเอ จะรับผิดตามมาตรา 84 วรรคสามท่ีเป็นเหตุเพิ่ม
โทษอีกก่ึงหน่ึงส าหรับความผดิฐานลกัทรัพย ์หรือวา่นายเอจะเป็นตวัการร่วมกบั ด.ช.บี ในความผิด
ฐานลกัทรัพยข์องนายซี ตามมาตรา 83  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีแปลกมากคือ ผูใ้หญ่ท่ีชวนเด็กมากระท า
ความผิดลกัทรัพยร่์วมกนัซ่ึงมีฐานะเป็นตวัการ กลบัไดรั้บโทษมากสุดแค่  3 ปี  เพราะฉะนั้นถา้ใช้
เด็กไปกระท าความผิดแลว้อยากรับโทษเบา  ก็ให้ไปร่วมกระท าหรือแบ่งหน้าท่ีกนัท าในท่ีเกิดเหตุ  
ผูท่ี้เคยใช้ให้เด็กไปกระท าความผิดจะเปล่ียนเป็นตวัการ และจะรับโทษเบากว่าผูใ้ช้  เหตุใดการ
สร้างความเสียหายกบัสังคมมากข้ึนกลบัตอ้งรับโทษเบาลง  ดงันั้นเพื่อให้การพิจารณาบงัคบัใช้
กฎหมายเก่ียวกบัการเป็นตวัการและผูใ้ช้มีประสิทธิภาพจึงควรมีการศึกษาการบงัคบัใช้กฎหมาย
เก่ียวกบัการเป็นตวัการและผูใ้ชเ้พื่อวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ของการเป็นตวัการ และผูใ้ชร้วมถึงระวาง
โทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้พื่อพฒันาหลกัเกณฑ์อนัเป็นเคร่ืองมือในการบงัคบัใช้ กฎหมาย
ใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายใชส้ าหรับแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมต่อไป 

พฒันาการเกีย่วกบั “ตัวการ” และ “ผู้ใช้” ในประมวลกฎหมายอาญา 
กฎหมายอาญาหมายถึง “กฎหมายท่ีบญัญติัถึงความผิดและโทษ” (ทวีเกียรติ มีนะนิษฐ , 

2560 : 14) เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัว่าดว้ยการกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดไวด้ว้ย (เกียรติขจร  วจันะสวสัด์ิ , 2551 : 1)  วตัถุประสงค์
ของกฎหมายอาญาเพื่อแกแ้คน้และแกไ้ขทั้งในพฤติกรรม (conduct) และในแง่จิตใจ (moral) โดย
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีร่วมกนั กล่าวคือ 1. ห้ามปราม 2. ควบคุม 3. เตือน และ 4. ป้องกนั  กฎหมาย
อาญาจึงเป็นหลกัประกนัความมัง่คงของชีวิตประชาชนและสังคม  การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาตอ้ง
ใช้โดยยุติธรรม  เสมอภาค  เท่าเทียม โปร่งใส  นอกจากน้ีกฎหมายอาญาได้ถูกน ามาใช้ในการ
ควบคุมและป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกอีกดว้ย  โดยในการกระท าความผิดอาญาอาจมี
ไดท้ั้งผูก้ระท าผิดคนเดียวและหลายคน มองในอีกแง่มุมหน่ึงก็เป็นการขยายขอบเขตความรับผิด
ในทางอาญาของบุคล  (Bassiouni , 1978 : 145)   ส าหรับประเทศไทย  กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.
(127) ซ่ึงเป็นกฎหมายอาญาฉบบัแรกของประเทศไทย  ท่ีไดป้ระกาศใชเ้ม่ือปี พ.ศ.2451 ไดมี้การ
บญัญติัถึง กรณีวา่ดว้ยบุคคลหลายคนกระท าความผิดอยา่งเดียวกนัท่ีเรียกวา่ “ตวัการ” (มาตรา 63) และ “ผูใ้ช”้ 
(มาตรา 64 )   ไวใ้นหมวด 6  ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ.2499 ไดมี้การปรับปรุงกฎหมายอาญาและในหมวด 6  
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เร่ืองตวัการและผูส้นบัสนุนไดมี้การบญัญติัถึง “ตวัการ” (มาตรา 83) และ “ผูใ้ช”้ (มาตรา 84) โดย
ยงัคงเน้ือหาสาระส าคญัไวว้า่  ผูท่ี้ไดร่้วมกระท าความผิดดว้ยกนันั้นเป็น “ตวัการ” ตอ้งระวางโทษ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้น ส่วนผูก่้อให้ผูอ่ื้นกระท าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้
บงัคบั ขู่เข็ญ จา้ง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วย วิธีการอ่ืนใดผูน้ั้นเป็นผูใ้ช้ให้กระท าความผิด 
(มาตรา 84 วรรคหน่ึง) และถา้ผูถู้กใชไ้ดก้ระท าความผดินั้น ผูใ้ช ้ตอ้งรับโทษเสมือนตวัการ (มาตรา 
84 วรรคสอง) ดว้ยเหตุน้ีถา้ “ผูถู้กใช้” ไดล้งมือกระท าความผิด “ผูใ้ช้” ย่อมไดรั้บโทษเสมือน 
“ตวัการ” โดยมีลกัษณะเป็นการยืมโทษมาปรับใชเ้ท่านั้น เน่ืองจากลกัษณะแห่งการกระท าอนัเป็น
การร่วมกนัของ “ตวัการ”และการใช้ให้ผูอ่ื้นกระท าความผิดของ “ผูใ้ช้”นั้นกฎหมายบญัญติัไวมี้ 
ความแตกต่างกนั  อย่างไรก็ตามปรากฏว่าปัจจุบนัน้ีไดมี้พระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 25) พ.ศ.2559 มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาเดิมและมีการบญัญติัเพิ่มเติมโดยก าหนดข้ึนใหม่วา่ “ถา้ผูถู้กใชไ้ดก้ระท าความผิดนั้น ผูใ้ชต้อ้ง
รับโทษเสมือนตวัการและถา้ผูถู้กใช้ เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผูพ้ิการ ผูทุ้พพลภาพ ลูกจา้ง
หรือผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ชผู้ท่ี้มีฐานะยากจนหรือผูต้อ้งพึ่งพาผูใ้ชเ้พราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่
วา่ทางใด ใหเ้พิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูใ้ชก่ึ้งหน่ึงของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับผูน้ั้น”  

“ตัวการ” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ “Principal” เป็นภาษาทางกฎหมายมีการบญัญติั ข้ึน
คร้ังแรกในกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 63 ต่อมามีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2499 ในมาตรา 83 จากการศึกษาผูเ้ขียนเห็นวา่การเป็นตวัการมีลกัษณะส าคญั คือ ตอ้งมี
บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปซ่ึงร่วมกระท าความผิดด้วยกนั (พจนานุกรมศพัท์กฎหมายไทยฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน , 2543 : 154) และตอ้งเป็นการกระท าความผิดโดยเจตนาในระหวา่งบุคคลสอง
คนข้ึนไปโดยมีการกระท าร่วมกนัและเจตนากระท าร่วมกนัในขณะกระท าความผิด (เกียรติขจร วจั
นะสวสัด์ิ , 2551 : 600) ซ่ึงระบบผูร่้วมกระท าความผิดจะส่งผลต่อระวางโทษท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง
ผูก้ระท าความผิดกบัผูร่้วมกระท าความผิด (คณิต ณ นคร , 2556 : 393) ดงันั้น การเป็นตวัการจะ
เกิดข้ึนเม่ือความผิดอนัหน่ึงเกิดข้ึนโดยการกระท าของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ซ่ึงร่วมกระท ากนั 
ถา้หากบุคคลหลายคนต่างคนต่างท าความผิดคนละอนั  แมจ้ะเป็นความผิดอย่างเดียวในวาระและ
สถานท่ีเดียวกนัแต่มิไดร่้วมกนักระท าก็ไม่ใช่กรณีตวัการ เช่น ต่างคนต่างท าร้ายบุคคลเดียวกนัใน
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เวลาเดียวกนั  โดยต่างคนต่างท า  มิไดร่้วมกนัท า (จิตติ  ติงศภทิัย ์, 2555 : 416)  อยา่งไรก็ดีการ
กระท าร่วมกนัอาจมีไดห้ลายลกัษณะ เช่น แบ่งหน้าท่ีกนัท า  โดยส่งสัญญาณให้พรรคพวกทราบ 
หรือคอยดูตน้ทาง  หรือคอยให้สัญญาณ หรือติดเคร่ืองยนต์รอผูท่ี้กระท าความผิดเพื่อพาหลบหนี
เป็นตน้ (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ , 2560 : 127) ความส าคญัอยู่ตรงท่ีการร่วมการกระท า ตอ้งเป็น
ขณะท่ีกระท าความผิด (ธีสุทธ์ิ  พนัธ์ฤทธ์ิ , 2555 : 502) ดงันั้นสรุปไดว้า่ ความผิดฐานเป็นตวัการ
จะตอ้ง มีหลกัเกณฑ ์3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ (1) ตอ้งมีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป (2) ตอ้งไดร่้วมกระท า
ความผิด ดว้ยกนั (3) ตอ้งไดมี้เจตนาท่ีจะร่วมกระท าความผิดดว้ยกนั (หยุด แสงอุทยั,2556:105) 
และบทลงโทษส าหรับตวัการนั้น  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ก าหนดให้ตวัการตอ้ง
ระวางโทษตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้น  

 “ผู้ใช้” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ “Agent” เป็นภาษาทางกฎหมายมีการบญัญติัข้ึนคร้ัง
แรกในกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 64 ต่อมามีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ.2499 ในมาตรา 84 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา ( ฉบบัท่ี 25) พ.ศ.2559 ในมาตรา 8 โดยให้ยกเลิกความในมาตรา 84 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาและให้ใช้ความใหม่แทน จากการศึกษาพบว่าลกัษณะของการเป็นผูใ้ช้ตอ้งมีการ
กระท าอนัเป็นการก่อให้ผูอ่ื้นกระท าความผิด  ต้องมีเจตนาก่อให้ผูอ่ื้นกระท าความผิดและการ
กระท าของผูถู้กใช้นั้นจะตอ้งเป็นการกระท าความผิดโดยเจตนา (เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ , 2551: 
644)   การใช้ยงัรวมถึงการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงให้ผูอ่ื้นตดัสินใจกระท าความผิด (ทวีเกียรติ      
มีนะกนิษฐ , 2560 : 131) ส าหรับการ “ก่อ” หมายถึง การท่ีผูใ้ชก่้อเจตนาของผูอ่ื้นข้ึนและผูใ้ชใ้ห้
กระท าความผิดจึงจ ากดัอยู่ท่ีการก าหนดเจตนาของผูอ่ื้นในการกระท าความผิดฐานหน่ึง (คณิต        
ณ นคร, 2556 : 402) ซ่ึงรวมถึงการท าให้ผูอ่ื้นตดัสินใจกระท าความผิดอาญา ไม่ใช่ใชต้วัเองและ
ไม่ใช่ท าเอง (ธีสุทธ์ิ พนัธ์ฤทธ์ิ, 2555: 502) และการก่อให้ผูอ่ื้นกระท าความผิด ตอ้งมีผล คือ มี
ความผดิกระท าลงตามท่ีก่อนั้น ตอ้งมีเจตนาก่อใหผู้อ่ื้นกระท าความผิด (จิตติ  ติงศภทิัย,์ 2555 : 494) 
บทลงโทษของการเป็นผูใ้ช ้ พิจารณาไดอ้อกเป็น 3 ส่วน  

1.กรณีผูถู้กใช้ยงัไม่ไดก้ระท าความผิดเพราะผูถู้กใชไ้ม่ยอมกระท า  ยงัไม่ไดก้ระท า  หรือ
เหตุอ่ืนใด  (มาตรา 84 วรรคสอง)  เช่น นายทอง ใชน้ายเพชร ไปฆ่านายพลอย นายเพชร(ผูถู้กใช)้



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

561 
 
 
 

รับปากวา่จะกระท าตามท่ีนายทองใช ้ ภายหลงันายเพชรเกิดกลบัใจไม่ยอมกระท าตามท่ีใช ้   หรือ
นายเพชร (ผูถู้กใช)้ ก าลงัวางแผนการแต่ถูกจบัไดเ้สียก่อน  ทั้งสองกรณีนายทอง (ผูใ้ช)้ ตอ้งระวาง
โทษหน่ึงในสาม ของโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้น 

2.กรณีผูถู้กใชไ้ดก้ระท าความผดิผูใ้ชรั้บโทษเสมือนเป็นตวัการ (มาตรา 84 วรรคสาม) เช่น 
จากตวัอยา่งขา้งตน้  ถา้นายเพชร (ผูถู้กใช)้ไปฆ่านายพลอยส าเร็จ  นายทอง (ผูใ้ช)้ถึงแมมิ้ไดเ้ป็นผูล้ง
มือฆ่านายพลอยโดยตรง  แต่ผลในทางกฎหมายนายทอง (ผูใ้ช้)ก็ตอ้งรับโทษเสมือนเป็นตวัการ 
หมายความวา่เสมือนกบันายทอง (ผูใ้ช)้ ไปร่วมกระท าความผดิดว้ยกบันายเพชร 

3.กรณีผูใ้ช้ตอ้งรับโทษหนกัข้ึน  ไดมี้การเพิ่มโทษของผูใ้ช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
84 วรรคสามแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 25) 
พ.ศ.2559 บญัญติัวา่ “… ถา้ผูถู้กใชเ้ป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีผูพ้ิการ ผูทุ้พพลภาพ ลูกจา้งหรือ
ผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ชผู้มี้ฐานะยากจนหรือผูต้อ้งพึ่งพาผูใ้ชเ้พราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่วา่ทาง
ใด ให ้เพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูใ้ชก่ึ้งหน่ึงของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับผูน้ั้น” 

ปัญหาการบังคบัใช้มาตรา 84 วรรค 3 และข้อเสนอแนะ 
จากการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 25) 

พ.ศ.2559 มาตรา  84 วรรคสาม  ท าใหพ้บปัญหาในการบงัคบัใชม้าตรการในการลงโทษของผูใ้ชใ้น
ประเด็นท่ีวา่  “ถา้การใชบุ้คคลดงักล่าว ตามวรรคสาม ของมาตรา 84 เป็นเหตุเพิ่มโทษผูใ้ชก่ึ้งหน่ึง
ของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับความผิดของผูน้ั้น”  ถ้าผูใ้ช้ให้บุคคลดงักล่าวตามวรรคสามของ
มาตรา  84 เกิดเปล่ียนใจเขา้ร่วมกระท าความผิดดว้ย จะยงัถือว่าเป็นผูใ้ช ้ตามมาตรา 84 อีกหรือไม่ 
หรือจะกลายเป็นตวัการตามมาตรา 83 ซ่ึงจะส่งผลถึงการรับผดิของผูใ้ช ้เช่น นายด า ใช ้ด.ช.แดง ไป
ลกัทรัพย ์  ถา้ ด.ช.แดง ถูกศาลพิพากษาจ าคุกอยา่งสูง 3 ปี (เด็กอาจไดรั้บการยกเวน้โทษ  มาตรา 73
หรือลดโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว  มาตรา 74) นายด า  ผูใ้ช้จะต้องถูกเพิ่มโทษอีกก่ึงหน่ึงของ
ความผดิฐานลกัทรัพย ์ นายด า ตอ้งรับโทษ เพิ่มข้ึนอีกก่ึงหน่ึงของ ด.ช.แดง  ส่ิงท่ีพบจากการแกไ้ข
เพิ่มเติมในบทบญัญติั  มาตรา  84 วรรคสาม  ถา้ผูใ้ชไ้ม่อยากรับโทษเพิ่มข้ึนอีกก่ึงหน่ึง  ผูใ้ชก้็เขา้
มาร่วมกระท าความผดิหรือแบ่งหนา้ท่ีกนัท ากบัผูถู้กใช ้ผูใ้ชก้็จะกลายเป็นตวัการตามมาตรา 83  เหตุ
ใดการท่ีผูก้ระท าความผดิสร้างความเสียหายกบัสังคมมากข้ึนกลบัตอ้งรับโทษเบาลง   
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 จากการท่ีไดมี้พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 25) พ.ศ.2559 
มาตรา  84 วรรคสาม ให้เพิ่มโทษผูใ้ชใ้นกรณีท่ีไดมี้การใชใ้ห้บุคคลตามวรรคสาม ของมาตรา 84 
ใหเ้พิ่มโทษอีกก่ึงหน่ึงส าหรับความผดิฐานนั้น ท าใหส่้งผลถึงปัญหาความรับผดิของผูใ้ชท่ี้ผูเ้ขียนได้
น าเสนอไปขา้งตน้แลว้  

บทสรุป  ความรับผดิของผูใ้ช ้ในกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 (มาตรา 64) และประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ.2500 (มาตรา 84) นั้นกฎหมายทั้งสองไดก้ าหนดความรับผิดของผูใ้ชไ้วด้งัน้ี ถา้
ผูถู้กใชย้งัไม่ไดล้งมือกระท าความผิด ผูใ้ช้ตอ้งระวางโทษหน่ึงในสามของความผิดฐานนั้น แต่ถา้    
ผูถู้กใช้ไดล้งมือกระท าความผิดท่ีใช้  ผูใ้ช้รับโทษเสมือนเป็นตวัการ  ซ่ึงยงัไม่มีบทบญัญติัท่ีเพิ่ม
โทษของผูใ้ช้ ต่อมาไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโดยออกพระราชบญัญติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายอาญา 
(ฉบบัท่ี 25) พ.ศ. 2559 มาตรา  84 วรรคสาม ให้เพิ่มโทษผูใ้ช้ในกรณีท่ีไดมี้การใช้ให้บุคคลตาม
วรรคสาม ให้เพิ่มโทษอีกก่ึงหน่ึงส าหรับความผิดฐานนั้น ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองความรับผิดของ
ผูใ้ชว้่าจะตอ้งรับโทษเพิ่มอีกก่ึงหน่ึงหรือไม่  ถา้ผูใ้ชเ้กิดเปล่ียนใจไปร่วมกระท าความผิดหรือแบ่ง
หน้าท่ีกนัท ากบับุคคลตามวรรคสาม  ของมาตรา 84  ผูเ้ขียนเห็นว่าเม่ือพิจารณาเจตนารมณ์ของ
กฎหมายแลว้ตอ้งการท่ีจะเพิ่มโทษถา้ผูใ้ช ้ใชบุ้คคลดงักล่าวตามวรรคสามของมาตรา 84 ก็ควรท่ีจะ
เพิ่มโทษในเร่ืองของตวัการตามมาตรา 83  และผูส้นบัสนุนในมาตรา 86 นั้นดว้ยเช่นกนั ดงันั้นเพื่อ
ป้องกนัปัญหาในการบงัคบัใชม้าตรการในการลงโทษของผูใ้ชด้งักล่าวให้เหมาะสมและเป็นธรรม  
ผูเ้ขียนเห็นวา่ควรออกมาตรการในการลงโทษทั้งตวัการ ผูใ้ช้ ผูส้นบัสนุน ท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคล
ดงักล่าวตาม  วรรคสามของมาตรา  84  รับโทษหนกัข้ึนอีกก่ึงหน่ึงทุกสถานะ  โดยเพิ่มบทบญัญติั
ดงัต่อไปน้ี  ในประมวลกฎหมายอาญา 

1.มาตรา 83 เดิม บญัญติัวา่ “ในกรณีความผดิใดเกิดข้ึนโดยการกระท าของบุคคลตั้งแต่ 
สองคนข้ึนไป ผูท่ี้ได้ร่วมกระท าความผิดด้วยกันนั้นเป็นตวัการ ต้องระวางโทษตามท่ี

กฎหมายก าหนดไวส้ าหรับ ความผดินั้น”   
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เสนอแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติมใหม่โดยเพิ่มไปในวรรคสอง ของมาตรา  83 บญัญติัวา่ “... 
ผูใ้ดร่วมกระท าความผิดกบับุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี  ผูพ้ิการ ผูทุ้พพลภาพ ลูกจา้งหรือ   

ผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ช้  ผูมี้ฐานะยากจนหรือผูต้อ้งพึ่งพาผูใ้ช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่า
ทางใด  ใหเ้พิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูน้ั้นก่ึงหน่ึงของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับผูน้ั้น”  หรือ  

มาตรา 83  วรรคสอง  บญัญติัวา่  “... 
ผูใ้ดร่วมกระท าความผดิกบับุคคลตามวรรคสาม  ของมาตรา 84 ใหเ้พิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูน้ั้น

ก่ึงหน่ึงของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับผูน้ั้น” 
2.มาตรา 86 เดิม บญัญติัวา่  “ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการช่วยเหลือ หรือให ้
ความสะดวก ในการท่ีผูอ่ื้นกระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด แม้ผูก้ระท า

ความผิดจะมิไดรู้้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผูน้ั้นเป็นผูส้นบัสนุนการกระท า
ความผดิ ตอ้งระวางโทษสองในสามส่วนของโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิท่ีสนบัสนุนนั้น” 

เสนอแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติมใหม่โดยเพิ่มไปในวรรคสอง ของมาตรา  86 บญัญติัวา่ “... 
ถา้การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก ก่อนหรือขณะกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการ

ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกกบับุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี  ผูพ้ิการ ผูทุ้พพลภาพ ลูกจา้งหรือผูท่ี้
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ช ้ ผูมี้ฐานะยากจนหรือผูต้อ้งพึ่งพาผูใ้ชเ้พราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่วา่ทางใด 
ให้เพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูช่้วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก่ึงหน่ึงของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับผู ้
นั้น”  หรือ 

มาตรา 86  วรรคสอง  บญัญติัว่า  “...ผูใ้ดให้การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนหรือ
ขณะกระท าความผดิกบับุคคลตามวรรคสาม  ของมาตรา 84 ให้เพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูน้ั้นก่ึงหน่ึงของ
โทษท่ีศาลก าหนดส าหรับผูน้ั้น” 

 
 
 
 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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