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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	6	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ 	ด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา	นักวิจัย	คณาจารย์	ตลอดจนนักวิชาการ 

ทั่วไป	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณชน	 และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ 

ด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่น	ๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

	 	ก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้

1. หนังสือ

	 	 ชือ่ผูแ้ต่ง.	(ปีพมิพ์).	ชือ่หนงัสอื	(คร้ังทีพิ่มพ์).	เมืองทีพิ่มพ์:	ส�านกัพมิพ์ 

	 หรือหน่วยงานที่พิมพ์.

	 	 ประคอง	กรรณสูต.	(2541).	สถติิเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์.  

	 กรุงเทพฯ:	บรรณกิจ.

	 	 วิทยา	นภาริกุลกิจ.	(2523).	การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  

	 (พมิพ์คร้ังที่	2).	กรงุเทพฯ:	โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัรามค�าแหง. 

	 	Sharp,	W.	F.	(1985).	Investment	(3rd	ed.).	New	Jersey:	 

	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม

	 	Hay,	S.	P.	(1975).	Political	parties	and	the	community-society	 

	 continuum.	In	W.	N.	Chambers	&	W.	D.	Burnham	 

	 (Eds.).,	The American party systems Stage of  

 political development	(2	nd	ed.).	New	York:	 

	 Oxford	university	press.

	 	 สุไร	พงษ์ทองเจริญ.	(2539).	สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา 

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	(พิมพ์ครั้งที่	2,	 

	 หน่วยท่ี	9).	 นนทบุรี:	 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

	 ธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ชื่อผู ้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	 ชื่อบทความ.	 ชื่อวารสาร,	 ปีที่(ฉบับที่),	 

	 เลขหน้า.

	 	 สุจินต์	 สิมารักษ์.	(2550)	 หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมใน 

	 ประเทศไทย.	วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2),	53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

	 	 ช่ือผู้แต่ง.	(ปี,	เดือน	วันท่ี).	ช่ือบทความ.	ช่ือหนังสือพิมพ์,	หน้า. 

	 	 ศรีสกุล	ลีวาพีระพันธ์.	(2545,	กรกฎาคม	11).	จับทีวีใส่กระเป๋า 

	 เขาท�ากันอย่างไร?.	มติชน,	หน้า	19.

5. วิทยานิพนธ์

	 	 กอบกลุ	สรรพกจิจ�านง.	(2541).	การวจิยัเชงินโยบายเพือ่การพฒันา 

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	(ปีท่ีเผยแพร่เอกสาร).	ช่ือเรื่อง.	ค้นจาก	(ระบุ	URL	 

	 ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกจิพอเพยีง	กบัการค้าเสรไีปด้วยกนั 

	 ได้จริงหรือ.	ค้นจาก	http://www.ftawatch.org

	 	 ชื่อผู้เขียน.	(ปีที่เผยแพร่เอกสาร).	ชื่อเรื่อง.	ค้นเมื่อ	(ระบุวัน	เดือน	 

	 ปี),	จาก	(ระบุ	URL	ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	Prizker,T.	J.	(1989).	An early fragment from central Nepal.  

	 Retrieved	from	http://www.ingress.com/-astranart/ 

	 pritzker.html

การบอกรับเป็นสมาชิก
	 ผูส้นใจสามารถติดต่อบอกรบัเป็นสมาชกิได้ท่ี	กองบรรณาธกิาร 

วารสาร	EAU	Heritage	อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ	600	บาท

สถานที่ติดต่อ
 ผูส้นใจเสนอบทความหรอืบอกรบัเป็นสมาชกิ	สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 

อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C423

200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110

โทรศัพท์:	0-2577-1028	ต่อ	377

e-mail	address:	eau_heritage@eau.ac.th





ปรัชญำ

“บ่อเกิดแห่งปัญญำ คือ กำรศึกษำที่กว้ำงไกล”
(Wisdom Through Global Education)

วิสัยทัศน์

มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้เพ่ือคุณภำพและคุณธรรมในเอเชีย
(Learning University for Quality and Morality in Asia)



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial advisory board)

  

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

  

  

ดร.โชติรัส ชวนิชย์    อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์  ราชบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ พิเศษ ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jerrold M. Michael    U.S. Public Health Service

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เจริญสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์  รองอธกิารบดีฝ่ายวจิยั มหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชยี

ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

    เทคโนโลยี

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายใน 

    และภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์  

    สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าเดือน กรกฎาคม-

ธันวาคม 2557 นี้ มีบทความ วิชาการ บทความวิจัย ครอบคลุมศาสตร์ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ระบบวศิวกรรม ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เทคโนโลย ีสารสนเทศ กบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ การจดัการสิง่แวดล้อม 

สาธารณสขุศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ทีเ่กีย่วกบัการพฒันางานและการดแูลด้านสขุภาพ รวมทัง้ บทแนะน�าหนงัสอื  

ที่น่าสนใจ เรื่องการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ เรื่อง “พระมหาชนก” ที่ให้ข้อคิดในการมองโลก

และชีวิตที่น่าสนใจ อย่างยิ่ง 

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และกองบรรณาธิการ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของวารสาร 

ให้มีความก้าวหน้า และทันสมัยทางด้านวิชาการตลอดเวลา

และขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ทุกๆ ท่าน ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุกสาขา น�า

ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยการส่งบทความออนไลน์ ผ่านทาง http://eauheritage.eau.ac.th เพ่ือเป็นการ

อ�านวยความสะดวก ให้แก่ทุกๆ ท่าน ซึ่งปัจจุบันวารสารของเรา ก็ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Citation Index)  

และทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย บรรณาธิการ และคณะกองบรรณาธิการ ได้เร่งปรับปรุงคุณภาพวารสารเพ่ือให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ ให้มีคุณภาพเป็นวารสารวิชาการชั้นน�าของประเทศ ต่อไป และในปี 2558 นี้ ทางวารสาร

ก็จะเพิ่มจ�านวนการจัดพิมพ์เป็น 3 ฉบับต่อปี เพื่อให้ทันกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทอล  

และขอส่งความปรารถนาดี มายังทุกๆท่าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 นี้

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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                                                                                                                                                                                                                                   รศ. เกียรติไกร อายวุฒัน์ 

 
บทคดัย่อ 
 เกาะเสมด็ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสม็ด ซ่ึงอยู่ในบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลดา้นอ่าวไทย จดัอยู่ในพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญัระดบันานาชาติ โดยแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมายงัเกาะเสม็ดมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการผลิตขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จึงไดศึ้กษาความเหมาะสมและอกแบบระบบการจดัการขยะมูลฝอยบนพื้นท่ีเกาะ
เสมด็โดยมอบหมายให ้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทาํการศึกษาสาํรวจและจดัระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยเกาะ
เสม็ด และจดัระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การรวบรวม การขนส่งและการกาํจดัให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีและขอ้จาํกดัต่าง ๆ โดยจากการศึกษาสามารถกาํหนดรูปแบบและวิธีการดาํเนินการจดัการขยะเป็นสองแนวทาง 
คือ (1) การขนยา้ยขยะมูลฝอยทั้งหมดท่ีจดัเก็บไดบ้นเกาะเสม็ด โดยไม่ตอ้งดาํเนินการใด ๆ นาํขนส่งโดยเรือจากเกาะ
เสม็ดข้ึนมากาํจดับนฝ่ังองค์การบริหารส่วนตาํบลเพ จากนั้นขนส่งโดยรถขนส่งไปกาํจดัยงัศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอย 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง (2) การจดัการขยะมูลฝอยท่ีเก็บข้ึนไดบ้นเกาะก่อน ซ่ึงใชร้ะบบคดัแยกขยะมูลฝอย รี
ไซเคิล หมกัทาํปุ๋ย หรือเผาทาํลาย สําหรับส่วนท่ีเหลือขนส่งโดยเรือจากเกาะเสม็ดข้ึนมากาํจดับนฝ่ัง องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพ จากนั้นขนส่งโดยรถขนส่งไปกาํจดัยงัศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอย องคก์รบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
 
คาํสําคญั: ระบบจดัการขยะมูลฝอย, เกาะเสมด็, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
 
Abstract 
 Koh Samet set in an area of Khao LaemYa-Mu KohSamet National Park is located in the Gulf of Thailand. 
Koh Samet is an island that is well known worldwide. The rapid increase of tourist who visited Koh Samet leads to a 
continuous increase in waste. Rayong Provincial Administration Organization conduct a study about waste 
management in Koh Samet area by assigning Kasetsart University to study, explore and plan a system to a latency of 
waste management which includes the gathering of waste and transportation and disposal to comply with the 
environment and each area’s limitation. The studied leads two options. Option (1) transport all waste of Koh Samet 
by sea out of Kho Samet and then transport all waste to Rayong Solid Waste Disposal Center. Option (2) manage by 
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recycling, making fertilizer or burning. The rest of the wastes that can not recycle can be transported to Rayong’s 
Waste Disposal Center. 
 
Keywords: waste management, KohSamet, Rayong Province Administration Organization. 
 
บทนํา 
 โครงการการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นท่ีเกาะเสม็ดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง เป็นการศึกษาเพื่อ
จดัระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ดให้
สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง
และย ั่งยืน  สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมี
แนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคตอนัใกลแ้ละในระยะ
ยาว บนขอ้จาํกดัต่างๆ ของสภาพพื้นท่ีเกาะเสม็ด ไดแ้ก่ 
สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีใชง้านมาเป็นระยะเวลานานท่ี
อยู่ในระหว่างการดาํเนินการก่อสร้างให้เป็นระบบฝัง
กลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล โดยก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอย และนาํขยะมูลฝอยเดิมท่ีถูกกองท้ิงไวโ้ดยไม่มี
ระบบป้องกนัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มใดๆ มาทาํการ
ฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล ซ่ึงจะคงเหลือพื้นท่ีท่ีจะ
สามารถใช้งานในการฝังกลบอย่างถูกตอ้งต่อไปได้อีก
ระยะเวลาหน่ึงอีก 1-2 ปี หลงัจากก่อสร้างระบบฝังกลบ
แลว้เสร็จ ในขณะท่ีการจดัหาสถานท่ีก่อสร้างระบบฝัง
กลบแห่งใหม่บนเกาะไม่สามารถดาํเนินการจดัหาท่ีดิน
ได้ และ แนวโน้มของการเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมายงัเกาะเสมด็มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ส่งผลให้มีการผลิตขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ดังนั้ นจึงมี เหตุผลความจํา เ ป็นท่ีหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จะต้องเร่ง
ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบระบบ
จดัการขยะมูลฝอยบนเกาะเสมด็ และสามารถดาํเนินการ
ก่อสร้างให้แลว้เสร็จทนักบัการใชพ้ื้นท่ีเพื่อฝังกลบขยะ
มูลฝอย ในอีกไม่เกิน 2 ปี ขา้งหนา้ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ร่วมกับ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ จึงไดท้าํการศึกษาการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยบนพื้นท่ีเกาะเสม็ดขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทาํการศึกษาสํารวจและจดัระบบการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยเกาะเสมด็ และจดัระบบการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอย ตั้ งแต่การรวบรวม การขนส่งและการกําจัดให ้
สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีและขอ้จาํกดัต่างๆ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 
ของระบบกาํจดัขยะมูลฝอยให้สอดคลอ้งกบัสภาพของ
ขยะมูลฝอยและชุมชนบนเกาะเสม็ด เม่ือพื้นท่ีฝังกลบ
ขยะมูลฝอยบนเกาะเสมด็ปิดดาํเนินการ และวางแผนการ
บ ริห า ร จัด ก า รมู ล ฝอ ยบนพื้ น ท่ี เ ก า ะ เ สม็ ด ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ศึกษาออกแบบรายละเอียด ระบบการจดัการ
ขยะมูลฝอยบนพื้นท่ีเกาะเสม็ด ให้ถูกหลกัสุขาภิบาล ไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบนพื้นท่ีเกาะเสมด็ 

3. ศึกษาและเสนอรูปแบบขององคก์ร และการ
บ ริ ห า ร ง า น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ 
มูลฝอยในพื้นท่ีเกาะเสมด็ 

4. เพื่อให้ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา  และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบนพื้นท่ี 
เกาะเสมด็ 
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ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีศึ่กษา 
เกาะเสม็ดตั้งอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของอุทยาน

แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดซ่ึงอยู่ในบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย  จัดอยู่ในพื้ น ท่ี ชุ่มนํ้ า ท่ี มี
ความสําคญัระดับนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2543 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2552 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่
เกาะเสมด็อยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอแกลง และอาํเภอเมืองระยอง
จงัหวดระยอง ครอบคลุมพื้นท่ีบนฝ่ังและในทอ้งทะเล 
ตลอดจนเกาะต่างๆ(ดงัแสดงในรูปท่ี 1-1) ประกอบดว้ย 
เกาะเสมด็ เกาะจนัทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะมะขามและ
เกาะปลายตีน  เขาแหลมหญ้าและชายทะเลด้านทิศ

ตะวนัตกของเขาแหลมหญา้สถานท่ีท่ีเด่นท่ีสุดเป็นท่ีรู้จกั
กนัดี คือ เกาะเสมด็ หรือเกาะแกว้พิศดาร 

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นําผลการ
สํารวจเสนอ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซ่ึงมีมติใน
การประชุมคร้ังท่ี 4/2523 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2523 
เห็นสมควรใหอ้อกพระราชกฤษฎีกา กาํหนดบริเวณท่ีดิน
ป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ดเขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด 
และเกาะใกลเ้คียง ในทอ้งท่ีตาํบลเพ อาํเภอเมืองระยอง
และตําบลแกลง  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  เ น้ือท่ี
ประมาณ 81,875 ไร่ หรือ 131 ตารางกิโลเมตร ให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบั
พิเศษหนา้ 6 เล่ม 98 ตอนท่ี 162 ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2524 
นบัเป็นอุทยานแห่งชาติลาํดบัท่ี 34 ของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ1: สภาพขยะบนเกาะเสมด็ 
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ภาพ 2: พื้นท่ีรับผดิชอบของอุทยานเขาแหลมหญา้-เกาะเสมด็ 
 
ระบบกาํจัดขยะมูลฝอย 
 การวิเคราะห์ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยเกาะเสมด็ท่ี
มีความเหมาะสม จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
ปริมาณขยะมูลฝอย องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ท่ีดินท่ี
ใชใ้นการกาํจดั บุคลากรในการบริหารจดัการระบบ และ 
การจดัหารายไดเ้พื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
ระบบ เม่ือพิจารณาเทคโนโลยท่ีีจะนาํมาใชใ้นการจดัการ
ขยะมูลฝอยเกาะเสมด็มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ระบบฝั งกลบอ ย่ า ง ถูกหลัก สุข าภิบ าล  ( Sanitary 
Landfill) ปัจจุบันเกาะเสม็ดได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใชใ้นการก่อสร้างระบบกาํจดัขยะมูลฝอย
ซ่ึงประมาณว่าจะกาํจดัไดอี้ก 2-3 ปี แต่อายกุารใชง้านจะ
เต็มพื้นท่ีเร็วหรือช้าข้ึนอยู่กับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะ
นาํมากาํจดัในอนาคต แต่จากการสาํรวจและรับขอ้มูลจาก
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็ แลว้ พบว่า 
ไม่มีพื้นท่ีใดบนเกาะท่ีจะสามารถใช้ในการก่อสร้าง
ระบบฝังกลบขยะ มูลฝอยแห่งใหม่ ซ่ึงประมาณว่าตอ้งใช้
พื้นท่ีอีกไม่นอ้ยกว่า 20 ไร่ เพื่อใชร้องรับขยะมูลฝอยวนั
ละ 15.05-18.6 ตนั ในระยะเวลา 20 ปี (ตารางท่ี1-1) 
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ตาราง 1  
แสดงการคาดการณ์ปริมาณมลูฝอย 

ปี พ.ศ. อตัราการเพิม่ (ร้อยละ/ปี) ปริมาณขยะ (ตนั/วนั) 
2557 0.33 15.05 
2558 0.99 15.20 
2559 1.05 15.36 
2560 1.04 15.52 
2561 1.09 15.69 
2562 1.08 15.86 
2563 1.07 16.03 
2564 1.02 16.21 
2565 1.04 16.38 
2566 1.15 16.57 
2567 1.09 16.75 
2568 1.13 16.94 
2569 1.18 17.14 
2570 1.11 17.33 
2571 1.15 17.53 
2572 1.20 17.74 
2573 1.18 17.95 
2574 1.17 18.16 
2575 1.21 18.38 
2576 1.20 18.60 

ทีม่า:  จากการคาดการณ์ของท่ีปรึกษา อตัราการเพิ่ม 
 
ระบบหมักทําปุ๋ ยระบบหมักทํา ปุ๋ยจากขยะมูลฝอย
ประเภทเศษอาหาร  และสารอินทรีย์ต่างๆ  ซ่ึงโดย
หลกัการแลว้มีความเหมาะสมสําหรับสภาพขยะมูลฝอย
ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะมีเศษอาหารเป็นองค์ประกอบ
ส่วนใหญ่ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 จะช่วยให้เหลือขยะมูล
ฝอยท่ีตอ้งไปจดัการต่ออีกเพียงร้อยละ 40 ซ่ึงระบบน้ีตอ้ง
อาศยับุคลากรท่ีมีความรู้และตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

เน่ืองจากเป็นระบบท่ีอ่อนไหวต่อการเกิดปัญหาการเกิด
กล่ินเหมน็จากกระบวนการหมกั และการแปรสภาพเป็น
ปุ๋ยของขยะอินทรีย ์นอกจากน้ีแลว้การใชป้ระโยชน์จาก
ปุ๋ยท่ีผลิตไดย้งัอยูใ่นวงจาํกดั อยา่งไรก็ตามระบบหมกัทาํ
ปุ๋ยเป็นระบบท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับกาํจดัขยะมูลฝอย
เกาะเสมด็ 
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3. ระบบการเผาในเตาเผา 
 ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยถือว่าเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทาํลายขยะมูลฝอย สามารถกาํจดัได้
ถึงร้อยละ 90 และคงเหลือเถา้ในการทาํลายขั้นสุดทา้ย
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซ่ึงถือว่ามีความเหมาะสมในการ
กาํจดัขยะมูลฝอยเกาะเสมด็ แต่อยา่งไรก็ตามระบบน้ีตอ้ง
ใชบุ้คลากรเฉพาะดา้นเตาเผา ในการควบคุมระบบเตาเผา 
เน่ืองจากมีความเส่ียงจากการเกิดมลพิษอากาศเสีย และ
กรณีของการซ่อมเตาเผาจะต้องมีระบบสํารองในการ
รองรับขยะมูลฝอยได ้ซ่ึงประมาณว่าตอ้งใชพ้ื้นท่ีอีกไม่
นอ้ยกวา่ 0.5 ไร่ เพื่อใชร้องรับระบบเตาเผา 
4. ระบบขนย้ายขยะมูลฝอยไปกาํจัดร่วมทีศู่นย์กาํจัดขยะ
มูลฝอย อบจ. ระยอง 
 จากขอ้จาํกดัของเกาะเสมด็ในการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย ได้แก่ พื้นท่ีก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูล
ฝอย ระบบหมักทําปุ๋ย และ ระบบเผาขยะมูลฝอยใน
เตาเผา ดงันั้น การขนยา้ยขยะมูลฝอยเพ่ือนาํไปกาํจดัท่ีฝ่ัง
แผ่นดิน จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมระบบหน่ึง ซ่ึง

แนวทางในการดาํเนินการโดยกาํหนดเป็นสองแนวทาง 
คือ  

1. การขนย้ายขยะมูลฝอยทั้ งหมด ท่ี
จัดเก็บได้บนเกาะเสม็ดทั้งหมดโดยไม่ดาํเนินการใดๆ 
ขนส่งโดยเรือจากเกาะเสม็ดข้ึนฝ่ัง อบต. เพ จากนั้ น
ขนส่งโดยรถขนส่งไปกําจัดยงัศูนยก์ําจัดขยะมูลฝอย 
อบจ.ระยอง  

2. จดัการขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดบ้นเกาะ
ก่อน ส่วนท่ีเหลือขนส่งโดยเรือจากเกาะเสมด็ข้ึนฝ่ังอบต.
เพ จากนั้นขนส่งโดยรถขนส่งไปกาํจดัยงัศูนยก์าํจดัขยะ
มูลฝอย อบจ.ระยองซ่ึงอาจใชร้ะบบคดัแยกขยะมูลฝอยรี
ไซเคิล  หมกัทาํปุ๋ย หรือเผาทาํลาย ในการดาํเนินการท่ี
บนเกาะก่อน ขนส่งข้ึนฝ่ัง 
5. การเปรียบเทยีบระบบกาํจัดขยะมูลฝอยเกาะเสม็ด 

การเปรียบเทียบระบบการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยเกาะเสมด็ เพื่อคดัเลือกระบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
โดยวิเคราะห์จากปัจจยัต่างๆ ทั้งน้ีเทคโนโลยีของแต่ละ
ระบบถือว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกนั 
ดงัแสดงในตารางที่ 1-2 

ตาราง 2 
แสดงการเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการขยะมลูฝอยเกาะเสมด็ 
            ปัจจัยต่อการจัดการขยะ   
ระบบ                   
กาํจัดขยะมูลฝอย 

ทีด่นิเพือ่ก่อ 
สร้างระบบ
บนเกาะ 

การกาํจัดขยะ
ทีเ่หลอืขั้น
สุดท้าย 

องค์ประกอบ 
ขยะมูลฝอย 

ความรู้
บุคลากร

ควบคุมระบบ 

ค่าใช้จ่ายดูแล
ระบบ 

1. ระบบฝังกลบ โดยไม่มีการ
จดัการขั้นตน้ 

ไม่สามารถ
หาท่ีดินเพิ่ม 

ยากในการหา
ดินปิดทบั
ขยะ 
 

ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา 

2. ระบบฝังกลบร่วมกบัระบบ 
คดัแยกรีไซเคิล 

ไม่สามารถ
หาท่ีดินเพิ่ม 

ยากในการหา
ดินปิดทบั
ขยะ 

ไม่มีปัญหา ตอ้งใช้
บุคลากรท่ีรู้
มากข้ึน 

ไม่มีปัญหา 
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            ปัจจัยต่อการจัดการขยะ   
ระบบ                   
กาํจัดขยะมูลฝอย 

ทีด่นิเพือ่ก่อ 
สร้างระบบ
บนเกาะ 

การกาํจัดขยะ
ทีเ่หลอืขั้น
สุดท้าย 

องค์ประกอบ 
ขยะมูลฝอย 

ความรู้
บุคลากร

ควบคุมระบบ 

ค่าใช้จ่ายดูแล
ระบบ 

3. ระบบฝังกลบร่วมกบัระบบ
คดัแยกรีไซเคิลและระบบหมกั
ทาํปุ๋ย  

ไม่สามารถ
หาท่ีดินเพิ่ม 

ยากในการหา
ดินปิดทบั
ขยะ 

ไม่มีปัญหา ตอ้งใช้
บุคลากรมี
ความรู้สูง 

ไม่มีปัญหา 

4. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย 
โดยไม่มีการจดัการขั้นตน้ 

ไม่มีปัญหา  ตอ้งสร้าง
ระบบกาํจดั
เฉพาะเถา้ 

มีปัญหาจาก
ความช้ืนสูง
และเศษ
อาหาร 

ตอ้งใช้
บุคลากรมี
ความรู้ความ
ชาํนาญสูง
มาก 

มีปัญหาจาก
ค่าใชจ่้ายสูง 

5. ระบบเตาเผาร่วมกบัระบบ 
คดัแยกรีไซเคิล 

ไม่มีปัญหา ตอ้งสร้าง
ระบบกาํจดั
เฉพาะเถา้ 

มีปัญหาจาก
ความช้ืนสูง
และเศษ
อาหาร 

ตอ้งใช้
บุคลากรมี
ความรู้ความ
ชาํนาญสูง
มาก 

มีปัญหาจาก
ค่าใชจ่้ายสูง 

6. ระบบขนยา้ยขยะมูลฝอยข้ึน
ฝ่ังกาํจดัท่ีศูนย ์อบจ. ระยอง 

ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา ตอ้งใช้
บุคลากรท่ี
ดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ด 

อาจมีค่าใช ้
จ่ายสูงในการ
บริหาร
จดัการ 

แนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอยของเกาะเสมด็ เบ้ืองตน้มี 2 ทางเลือก แสดงรายละเอียด ดงัภาพ 3
และภาพ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 แสดงทางเลือกท่ี 1 
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ภาพ4 แสดงทางเลือกท่ี 2 
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พลงังานหมุนเวยีน 
RenewableEnergy 

 
                         อนิรุทธ์ิ  ต่ายขาว 

 
บทคดัย่อ 
 พลงังานมีความสาํคญัต่อสรรพส่ิงในโลก เป็นรากฐานสาํคญัท่ีทาํให้ส่ิงมีชีวิตเจริญเติบโต โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในโลกปัจจุบนั มนุษยส์ามารถนาํพลงังานต่าง ๆ มาใชป้ระโยชน์ก่อให้เกิดส่ิงท่ี อาํนวยความสะดวก เพื่อความเป็นอยู่
ของมนุษยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมาประเทศไทยใช้เช้ือเพลิงต่าง ๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากว่าร้อยละ 90 
เช้ือเพลิงต่างๆ เหล่าน้ีนอกจากจะมีปริมาณน้อยลงทุกวนัแล้ว ราคาของเช้ือเพลิงดังกล่าวยงัมีความผนัผวนไปใน
แนวทางท่ีสูงข้ึนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ปัจจุบนัประเทศไทยจึงเร่ิมหันมาใช้พลงังาน
หมุนเวียนเป็นแหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนอยู่ต่อเน่ืองไม่หมดไป เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล หรือแมแ้ต่ขยะมูล
ฝอย  ซ่ึงเทคโนโลยเีก่ียวกบัพลงังานหมุนเวียนน้ีไดรั้บการพฒันาไปอยา่งมาก รวมถึงการเปล่ียนรูปพลงังานหมุนเวียน
เหล่าน้ีเป็นพลงังานไฟฟ้า ประโยชน์ท่ีไดจ้ากพลงังานหมุนเวียนมีหลาย ๆ ดา้น ทั้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มลดมลพิษจาก
การผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล จําพวกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ อีกทั้ งลดการนําเข้าเช้ือเพลิงพวกน้ีจาก
ต่างประเทศ และพลงังานเช้ือเพลิงยงัให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีน่าสนใจอีกด้วย ซ่ึงวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
สามารถนาํมาเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได ้และถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์จากส่ิงดอ้ยค่าให้กลบัมามีค่าใน
การพฒันาประเทศได ้นอกจากน้ียงัช่วยบรรเทาปัญหาการเพิ่มการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ ท่ี
จะนาํไปสู่การเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกและจะทาํใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงข้ึน  
 
คาํสําคญั: พลงังานหมุนเวียน, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด,์ก๊าซธรรมชาติ,นํ้ามนัเช้ือเพลิง, ปฏิกิริยาเรือนกระจก 
 
 

Abstract 
 Energy is the fundamental essential thing that moves the world more forward. Especially nowadays, .  
human power can cause various useful things. Facilitate To the well-being of human beings effectively. Thailand's 
past oil, coal and gas to generate electricity and fuel more than 90 percent of its power. In addition to these amounts 
every day. Fuel prices also fluctuate daily. The higher the economic and political situation of the world , therefore the 
adoption of renewable energy sources that do not depend continuously out of order , such as solar wind. Biomass or 
waste about renewable energy technologies have been developed greatly. The deformation of these renewable energy 
into electrical energy. The benefits of renewable energy are many ways to protect the environment and reduce 
pollution from the production of electricity from fossil fuels. Various petroleum products such as the reduction in oil 
import them from abroad. Fuel and power also make an attractive return on investment as well. The material, 
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agricultural residues can be used as fuel to generate electricity. And benefits of what constitutes impairment to their 
value in developing countries. It also helps to alleviate the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. To 
contribute to the greenhouse effect, and will cause global temperatures to rise. 
 
Keywords: renewable energy, carbon dioxide,natural gas, fuel, greenhouse effect 
 
 
ความนํา 
 พลงังานมีความสําคญัต่อสรรพส่ิงในโลก เป็น
รากฐานสาํคญัท่ีทาํใหชี้วิตเจริญเติบโตเคล่ือนไหวทาํงาน
ได้ ไม่มีอะไรในโลกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับพลงังาน ดังนั้น 
หากขาดพลงังาน มนุษยก์็คงตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี
เลวร้ายอย่างใหญ่หลวงก่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
พลงังานจากดวงอาทิตย ์พลงังานจากนํ้ าและพลงังานจาก
ลม เ ป็นแหล่ งพลัง ง าน ท่ีม นุษยชา ติ รู้ จักนํามาใช ้
แสงอาทิตยช่์วยสร้างอาหารสําหรับพืช แสงอาทิตย์มี
ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมากมาย  ตั้ งแต่ยุคก่อน
ประวติัศาสตร์ 5,000 ปีท่ีผา่นมา มนุษยรู้์จกัใชเ้รือท่ีแล่น
โดยใชพ้ลงังานลม ต่อมาอีก 2,000 ปี รู้จกัใชก้งัหนัลม 
กงัหนันํ้ ามารู้จกัหลงัจากนั้น ถ่านหินก็มาใชเ้ม่ือไม่ก่ีร้อย
ปีท่ีผ่านกมา ส่วนนํ้ ามนัและก๊าซเป็นพลงังานท่ีใชก้นัมา
เม่ือ 100 กว่าปีมาน้ีนบัไดว้่าพลงังานเป็นส่ิงจาํเป็นของ
มนุษยใ์นโลกปัจจุบนัและทวีความสําคญัข้ึน เม่ือโลกยิ่ง
พฒันามากขึ้น แหล่งพลงังานเร่ิมค่อย ๆ เปล่ียนไปเป็น
แหล่งพลังงานท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีในการผลิตมาก
ยิ่งข้ึน จากนํ้ ามนัปิโตรเลียมไปเป็นพลงังานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมเป็นต้น ประเทศไทยมีแหล่งพลังงาน
หลายประเภทดว้ยกนั แต่อาจจะมีในปริมาณท่ีค่อนขา้ง
นอ้ย เม่ือเทียบกบัหลายประเทศ ซ่ึงบางคร้ังวิกฤตการณ์
ของโลกทําให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้สรุปสถานการณ์ พลงังานของประเทศ
ไทย  ณ เดือนกุมภาพันธ  2557 ประเทศไทยมีการใช 
พลงังานในช่วง2 เดือนแรกของป  2557 มีปริมาณ 12,390 
พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนร้อยละ0.7คิดเป็นมูลค่ากว่า311,755ลา้นบาท การใช ้
พลงังานยงัคงเพิ่มข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยท่ี
นํ้ ามนัสําเร็จรูปยงัคงเป็นพลงังานท่ีใช้ มากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 49.5 ของการใช้ พลังงานขั้นสุดท้ ายทั้ งหมด 
รองลงมาประกอบดว้ย ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม
พลงังานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต ์และก๊าซธรรมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 16.7 11.1 8.0 7.6 และ 7.1ตามลาํดบั จาก
รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์   2557 ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เศรษฐกิจโดยภาพรวมหดตวั
จากเดือนก่ อนจากสถานการณ ทางการเมืองท่ียดืเยื้อส่งผล
ให้ครัวเรือนและธุรกิจระมัดระวงั การใช้จ่ายทั้ งเพื่อ
บริโภคและลงทุน สอดคล องกับการนําเขา้สินคา้และ
ภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีหดตวั ขณะท่ีภาคการ
ท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ ทางการเมือง
ม า ก ข้ึ น  ส่ ว น ก า ร ส่ ง อ อ ก ป รั บ ตั ว ดี ข้ึ น ต า ม                    
แนวโน้ มอุปสงค ์ต่างประเทศ ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม อตัราเงินเฟ อปรับสูงข้ึนตามการส่งผ่านตน้ทุน
ไปยงัราคาอาหารสําเร็จรูปท่ีมากข้ึน การว างงานอยู ใน
ระดับตํ่า อัตราเงินเฟ้อสูงข้ึนตามราคาอาหารสดและ
อาหารสําเร็จรูปส่วนดุลการคา้และดุลบญัชีเดินสะพดั
เกินดุลจากการนาํเขา้ท่ีหดตวัเป็นสําคญั ขณะท่ีเงินทุน
เคล่ือนยา้ยขาดดุลจากการชําระคืนเงินกู้ระยะสั้ นจาก
ต่างประ เทศของสถาบัน รับฝากเ งินและการขาย
หลกัทรัพย ์ของนกัลงทุนต่างชาติรวมถึงการลงทุนในตรา
สารห น้ี ต่ างประ เทศของนักลง ทุนไทย  โดยรวม
ดุลการชําระเงินขาดดุล อย่างไรก็ตามการใช้พลังงาน
ยงัคง  เพิ่มข้ึนเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขา
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เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บา้น ท่ีอยู่อาศยั สาขาธุรกิจ
การคา้และขนส่งเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้ อย
ละ 0.3, 0.3, 0.2, 1.7 และ 1.1 ตามลาํดบั โดยสาขา
อุตสาหกรรม ยงัคงเป็  นสาขาท่ีมี การใช้พลังงานใน
สัดส่วนท่ีสูงกว่าสาขาอ่ืน โดยมีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 
37.1 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้ งหมด รองลงมา   
เ ป็  นสาขาขนส่ง  บ้านอยู่  อาศัย  ธุ ร กิจการค้า  และ
เกษตรกรรม โดยมีการใชร้้อยละ 35.4 15.1 7.2 และ 5.2
ตามลาํดบั 
 
ประเภทของแหล่งพลงังาน  

พลงังานสามารถจาํแนกประเภทตามลกัษณะ
ต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.จาํแนกตามแหล่งท่ีไดม้า แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ  

1.1 แหล่งพลงังานปฐมภูมิ (primary energy 
resources) หมายถึง แหล่งพลงังานตน้กาํเนิด เป็นแหล่ง
พลังงานท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ  สามารถ
นาํมาใช้โดยตรง ได้แก่ นํ้ า แสงแดด ลม เช้ือเพลิงตาม
ธรรมชาติ  เ ช่น  นํ้ ามันดิบ  ถ่านหิน  แก๊สธรรมชาติ 
พลงังาน 

1.2 แหล่งพลงังานทุติยภูมิ (secondary energy 
resources) หมายถึง แหล่งพลงังาน แปรรูปซ่ึงเป็น
พลงังานท่ีไดม้าโดยการนาํพลงังานตน้กาํเนิดมาแปรรูป 
ให้อยู่ในรูปท่ีใช้ประโยชน์ ในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น 
พลงังานไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเลียมเหลว 
ถ่านไม ้เป็นตน้ 

2. จาํแนกตามแหล่งท่ีนํามาใช้ประโยชน ์
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 แหล่งพลงังานหมุนเวียน (renewable energy 
resources) หมายถึง แหล่ง พลงังานท่ีไดจ้ากธรรมชาติ
รอบ ท่ีนาํใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมด ซ่ึงสามารถสร้างทดแทนได้
ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยธรรมชาติหลงัจากมีการใชไ้ป จึงมี
หลายช่ือท่ีใชเ้รียก เช่น พลงังานทดแทน พลงังานใช ้ไม่

หมด พลงังานสะอาดและพลงังานสีเขียว เน่ืองจากไม่ทาํ
ให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมนั่นเอง  ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงันํ้า  

2.2 แหล่งพลงังานส้ินเปลือง (non-renewable 
energy resources) หมายถึง แหล่ง พลงังานท่ีไม่สามารถ
สร้างข้ึนมาใหม่หรือหามาทดแทนไดท้นัความตอ้งการมี
แต่จะน้อยลงไปหรือ หมดส้ินไปได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
นํ้ามนัดิบ ถ่านหิน และพลงังานนิวเคลียร์ 

ภาพ 1 แสดงแหล่งพลงังานท่ีนาํมาใชป้ระโยชน ์
 
หมุนเวยีน 

2.1.1 พลงังานแสงอาทิตยพ์ลงังานแสงอาทิตย์
เป็นพลงังานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย  ์พลงังานน้ีเป็นตน้
กาํเนิดของวฏัจกัรของส่ิงมีชีวิต ทาํให้เกิดการหมุนเวียน
ของนํ้ าและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลงังานแสงอาทิตย์
จึงจัด เ ป็นหน่ึงในพลังงานทดแทนที่ มีศักยภาพสูง
ปราศจากมลพิษอีกทั้ งเกิดใหม่ได้ไม่ส้ินสุดรังสีดวง
อาทิตยท่ี์ส่องมายงัโลกก่อให้เกิดพลงังานความร้อนและ
แสงสว่าง  สามารถ  นําไปใช้โดยเป็นแหล่งกํา เนิด
พลงังานทั้งทางตรงและทางออ้ม พลงังานท่ีดวงอาทิตย์
ให้กบัโลกทางตรงคือ แสงสว่างซ่ึงมีผลทาํให้เกิดความ
ร้อน สร้างความอบอุ่นให้กบัโลก พลงังานทางออ้มคือ
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ดวงอาทิตยท์าํให้ส่ิงมีชีวิตดาํรงชีพอยูไ่ดโ้ดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งพืชเจริญเติบโตโดยอาศัยการสังเคราะห์แสงจาก
แสงอาทิตย์ และมนุษย์ได้อาศัยพลังงานจากต้นไม้ท่ี
สําคญัๆคือ ฟืน ถ่าน และเม่ือพืชและสัตวต์ายทบัถมกนั
เป็นเวลานานๆจะกลายเป็นถ่านหินปิโตรเลียมรวมทั้ง
การนาํหลกัการย่อยสลายของพืชมาทาํเป็นก๊าซชีวภาพ
ดวงอาทิตยใ์ห้พลงังานแสงสว่างแก่โลกโดยการแผ่รังสี
เม่ือวตัถุต่าง ๆ บนผิวโลกไดรั้บแสงจากดวงอาทิตย ์จะมี
อุณหภูมิสูงข้ึนและกระจายความร้อนออกมา ซ่ึงอยูใ่นรูป
ของรังสีอินฟราเรดเราจึงรู้สึกร้อนขณะท่ีแสงอาทิตย์
เดินทางมาถึงเราส่วนหน่ึงของแสงอาทิตยจ์ะเดินทางผา่น
บรรยากาศท่ีหุ้มห่อโลกและมาสู่ดิน ทั้งอากาศและนํ้ า จะ
เป็นกับดักพลงังานความร้อน ต่อมา ดินและนํ้ าจะคาย
ความร้อนให้อากาศ เราจึงรู้สึกร้อน อากาศจึงเป็นท่ีดกั
ความร้อนคร้ังสุดทา้ยของโลก 

 
ประโยชน์พลงังานแสงอาทติย์  

1. ประโยชน์จากแสงอาทิตยท์างตรง เช่น การ
ทาํนาเกลือ การตากผา้ การทาํอาหารตากแห้ง การฆ่าเช้ือ
โรคในนํ้ าด่ืม หรือระบบผลิตนํ้ าร้อนตอ้งอาศยัความร้อน
จากแสงอาทิตย ์การแสดงหนงั ตะลุง และภาพยนตร์ ตอ้ง
ใชแ้สงเพื่อทาํให้เกิดเงาบนจอ การมองเห็นก็ถือเป็นการ
ใชป้ระโยชนจ์าก แสงทางตรง  

2. ประโยชน์จากแสงอาทิตยท์างออ้ม เช่น ทาํ
ให้เกิดวฎัจกัรของนํ้ า (การเกิดฝน) พืชและ สัตวท่ี์เรา
รับประทาน  ก็ได้ รับการถ่ายทอดพลังงานมาจาก
แสงอาทิตย ์

3. การนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าผลิตไฟฟ้า โดย
ใชเ้ซลลแ์สงอาทิตย ์ (solar cell) ดงัแสดงท่ีภาพ 2 เป็น
ตวักลางในการเปลี่ยนพลงังานรังสีดวงอาทิตยใ์ห้เป็น
พลงังานไฟฟ้า เช่น บา้นใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์หรือไฟ
ใหส้ญัญาณตามอาคารหรือถนน 

 
 

 
ภาพ 2 แผงโซล่าร์เซลล ์(Solar Cell)  
ท่ีมา.จาก Solar Cell, โดย ซีเอ็ด, คน้จาก http://se-
ed.net/winyou/kato/solarcell.htm 
 

2.1.2 พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงาน
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงเกิดจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิ ท่ีมีต้นกาํเนิดมาจากการเคล่ือนท่ีของอากาศ 
โดยอากาศในส่วนท่ีไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย ์จะมี
ความหนาแน่นลดลง จึงเบาและลอยตวัข้ึนสู่เบ้ืองบน ใน
ขณะเดียวกันอากาศท่ีเย็นกว่าจะมีนํ้ าหนักมากกว่า จึง
เคล่ือนตวัเขา้มาแทนท่ีและก่อให้เกิดกระแสลมพดัผ่าน
กระจายอยู่ทัว่ไปในชั้นบรรยากาศ ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดใน
โลก เป็นเทคโนโลยท่ีีลวงตาว่าเรียบง่าย เบ้ืองหลงัอาคาร
สูง เพรียว และใบพดัท่ีหมุนอย่างสมํ่าเสมอ คือ วสัดุ
นํ้ าหนกัเบาท่ีทาํงานร่วมกนัอย่างซับซ้อน การออกแบบ
ด้ า นก า ร เ ค ล่ื อนไหวขอ งอ าก าศ  และ  อุ ปก ร ณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ พลงังานถูกส่ง
ถ่ายจากปีก หมุนผ่านเกียร์ ซ่ึงบางคร้ังปฏิบัติงานใน
ความเร็วท่ีไม่แน่นอน จากนั้นส่งไปยงัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
(กังหันลมบางตัวไม่ส่งผ่านเกียร์แต่ใช้การขับเคล่ือน
โดยตรงแทน) การนาํกระแสลมมาหมุนกงัหันเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้านั้นไดรั้บความนิยมอยา่งมากในทวีปยโุรป
และทวีปอเมริกา ซ่ึงมีกระแสลมแรงสมํ่าเสมอ และได้
บอกประโยชนข์องพลงังานลมวา่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
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ก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน น่ีเป็นประโยชนด์า้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีสาํคญัท่ีสุดของการผลิตพลงังานลม นอกจากน้ีพลงังาน
ลมยงัปราศจากสารก่อมลพิษอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากเช้ือเพลิง
ฟอสซิลและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกดว้ย 
 
ประโยชน์พลงังานลม  

สถานภาพการนาํพลงังานลมมาประยกุตใ์ชง้าน
ในประเทศไทย จดัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. กงัหนัลมเพื่อการสูบนํ้ า การใชก้งัหนัลมเพื่อ
การสูบนํ้า ปัจจุบนัไดมี้การใชง้านใน ประเทศไทยอยูต่าม
ภูมิภาคต่าง ๆ 

2. กงัหนัลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากพลงังานลมในประเทศ ไทยยงัมีไม่
มากนกั เน่ืองจากความเร็วลมมีค่าเฉล่ียค่อนขา้งตํ่า และ
ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจาก พลงังานลมยงัมีราคาสูง เม่ือ
เทียบกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานท่ีมาจาก
ฟอสซิล 

 
ภาพ 3 โรงไฟฟ้ากงัหนัลมท่ีลาํตะคอง จ.นครราชสีมา 
ท่ีมา.จาก โรงไฟฟ้ากังหันลม, โดย pakchong, คน้จาก
http://www.pakchong.com/go/61 
 

3. การใชพ้ลงังานลมเพื่อการระบายอากาศ 
ปัจจุบันได้มีการติดตั้ งกังหันลมระบายอากาศบน
หลงัคาของโรงงาน และบา้นพกั อาศยั สําหรับการ

ระบายอากาศร้อนภายในตัวอาคารโรงงานหรือ
บา้นพกัออกสู่ภายนอก  

2.1.3 พลงังานนํ้ าเป็นรูปแบบหน่ึงการสร้าง
กาํลงัโดยการอาศยัพลงังานของนํ้าท่ีเคล่ือนท่ี ใน ปัจจุบนั 
พลังงานนํ้ าส่วนมากจะถูกใช้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
นอกจากน้ีแล้วพลังงานนํ้ ายงัใช้ใน การ ชลประทาน 
พลงังานของมวลนํ้ าท่ีเคล่ือนท่ีได้ถูกมนุษยน์าํมาใช้มา
นานแลว้นบัศตวรรษเป็นพลงังานท่ีไดจ้ากการไหลของ
นํ้าจากท่ีสูงมายงัท่ีตํ่า เป็นพลงังานท่ีสะอาด ไม่ปล่อยก๊าซ
พิษออกมา ใช้ป่ันไฟได้โดยการปล่อยนํ้ าให้ไหลผ่าน
กงัหนั ทาํให้กงัหนัหมุน และผลิตเป็นไฟฟ้า ซ่ึงพลงันํ้ ามี
ขอ้ดีคือเปิดปุ๊บติดป๊ับปล่อยนํ้ าไหลไปหมุนกงัหนัเม่ือใด 
ก็จะไดพ้ลงังานออกมาทนัที จึงนิยมสร้างโรงไฟฟ้าพลงั
นํ้ าสําหรับกรณีท่ีตอ้งการไฟทนัทีและเร่งด่วน จึงมกัใช้
ป่ันไฟตั้ งแต่หลังเท่ียงวนัจนถึงเท่ียงคืน ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
ประชาชนและโรงงานตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามากท่ีสุด ซ่ึงการ
นาํพลงันํ้ามาใชจ้ะตอ้งมีการสร้างเข่ือนเพื่อกกัเก็บนํ้ าและ
ยกระดบัของนํ้ าให้สูงข้ึนเหนือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า การ
ยกระดับนํ้ าให้สูงข้ึนเพื่อผลิตไฟฟ้าได้มาก ต้องมีการ
สร้ าง เ ข่ื อนขนาดใหญ่มาก  อาจส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ในการสร้าง
เข่ือนตอ้งสร้างเข่ือนในพื้นท่ีท่ีขวางทางเดินนํ้ าเพื่อให้ได้
กระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด ซ่ึงการสร้างเข่ือนตอ้งมีการใช้
พื้นท่ีในการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก  ก่อให้เกิดการ
สูญเสียพื้นท่ีในการใชป้ระโยชน ์ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีป่าไม,้ 
พื้นท่ีเกษตรกรรม หรือแหล่งท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้าน 
(เน่ืองจากบางคร้ังชาวบา้นรุกพื้นท่ีป่าไมแ้ละพื้นท่ีตน้นํ้ า) 
ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อระบบนิเวศและสมดุลทาง
ธรรมชาติ  นอกจากน้ีย ังก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
รูปแบบในการดาํเนินชีวิตของชาวบา้น หรือแมก้ระทัง่
การต่อตา้นจากชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากการสร้าง
เข่ือนอีกดว้ย 
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ภาพ 4 กงัหนัแบบเบรสต ์
ท่ีมา.จาก กังหันแบบเบรสต์, โดยterragalleria, คน้จาก
http://www.terragalleria.com/images/china/chin 
 

2.1.4 พลงังานชีวมวลเป็นแหล่งพลงังานท่ีมี
ความสําคญัมากในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการนาํพลงังานจาก
มวลของส่ิงมี ชีวิต  เ ช่น  พืชหรือสัตว์ มาใช้ให้ เ ป็น
ประโยชน์ สามารถเป็นไดท้ั้งเช้ือเพลิงแขง็ เช่น วสัดุเศษ
เหลือทางการเกษตร(ฟาง, แกลบ, ชานออ้ย) หรือก๊าซ 
เช่น  ก๊าซชีวภาพท่ีได้จากการเปล่ียนรูปของชีวมวล 
นอกจากน้ีของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน (waste 
streams) เช่น กากนํ้าตาลและชานออ้ยจากโรงงานนํ้ าตาล 
แกลบจากโรงสีขา้วข้ีเล่ือยจากโรงงานแปรรูปไม ้เส้นใย
ปาลม์และกะลาปาลม์ นอกจากนั้นยงัรวมถึงขยะอินทรีย์
ชุมชน นํ้ ามนับริโภคใชแ้ลว้จากพืชและสัตว ์และนํ้ าเสีย
จากชุมชนหรืออุตสาหกรรมเกษตรท่ีสามารถเปล่ียนเป็น
พลงังานได้ด้วยพลงัชีวมวลคล้ายกับเช้ือเพลิงฟอสซิล
ตรงท่ีเป็นพลังงานท่ีได้มาจากส่ิงมีชีวิตเหมือนกันแต่
ต่างกันท่ีพลังชีวมวลเป็นพลังงานท่ีได้จากส่ิงมีชีวิต
โดยตรงไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพ  ในขณะท่ี เ ช้ือ เพลิงฟอสซิลเป็นซากของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีผ่านการทบัถมภายใตค้วามกดดนั ความร้อน
เป็นเวลานานพลงังานจากชีวมวลแต่ละชนิดมีคุณสมบติั
แตกต่ างกันไป  เ ช่น  แกลบ  จะให้ ค่าความร้อนสูง 
เน่ืองจากมีความช้ืนตํ่า และไม่ตอ้งผ่านการบดย่อยก่อน
นาํไปเผาไหม ้โดยข้ีเถา้ท่ีเกิดจากการเผาแกลบสามารถ

นาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตเหลก็และแกว้ได ้ส่วนชาน
ออ้ยเป็นเช้ือเพลิง ท่ีเผาไหมแ้ลว้มีปริมาณข้ีเถา้นอ้ย จึงมี
ปัญหาในการจัดการน้อย และข้ีเถา้ดงักล่าวยงัสามารถ
นาํไปใชป้รับปรุงสภาพดินในไร่ออ้ยไดอี้กน้อย การใช้
พลงังานชีวมวลมีขอ้ดีคือ เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ย เน่ืองจากมีปริมาณกาํมะถนัตํ่ากว่าเช้ือเพลิงประเภท
อ่ืนมาก และไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก นอกจากน้ี
การนาํแหล่งวตัถุดิบท่ีมีอยู่ภายในประเทศมาใช  ้ถือเป็น
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเกษตรกรยงั
มีรายไดเ้พิ่มจากการขายวสัดุทางการเกษตรที่เหลือใชอี้ก
ดว้ย 

 
ภาพ 5 ตวัอยา่งการผลิตเช้ือเพลิงจากพลงังานชีวมวล 
ท่ีมา.จาก การผลิตเชื้อเพลิง, โดย sugarzone, คน้จาก
http://www.sugarzone.in.th/news/apr47.htm#apr2 
 

2.1.5 พลงัความร้อนใตพ้ิภพเป็นพลงังานท่ีได้
จากใจกลางโลก สามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยการฝังท่อในใต้
ดินลึกลงไป 2-3 กิโลเมตร เพื่ออดันํ้าลงไปตามท่อนํ้าท่ีลง
ไปสุดท่อจะแทรกตวัไปตามรอยร้าวของหินใตผ้ิวโลก
และไดรั้บการถ่ายเทความร้อนจากหินท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า
มาก จากนั้นนํ้ าร้อนดงักล่าวจะถูกสูบกลบัมาทางท่ออีก
ท่อหน่ึงท่ีถูกฝังคู่ขนานกบัท่อแรก เพื่อนาํไปใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า หรือใช้เป็นนํ้ าร้อนท่ีส่งไปตามบ้านเรือน
อุณหภูมิภายใตผ้ิวโลกจะสูงข้ึนตามความลึก ท่ีความลึก
ประมาณ 25-30 กิโลเมตร อุณหภูมิจะมีค่าเฉล่ียประมาณ
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250-1000 องศาเซลเซียส ท่ีศูนยก์ลางของโลกอุณหภูมิ
อาจสูงประมาณ 3500-4000 องศาเซลเซียสบางคร้ังความ
ร้อนใตผ้ิวโลกไม่ไดไ้หลกระจายอยูใ่ตผ้ิวโลกเท่านั้น แต่
ไหลข้ึนมาบนผิวโลกด้วย เช่น การเกิดภูเขาไฟระเบิด, 
นํ้าพุร้อน เป็นตน้ ท่ีประเทศไทยมีการทดลองใชท่ี้อาํเภอ
ฝาง เชียงใหม่ 

2.1.6 พลงังานนํ้าข้ึนนํ้าลงในมหาสมุทร 
พลงังานนํ้ าข้ึนนํ้ าลงท่ีเกิดข้ึนในมหาสมุทร เกิดจากแรง
ดึงดูดของดวงจนัทร์มากกว่าดวงอาทิตยแ์ละเป็นแหล่ง
พลงังานเดียวท่ีเกิดจากดวงจนัทร์เป็นหลกัและมีอิทธิพล
ถึงโลกเราน้ี ปรากฏการณ์นํ้ าข้ึนนํ้ าลงน้ีเกิดข้ึนเม่ือดวง
อาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกนั 
แรงดึงดูดของดวงจนัทร์ซ่ึงอยูใ่กลโ้ลกเรามากกว่านั้นจะ
ดึงให้นํ้ าตามบริเวณเขตศูนย์สูตรในมหาสมุทรสูงข้ึน 
และเม่ือการโคจรน้ีทาํใหด้วงจนัทร์ตั้งฉากกบัดวงอาทิตย์
กจ็ะทาํใหน้ํ้ าบริเวณศูนยสู์ตรน้ีลดลง วงจรการข้ึนลงของ
นํ้าในมหาสมุทรน้ีก็จะสอดคลอ้งระยะเวลาการโคจรของ
ดวงจนัทร์รอบโลกเราน้ีเองซ่ึงจะสังเกตไดว้่านํ้ าจะข้ึนสูง
เม่ือใกล้ว ันข้างข้ึนและข้างแรมตามปฏิทินจันทรคติ 
ความแตกต่างของนํ้ าทะเลระหว่างช่วงท่ีข้ึนสูงและช่วงท่ี
ตํ่าถือไดว้่าเป็นพลงังานศกัยอ์นัหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใช้
ประโยชนไ์ด ้

 
ภาพ 6 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากนํ้าข้ึนนํ้าลง 
 

2.1.7 พลงังานไฮโดรเจน ก๊าซไฮโดรเจน 
(hydrogen, H2) ถือไดว้่าเป็นเช้ือเพลิงอนาคต ทั้งน้ี

เน่ืองจากไม่ส่งผล กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือเกิดการเผา
ไหมก้บัก๊าซออกซิเจน โดยจะมีเพียงไอนํ้ าเป็นผลพลอย
ไ ด้  ซ่ึ ง  แ ต ก ต่ า ง จ า ก เ ช้ื อ เ พ ลิ ง อ่ื น ๆ ท่ี ใ ห้ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลพลอยได ้ซ่ึงเป็นก๊าซเรือน
กระจก (greenhouse gas) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทาํ
ใหโ้ลกร้อนข้ึน (global warming) นอกจากน้ียงั สามารถ
นาํก๊าซไฮโดรเจนไปผลิตกระแสไฟฟ้าโดยป้อนเขา้เซลล์
เช้ือเพลิง (fuel cell) ซ่ึงขณะน้ี นกัวิจยัทัว่โลกให้ความ
สนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนาเซลล์เ ช้ือเพลิงมา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เน่ืองจากประสิทธิ ภาพของ
เซลล์เช้ือเพลิงมีค่าสูงกว่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ
มาก ดงันั้นพลงังาน ไฮโดรเจนจึงเป็นอีกทาง เลือกหน่ึงท่ี
สามารถนาํมาใชท้ดแทนพลงังานดั้งเดิมได ้ 

2.1.8 พลงังานคล่ืนเป็นกระแสคล่ืนในทะเล
หรือมหาสมุทรสามารถท่ีจะนาํมาผลิตไฟฟ้าไดโ้ดยอาศยั
อุปกรณ์ท่ีดึงพลงังานจากคลื่นมาใชโ้ดยตรง ซ่ึงจะทาํการ
แปลงการเคล่ือนไหวในแนวตั้งของกระแสคล่ืนและการ
พองตัวของฟองอากาศไปผลักให้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
หมุน การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานคล่ืนสามารถท่ีจะทาํได้
ทั้งแบบระบบที่ติดตั้งไปตามชายฝ่ังและระบบนอกฝ่ังนํ้ า
ลึกมากกว่า 40 เมตรพลงังานคล่ืนเป็น พลงังานท่ีไม่มีวนั
หมด  รูปแบบหน่ึง  การผลิตไฟฟ้าจากคล่ืนย ังไม่ใช่
เทคโนโลยีท่ีแพร่หลาย และยงัไม่มีการสร้างฟาร์มคล่ืน
เชิงพาณิชย ์

การใช้พลงังานและแหล่งสํารองของประเทศไทย 

ในปี 2540 ประเทศไทยมีความตอ้งการใชพ้ลงังาน
ปฐมภูมิโดยรวม 93 พนัลา้นลิตรเทียบเท่า นํ้ามนัดิบ โดย
มีสัดส่วนการใช้นํ้ ามนัสูงเป็นอนัดบัหน่ึง ถึงร้อยละ 42 
อนัดบัสองคือ พลงังานหมุนเวียนร้อยละ 26 รองลงมาคือ 
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 17 ลิกไนตร้์อยละ 9 และถ่านหิน 
นาํเขา้และซ้ือไฟฟ้าสัดส่วนเท่ากนัคือร้อยละ 3 จะเห็นได้
วา่สดัส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวียน ของไทยค่อนขา้งสูง 
พลงังานหมุนเวียนท่ีนิยมใช้กันมากได้แก่ ไมฟื้น ถ่าน 
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กากออ้ย และแกลบ โดยส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหุงตม้
ของครัวเรือนในชนบทและในอุตสาหกรรมอาหาร 
สัดส่วนการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย (final energy) ใน
สาขาการผลิตต่างๆ ของไทย แบ่งเป็น 4 สาขา ใหญ่ ๆ คือ 
สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาท่ีอยู่อาศัย
และธุรกิจ และสาขาคมนาคมขนส่ง ในการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า รัฐไดมี้การส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานหมุนเวียน 
เช่น พลงัลมพลงังานแสงอาทิตย ์พลงันํ้ าขนาดเล็ก และ
พลังงานจากกาก หรือเศษวสัดุเหลือใช้ในการเกษตร 
หรือ กากจากการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ
การเกษตร ขยะมูลฝอย ไมจ้ากการปลูกป่า เป็นเช้ือเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้มีการประกาศรับซ้ือ
ไฟฟ้า จากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (small power producers) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา ซ่ึง ณ ปัจจุบนั มีผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก ท่ีไดรั้บการตอบรับซ้ือไฟฟ้าแลว้ จาํนวน 
56 ราย คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าท่ีเสนอขาย 2,366 เมกะวตัต ์
ในจาํนวนน้ีเป็นผูผ้ลิตรายเลก็ ท่ีขายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้ 
จาํนวน 37 ราย เป็นปริมาณ ไฟฟ้าท่ีเสนอขาย 1,220 เม
กะวตัต ์นอกจากพลงันํ้า และวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
แลว้ ยงัมีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนอ่ืนๆ ใน
การผลิตไฟฟ้าด้วย แต่ทั้ งน้ีส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ทดลอง เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน แสงอาทิตย ์การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม การผลิตไฟฟ้า จากพลงังาน
ความร้อนใตพิ้ภพ และ โครงการสาธิตเซลล์เช้ือเพลิง 
เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนั กฟผ. ไดด้าํเนินโครงการทดลองท่ี
ผลิต ไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าขนานเขา้ระบบจาํหน่ายของ 
กฟภ. แลว้ ดงัน้ี 

1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
รวมกาํลงัผลิตประมาณ 70 กิโลวตัต์ โดยจ่ายไฟฟ้า
ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าขนาดเล็กท่ีคลองช่องกลํ่ า 
จงัหวดัสระแกว้ ท่ีสถานีพลงังานทดแทน แหลมพรหม
เทพ จงัหวดัภูเกต็ และท่ีสถานีพลงังานแสงอาทิตย ์อาํเภอ
สนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม รวมกาํลงั
ผลิตประมาณ 192 กิโลวตัต์ ท่ีแหลมพรหมเทพ จงัหวดั
ภูเกต็ 

3. โครงการไฟฟ้าสาธิตจากพลงังานความร้อนใต้
พิภพ ขนาดกาํลงัผลิต 300 กิโลวตัต ์ท่ีอาํเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

4. โครงการโรงไฟฟ้าสาธิตเซลลเ์ช้ือเพลิง ขนาด
กาํลงัผลิต 50 กิโลวตัต ์โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 
ท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5. โครงการติดตั้ งระบบทํานํ้ าร้อนแสงอาทิตย ์
อุ ณ ห ภู มิ ป า น ก ล า ง  ด้ว ย ร ะ บ บ ท่ อ รั บ ค ว า ม ร้ อ น
แสงอาทิตย ์ขนาด 50 กิโลวตัต ์เพ่ือทดสอบความเป็นไป
ได ้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยโรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร 
ท่ีบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง 

6. โครงการสาธิตระบบผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
จากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้าน ในเขตกรุงเทพฯ 
รวม 10 หลงัโดยใช้เซลล์แสงอาทิตยแ์บบผลึก ขนาด 
2.25 กิโลวตัต์สาํหรับบา้น จาํนวน 8 หลงั และใชเ้ซลล์
แสงอาทิตยแ์บบอะมอร์ฟัสซิลิกอน ขนาด 2.88 กิโลวตัต ์
สาํหรับบา้น จาํนวน 2 หลงั เพ่ือพฒันาสาธิตเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้า จากเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า จากเซลลแ์สงอาทิตยใ์ช้เอง
ภายในบ้าน และขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับ กฟผ.  ซ่ึง
โครงการสาธิตดังกล่าว  จะ ช่วยสนับสนุนให้ เ กิด
อุตสาหกรรม การผลิตเซลลแ์สงอาทิตยใ์นประเทศไทย
พลงังานหมุนเวียน ท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวขา้งตน้ 
เป็นพลงังานท่ีสะอาด อย่างไรก็ตามการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า จากพลงังานหมุนเวียนเหล่าน้ี ยงัไม่สามารถเป็น
แหล่งพลงังานขนาดใหญ่ได ้รวมทั้ง ราคายงัสูงมากอีก
ด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในช่วงท่ีผ่านมา มีความก้าวหน้าไปมาก 
ตน้ทุนลดลงมากเช่นกนั แต่ก็คงยงัสูงอยู่เม่ือเทียบกบัการ
ผลิต ไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ดงันั้นคงตอ้ง
ใชร้ะยะเวลากว่า 10 ปีข้ึนไป ในการพฒันา มาใชใ้นเชิง
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พาณิชย ์ตน้ทุนจึงจะตํ่าลง จนสามารถแข่งขนักบัพลงังาน
ฟอสซิลได ้

บทสรุป  

ส่ิงมีชีวิตต้องอาศัยพลังงานในการดํารงชีวิต 
มนุษย์ได้ใช้พลังงานมาจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ มาใช้
ประโยชน์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานชีวมวล 
พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ พลงังานนํ้าข้ึนนํ้าลง พลงังาน
คล่ืนในทะเล พลงังานไฮโดรเจน ส่วนแหล่งพลงังาน
ส้ินเปลือง ได้แก่ พลงังานฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ 

ดงันั้น ในการใชพ้ลงังานตอ้งคาํนึงถึงแหล่งพลงังานท่ีมี
อยู่ รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ในทุก ๆ ดา้น
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากพลงังานหมุนเวียนมีหลาย ๆ ดา้น ทั้ง
การรักษาส่ิงแวดลอ้มลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิล จาํพวกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมต่าง ๆ อีก
ทั้ งลดการนําเข้าเช้ือเพลิงพวกน้ีจากต่างประเทศ และ
พลงังานเช้ือเพลิงยงัใหผ้ลตอบแทนการลงทุนท่ีน่าสนใจ
อีกดว้ย ซ่ึงวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรสามารถนาํมาเป็น
เช้ือเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และถือว่าเป็นการ
สร้างประโยชน์จากส่ิงด้อยค่าให้กลับมามีค่าในการ
พฒันาประเทศได ้นอกจากน้ียงัช่วยบรรเทาปัญหาการ
เ พ่ิ ม ก า ร ส ะ ส ม ข อ ง ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ใ น
บรรยากาศ ท่ีจะนาํไปสู่การเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกและ
จะทาํให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน ภาพรวมปัจจัยในการ
พิจารณาเลือกใช้เช้ือเพลิงของประเทศจะตอ้งคาํนึงถึง
ปัจจยัสาํคญั ๆ คือ การกระจาย ของแหล่งเช้ือเพลิง ราคา
และต้นทุนในกา รผลิต  ควา มมั่นคงในกา รจัดห า 
ผลกระทบท่ีจะมีต่อ ส่ิงแวดลอ้ม และประสิทธิภาพใน
การใชท้รัพยากรประเทศไทยมีแหล่งพลงังานของตนเอง
นอ้ยมากตอ้งพ่ึงพาพลงังานจากต่างประเทศถึงร้อยละ 60 

ของความต้องการพลังงานพาณิชย์ทั้ งหมด และก๊าซ

ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในประเทศก็มีอยู่ ไม่เพียงพอกบัความ
ต้องการใช้ภายในประเทศในระยะยาว ดังนั้น การใช้
ทรัพยากรพลงังานท่ีมีอยู ่อยา่งจาํกดั ควรใหมี้การใชอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และหากพิจารณาปริมาณ
เช้ือเพลิงท่ีมี อยู่ทัว่โลก ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณ
สาํรองมากกว่าก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนั กล่าวคือ หากมี
การใช้ถ่านหินในระดับปัจจุบันและไม่มีการค้นพบ
เพ่ิมเติม โลกเราสามารถใชถ่้านหินต่อ ไปไดอี้กถึง 220 ปี 
ในขณะท่ีก๊าซธรรมชาติมีเหลือใชไ้ด ้64 ปี ส่วนนํ้ามนันั้น
มีเหลือใช้อีกเพียง 42 ปี เท่านั้น ดงันั้นราคาถ่านหินจึง
ค่อนข้างตํ่าและมีเสถียรภาพค่อนข้างมากสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าโดยก๊าซธรรมชาติ ตามแผนพฒันากาํลงัผลิต
ไฟฟ้าของ กฟผ. สูงมาก หากมีการส่งเสริมใหใ้ชเ้พ่ิมมาก
ข้ึน จะก่อให้เกิดความเส่ียง ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ 
เพราะระบบการผลิตไฟฟ้า จะพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติมาก
เกินไป ซ่ึงการพ่ึงพาพลังงานชนิดใดชนิดหน่ึง มาก
เกินไป จะก่อใหเ้กิดความเส่ียง ในการจดัหาพลงังานของ
ประเทศ เช่น หากเกิดกรณีปัญหา ความขัดแย้งทาง
การเมืองระหว่างประเทศ เกิดสงคราม ระบบท่อส่งก๊าซ
ขดัขอ้ง หรือ ปริมาณ สาํรองเหลือนอ้ย เป็นตน้ อาจทาํให้
การจดัหาพลงังานจากแหล่งอ่ืน หรือ ชนิดอ่ืนมาทดแทน
ได ้ไม่ทนักบัความตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ ต่อความ
มัน่คงของประเทศ โดยอาจทาํให้เกิดการ หยุดชะงกัใน
ร ะ บ บ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า  แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง การดาํเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ตอ้ง
หยุดช ะงักไปด้วย  ดังนั้ น  นโยบายพลังงานจึงให้
ความสําคัญต่อการกระจาย แหล่งพลังงานเพ่ือความ
มัน่คง ในการจดัหาพลงังานของประเทศ ถ่านหินน่าจะ
เป็นเช้ือเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยใน
อนาคต 
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สเปซเวกเตอร์พลัส์วดิมอดูเลช่ันสําหรับอนิเวอร์เตอร์สองเฟส 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีนาํเสนอสเปซเวกเตอร์พลัส์วิดมอดูเลชัน่สําหรับอินเวอร์เตอร์สองเฟสเพื่อใช้สําหรับขบัเคล่ือน

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํสองเฟสท่ีดดัแปลงมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํเฟสเดียวชนิดหมุนดว้ยตวัเก็บประจุ โดย
กล่าวถึงหลกัการของสเปซเวกเตอร์พลัส์วิดมอดูเลชั่นและการนาํไปใช้ขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํสองเฟส 
ซ่ึงสเปซเวกเตอร์พลัส์วิดมอดูเลชัน่มีแรงดนัไฟฟ้ามูลฐานเอาตพ์ุตสูงสุด 70.7 % ของแรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรง ท่ี
ดัชนีการมอดูเลตเท่ากับ 0.707 ส่วนวิธีการควบคุมมอเตอร์ใช้แรงดันต่อความถ่ีคงท่ี ระบบทั้ งหมดใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจาํลองการขบัเคล่ือน 
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Abstract 
This paper presents a space vector pulse width modulation(SVPWM) for the two-phase inverter for drives 

the two-phase induction motor which is modified from a single-phase split capacitor induction motor(SPCIM). This 
work refers to the principle of the space vector pulse width modulation and apply to the two-phase induction motor 
drive. The space vector pulse width modulation has a fundamental output voltage 70.7 % of dc bus voltage at 
modulation index equal to 0.707. The motor control method uses the v/f constant. The overall system is simulated for 
drive by the computer program. 
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ความนํา  

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนําเฟสเดียว(SPIM) ถูก
นาํมาใชก้นัอย่างกวา้งขวางตามท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงไดเ้ขา้ไปมี
บทบาทกับเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น พัดลม 
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้(ณัฐพงศ์  เมืองจนัทร์, 2555) 

ในอุตสาหกรรมปัจจุบนันิยมใช้ในทางกล เช่น การใช้
สายพานและเฟืองทดในการปรับความเร็วรอบ ซ่ึงทาํให้
เค ร่ืองจักรโดยรวมมีขนาดใหญ่ข้ึนและส้ินเปลือง
พลงังาน SPIM หากนาํมาใชใ้นการปรับความเร็วรอบ
แล้วจะมีปัญหาในย่านความถ่ีตํ่ าคือ ประสิทธิภาพตํ่า 
สลิปมีค่ ามาก และแรงบิดกระ เ พ่ือมสูง (Blaabjerg, 

Lungeanu, Skaug & Tonnes,

สําหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํสอง
เฟสตอ้งใช้อินเวอร์เตอร์ในการขับเคล่ือน วิธีท่ีง่ายคือ
เทคนิคไซน์พลัส์วิดมอดูเลชัน่ (SPWM) (ณัฐพงศ ์ เมือง
จนัทร์, 2556) แต่มีการสูญเสียจากการสวิตซ์สูง ทาํใหไ้ด้
แรงดนัไฟฟ้ามูลฐานนอ้ยลง บทความน้ีจึงนาํเสนอสเป
ซเวกเตอร์พลัส์วิดมอดูเลชัน่ไดแ้รงดนัไฟฟ้ามูลฐานมาก
ข้ึนเม่ือดชันีมอดูเลตเท่ากนั โดยอธิบายถึงหลกัการและ
การนาํไปใชร่้วมกบัมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํ  

 2004) ปัญหาน้ีเกิดจากการ
ต่อของตวัเกบ็ประจุ งานวิจยัส่วนใหญ่จึงไดด้ดัแปลงเป็น
มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํสองเฟสและใชอิ้นเวอร์เตอร์ 3 

ก่ิง(Correa, Jacobina, Lima, & Da Silva, 2002) จ่าย
แรงดนัใหก้บัมอเตอร์ตามภาพ 1  
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ภาพ 1  อินเวอร์เตอร์ 3 ก่ิง จ่ายแรงดนัใหก้บัมอเตอร์ 

 

 

หลักการของสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลช่ันสําหรับ

อนิเวอร์เตอร์สองเฟส 

สําหรับเทคนิคของสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอ
ดูเลชั่น (SVPWM) แบ่งการทํางานของสวิตซ์กําลัง
ออกเป็น 8 จงัหวะ  6 เซกเตอร์ โดยสถานะของสวิตซ์
แทนดว้ยเวกเตอร์แรงดนั 0 6V V−

 
 ซ่ึงให้แรงดนัไฟฟ้า

มูลฐานทางด้านเอาต์พุตมีค่าสูงข้ึนและช่วยลดค่าการ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการสวิตซ์ได ้จากภาพ 1 สวิตซ์
กาํลงั 1 3 5, ,S S S กาํหนดสัญลกัษณ์เป็น “1” มีค่าเท่ากบั 

dcV  เป็นสวิตซ์กาํลงัก่ิงบน และ 2 4 6, ,S S S เป็นสวิตซ์
กาํลงัก่ิงล่าง กาํหนดสญัลกัษณ์เป็น “0” มีค่าเท่ากบั − dcV   

ส่วนเวกเตอร์แรงดนัเอาตพ์ุตกาํหนดโดยสวิตซ์ 8 สถานะ 

มี เ ว ก เ ต อ ร์ แ ร ง ดั น เ ป็ น  0


V =[000] ,…., 7


V =[111] 

ตามลาํดบั โดยเวกเตอร์แรงดนั 2


V , 5


V  มีความยาวเท่ากบั 

2 2 dcV  เวกเตอร์แรงดนั 1 3,V V
 

 4,V
 และ 6


V  มีความ

ยาวเท่ากบั 2 dcV และเวกเตอร์แรงดนั 0


V , 7


V  มีความยาว

เท่ากบั 0  เขียนสรุปสถานะลาํดบัการสวิตซ์กาํลงัไดต้าม
ตาราง 1 โดยท่ี s

sdv และ s
sqv  เป็นแรงดนัตกคร่อมขดลวด

ทั้งสองตามลาํดบั 

 

ตาราง 1  

ลาํดับการสวิตซ์กาํลงั 
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ภาพ 2  สเปซเวกเตอร์แรงดนั 

 

 จากตาราง 1 แสดงสเปซเวกเตอร์แรงดนัไดด้งั
รูป 2ในช่วงเวลาของการสุ่ม(sampling) เวกเตอร์แรงดนั
เอาตพ์ุตแสดงไดด้งัสมการท่ี (1)  

                                    

0 71
0 1 7.......

2 2 2o
s s s

t ttU U U U
T T T

= + + +
        (1) 

 

 เม่ือ 0 1 7, ,....t t t คือช่วงเวลาท่ีสวิตซ์ทาํงาน (turn-on)  

                          ของเวกเตอร์แรงดนั 0 7,....,V V
 

 

     sT    คือเวลาการสุ่ม(sampling) 

 

สาํหรับในเซกเตอร์ 1 ซ่ึงสามารถเขียนเวกเตอร์แรงดนั
เอาตพ์ุตไดด้งัน้ี 

 

1 2
1 22 2
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o o

s s

t tU V e U U
T T

θ= = +
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เม่ือ   1
1 1

jU V e θ=


   (3)
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2 2
jU V e θ=



   (4) 

1 2 0 72sT t t t t= + + +     (5) 

สําหรับ 1V  , 2V  , 1θ   และ 2θ  สามารถหาได้
จากแต่ละเซกเตอร์ดงัรูป  2  ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

(counter clockwise)  นาํสมการท่ี (3) และ (4) แทนใน
สมการท่ี (2) จะไดเ้ป็น 

 
1
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2

sin sin sin
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o o
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  (6) 

 

ดงันั้นเราจะไดเ้วลาสวิตซ์ดงัสมการท่ี (7) และ (8)     

 

                2
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โดยท่ี 
2

o

dc

VM
V

=  มีค่า 0 2 2M≤ ≤  

เม่ือ      oV       คือขนาดสูงสุดของแรงดนัเฟส   

 2 dcV    คือขนาดแรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ผลรวมของสองช่วงเวลาทาํงานสเปซเวกเตอร์ใน
แต่ละเซกเตอร์จะไม่เกินคร่ึงหน่ึงของคาบเวลาของ
คล่ืนพาห์ (จักรพงษ์ จารุมิศร์ , 2552) เ ม่ือแทนค่า       
M =  

2
o

dc

V
V

 ลงในสมการท่ี (7) และ (8) จะหา

ความสมัพนัธ์ของแรงดนัเฟสเอาตพ์ุต oV  ไดด้งัสมการท่ี 

(9)  

 

       1 2 2 90 2cos 1
2 2 2

o o

s dc

Vt t
T V

θ −+
= ≤ 

 



   (9) 

  (3.33) 

 

จากสมการท่ี(9) จะได ้ 2o dcV V=   ซ่ึงเง่ือนไขน้ีจะ
เป็นจริงต่อเม่ือแรงดนัเอาตพ์ุต ,maxoV  ในแต่ละเฟสมีมุม 

45oθ =   จากสมการท่ี (7) และ (8) จึงเป็นแนว ทาง
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สาํหรับหาเวลาสวิตซ์ในเซกเตอร์ 2 ถึง 6 โดยการแทนค่า
1V , 2V  , 1θ และ 2θ  ลงในสมการดงักล่าว 

ดงันั้นสรุปการคาํนวณหาเวลาสวิตซ์ใดๆ ใน 6  เซกเตอร์
ไดด้งัตาราง 2  และแสดงแผนผงัการสวิตซ์ในแต่ละ
เซกเตอร์ไดด้งัภาพ 3  
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(ก)  เซกเตอร์ 1                                                            (ข)  เซกเตอร์ 2 

 

ภาพ 3 แผนผงัการสวิตซ์จากการคาํนวณเวลาสวิตซ์ในแต่ละเซกเตอร์ 
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(ค)  เซกเตอร์ 3                                                          (ง)  เซกเตอร์ 4 
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(จ)  เซกเตอร์ 5                                                          (ฉ)  เซกเตอร์ 6 

 

ภาพ 3 แผนผงัการสวิตซ์จากการคาํนวณเวลาสวิตซ์ในแต่ละเซกเตอร์(ต่อ) 

 

จากภาพ 3 ช่วงเวลาสวิตซ์ทาํงาน (สีเทา) กาํหนด
เป็นบวก (+) และช่วงเวลาสวิตซ์ไม่ทาํงานกาํหนดเป็น
ลบ(–) ดงันั้นคาํนวณค่าแรงดนัอา้งอิงเทียบ 

กบัแรงดนัท่ีจุด O ของแรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรงใน
แต่ละเซกเตอร์ไดต้ามตาราง 3  จะไดแ้รงดนัเฟสอา้งอิง 

,aov  bov และ cov  ทั้งหมด 6 เซกเตอร์ดงัรูป 4 

 

ตาราง 3   

การคาํนวณหาแรงดนัอา้งอิง 
 

Sector 1   (0 45 )oθ≤ ≤   Sector 2  (45 90 )oθ≤ ≤   

1 2

2 2ao dc
s s

t tv V
T T
 

= + 
 

 

1 2

2 2bo dc
s s

t tv V
T T

 
= − + 

 
 

1 2

2 2co dc
s s

t tv V
T T

 
= − − 

 
 

32

2 2ao dc
s s

ttv V
T T
 

= − 
 

 

32

2 2bo dc
s s

ttv V
T T
 

= + 
 

 

32

2 2co dc
s s

ttv V
T T

 
= − − 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

Sector 3  (90 180 )oθ≤ ≤   Sector 4   (180 225 )oθ≤ ≤   

3 4

2 2ao dc
s s

t tv V
T T

 
= − − 

 
 

3 4

2 2bo dc
s s

t tv V
T T
 

= + 
 

 

   

3 4

2 2co dc
s s

t tv V
T T

 
= − + 
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2 2ao dc
s s

ttv V
T T

 
= − − 

 
 

54

2 2bo dc
s s

ttv V
T T
 

= − 
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2 2co dc
s s

ttv V
T T
 

= + 
 

 

Sector 5  (225 270 )oθ≤ ≤   Sector 6  (270 360 )oθ≤ ≤   

5 6

2 2ao dc
s s

t tv V
T T

 
= − + 

 
 

5 6

2 2bo dc
s s

t tv V
T T

 
= − − 

 
 

5 6

2 2co dc
s s

t tv V
T T
 

= + 
 

 

6 1

2 2ao dc
s s

t tv V
T T
 

= + 
 

 

6 1

2 2bo dc
s s

t tv V
T T

 
= − − 

 
 

6 1

2 2co dc
s s

t tv V
T T
 

= − 
 

 

Time :2 ms/div

0

0.2 V

covaovbov

 
 

ภาพ 4 แรงดนัเฟสอา้งอิงหน่ึงหน่วยต่อยนิูตเม่ือ  
          M =  2 2  

 

จากภาพ  4 เ ม่ือนํา รูปคล่ืนมาเปรียบเทียบกับ
สัญญาณคล่ืนพาห์(คล่ืนสามเหล่ียม)ดังรูป 5 ซ่ึงถูก
กาํหนดดว้ยความถ่ีสวิตซ่ิง(switching frequency) และมี
ขนาดหน่ึงหน่วย จะได้สัญญาณ PWM สําหรับขับนํา

สวิตซ์กําลัง 1S  ถึง 6S  โดยผลต่างของแรงดันด้าน
เอาตพ์ุตของอินเวอร์เตอร์ท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์   จะได ้

m ac ao cov v v v= = −   (10) 

 a bc bo cov v v v= = −   (11) 

จากสมการท่ี (10) และ (11) จะไดแ้รงดนัไฟฟ้ามูลฐานดงั
สมการท่ี (12)  และ (13) 

1 2 2 sin
4d ao co dcv v v M V π = − = ⋅  

 
   (12) 

1 2 2 cos
4q bo co dcv v v M V π = − = ⋅  

 
   (13) 

 

จากสมการท่ี (12) และ (13) แรงดนัเอาตพ์ุตทาํมุม
เฟสต่างกนั 90 องศา ซ่ึงมีแรงดนัไฟฟ้ามูลฐาน 1 1( , )d qv v  

70.7 % ของแรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรง (2 )dcV ท่ีดชันี
มอดู เลชั่น  2 2M =  โดยเป็นค่าสูง  สุดก่อนเกิด
แรงดนัช่วงโอเวอร์มอดูเลชัน่  
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Time :2 ms/div
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ภาพ  5 เ ท ค นิ ค ส เ ป ซ เ ว กเ ต อ ร์ พัล ส์ วิ ด ม อ ดู เ ล ชั่น
(SVPWM) ท่ี 2 2M =  

 

การใช้เทคนิคสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลช่ันขับเคลื่อน

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนําสองเฟส 

การนาํเทคนิคสเปซเวกเตอร์พลัส์วิดมอดูเลชัน่ไป
ใชข้บัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํสองเฟส ซ่ึงในท่ีน้ี
จะทาํการทดสอบกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยกาํหนด
พารามิเตอร์ของมอเตอร์ดังน้ี มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนํา
สองเฟสพิกดั 400 W แรงดนั 220 Vrms กระแส 4.3 A  

ความเร็วพิกดั 1430 rpm ความถ่ี 50 Hz ค่าความตา้นทาน
ขดลวดสเตเตอร์คือ sdR =  4.3Ω  และ 23.5sqR = Ω   

ค่าความตา้นทานขดลวดโรเตอร์คือ 5.91rdR = Ω  และ
9.98rqR = Ω  ค่าความเหน่ียวนาํไฟฟ้าขดลวดสเตเตอร์

คื อ  sdL =  0.42 H แ ล ะ  0.71=sqL H  ค่ า ค ว า ม
เหน่ียวนําไฟฟ้าขดลวดโรเตอร์คือ 0.42=rdL H และ

rqL =  0.71 H ค่าความเหน่ียวนาํไฟฟ้าร่วมคือ dM =  

0.4 H และ 0.68=qM H  ค่าโมเมนต์ความเฉ่ือยคือ 
20.0054= ⋅mJ kg m  และค่าอัตราส่วนระหว่าง

ขดลวดช่วยกับขดลวดหลักคือ 1.3n =  แสดงโครง 
สร้างระบบทดสอบไดด้งัรูป 6  โดยใช้วิธีควบคุมแบบ
แรงดนัต่อความถ่ี(V/f )คงท่ี  

 

ωm

DC-Bus Voltage

+ -

INVERTERSVPWM

1S

3S

5S

3

TPIM

Servo

Load

ω

∫

M

θo

Look-up table

Encoder

 
 

ภาพ 6 การควบคุมแบบแรงดนัต่อความถ่ี (V/f) คงท่ี 

 

จากภาพ  7 เ ม่ือทําการป้อนความถ่ี  ω = 314 

rad/s(=50Hz) กระแสขณะเร่ิมทาํงานมีค่าสูงเพ่ือสร้าง
แรงบิดเร่ิมตน้  ความเร็วรอบ ( )mω ของมอเตอร์ค่อยๆได้
เ พ่ิมข้ึนเป็นลักษณะแรมป์ซ่ึง ข้ึนอยู่กับค่า  mJ  เ ม่ือ
มอเตอร์หมุนดว้ยความเร็วรอบสูงสุด กระแส ( , )s s

sd sqi i

จะมี ค่ า ลดล งแล ะแรง บิด ( )mT ลด ลงเ ข้า ใก ล้ศูน ย ์ 

เน่ืองจากใชแ้รงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรง 310 V จะได้
แรงดนัไฟฟ้ามูลฐานเท่ากบั 220 Vp (=156 Vrms) เม่ือมี
การป้อนโหลดพิกดัขนาด 2.5 Nm  มอเตอร์จะดึงกระแส
สูงข้ึนเพ่ือสร้างแรงบิดตา้นกลบัทาํใหค้วามเร็วรอบลดลง
ชัว่ขณะเหลือ 1400 rpm เป็นดงัภาพ 8 เม่ือปลดโหลด
ออกแล้ว กระแส แรงบิด และความเร็วรอบจะเข้าสู่
สภาวะคงตวัตามเดิม ในกรณีเดียวกนัหากใชแ้รงดนับสั
ไฟฟ้ากระแสตรง 440 V จะได้แรงดันไฟฟ้ามูลฐาน
เท่ากบั 311 Vp (= 220 Vrms) และเม่ือมีการป้อนโหลด
ขนาดเท่าเดิม ทาํให้ความเร็วรอบลดลงเหลือ 1450 rpm 

เป็นดังรูป 9  จะเห็นได้ว่าความเร็วรอบลดลงต่างกัน
ในขณะมีการป้อนโหลดเม่ือเปรียบเทียบกบัรูป 8  เป็นผล
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เน่ืองมาจากแรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีต่างกนัซ่ึงจะมี
ผลต่อแรงดนัไฟฟ้ามูลฐานของ SVPWM โดยมีค่าเป็น 
70.7 % ของแรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรง ดงันั้นในทาง
ปฏิบติัควรจะตอ้งมีแหล่งจ่ายแรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรง
สูงมากพอเพ่ือจะทําให้มอเตอร์รองรับโหลดได้และ
ความเร็วรอบจะเป็นไปตามพิกดัของมอเตอร์ดว้ย  

0

0

Time :100 ms/div

mT

10 A

ωm

s
sdi s

sqi

10 Nm

600 rpm

Ramp function

 
 

ภาพ 7 ลกัษณะของกระแส ความเร็ว และแรงบิด เม่ือ
แรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรง 310 V 

0
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ภาพ 8 ลกัษณะของกระแส ความเร็ว และแรงบิด เม่ือ
แรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรง 310 V ขณะป้อนโหลด 

0

0

Time :100 ms/div

mT

10 A
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s
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ภาพ 9 ลกัษณะของกระแส ความเร็ว และแรงบิด เม่ือ
แรงดนับสัไฟฟ้ากระแสตรง 440 V ขณะป้อนโหลด 

 

บทสรุป 

เทคนิคสเปซเวกเตอร์พลัส์วิดมอดูเลชั่นสําหรับ
อิ น เ ว อ ร์ เ ต อ ร์ ส อ ง เ ฟ ส ถู ก นํา ม า ใ ช้ เ ป็ น ตัว ส ร้ า ง
สญัญาณขบันาํสวิตซ์กาํลงัใหก้บัมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํ
สองเฟสท่ีดดัแปลงมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํเฟส
เดียวชนิดหมุนด้วยตัวเก็บประจุ ซ่ึงเป็นวิธี ท่ีทําให้
แรงดนัไฟฟ้ามูลฐานทางดา้นเอาต์พุตมีค่าสูงกว่าเทคนิค
ไซน์พัลส์วิดมอดูเลชั่นถึง 41 % ท่ีดัชนีการมอดูเลต
เท่ากัน  ในทางอุตสาหกรรมการใช้เทคนิค  สเปซเวก
เตอร์พลัส์วิดมอดูเลชัน่สาํหรับอินเวอร์เตอร์สองเฟสเพ่ือ
ขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํสองเฟส ควรจะตอ้งหา
แหล่งจ่ายแรงดันบัสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมากพอเพ่ือ
ชดเชยความสูญเสียจากการสวิตซ์ เน่ืองจากวิธีดงักล่าว
ไดแ้รงดนัไฟฟ้ามลูฐานเอาตพ์ุตท่ี 70.7 % ของแรงดนับสั
ไฟฟ้ากระแสตรง ซ่ึงแรงดัน ไฟฟ้ามูลฐานเอาต์พุตมี
ความสาํคญัต่อการรองรับโหลด ถา้มีค่านอ้ยเกินไปจะไม่
สามารถรับโหลดท่ีพิกัดได้และยงัทาํให้ความเร็วรอบ
ลดลงอยา่งมากในขณะรับโหลดอีกดว้ย   
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เคร่ืองยนต์สเตอร์ลงิ; เคร่ืองยนต์ความร้อนเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
Sterling Engine; Eco-friendly Heat Engines for Produce Electricity 

 
                                                                                                         กิจธนาพฒัน์ บรรดลนพรัตน์, สมบติั ทีฆทรัพย ์และ  บดินทร์ชาติ สุขบท 

 
บทคดัย่อ 

 เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงเป็นเคร่ืองยนต์ความร้อนท่ีกาํลังได้รับความสนใจในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถใช้
แหล่งกาํเนิดความร้อนไดห้ลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งกาํเนิดความร้อนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ความร้อนจาก
แสงอาทิตย ์จากผลิตภณัฑเ์หลือใชท้างการเกษตร และอ่ืน ๆและยงัสามารถนาํเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงไปประยุกตใ์ชก้บั
งานหลายประเภท ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอ่ืน ๆ บทความน้ีนาํเสนอความรู้พื้นฐานของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง ใน
ดา้นประวติัความเป็นมา หลกัการทาํงาน ส่วนประกอบ การพฒันาและการประยกุตใ์ช ้สาํหรับโลกในอนาคต 

คาํสําคญั: เคร่ืองยนตค์วามร้อน, เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง, หลกัการทาํงานเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง 
 

 
Abstract 

Sterling engine is a heat engine which currently receives high interest all over the world due to their wide 
variety of possible heat sources input, especially those which are environmental friendly, such as heat from sun light, 
agricultural waste, and so on. And they can be used for several applications, particularly for electricity production and 
others. This paper presents basic knowledge of Sterling engine on history, principles, components, it’s development 
and application for the future world. 
   

Keywords: heat engine, sterling engine, sterling engine working principle 
 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบัน  มีความพยายามในการพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี เพื่อให้ไดแ้หล่งผลิตและใช้
พลัง ง าน ท่ีปลอดภัย  เ ป็น มิตร ต่อ ส่ิ งแวดล้อม  มี
ประสิทธิภาพสูง และราคาถูก เน่ืองมาจากแหล่งพลงังาน
สํารองของโลกท่ีใช้กนัในปัจจุบนัอนัไดแ้ก่นํ้ ามนั และ
แก๊สธรรมชาติท่ีมีราคาสูงข้ึน และกาํลงัใกลจ้ะหมดไปใน
ไม่ชา้น้ี 

 เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงเป็นหน่ึงในส่ิงประดิษฐ์ท่ี
กํ า ลัง ไ ด้ รั บคว ามสนใจ ใน ปั จ จุบัน  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
แหล่งกาํเนิดพลงังานรูปแบบท่ีใช้ไดส้ะดวกในอนาคต 
เน่ืองจากเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงเป็นเคร่ืองยนตท่ี์ไม่มีการ
สันดาปภายในจึงไม่มีการปล่อยแก๊สท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตรง 
นอกจากน้ียงัสามารถใชค้วามร้อนจากหลากหลายแหล่ง
เพื่อใช้ในการขบัเคล่ือนได ้เช่น ความร้อนเหลือท้ิงจาก
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โรงงานอุตสาหกรรม ความร้อนจากแสงอาทิตย  ์และ
ความร้อนใตพ้ิภพ เป็นตน้  

ในการวิจยัพฒันา มีการพยายามนาํเคร่ืองยนต์
สเตอร์ลิงไปประยกุตใ์ชง้านท่ีหลากหลาย เช่น ใชใ้นการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย ์
(Chen, et.al., 1998, pp. 805-806) มีความพยายามในการ
พฒันาเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงทาํงานท่ีอุณหภูมิมีความต่าง
ค่านอ้ย (Islam, Rahman, & Halder, 2012, pp. 1-3) การ
สร้างเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงโดยใช้ลูกสูบแบบโรตารี 
(Foster, 2012, pp. 96-106) ตลอดจนการนาํไปใชใ้นงาน
ดา้นอ่ืน เช่นใชใ้นการสูบนํ้ าในชนบทท่ีห่างไกลโดยใช้
แสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งความร้อน (Rakesh, & Patal, 2013, 
pp.864-868) และการใช้ในการระบายความร้อนจาก
หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ (Prakash & 
Guruvayurappan, 2011, pp. 1941-1943) เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้
ความร้อนจากแสงอาทิตย ์
Note. from  SOLAR DISH/STIRLING POWER SYSTEMS 
by SOLAR DISH, Retrieved from 
http://www.stirlingengines.org.uk/sun/sola3.html 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 การใชเ้คร่ืองยนตส์เตอร์ลิงระบายความร้อนจาก
หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ 
Note. from  World's First Powerless Air Cooler on a 
Motherboard! MSI presents, by Air Power Cooler chipset 
cooler with ECO concept at CeBIT , Retrieved from 
http://www.stirlingengines.org.uk/sun/sola3.html 
 
เคร่ืองยนต์ความร้อน 
 เคร่ืองยนต์ความร้อน (Heat Engines) เป็น
อุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีแปลงพลังงานความร้อนให้เป็น
พลงังานกลอย่างต่อเน่ือง โดยเคร่ืองยนตจ์ะแปลงความ
ร้อนท่ีอุณหภูมิสูงท่ีป้อนให้บางส่วนให้เป็นงาน และ
เปล่ียนงานให้เป็นพลงังานกล ไฟฟ้า หรือพลงังานใน
รูปแบบอ่ืน ส่วนความร้อนท่ีไม่สามารถใช้ได้ ก็จะถูก
ระบายออกท่ีแหล่งความร้อนอุณหภูมิตํ่า (Serway, 1982) 
 

 
 

ภาพ 3 หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตค์วามร้อน 
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เคร่ืองยนต์ความร้อนเป็นเคร่ืองยนต์ท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างสูง เน่ืองจากแหล่งกาํเนิดพลงังานความ
ร้อนท่ีจะนํามาใช้ขบัเคล่ือนเคร่ืองยนต์หาได้ง่ายและ
หลากหลาย จึงมีการประดิษฐ์เคร่ืองยนต์ความร้อนใน
หลายรูปแบบ เช่น เคร่ืองยนต์ไอนํ้ า เคร่ืองยนต์ออตโต 
เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง เป็นตน้ (Young & Freedman, 2000)  

 
ประวตัิเคร่ืองยนต์สเตอร์ลงิ 

Robert Sterling นกัประดิษฐช์าว สก็อตแลนด ์
ประดิษฐเ์คร่ืองยนตส์เตอร์ลิงข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2359 
(Cinar & Karabulut, 2004, p. 57) ในลกัษณะเคร่ืองยนต์
ความร้อนระบบปิดโดยอาศัยอากาศเป็นสารทํางาน
จุดเด่นของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงคือเป็นเคร่ืองยนตส์ันดาป
ภายนอกท่ีเงียบ ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
สามารถใช้แหล่งความร้อนได้หลากหลาย  ( Islam, 
Rahman & Halder, 2012, p. 1; Cinar & Karabulut, 2004, 
p. 57) 

 
ส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์สเตอร์ลงิ 
 หลงัจากการประดิษฐ์เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงเม่ือ 
100 กว่าปีท่ีแลว้ ก็มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมากมาย ทั้ง
ด้าน รูปแบบและประสิทธิภาพ  แต่อย่างไรก็ตาม
เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงทุกรูปแบบยงัคงประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบหลกั (Foster, 2012, pp 95-96; Haywood, 
2012, pp1-2; Kongtragool & Wongwises, 2003, p. 134) 
คือ 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 4 ส่วนประกอบพื้นฐานของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง 

แหล่งให้ความร้อน (Heat sources) ความร้อน
ท่ีให้แก่เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิง มีท่ีมาจากหลากหลาย เช่น 
พลงังานความร้อนจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงทุกรูปแบบ 
พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตย  ์พลงังานความร้อน
จากใตพ้ิภพ และความร้อนจากการสลายตวัของปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ เป็นตน้  

ตัวรับความร้อน (Hot side heat exchanger) 
ในเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงท่ีมีขนาดเล็ก จะใช้ผนังของ
เคร่ืองยนต์ซ่ึงส่วนใหญ่ทาํจากวสัดุท่ีนาํความร้อนได้ดี
เป็นตัวรับความร้อน และส่งต่อความร้อนไปยงัสาร
ทาํงาน แต่สาํหรับเคร่ืองยนตข์นาดใหญ่หรือเคร่ืองยนตมี์
ประสิทธิภาพการทาํงานสูง ตวัรับความร้อนจะไดรั้บการ
ออกแบบเป็นพิเศษ เช่น มีการเพิ่มพื้นท่ีตวัรับความร้อน 
การใช้โลหะท่ีมีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง 
หรือใช้เทคโนโลยีอ่ืนเพื่อช่วยให้สามารถถ่ายเทความ
ร้อนใหแ้ก่สารทาํงานอยา่งรวดเร็ว  

สารทํางาน (Working Fluid) สารทาํงานท่ี
นิยมใชจ้ะเป็นอากาศ หรือแก๊สอ่ืน เช่น ไฮโดรเจน ฮีเลียม 
หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงจะให้ประสิทธิภาพการ
ทาํงานสูงกว่าอากาศ สารทาํงานจะทาํหน้าท่ีแลกเปล่ียน
ความร้อนระหว่างตวัรับความร้อนและตวัระบายความ
ร้อนในเคร่ืองยนต ์ตามปกติสารทาํงานจะถูกบรรจุอย่าง
มิดชิดภายในระบบเคร่ืองยนต ์โดยไม่มีการร่ัวไหล ซ่ึงจะ
เป็นการลดทอนประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองยนต ์
 ลูกสูบไล่ (Displacer piston) ลูกสูบไล่ใน
เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงจะมีเฉพาะในเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิง
บางแบบ เช่น แบบเบตา้ และแบบแกมม่า โดยลูกสูบไล่
จะทาํหนา้ท่ีไล่สารทาํงานใหเ้คล่ือนท่ีระหว่างตวัรับความ
ร้อนท่ีอยู่ทางด้านร้อนและตัวระบายความร้อนท่ีอยู่
ทางดา้นเยน็ของเคร่ืองยนต ์โดยปกติลูกสูบไล่จะมีขนาด
เล็กกว่าห้องสูบเล็กน้อยเพ่ือให้สารทาํงานสามารถไหล
ผา่นได ้

ลูกสูบกาํลงั (Power piston) โดยทัว่ไปลูกสูบ
กาํลงัจะมีขนาดเล็กกว่าลูกสูบไล่ ลูกสูบกาํลงัทาํหน้าท่ี

ลกูสูบไล่ 

ดา้นเยน็ 

ความร้อน 
เขา้สู่ระบบ 

ความร้อนออกจากระบบ 

ลกูสูบกาํลงั 

ดา้นร้อน 
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A 

B 
ความดนั 

ปริมาตร 

A 

B 
ความดนั 

ปริมาตร 

C 

รองรับการขยายตวัและอดัตวัของสารทาํงานท่ีถูกบรรจุ
อยู่ในเคร่ืองยนต์ กาํลงัท่ีไดจ้ากเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิง
ทั้งหมดมาจากลูกสูบกาํลงัน้ี 
 ตัวระบายความร้อน (Cold side heat 
exchanger) เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงขนาดเล็กจะใช้ผนัง
ด้านเย็นของเคร่ืองยนต์เป็นตัวระบายความร้อน แต่
สํ าห รับ เค ร่ือ งยนต์ขนาดใหญ่ห รือต้อ งการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทาํงานจะมีการออกแบบเป็นพิเศษ เช่น 
เพิ่มพื้นท่ีการระบายความร้อน ใชโ้ลหะท่ีมีสัมประสิทธ์ิ
การนาํความร้อนสูง หรือมีระบบระบายความร้อนท่ีใช้
ของเหลว เช่น นํ้า เป็นตวัระบายความร้อน 

ส่วนรับแรงจากลูกสูบ ทาํหนา้ท่ีในการรับแรง
จากลูกสูบเพ่ือนาํไปใชท้าํงาน และยงัออกแบบเพื่อสร้าง
ความต่างเฟสของลูกสูบกาํลงัและลูกสูบไล่ เพื่อใช้ใน
การขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตใ์นวฎัจกัรรอบต่อไป โดยทัว่ไป 
นิยมใช้ลอ้ตุนกาํลงัและเพลาขอ้เหวี่ยงในการทาํหน้าท่ี
ดงักล่าว  

 
หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต์สเตอร์ลงิ 
 เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงมีหลกัการทาํงานตามวฎั
จักรสเตอร์ลิง ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 กระบวนการทาง
เทอร์โมไดนามิคส์ (Thermodynamic Process) คือ 
กระบวนการรับความร้อนท่ีปริมาตรคงท่ี (Isochoric 
heating process) กระบวนการขยายตวัท่ีความร้อนคงท่ี 
(Isothermal expansion process) กระบวนการคายความ
ร้อนท่ีปริมาตรคงท่ี (Isochoric cooling process) และ
ก ร ะ บ ว น ก า ร อั ด ท่ี ค ว า ม ร้ อ น ค ง ท่ี  ( Isothermal 
compression process) (Chen et.al., 1998, pp. 805-806; 
Haywood, 2012, p. 3; Christoph et.al., 2007, pp. 7-8) 
 

กระบวนการรับความร้อนที่ปริมาตรคงที ่
สารทํางานได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อนผ่าน
ตวัรับความร้อน โดยลูกสูบไล่จะทาํหนา้ท่ีไล่สารทาํงาน
ให้ไปอยู่ด้านร้อน เม่ือสารทาํงานได้รับความร้อนจาก

แหล่ง กาํเนิดความร้อนจะทาํให้ความดนัในระบบสูงข้ึน 
แต่สารทาํงานในระบบยงัไม่มีการขยายตวั ขั้นตอนน้ีจะ
เป็นไปตามกระบวนการรับความร้อนโดยปริมาตรคงท่ี  

 
 
 

 
 
ภาพ 5 กระบวนการรับความร้อนโดยปริมาตรคงท่ี 
 

กระบวนการขยายตัวที่ความร้อนคงที่ เม่ือ
สารทาํงานท่ีอยู่ด้านร้อนมีอุณหภูมิสูงข้ึนจนถึงระดับ
หน่ึงความดนัในระบบจะเพิ่มข้ึน ระบบจะรักษาสมดุล
โดยการขยายตัวของสารทํางาน  ทําให้ลูกสูบกําลัง
เคล่ือนท่ีเพื่อลดความดันในระบบ แต่สารทาํงานยงัคง
ไดรั้บความร้อนอยา่งต่อเน่ืองจากแหล่งกาํเนิดความร้อน
ในขณะท่ีขยายตวั ดงันั้นความดนัจึงลดลงในขณะท่ีความ
ร้อนในระบบยงัคงท่ี 

 
 
 
 

 
ภาพ 6 กระบวนการขยายตวัท่ีความร้อนคงท่ี 

กระบวนการคายความร้อนที่ปริมาตรคงที ่
ตามปกติลูกสูบไล่และลูกสูบกาํลงัในเคร่ืองยนต์สเตอร์
ลิงจะถูกออกแบบให้มีความต่างเฟสเป็น 90 องศา ดงันั้น
เม่ือสารทาํงานขยายตวัดนัลูกสูบกาํลงัเคล่ือนท่ีไปจนสุด 
ลูกสูบไล่ก็จะเคล่ือนท่ีไปอยู่ท่ีด้านร้อนของเคร่ืองยนต์
เป็นผลให้สารทาํงานถูกไล่มาอยูท่ี่ดา้นเยน็และจะถ่ายเท
ความร้อนให้แก่ตวัระบายความร้อนเพื่อระบายออกสู่
ระบบภายนอก ทาํให้อุณหภูมิของสารทาํงานในระบบ
ลดลง เม่ืออุณหภูมิในระบบลดลง ความดนัจึงลดลงไป
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A 

B 
ความดนั 

ปริมาตร 

C 

D 

A 

B 
ความดนั 

ปริมาตร 

C 

D 

ด้วย ขั้นตอนน้ีจึงเป็นกระบวนการระบายความร้อนท่ี
ปริมาตรคงตวั 

 
 
 
 
 

 
ภาพ 7 กระบวนการคายความร้อนท่ีปริมาตรคงท่ี 
 

กระบวนการอัดตัวที่ความร้อนคงตัว ใน
ขั้นตอนน้ีลูกสูบกําลังจะถูกดันให้กลับมายงัตาํแหน่ง
เร่ิมตน้อีกคร้ังโดยระบบทางกลศาสตร์ เช่น ลอ้ตุนกาํลงั 
ซ่ึงจะทาํให้สารทาํงานท่ีอยู่ในระบบถูกอดัให้มีปริมาตร
เล็กลง ทาํให้ความดนัในระบบสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน
ลูกสูบไล่จะไล่สารทาํงานจากดา้นเยน็ไปสู่ดา้นร้อน และ
ระบบก็จะกลบัสู่ขั้นตอนการรับความร้อนดว้ยปริมาตร
คงท่ี AB โดยเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงจะทาํงานเป็นวฎัจกัร
เช่นน้ีไปเ ร่ือย  ๆ  ตราบใดท่ีย ังได้รับความร้อนจาก
แหล่งกาํเนิดความร้อนทางดา้นร้อน และสามารถระบาย
ความร้อนออกทางดา้นเยน็ 

 
 

 
 
 
 
ภาพ 8 กระบวนการอดัตวัท่ีความร้อนคงท่ี 
 
ประเภทของเคร่ืองยนต์สเตอร์ลงิ 
 ในปัจจุบันมีเคร่ืองยนต์ท่ีทํางานตามวัฏจักร
สเตอร์ลิงหลากหลายรูปแบบ อยา่งไรก็ตาม สามารถแบ่ง
เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงเป็นแบบหลัก ๆ ได้สามรูปแบบ 

(Christoph et.al., 2007, pp. 8-14; Foster, 2012, pp. 97-
98) คือ 
 เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟา (α - 
Sterling Engine) เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงแบบน้ี
ประกอบด้วยลูกสูบกาํลงัสองลูกสูบท่ีแยกออกจากกัน 
ลูกสูบกาํลงัดา้นหน่ึงเป็นดา้นร้อน ทาํหนา้ท่ีรับความร้อน
และส่งต่อใหส้ารทาํงาน ส่วนลูกสูบกาํลงัอีกดา้นหน่ึงจะ
เป็นด้านเย็น ทาํหน้าท่ีระบายความร้อนออกจากสาร
ทาํงาน โดยลูกสูบกาํลงัทั้งสองเช่ือมต่อกนัดว้ยท่อเพื่อให้
สารทาํงานไหลไปมาระหวา่งลูกสูบทั้งสองดงัรูป 9 

 
 
 
 
 

 
ภาพ 9 ส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงแบบ
แอลฟา 
 

การทาํงานของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบแอลฟา
จะอาศัยลูกสูบกําลังทั้ งสองเป็นตัวขับสารทํางานให้
เคล่ือนท่ีระหว่างด้านร้อนและด้านเย็นแทนลูกสูบไล่ 
โดยวฏัจกัรการทาํงานของเคร่ืองยนต์แบ่งเป็นลาํดบัได้
คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นร้อน 

ลูกสูบดา้นร้อน 

ลูกสูบดา้นเยน็ 

ลอ้ตุนกาํลงั 

ดา้นเยน็ 
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      (1)           (2)    (3)      (4) 

ภาพ 10 การทาํงานของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบแอลฟา 
 
 

ก) สารทาํงานท่ีอยู่ในลูกสูบร้อนได้รับความ
ร้อนจากแหล่งกาํเนิดความร้อนทาํให้มีความร้อนและ
ความดันเพิ่มข้ึน แต่ยงัไม่เกิดการขยายตัวเพื่อดันให้
ลู ก สู บ เ ค ล่ื อน ท่ี  กร ะบวนก า ร น้ี จ ะ เ ป็น ไปต าม
กระบวนการรับความร้อนโดยปริมาตรคงท่ี  

ข) เม่ือสารทาํงานร้อนจนถึงระดบัหน่ึงจะเกิด
การขยายตวัและดนัให้ลูกสูบร้อนเคล่ือนท่ี ทาํใหร้ะบบมี
ปริมาตรเพ่ิมข้ึนและความดนัของสารทาํงานจึงลดลง แต่
สารทาํงานยงัคงได้รับความร้อนอย่างต่อเน่ืองจึงทาํให้
ความร้อนของสารทํางานคงท่ี ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ขยายตวัโดยความร้อนคงท่ีดงัรูป 10-1 

ค) ในขั้นตอนน้ีลอ้ตุนกาํลงัจะเร่ิมผลกัใหลู้กสูบ
ดา้นร้อนขบัสารทาํงานให้ไหลไปทางดา้นลูกสูบเยน็ดงั
รูป 10-2 ทาํใหส้ารทาํงานเกิดการระบายความร้อนทาํให้
ความดนัลดลง กระบวนการน้ีจะดาํเนินไปเร่ือย ๆ จน
สารทาํงานทั้งหมดไปอยูท่ี่ลูกสูบเยน็ ดงัรูป 10-3 ขั้นตอน
น้ีจึงเป็นกระบวนการคายความร้อนท่ีปริมาตรคงท่ี  

ง) ในขั้นตอนสุดท้ายล้อตุนกําลังจะเร่ิมผลัก
ลูกสูบเยน็เพื่อขบัสารทาํงานทั้งหมดท่ีอยู่ในลูกสูบดา้น
เยน็ให้ไหลกลบัไปยงัลูกสูบดา้นร้อนโดยทาํให้ความดนั
สารทาํงานเพ่ิมข้ึนจึงเป็นกระบวนการอดัตวัท่ีอุณหภูมิคง
ตวัดงัรูปท่ี 10-4 หลงัจากนั้นระบบจะเร่ิมวฏัจกัรใหม่อีก
คร้ัง  

 เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบแอลฟาจะให้กาํลงัต่อ
ปริมาตรของเคร่ืองยนตสู์งแต่จะมีปัญหาการร่ัวไหลของ
สารทาํงาน ดงันั้นเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบแอลฟา 
ตอ้งการการออกแบบเพ่ือหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกนัการ
ร่ัวไหลของสารทาํงานท่ีลูกสูบทั้งสอง (Foster, 2012, p. 
97) 
 

เคร่ืองยนต์สเตอร์ลงิแบบเบต้า (β – Sterling 
Engine) เคร่ืองยนตแ์บบน้ีออกแบบมาเพ่ือแกปั้ญหาการ
ร่ัวไหลของสารทํางานในเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงแบบ
แอลฟา โดยออกแบบให้ลูกสูบกาํลังและลูกสูบไล่อยู่
ภายในกระบอกสูบเดียวกนั ดงัรูป 11 ทางดา้นร้อนและ
เย็นของเคร่ืองยนต์จะมีฉนวนความร้อนกั้ นเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองยนต ์(Foster, 2012, p. 
98)  
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 11 ส่วนประกอบของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบ
เบตา้ 

ดา้นเยน็ 

ฉนวนความร้อน 

ลูกสูบกาํลงั 

ลูกสูบไล่ 

ลอ้ตุนกาํลงั 

ดา้นร้อน 
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 ก) การทาํงานของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบ
เบต้าจะเร่ิมจากการท่ีสารทาํงานได้รับความร้อนจาก
แหล่งความร้อน ทาํให้อุณหภูมิและความดันของสาร
ทาํงานในเคร่ืองยนต์เพิ่มข้ึน แต่ยงัไม่เกิดการขยายตวั 
ขั้นตอนน้ีจึงเป็นกระบวนการรับความร้อนท่ีปริมาตร
คงท่ี แต่เม่ืออุณหภูมิของสารทาํงานเพิ่มข้ึนถึงระดบัหน่ึง 
สารทาํงานจะขยายตวัเพื่อรักษาสมดุลในระบบ และดนั
ให้ลูกสูบกาํลงั (สีเทาเขม้) การเคล่ือนท่ี ดงัรูป 12-1 
ขณะเดียวกันสารทํางานยงัคงได้รับความร้อนอย่าง
ต่อเน่ือง จึงทาํให้ปริมาณความร้อนของสารทาํงานยงั
คงท่ี กระบวนการน้ีจึงเป็นกระบวนการขยายตวัท่ีความ
ร้อนคงท่ี 

ข) เน่ืองจากผลต่างของความต่างเฟสระหว่าง
ลูกสูบกาํลงัและลูกสูบไล่ (สีเทาอ่อน) เป็น 90 องศา 
ดงันั้นเม่ือลูกสูบกาํลงัเคล่ือนท่ีข้ึนลูกสูบไล่จะถูกผลกัดนั

ให้เคล่ือนท่ีลงโดยล้อตุนกําลัง  พร้อมทั้ งเ ร่ิมไล่สาร
ทาํงานจากด้านร้อนของเคร่ืองยนต์ไปสู่ด้านเย็นของ
เคร่ืองยนตด์งัรูปท่ี 12-2 

ค) เม่ือลูกสูบไล่ไล่สารทาํงานส่วนใหญ่ให้
เคล่ือนท่ีไปทางด้านเย็นของเคร่ืองยนต์ สารทาํงานจะ
ระบายความร้อนออกผ่านตวัระบายความร้อน ขั้นตอนน้ี
จะเป็นกระบวนการคายความร้อนท่ีปริมาตรคงท่ี ดงัรูป 
12-3 

ง) ในกระบวนการสุดทา้ย กาํลงัท่ีสะสมอยู่ใน
ลอ้ตุนกาํลงัจะดนัให้ลูกสูบกาํลงัอดัสารทาํงานในระบบ
ให้มีปริมาตรเล็กลง  ทําให้ความดันในระบบเพิ่มข้ึน 
กระบวนการน้ีจะเป็นการบวนการอดัท่ีความร้อนคงท่ี ดงั
รูป 12-4 พร้อมกนัน้ี ลูกสูบไล่จะไล่สารทาํงานให้กลบั
ไปสู่ดา้นร้อน แลว้เร่ิมวฏัจกัรใหม่อีกคร้ัง 

 
 
 
 
 

(1)          (2)     (3)         (4) 
ภาพ 12 การทาํงานของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบเบตา้ 

 
เค ร่ืองยนต์ส เตอ ร์ลิงแบบแกมมา  ( - 

Sterling Engine) เคร่ืองยนตแ์บบน้ีจะมีลกัษะและการ
ทาํงานคลา้ยกบัเคร่ืองยนตแ์บบเบตา้ เพียงแต่ลูกสูบกาํลงั
และลูกสูบไล่จะแยกออกจากกนัดงัรูป 13 เพื่อช่วยลดการ
สูญเสียทางด้านความร้อน แต่จะมีขอ้เสียคืออตัราส่วน
กาํลงัอดัของเคร่ืองยนตจ์ะลดนอ้ยลง 
 ขอ้ดีของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบแกมมาคือมี
หลกัการทาํงานท่ีง่าย เพราะมีอุปกรณ์นอ้ยช้ิน อีกทั้งการ
ป้องกนัการร่ัวของสารทาํงานทาํไดง่้าย เน่ืองจากจะมีการ
ร่ัวไหลของสารทาํงานท่ีเฉพาะลูกสูบกาํลงัอยา่งเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 13 ส่วนประกอบของเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงแบบ
แกมมา 

ดา้นเยน็ 
ฉนวนความร้อน 

ดา้นร้อน 

ลูกสูบไล่ 
ลูกสูบกาํลงั 

ลอ้ตุนกาํลงั 
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เค ร่ืองยนต์สเตอร์ลิงแบบอื่น  นอกจาก
เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงแบบหลกัทั้ง 3 รูปแบบท่ีกล่าว
มาแล้ว ยงัมีเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบอ่ืนอีกหลาย
รูปแบบ เช่น แบบไร้ลูกสูบ (Free Piston) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ลดปัญหาการทาํงานของขอ้เหวี่ยง หรือแบบ LTD (Low 
Temperature Difference) ท่ีสามารถทาํงานไดท่ี้อุณหภูมิ
ระหว่างดา้นร้อนและดา้นเยน็มีค่านอ้ย (ประมาณ 50oC) 
นอกจากน้ียงัมีแบบริงบอม (Ringbom) ท่ีมีลกัษณะคลา้ย
กบัแบบแกมม่าเพียงแต่ลูกสูบไล่จะมีลกัษณะแบนและมี
ขนาดใหญ่กว่าลูกสูบกาํลงัมาก และแบบโรตารี (Rotary) 
ซ่ึงสามารถเปล่ียนกาํลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปเป็นแรงบิดได้
โดยตรงเหมือนเคร่ืองยนตโ์รตารีทัว่ไป เป็นตน้  

 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์สเตอร์ลงิ 

ในปี ค.ศ. 1824 ซาดี คาร์โนต์ วิศวกรชาว
ฝร่ังเศส พบว่า เม่ือทราบแหล่งกาํเนิดความร้อนอุณหภูมิ
สูงและถ่ายความร้อนออกท่ีอุณหภูมิตํ่าแลว้ เคร่ืองจกัร
ความร้อนคาร์โนต์จะเป็นเคร่ืองจักรท่ีให้งานทาง
กลศาสตร์มากท่ีสุด ต่อมาพบว่าเคร่ืองจกัรแบบผนักลบั
ไดทุ้กชนิดมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าเคร่ืองจกัรคาร์โนต ์
และเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงก็เป็นหน่ึงในเคร่ืองจกัรแบบผนั
กลับได้ จึงมีประสิทธิภาพเท่ากับเคร่ืองจักรคาร์โนต์
เช่นกนั เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงทาํงานระหว่างแหล่งความ
ร้อนอุณหภูมิสูง TH และอุณหภูมิตํ่า TC จึงมีประสิทธิภาพ
ในเชิงทฤษฏี   (Haywood, 2012, p. 7) คือ 

 

H

CH

T
TT 

   (1) 

             
 แต่ตามความเป็นจริงแล้วประสิทธิภาพการ
ทาํงานของเคร่ืองยนตจ์ะนอ้ยกว่าค่าทางทฤษฏี เน่ืองจาก
แรงเสียดทานของระบบกลไกและความเร็วในการถ่ายเท
ความร้อน ดงันั้น การเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์
สเตอร์ลิงจึงทาํได้โดยการลดแรงเสียดทานของระบบ

กลไก เช่น การใช้โลหะคาร์บอนในการทาํเส้ือสูบและ
กระบอกสูบเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิว และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการรับและคายความร้อนของสาร
ทาํงาน ซ่ึงอาจะทาํได้โดยการเพ่ิมกลไกพิเศษในการ
ทาํงาน เช่น การใช ้Heat pipe เป็นตน้ 
 
การประยุกต์ใช้เคร่ืองยนต์สเตอร์ลงิกบัประเทศไทย 
 เน่ืองจากการใช้งานง่ายและสามารถใช้แหล่ง
ความร้อนไดห้ลากหลาย จึงมีการนาํเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง
ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น ห ล า ย ด้ า น  เ ช่ น  ใ ช้ เ ป็ น
เคร่ืองปรับอากาศ (Haywood, 2012)ใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย ์(Yaqi, Yaling, & Wei Wei, 2011) และ
ใช้ร่วมกับเคร่ืองยนต์ชนิดอ่ืนเพื่อขับเคล่ือนยานยนต ์
(Christoph et.al., 2007, p. 20) เป็นตน้ 
 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
จึงมีของเหลือใช้จากการเกษตรท่ีสามารถนาํมาใช้เป็น
แหล่งความร้อนเพื่อป้อนให้กบัเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงได ้
เช่น ชานออ้ย เหงา้มนัสาํปะหลงั แกลบ ซงัขา้วโพด ทาง
และทะลายปาล์ม ในแวดวงการปศุสัตว์ ก็สามารถใช้
แก๊สชีวภาพท่ีเกิดจากการหมกัของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
หรือนาํนํ้ าร้อนท่ีเหลือจากโรงงานฆ่าสัตวม์าใช้ในการ
ขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงได ้ นอกจากน้ียงัสามารถ
ใชเ้คร่ืองรับพลงังานแสงอาทิตยแ์บบรวมแสง เพื่อใหเ้กิด
อุณหภูมิสูง แลว้นาํไปใชข้บัเคล่ือนเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง 
 
บทสรุป 
 เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงเป็นเคร่ืองยนต์ท่ีกําลัง
ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแหล่งกําเนิด
พลงังานในอนาคต เคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงถูกประดิษฐ์ข้ึน
ในปี พ.ศ. 2359 โดย Sterling ในลกัษณะเคร่ืองยนตค์วาม
ร้อนระบบปิดท่ีอากาศเป็นสารทาํงานขอ้ดีของเคร่ืองยนต์
น้ี คื อส าม า รถ ใช้แห ล่ งคว าม ร้ อน ท่ี เ ป็น มิต รกับ
ส่ิงแวดลอ้มในการขบัเคล่ือน เช่น ความร้อนเหลือท้ิงจาก
โรงงานอุสาหกรรม ของเหลือใช้จากการเกษตร หรือ
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ความร้อนจากแสงอาทิตย์ และยังสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลาย  
 เคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงมีหลกัการทาํงานตามวฎั
จักรสเตอร์ลิง ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 กระบวนการทาง
เทอร์โมไดนามิคส์ คือ  กระบวนการรับความร้อนท่ี
ปริมาตรคงท่ี กระบวนการขยายตัวท่ีความร้อนคงท่ี 
กระบวนการคายความ ร้อน ท่ีป ริมาตรคง ท่ี  และ
กระบวนการอัดท่ีความร้อนคงท่ี โดยมีส่วนประกอบ
หลกัๆคือ ตวัรับความร้อน ตวัระบายความร้อน ลูกสูบ
กาํลงัและลูกสูลไล่ และสามารถแบ่งเคร่ืองยนต์อออก
เป็นรูปแบบหลกัๆไดส้ามรูปแบบคือ แอลฟา เบตา้และ
แกมมา 

สาํหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศในเขตร้อน
ท่ีมีแสงอาทิตยส์มํ่าเสมอตลอดปี จึงสามารถใชค้วามร้อน
จากแสงอาทิตย ์ดว้ยการรวมแสง เพื่อให้เกิดอุณหภูมิสูง 
แลว้นาํไปใชข้บัเคล่ือนเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง นอกจากน้ียงั
มีของเหลือใช้จากการเกษตรอีกมากมายท่ีสามารถ
นาํมาใชเ้ป็นแหล่งความร้อนเพื่อป้อนให้กบัเคร่ืองยนต์
สเตอร์ลิงได ้เช่น ชานออ้ย เหงา้มนัสาํปะหลงั แกลบ ซงั
ขา้วโพด ทางและทะลายปาล์ม ในแวดวงการปศุสัตว ์ก็
สามารถใช้แก๊สชีวภาพจากการหมกัของเสียจากฟาร์ม
หรือใชน้ํ้ าร้อนท่ีเหลือจากโรงงานชาํแหละสัตวใ์ชใ้นการ
ขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิงได ้
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การเพิม่พูนทักษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจของนักศึกษาการบิน 

Improving English Comprehension Reading Skills for Aviation Students 

 

                        นิสรา แพทยรั์งษี และ วลัภา จนัดาเบา้ 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือนาํเสนอแนวคิดใหน้กัศึกษาการบินเห็นความสาํคญัและการเพ่ิมพนูทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจ และการนาํเสนอเทคนิคการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ โดยนาํเสนอประเดน็
สาํคญัในการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเป็นนกัอ่านท่ีประสบความสาํเร็จ มีความมัน่ใจและอ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยนาํเสนอ
ใน 4 ประเดน็ คือ 1 ทฤษฎีการเรียนรู้ในเบ้ืองตน้ 2 ความสาํคญัของการอ่านในแง่มุมต่างๆ 3 กลยทุธ์การสร้างแรงจูงใจ
ในการอ่าน และ  4 เทคนิคการอ่าน ท่ีประกอบดว้ยหลกัอิทธิบาท 4 ตามคาํสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 
การวางพ้ืนฐานไวยากรณ์ภาษาองักฤษเป็นอนัดบัแรก การเดาความหมายคาํศพัท ์ และการหาใจความสาํคญั อยา่งไรก็
ตาม วิธีท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาทกัษะการอ่านคือ มีใจรักท่ีจะอ่าน เพ่ือใหก้ารอ่านภาษาองักฤษเป็นเร่ืองง่ายและสนุก 

 

คําสําคัญ:  การอ่านภาษาองักฤษ, ทฤษฎีการเรียนรู้ของการอ่าน, เทคนิคการอ่าน, นกัศึกษาการบิน 

 
 

Abstract 

The main aim of this article is to encourage the aviation students to recognize the importance of English 

reading and to improve the skills for comprehension development. The article’s other aim is to present techniques for 

English comprehension reading skills development. Improving reading skills contains 4 issues that will encourage 

students to become a successful, confident and accurate reader. Firstly, fundamental theory of learning. Secondly, 

how importance of reading in various aspects. Thirdly, motivation strategies in reading. And, improve reading 

techniques in consequence:  Buddha teaching “Iddhibath 4”, grammar knowledge, the use of context clues and how to 

find the main idea. In conclusion, the article aims to improve English reading skills of aviation students by emphasize 

the self motivation in reading to make it easy and enjoyable.  

 

Keywords:  English reading, learning theory, reading technique, aviation students 
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ความนํา 

การอ่านเป็นกระบวนการรับรู้องคค์วามรู้ ความคิด 
ความรู้สึกและจินตนาการท่ีผูเ้ขียนต้องการส่ือความกับ
ผูอ่้าน (ธญัญรัตน์ ปาณะกุล, 2540) (สมบติั จาํปาเงิน, 2548) 

ผูอ่้านอาจมีจุดประสงค์ในการอ่านแตกต่างกนัไป เช่น อ่าน
เพ่ือแสวงหาความรู้ เพ่ือความบนัเทิง เพ่ือพฒันาความคิด 
เพ่ือความเข้าใจในวิธีการหรือกระบวนการหรือเพ่ือเป็น
แนวทางในการทาํงานหรือแกปั้ญหา เป็นตน้  

การอ่านเพ่ือแสวงหาความรู้  ได้แก่การอ่าน
หนงัสือประเภทตาํราทางวิชาการ สารคดี และงานวิจยั การ
อ่านเพ่ือแสวงหาความบนัเทิง พกัผ่อนหย่อนใจ ไดแ้ก่การ
อ่านหนังสือประเภทสารคดีท่องเท่ียว นวนิยาย เร่ืองสั้ น 
เร่ืองแปล หรือการ์ตูน ถึงแมก้ารอ่านเพ่ือความบนัเทิง แต่
ผูอ่้านจะไดค้วามรู้ท่ีสอดแทรกอยูใ่นเร่ืองดว้ย  

การอ่านเพ่ือแสวงหาข่าวสารความคิด ไดแ้ก่การ
อ่านหนงัสือประเภทบทความ บทวิจารณ์ และรายงาน ถา้จะ
ใหไ้ดมุ้มมองท่ีกวา้งข้ึน ควรอ่านจากเอกสารท่ีหลากหลาย 

ไม่ควรเจาะจงอ่านเฉพาะเร่ืองท่ีตรงกับความคิดของตน
เท่านั้น  

การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะทาง เช่น การอ่าน
ประกาศ โฆษณา ฉลากยา  แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ ส่วน
ใหญ่เป็นการอ่านเพ่ือนาํความรู้ไปใช ้ 

การอ่านเพ่ือการพัฒนาและ/หรือปรับเปล่ียน
บุคลิกภาพ เช่น หนังสือการฝึกบุคลิกภาพ การประกอบ
อาหาร หรือการจดัหรือประดิษฐด์อกไม ้เป็นตน้  

นอกจากน้ีย ังมีการอ่านเพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ การอ่านลกัษณะน้ีมกัอ่านจากเอกสารท่ีอยู่ใกล้
มือ โดยไม่เจาะจงวา่เป็นเอกสารใด 

แมว้่าการอ่านจะมีจุดมุ่งหมายหลายอย่าง แต่ทุก
คร้ังท่ีอ่าน ก็จะมีการผสมผสานความรู้ท่ีไดใ้หม่กบัความรู้
เดิม ซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้ให้กวา้งไกลมากข้ึนเร่ือย ไม่
จบส้ิน  

จากการศึกษาปัญหาการอ่านภาษาองักฤษของนกั
ศึกการบินพบว่า ยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ จึงควรตอ้ง

หาแนวทางพฒันาใหดี้ข้ึนเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจในองค์
ความรู้ด้านการบินและความรู้รอบตัวท่ีทันโลกทัน
เหตุการณ์ อนัจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้และความคิดท่ี
กว้างไกลเพียงพอต่อการเป็นประชากรของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยา่งมีคุณภาพต่อไป 

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้และทกัษะการอ่าน 

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 

พุทธิพิสยั (cognitive domain) ทกัษะพิสัย (psycho-motor 

domain) และเจตพิสยั (affective domain) (Bloom, 1956) 

พุทธิพสัิย  

เบนจามิน บลูม (Bloom, 1956) กล่าวเก่ียวกบั
การเรียนรู้ดา้นพุทธพิสยัไวว้า่ เป็นพฤติกรรมของสมองท่ี
เก่ียวกบัสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด 
และความสามารถในการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 6 ระดบั คือ 

1. ความรู้และความจํา  (knowledge) เป็น
ความสามารถในประมวลประสบการณ์จากการรับรู้ เก็บ
รักษาและระลึกถึงเร่ืองนั้นไดเ้ม่ือตอ้งการ ซ่ึงยงัแยกเป็น
ความรู้ความจาํในเน้ือเร่ือง ในวิธีดาํเนินการ และความรู้
ความจาํรวบยอด 

2.  ความเข้าใจ  (comprehension)  เ ป็นควา ม 
สามารถในการจับใจความสําคัญของเร่ือง โดยแสดง
ออกมาในรูปของการแปลความ การตีความ และการ
ขยายความ  

3. การนําความรู้ไปใช้ (application) เป็น
ความสามารถในการนาํความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้
ความเขา้ใจเป็นพ้ืนฐาน  

4. การวิเคราะห์ (analysis) เป็นความ สามารถ
ในการคิดแยกแยะเร่ืองราวเป็นองคป์ระกอบย่อยท่ีสาํคญั 

และความสมัพนัธ์ของเร่ืองราวอยา่งอยา่งสมเหตุสมผล 

5. การสงัเคราะห์ (synthesis) เป็นความ สามารถ
ในการนาํความรู้ ประสบการณ์ และขอ้มูลใหม่จากหลาย
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แหล่งมาผสมผสานให้เป็นเร่ืองราวเดียวกนั เพ่ือให้เกิด
ส่ิงใหม่ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีต่างไปจากเดิม  

6.  ก า รป ระ เ มิน ค่า  ( evaluation)  เ ป็นค วา ม 

สามารถในการตดัสิน ตีราคา หรือประเมินคุณค่าของส่ิง
ต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์หรือขอ้เท็จจริงท่ีสังคมยอมรับอยู่
แลว้ หรือสร้างข้ึนใหม่จากความรู้และประสบการณ์ท่ี
สงัคมยอมรับกไ็ด ้ 

ทักษะพสัิย  

ทกัษะพิสัย (พฤติกรรมดา้นกลา้มเน้ือประสาท) 

เป็นพฤติกรรมท่ีบ่งถึงความสามารถในการปฏิบติังานได้
อย่างคล่องแคล่วชาํนิชาํนาญ ซ่ึงแยกแยะไดโ้ดยตรงจาก
การใชเ้วลาและคุณภาพของงาน พฤติกรรมดา้นทกัษะ
พิสยั แบ่งระดบัออกไดเ้ป็น การรับรู้ การกระทาํตามแบบ 
และการหาความถกูตอ้ง  

การรับรู้เป็นการท่ีผูเ้รียนรับรู้วิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
จากนั้นผูเ้รียนจะตอ้งพยายามฝึกตามแบบและทาํซํ้ า ๆ 
จนกลายเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ คือสามารถกระทาํ
ไดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไวโดยอตัโนมติั ซ่ึงจดัไดว้่าเป็น
ความสามารถของการปฏิบติัในระดบัสูง 

จติพสัิย  

จิตพิสัย  เ ป็นพฤติกรรมด้านจิตใจ  ในเ ร่ือง
ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซ้ึง ทศันคติ ความเช่ือ ความ
สนใจ และคุณธรรม ของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมาทั้ง
ด้ า น ก า ร ก ร ะ ทํา  ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น จิ ต พิ สั ย 
ประกอบดว้ยพฤติกรรมย่อย 5 ระดบั คือ (1) อารมณ์และ
ความรู้สึก (2) ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล (3) การ
แสดงออกสองทางท่ีตรงข้ามกัน  เ ช่น  ขยัน-ข้ี เ กียจ 
ซ่ือสัตย-์คดโกง เป็นตน้ (4) พฤติกรรมท่ีมีระดบัปริมาณ
ความเขม้ท่ีแตกต่างกนัเช่นรักมาก รักนอ้ย (5) พฤติกรรม
ท่ีมีเป้าหมาย เช่น ความรู้สึกต่อเป้าหมายซ่ึงอาจจะเป็น
คน สัตว์ ส่ิงของและเหตุการณ์เช่นขยนัทาํงานบ้าน ข้ี
เกียจอ่านหนงัสือ  

การพฒันาทกัษะการเรียนรู้นอกจากการเรียนการ
สอนในสถาบนัการศึกษา สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น 

การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง การใชแ้หล่งเรียนรู้ การจดัการความรู้ 
การคิดและวิเคราะห์ การใช้กระบวนการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล วิธีการเหล่าน้ีสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

สภาพสังคมปัจจุบันได้เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 
โลกท่ีเคยกวา้งใหญ่กลบัแคบลงเน่ืองจากความสะดวกใน
การติดต่อส่ือสารถึงกัน ภาษาท่ีนิยมใช้ส่งข่าวสารก็คือ
ภาษาองักฤษ ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษให้สอดคล้องกับความเจริญของสังคม 

โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพ่ิมเติมจากการเรียนใน
สถาบนัการศึกษา 

สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2532) กล่าวถึงทฤษฎีการ
อ่าน 2 ทฤษฎี ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับ

ประสบการณ์เดิม เม่ือผูอ่้านอ่านสารใด ๆ จะพยายามโยง
ขอ้มูลกบัประสบการณ์เดิม และใชป้ระสบการณ์เดิมท่ีตนมี
อยู่เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินเพ่ือยอมรับหรือไม่ ถา้ผูอ่้าน
ไม่เคยมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีอ่านมาก่อน ผูอ่้านจะอ่านซํ้ า
จนแน่ใจว่ายอมรับและจะเก็บข้อมูลนั้นไวใ้ช้ประโยชน์
ต่อไป ส่วนขอ้มูลท่ีไม่ยอมรับจะเพิกเฉยและไม่สนใจ นัก
การศึกษาท่ีสนับสนุนทฤษฎีน้ี  เน้นความสําคัญของ
ประสบการณ์ทางภาษาท่ีจะมีอิทธิพลต่อการอ่าน จากการ
ฟัง การสนทนา และการอ่านเอกสาร นักการศึกษากลุ่มน้ี
ได้แก่ ทราบาสโซ (Trabasso, 1972) และ เชสกับคลาร์ก 
(Chase and Clark, 1972) สรุปว่าข้อมูลท่ีได้รับการ
เปรียบเทียบจากประสบการณ์เดิมเป็นคาํตอบท่ีสมบูรณ์ 

2. ทฤษฎีวเิคราะห์ข้อความของสาร เม่ือผูอ่้านอ่าน
สารแลว้จะต้องวิเคราะห์โครงสร้างภาษาเพ่ือหาคําท่ีทํา
หน้าท่ี ประธาน กริยา กรรม และส่วนขยายของประโยค 
สารประเภทต่าง ๆ ถา้ใช้คาํไดถู้กตอ้งตามหนา้ท่ีและชนิด
ของคาํจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายได ้สารท่ีผูอ่้านอ่าน
แลว้ไม่เขา้ใจมกัเป็นเพราะผูเ้ขียนใชค้าํไม่ถูกหนา้ท่ี และไม่
สอดคลอ้งกบัชนิดของคาํ ทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายผิด 
นักการศึกษาท่ีสนับสนุนทฤษฎีน้ีไดแ้ก่ Frederiksen and 
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Kroll (1976) การอ่านท่ีอยู่บนทฤษฎีน้ีจะมีลกัษณะแตกต่าง
กนั (สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย,์ 2548) 

 

นักศึกษาการบินกับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจ 

ความรู้และภูมิปัญญาในแต่ละวิทยาการจะ
พฒันาผ่านส่ือความรู้ดา้นเอกสารตีพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ 
นับเป็นความงอกงามทางปัญญาของมวลมนุษยชาติท่ี
สํ า คัญ ยิ่ ง  เ ร า จึ ง ไ ม่ ค ว ร ห นี ห่ า ง ไ ป จ า ก ก า ร อ่ า น               
(ลุงไอนส์ไตน,์ 2552)  

ไม่อาจปฏิเสธไดว้่านกัศึกษาท่ีเรียนในคณะการ
บินต่างมุ่งหวงัว่า เม่ือจบการศึกษาไปแลว้จะไดท้าํงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงมีรายไดดี้ในระดบั
แนวหน้าหากเทียบกับการทํางานในหน่วยงานทั่วไป 
และกุญแจดอกสําคญัไขเขา้สู่ประตูขุมทรัพยน้ี์คือ การมี
คะแนน TOEIC ในระดบัท่ีแต่ละสายการบินตอ้งการ
เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีใช้เป็นทางการในการ
ติดต่อกันของคนหลา ย เ ช้ือช า ติ  ทั้ งด้า นกา ร เ มือง 
เศรษฐกิจและสังคม จึงอาจกล่าวไดว้่าภาษาองักฤษ เป็น
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูท้าํงานในหลายอาชีพ โดยเฉพาะ
ในสายการบินท่ีมีผู ้โดยสารหลากหลายเช้ือชาติ จึง
กาํหนดคุณสมบติัของพนกังานให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาองักฤษได ้จะเป็นการดีเพียงใดหากสายการ
บินมีพนกังานท่ีมีความรู้ภาษาองักฤษดีเป็นจาํนวนมาก 

และพนักงานเหล่านั้นสามารถใช้ภาษาองักฤษในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจ  

 

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาการบิน 

หากนักศึกษาคณะการบินสามารถอ่านภาษา 

องักฤษไดอ้ยา่งเขา้ใจจะเป็นการเปิดประตูสู่ความรู้ ความคิด
ท่ีกวา้งไกลมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความ
เขา้ใจให้เกิดข้ึน ตลอดจนเพ่ือความทนัโลกทนัเหตุการณ์

ของนกัศึกษา คณะการบินควรส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัย
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยูต่ลอดเวลา  

อาจารยท่ี์สอนภาษาองักฤษและตวัผูเ้ขียนเองเคย
ไดรั้บคาํถามว่าทาํอย่างไรจึงจะเรียนและอ่านภาษาองักฤษ
ไดเ้ก่ง สามารถเขา้ใจความหมาย ส่ิงท่ีอ่านไดช้ัดเจน และ
คาํตอบท่ีอาจารยใ์ห้นกัศึกษา มกัตอบในทาํนองเดียวกนัว่า 
อ่านให้มาก ๆ ทั้งท่ีเป็นบทเรียนและนอกบทเรียน เพราะ
หนงัสือทุกเล่มลว้นมีส่ิงดีบรรจุอยู่ ยิ่งสามารถอ่านไดท้ั้ง 2 

ภาษา ทั้งไทยและองักฤษก็ยิ่งไดเ้ปรียบ การสร้างแรงจูงใจ
ในการอ่านภาษาองักฤษใหน้กัศึกษาอาจทาํไดด้งัน้ี 

1.  ปลูกฝังการอ่านตั้ งแต่  ปี  1 โดยอาจารย์
มอบหมายงานอ่านและคอยติดตามใหก้าํลงัใจ ดว้ยเหตุท่ี 

เด็กไทยอาจไม่ไดรั้บการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านมาแต่
เล็ก จะมาฝึกตอนโตจึงค่อนขา้งชา้ เช่น Dr. Benjamin 

Carson คุณหมอผ่าตดัสมองช่ือดงัชาวอเมริกนั วยั 70 ปี 
ยงัทํางานท่ีศูนย์พัฒนาสมองของเด็ก ท่านได้รับการ
ปลูกฝังการอ่านแต่เล็กจากแม่ท่ีอ่านหนังสือไม่ออก แม่
ใหเ้ขาอ่านหนงัสือสัปดาห์ละ 2 เล่มและทาํสรุปย่อมาส่ง 
แรก ๆ ท่านคิดว่ายากมากและไม่สามารถจะทาํได ้แต่
เพราะความจนท่ีไม่รู้จะออกไปเล่นท่ีไหนประกอบกบั
ความเขม้งวดของแม่ ทาํใหท่้านอ่านหนงัสือจนเกิดความ
เคยชินและกลายเป็นคนรักการอ่านโดยไม่รู้ตวั  

2. ปรับห้องสมุดให้บรรยากาศดูผ่อนคลาย 
ระบบหอ้งสมุดทัว่ไปไม่น่าสนใจ มีกฎ ระเบียบมาก หา้ม
ส่ ง เ สี ย ง ดัง  ห้ า ม นํา เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม แ ล ะ อ า ห า ร เ ข้า ไ ป
รับประทาน เป็นต้น แตกต่างกับบรรยากาศของร้าน
หนังสือตามห้างสรรพสินคา้ใหญ่ ๆ หรือร้านกาแฟท่ีมี
มุมอ่านหนังสือ ร้านเหล่าน้ีน่านั่งอ่านหนงัสืออย่างมาก 

ขณะท่ีหอ้งสมุดบางแห่งใหญ่โตโอ่โถง แต่ดูน่ากลวั ขาด
สีสัน ถา้ไม่ถูกบงัคบัหรือจาํเป็นตอ้งยืมหนังสือคงไม่มี
ใครอยากเขา้ เม่ือบรรยากาศเป็นเช่นน้ี ห้องสมุดจึงเป็น
เพียงท่ีเก็บหนงัสือ หรือท่ีหลบัสักงีบของนกัศึกษาท่ีเบ่ือ
หน่ายการอ่านหนงัสือโดยปริยาย 
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3. ส่งเสริมนิสัยอดทนโดยเฉพาะในการอ่าน
ภาษาองักฤษ นกัศึกษาบางคนติดนิสัยอ่านชนิดท่ีตอ้งเปิด
พจนานุกรมไปทุกคาํ ทาํให้เบ่ือหน่าย นักศึกษาจึงไม่
ชอบอ่านคน้ควา้ดว้ยตนเอง หากแต่พอใจกบัการบรรยาย 
การสอน จากอาจารย ์เม่ือคุน้ชินกบันิสยัแบบน้ีไปเร่ือย ๆ 

ก็จะคิดเองไม่เป็น ไม่มีความเอาใจใส่ท่ีจะเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทั้ งท่ีระบบในปัจจุบนัเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

ซ่ึงเอ้ือต่อการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองอยู่แล้ว และยิ่ง
อาจารยเ์ห็นความสําคญัและกระตุน้ให้นักศึกษาเรียนรู้
ดว้ยตนเอง โดยสนบัสนุนให้มีการอ่านมาก ๆ บางกรณี
อาจใชวิ้ธีให้มีการร่วมคน้ควา้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ก็จะช่วย
ใหแ้กปั้ญหาการไม่ชอบอ่านหนงัสือของนกัศึกษาได ้เม่ือ
นกัศึกษารักการอ่าน ชอบคน้ควา้ ก็จะชกัจูงให้ขยายการ
อ่านจากหนงัสือภาษาไทยไปสู่หนงัสือภาษาองักฤษดว้ย 

ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจและยัง่ยืนต่อไป    
 

เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษให้เข้าใจ 

การอ่านเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกเช่นเดียวกบัทกัษะ
อ่ืน ๆ คนท่ีมีทกัษะในการอ่านดี อ่านไดไ้ว สามารถจบั
ประเด็นไดช้ดัเจน และมีสมาธิในการอ่านอย่างต่อเน่ือง 
จะส่งผลใหร้ะบบการคิดดี การส่ือสารและติดต่อกบัผูอ่ื้น
จะเป็นระบบมากข้ึน ในความคิดของผูเ้ขียนนกัศึกษาจะ
พฒันาภาษาองักฤษและทกัษะการอ่านภาษาองักฤษได้
โดยใชห้ลกัการ ดงัน้ี 

1. หลกัอทิธิบาท 4  

คํ า ว่ า อิ ท ธิ  ( ภ า ษ า บ า ลี )  ห รื อ  ฤ ท ธิ                

(ภาษาสนัสกฤต) แปลวา่ความสาํเร็จ หรือเคร่ืองทาํใหเ้กิด
ความสําเร็จ อิทธิบาทจึงหมายถึงรากฐานท่ีทาํให้เกิด
ความสาํเร็จ 

อิทธิบาทขอ้แรกคือ ฉนัทะ หมายถึงความพอใจ 

ความพอใจเป็นเหตุให้เกิดความสําเร็จอย่างยิ่ง คนเราถา้
ลงพอใจอะไรแลว้ ก็จะมีกาํลงัใจผลกัดนัให้ทาํต่อไปจน
สาํเร็จ หากพิจารณาใหดี้จะเห็นไดว้่า ความพอใจเป็นจุด
ตั้งตน้ท่ีสาํคญัท่ีสุด เช่น ถา้นกัศึกษามีความพอใจในการ

พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ การเรียนก็จะง่าย จะ
สนุกดว้ยอาํนาจของฉนัทะนัน่เอง ถา้ไม่มีความพอใจแลว้ 

กย็ากท่ีจะสาํเร็จ ควรเร่ิมท่ีถามตนเองว่า เรามีความพอใจ
อะไรจึงตั้งใจอยากอ่านภาษาองักฤษใหเ้ก่ง 

อิทธิบาทขอ้ 2 คือ วิริยะ หมายถึงความเพียร ถา้
พิจารณาตามคาํศัพท์จะมีความหมายหลายด้าน ทั้ งใน
ส่วนของภาษาและในส่วนจิตวิทยาคือการลงมือทาํ การ
ใชก้าํลงัใหห้มดไปเพ่ือใหเ้กิดผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
กล่าวถึงวิริยะไวว้่า วิริยะตอ้งรวมถึงความไม่ประมาท
ด้วย  เพราะว่าถ้าคนประมาท ก็จะข้ีเกียจ  เหลวไหล 
เหลาะแหละ มนุษยต์อ้งใชวิ้ริยะจึงจะอยู่ตลอดรอดฝ่ังไป
ได ้(พระธรรมโกศาจารย,์ 2554) เม่ือผูเ้รียนมีทั้งฉนัทะใน
การอ่านภาษาองักฤษ (ในขอ้แรก) และมีวิริยะคือความ
เพียร บากบัน่ ไม่ทอ้ใจในการอดทนอ่านภาษาองักฤษ 

และฝึกอ่านบ่อย ๆ ย่อมส่งผลให้อ่านไดดี้ เขา้ใจเน้ือหา
ง่ายข้ึน วิริยะน้ีเก่ียวกบัการใชก้าํลงักายเป็นส่วนใหญ่ ต่าง
จากฉันทะท่ีดูเหมือนใช้ความพอใจเป็นท่ีตั้ ง ซ่ึงเม่ือมี
ฉันทะแล้วก็ต้องมีวิริยะให้สอดคล้องกัน  จึงจะเกิด
ผลสาํเร็จ 

อิทธิบาทขอ้ 3 คือจิตตะ ซ่ึงแปลว่า ความเอาใจ
ใส่ เป็นการใช้กาํลงัจิตเพ่ือทาํให้งานสําเร็จ โดย ทัว่ไป 

เม่ือรักอะไรก็เอาใจใส่ในส่ิงนั้นเป็นธรรมดาอยู่แลว้ แต่
การเอาใจใส่เพ่ือใหง้านสาํเร็จ จะตอ้งมีมากถึงขนาดท่ีใช้
กาํลงัจิตทั้งหมดทาํ หากนาํมาเทียบกบัเร่ืองการอ่านแลว้ 
การเอาใจใส่ในการอ่านจะทาํให้มีจิตใจแน่วแน่ มีสมาธิ
ในการอ่านส่งผลใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ีอ่านเร็วข้ึน 

อิทธิบาทขอ้ 4 คือวิมงัสา แปลว่าความสอดส่อง
ใจ ท่านพุทธทาสกล่าววา่ วิมงัสาเป็นเร่ืองของปัญญา นัน่
คือ เป็นการพิจารณาคน้ควา้ พิสูจน์ ทดลอง ซ่ึงเป็นการ
ใช้กาํลงัปัญญา ถา้เรามีการใช้กาํลงัปัญญาอย่างถูกตอ้ง
เสมอกจ็ะนาํสู่ความสาํเร็จ (ธรรมโกศาจารย,์ 2554) การท่ี
นกัศึกษาจะอ่านภาษาองักฤษไดดี้และส่งผลให้ประสบ
ผลความสาํเร็จในการทาํงาน มีความกา้วหนา้ ไดท้าํงาน
ในบริษทัท่ีดี มีเงินเดือนดี ถา้จะบอกว่าเป็นเร่ืองบงัเอิญท่ี
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มีความรู้ภาษาองักฤษดี บงัเอิญท่ีอ่านภาษาองักฤษไดดี้
โดยไม่ไดใ้ชอิ้ทธิบาท 4 ในการเรียนการฝึกอ่านแต่อย่าง
ใด กด็ูจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้

2. การวางพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็น

อนัดบัแรก 

ไวยากรณ์ (grammar) คือการศึกษากฎเกณฑ์
ของภาษา  ซ่ึ งรวมถึงเ สียง คําศัพท์  ประโยค และ
ส่วนประกอบอ่ืน เช่น การประสมคาํ และการตีความ คาํ
ว่าไวยากรณ์ยงัหมายถึงคุณลกัษณะเชิงนามธรรมของ
ตาํราท่ีนาํเสนอกฎเหล่าน้ีดว้ย  

มีประเด็นให้เป็นท่ีถกเถียงกันในหมู่ผู ้สอน
ภาษาองักฤษว่า ควรจะสอนไวยากรณ์ก่อนหรือทีหลงัดี 
ยกตวัอย่างเช่น เด็กเลก็ ๆ ไม่รู้ไวยากรณ์ เม่ือแม่สอนคาํ
แต่ละคาํ เช่น ปาก จมูก ตา ก็ค่อย ๆ สะสมเป็นความจาํ 

และจากการได้ยินคนอ่ืนพูด ทําให้พูด อ่านได้โดยยงั
ไม่ไดเ้รียนไวยากรณ์เลย แต่เน่ืองจากไวยากรณ์คือหลกั
ของภาษา ถา้ไม่ไดเ้ร่ิมสอนจากหลกัก่อน ผูเ้รียนจะไม่มี
อะไรมายึดเหน่ียวเป็นตวัเทียบเคียงใหเ้กิดความเขา้ใจทั้ง
การพูด เขียนและอ่านอย่างแท้จริง เหตุท่ีควรจะเรียน
ไวยากรณ์แต่เร่ิมตน้ก็เพ่ือให้เราใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ชดัเจน สวยงาม อาจมีคนแยง้ว่าเม่ือรู้คาํศพัท์มาก ๆ เอา
มาต่อกนัก็ส่ือความไดเ้อง อย่างหญิงไทยท่ีแต่งงานกับ
ชาวต่างชาติไม่เห็นต้องเรียนไวยากรณ์ ก็สามารถใช้
ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัได ้ขอ้น้ีก็อาจจะจริง แต่
หากประสงค์จะใชภ้าษาอย่างสละสลวยลึกซ้ึงมากข้ึน ก็
ไม่อาจหลีกเล่ียงการศึกษาไวยากรณ์ไดเ้ลย 

3. การเดาความหมายคําศัพท์ 

ปัญหาสําคัญอย่างหน่ึงของการอ่านหนังสือ
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาการบินคือ การไม่รู้ความหมาย
ของคาํศพัท์ในข้อความท่ีกาํลงัอ่านอยู่ ทาํให้เกิดความ
เบ่ือและคิดวา่การอ่านภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก หรืออาจ
ขาดความมัน่ใจไปเลย ดงันั้น การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ จึง
จาํเป็นตอ้งรู้ความหมายของคาํศพัท ์เทคนิคต่าง ๆ ในการ
เดาความหมายของคาํศพัท ์เช่น ดูจากบริบท คาํนิยาม คาํ

พอ้งความหมายซ่ึงผูเ้ขียนอาจใชค้าํสองคาํท่ีความหมาย
เหมือนกันในวลีต่าง ๆ หรือการสรุปความจากผูเ้ขียน 
หรืออาจใช้การเดาความหมายของคาํศัพท์จากการใช้
เคร่ืองหมายวรรค ตอน เช่น เคร่ืองหมายจุดคู่ : ใชเ้พ่ือ
เนน้วา่ ขอ้ความท่ีตามมาเป็นการอธิบายเพ่ิม เคร่ืองหมาย
จุลภาค , ใช้แบ่งคั่นข้อความบางตอนในประโยคท่ี
ค่อนข้างยาว เ พ่ือช่วยให้ผู ้อ่ านเข้าใจ ส่วนการใช้
พจนานุกรมควรใชเ้ม่ือไม่อาจจะเดาความหมายได ้

4. การหาใจความสําคัญ  

ฝึกแยกแยะความแตกต่างระหว่างหัวเร่ืองและ
ใจความสําคัญ ถา้จับใจความสําคัญได้ ย่อมทาํให้เห็น
ภาพรวมของเร่ืองทั้ งหมด ซ่ึงย่อมดีกว่าการเข้าใจเป็น
ตอน ๆ เท่านั้น ข้อความในใจความสําคัญมกัจะแสดง
ความเห็นของผูเ้ขียน หรือประเด็นสําคญัของบทความ
นั้น ใจความสาํคญัหรือขอ้ความสาํคญัมกัจะอยู่ในรูปของ
ประโยคท่ีสมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะหาใจความสําคัญได้
ในช่วงต้นของข้อความ แต่ก็อาจพบใจความสําคัญใน
ส่วนกลางของขอ้ความบา้งแต่เป็นส่วนนอ้ย 

 

บทสรุป 

การอ่านมีประโยชน์มหาศาล นักศึกษาจึง
เสริมสร้างทักษะการอ่านให้เกิดข้ึนอย่างถาวร โดย 

เฉพาะนักศึกษาการบิน มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมี
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในขั้นท่ีสามารถเขา้ใจเน้ือหา
ท่ีอ่านและส่ือความได ้ 

การเพ่ิมพูนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษมีหลาย
วิธีดว้ยกนั แต่คงไม่มีวิธีใดเพียงวิธีเดียวท่ีจะดีท่ีสุด ตอ้ง
ใช้หลายวิธีควบคู่กนัไปส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือ ตอ้งคน้พบ
และฝึกฝนดว้ยตนเอง ไม่มีใครสามารถมอบความรู้ใหแ้ก่
ใครได้หากเขาผูน้ั้นไม่ต้องการ ดังนั้นอาจารย์จึงควร
แนะนาํให้นักศึกษาเขา้ใจ และเร่งหามาตรการส่งเสริม
การอ่านของนกัศึกษา โดยตอ้งเร่ิมตน้ท่ีนกัศึกษาการบิน
เปิดใจ ยอมรับวา่ภาษาองักฤษมีความสาํคญัต่ออาชีพของ
ตน 
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การจะทาํส่ิงใดไดดี้ตอ้งมีความพึงพอใจในเร่ือง
นั้นก่อนคือมีใจท่ีอยากรู้ ใจท่ีอยากเรียน ใจท่ีอยากอ่าน ใจ
ท่ีอยากเขา้ใจและใจท่ีอยากทาํให้ได ้เม่ือคนเรามีใจ ใจจะ
สั่งการไปท่ีสมองให้หาวิธีไปสู่ผลสําเร็จจนได ้และเม่ือ
ไดล้งมือฝึกอ่านภาษาองักฤษบ่อยๆจะเกิดความชาํนาญ
ทาํไดอ่้านไดค้ล่องเป็นการพฒันาทกัษะการอ่านไปในตวั 
การขาดทกัษะการอ่านจะเป็นการปิดกั้นตวัเองจากแหล่ง

ความรู้ ทาํให้ความสามารถในการแกปั้ญหาถูกจาํกดัไว้
แต่เพียงแค่ความรู้เดิมท่ีมีเท่านั้น  

เพื่ อ ส่ง เส ริมให้นัก ศึกษามี ปัญญาสู่สากล
สอดคลอ้งกบัความมุ่งหวงัของมหาวิทยาลยั การพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจึงเป็นหนา้ท่ีของครู อาจารย์
และท่ีสาํคญัคือตวันกัศึกษาซ่ึงตอ้งพฒันาร่วมกนั 
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การศึกษาสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์กรุงรัตนโกสินทร์ช้ันใน 
The Study of Landscape Aesthetics in Krung Rattanakosin’s Inner Area 

 
                                                                                                                                                                                                                        อภิชาติ  พรหมฤทธ์ิ  

 
บทคดัย่อ 
 

บทความน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํความเขา้ใจและแปลความหมายสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ในบริบทไทย พื้นท่ี
ศึกษา “กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน” ผ่านประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ของประชาชนที่ไดใ้ชพ้ื้นท่ี งานวิจยัน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีเทคนิควิธีในการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การสาํรวจพื้นท่ีภาคสนาม 
การสมัภาษณ์ และการเฝ้าสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ในพื้นท่ี  บทความน้ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงการศึกษาและการแสดงออกทาง
สุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ท่ีมีมิติมากกว่าในเชิงรูปธรรม หรือกายภาพ และไดน้าํเสนอกรอบแนวคิดในการอ่านและแปล
ความสุนทรียศาสตร์ภูมิทศันโ์ดยเพิ่มเติมมิติสุนทรียศาสตร์ทางนามธรรม และสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ตามความเป็นจริง 
ซ่ึงทบัซอ้นกนัอยูภ่ายใตบ้ริบทท่ีซบัซอ้นและหลากหลายของพื้นท่ีศึกษา ในภาพรวมของบทความน้ีไดแ้สดงการพฒันา
ความเขา้ใจเร่ืองการแสดงออกทางสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ในพื้นท่ีท่ีมีการซอ้นทบักนัของมิติดา้นความงามทางภูมิทศัน์
ท่ีหลากหลายในพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน อน่ึง บทความน้ีมุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาองคค์วามรู้ทาง
วิชาการในด้านสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ โดยกรอบแนวคิดวิธีการอ่านและแปลความที่ไดเ้สนอแนะไวน้ั้นน่าจะเป็น
ประโยชนส์าํหรับการพฒันาดา้นสุนทรียศาสตร์ภูมิทศันต่์อไป 
 
คาํสําคญั: สุนทรียศาสตร์, ภูมิทศัน์, กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน 
 
Abstract 

 
The purpose of this technical article is to understand and interpret the landscape aesthetics in a specific 

context in Thailand. The study area is "Krung Rattanakosin’s inner Area" via the aesthetic of individuals who use this 
space. This research is a qualitative research. The methodology will consist of data collection and analysis 
of educational theories, surveys, field interviews and personal observations of phenomenon in the region. This article 
aims to develop the academic knowledge within the field of landscape aesthetics expressions. It will posit that 
landscapes have more dimensions than are seemingly tangible or ‘Physical’. It will present the conceptual framework 
of how to read contrasting ‘non-physical landscape aesthetic dimensions’ and ‘reality landscape aesthetic 
dimensions’. Throughout the article, the Krung Rattanakosin’s inner area context seems complex and diverse. It will 
show the development of understanding expressed in landscape aesthetics in areas with overlapping dimensions of 
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beauty and diverse sceneries. The conceptual framework of how to read and interpret aesthetic blueprints suggests it 
would be effective to further develop landscape aesthetics anyway. 
 
Keywords: aesthetics, landscape, Rattanakosin inner area 
 
ความนํา 

จากทฤษฎีจิตวิทยาความจําเป็นพื้นฐานของ
มนุษย ์(basic human needs) ของ อบัราฮมั มาสโลว ์
(Abraham Maslow) และแนวคิดการออกแบบชุมชน
เมืองของศาสตราจารย ์โจน แลง (John Lang) ไดเ้สนอถึง
ความตอ้งการดา้นสุนทรียศาสตร์ (aesthetic needs) ใหมี้
อยู่ในความจําเป็นในความต้องการของมนุษย์ (กําธร   
กุญชล, 2545) ปัจจุบนัความเขา้ใจถึงศาสตร์และ
วิวฒันาการทางดา้นสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ไดมี้อิทธิพล
ต่อความรู้ความเขา้ใจของทั้งนักออกแบบทางผงัชุมชน
เมือง และภูมิสถาปนิก ซ่ึงมีการนาํทฤษฎีสุนทรียศาสตร์
มาประยุกต์ใช้หรือทาํการวิจยัศึกษาพื้นท่ีในบริบทไทย
หลายช้ิน1 และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า งานวิจยัท่ีเป็นเน้ือหา
ของการพฒันาทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ในประเทศ
ไทยยงัคงมีจาํนวนไม่มาก และสังเกตได้อีกว่า เน้ือหา
ของงานวิจัย ส่วนใหญ่จะมองความหมายแนวคิด
สุนทรียศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เป็นการรับรู้
ความงามทางกายภาพและการรับรู้ความงามทางสายตา 
(visual perception) ดงันั้น ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัท่ีมีมุมมอง
ดังกล่าวจึงตอบสนองสุนทรียภาพทางกายภาพและ
สายตาเพียงแค่มิติมุมมองเดียว ขาดความเช่ือมโยงกบัมิติ
อ่ืนๆ  ท่ีซับซ้อนในบริบทไทย  เ ช่น  วิ ถี ชีวิต  สังคม 
วฒันธรรม จริยธรรม ศาสนา เป็นตน้  
 
 
 
 

                                                           
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
เน่ืองจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมของกรุง

รั ต น โ ก สิ นท ร์ ชั้ น ใ น  มัก จ ะ มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ท า ง
สุนทรียศาสตร์ท่ีแตกต่างหลากหลาย ทั้งจากคนในพื้นท่ี
และคนนอกพื้นท่ี งานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อทาํ
ความเขา้ใจและแปลความหมายสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์
ในบริบทไทย ในพื้นท่ีศึกษา “กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน” 
ผ่านประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ภูมิทัศน์ของ
ประชาชนท่ีได้ใช้พื้นท่ีของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้ นใน
ดงักล่าว 
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและนิยามความหมายของ
สุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน ์(landscape aesthetics) 
 1. ภูมิทัศน์ คาํว่า “Landscape” และ 
“Landschaft” มีจุดเร่ิมตน้แรกท่ีภาษากลุ่มเนเธอร์แลนด์
และเยอรมนั ท่ีกล่าวอา้งอิงกบัการวาดภาพถึงความคิด
ความเขา้ใจใน ภูมิภาค (region) ขอบเขตดินแดน 
(territory) ทิวทัศน์ (scenery) (Nasongkhla, 2008)         
ภู มิทัศน์ และ ภู มิภ าพ  เ ป็นศัพท์บัญญัติ ของคํา ว่ า 
Landscape ในพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถานตีพิมพ์คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2523 ได้ให้คาํ
บญัญติัศพัทข์องคาํว่า Landscape ในภาษา องักฤษไวเ้ป็น
คาํไทย 2 คาํ คือ ภูมิทศัน์ และ ภูมิภาพ โดยใหค้าํอธิบาย
ว่า หมายถึง ลักษณะภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ
บริเวณใดบริเวณหน่ึง รวมทั้ง ภูมิประเทศท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและท่ี เ กิด ข้ึนโดยการกระทําของมนุษย ์
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2536) 
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2. สุนทรียศาสตร์ (aesthetics) ในประเทศไทยมี
การแปลความหมายออกมาหลายคาํและมีความหมาย
มากมาย อาทิเช่น สุนทรียะ หรือ ความงาม (วิรุญ ตั้งเจริญ
, 2546) คาํวา่ Aesthetics เดิมเป็นคาํในภาษากรีก หมายถึง 
การรับรู้ทางความรู้สึก (sense perception) ในศตวรรษท่ี 
18 Alexander Gottlieb Baumgarten ให้ความหมายว่า 
เป็นการรับรู้และช่ืนชมความงาม  

สุนทรียภาพ หมายถึง ความรู้สึกในความงาม 
ภาพท่ีงดงามในความคิด (image of beauty) ศกัยภาพของ
การรับรู้ความงามท่ีสามารถสัมผสัหรือรับความงามได้
ต่างกัน  ความงามท่ีอาจเกิดจากภาพ  จากเสียง  จาก
จินตนาการ จากตวัอกัษร หรือประสาทสัมผสัอ่ืนๆ (วิรุญ 
ตั้งเจริญ, 2546) 

สุนทรียศาสตร์ หมายถึง ปรัชญาสาขาหน่ึงว่า
ด้วยความงามและส่ิงท่ีงามในธรรมชาติหรือศิลปะ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

สุนทรียะ คือ ความงาม อาจเป็นความงามของ
ศิลปกรรม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความประณีต
ของจิตใจ ความงดงามของการใช้ชีวิตส่วนตวัและชีวิต
ส่วนรวม (วิรุญ ตั้งเจริญ, 2546) 

ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและแนวคิดท่ี
ใชส้นบัสนุนสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ 
 ความงามเ ป็น  วัต ถุวิสัย นิยม  (objectivism) 
หมายถึง ความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ ความงามอยูท่ี่
ตวัวตัถุ นกัสุนทรียศาสตร์บางกลุ่มเช่ือว่า ความงามเป็น 
จิตวิสัยนิยม  (Subjectivism) ถือว่า  ความงามเกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดของเราเอง ความงามอยูท่ี่จิตใจ เราเป็นผู ้
กาํหนด นกัสุนทรียศาสตร์บางกลุ่มก็ ผสานความคิดเขา้
ดว้ยกนั และเช่ือว่า สุนทรียะ เกิดข้ึนระหว่างความงามท่ี
เกิดจากความสัมพนัธ์ของวตัถุและสุนทรียะในตวัเรา 
ความเช่ือเช่นน้ีเป็น สัมพัทธ์นิยม (telationism) (วิรุญ    
ตั้งเจริญ, 2546) ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งไดส้รุป
รวบยอดไวด้งัน้ี 

1. สุนทรียศาสตร์ยุคโบราณ ในศตวรรษท่ี 5 
ก่อนคริสตศ์กัราช ถึงคริสตศ์กัราชท่ี 16 เช่น ยุคกรีกและ
โรมนั ยึดความงามเป็นการลอกเลียนแบบธรรมชาติ ยุค
เรอเนซองศ์ (Renaissance) ยึดหลกั มนุษยนิยม และ
ศรัทธาจากคริสตศ์าสนา (ไพโรจน์ ชมุนี, 2548) ส่วน
สุนทรียศาสตร์แบบแผนนิยมตะวนัออก ท่ีสําคญัได้แก่ 
สุนทรียศาสตร์อินเดีย มาจากศาสนาฮินดู พราหมณ์ เป็น
สาํคญั สุนทรียศาสตร์จีน ท่ีจดัระเบียบแบบแผนความคิด
ของคนจีนและวิถีชีวิต โดย ลัทธิเต๋า และ ขงจ้ือ 
(Nasongkhla, 2008) 

2 .  ภู มิ ทั ศ น์ โ ร ม า น ติ ค  ( romantic)  ใ น
สุนทรียศาสตร์ตะวนัตก คริสต์ศตวรรษท่ี 18 – 19 ท่ี
สําคญั ไดแ้ก่ Alexander Gottlieb Baumgarten แบ่ง
ความคิดเป็น ตรรกะ (logic) และ สุนทรียศาสตร์ 
(aesthetics) คือ สญัชาตญาณ วิธีการสัมผสัดว้ยความรู้สึก 
(sensual), Edmund Burke ให้ความสาํคญัของความคิด
เร่ือง “ส่ิงมหัศจรรย”์ (Sublime) และ “ความงาม” 
(Beautiful) ความหลงใหล ไม่หลงใหล ความยิ่งใหญ่ใน
มิติธรรมชาติ (Nasongkhla, 2008) และ Immanuel Kant 
นิ ย า ม ป ร ะ สบก า รณ์ สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์  (aesthetics 
experience) และการวางรากฐาน การตดัสินทาง
ความรู้สึก ความพึงพอใจ (Bowie, 2003) 
 3. สุนทรียศาสตร์ตะวนัตกสมยัใหม่ ในศตวรรษ
ท่ี 19 – 20 เช่น สุนทรียศาสตร์มาร์กซิสต ์ (Marxist) ได้
วิพากษ์ทุนนิยมว่าเป็นการยกระดับของชนชั้นกลาง, 
Gearg W. F. Hegel “ความงามของศิลปะเป็นความงาม
ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากจิตใจหรือจิตวิญญาณเท่านั้นแต่เป็นการ
เกิดในตวัมนั ในความรู้สึกสวยงามเก่ียวกบัธรรมชาติน้ี
ปรากฏเด่นชดัในตวัของมนัเองคือ เป็นการสะทอ้นกลบั
ของความงามซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของจิตใจในบางที” 
(Blocker and Jeffers, 1999) หรือ Frankfurt School และ 
Neo Marxist วิพากษถึ์งมโนคติ และวฒันธรรมส่วนมาก 
สนบัสนุนการวิเคราะห์วฒันธรรมเป็นคุณค่าและช่ืนชม 
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ภูมิทศัน์วฒันธรรม (cultural landscape) (Nasongkhla, 
2008) 

4. สุนทรียศาสตร์ภายหลงัสมยัใหม่ และปรัชญา
แนวคิดท่ีสนับสนุนสุทรียศาสตร์ศตวรรษท่ี  20 ถึง
ปัจจุบนั ปรากฏคาํว่า “Environmental Aesthetics” 
สุนทรียศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ไดข้ยายออกไปไกลกว่าโลก
ศิลปะ สู่คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม (Nasongkhla, 2008) และ 
Kevin Lynch วิเคราะห์โครงสร้างและการรับรู้ทางสายตา 
ของรูปทรงเมือง และระบุการรับรู้รูปทรงทางกายภาพ 
กระบวนการรับรู้ทางภูมิทัศน์เมือง และกระบวนการ
วิเคราะห์ “จินตภาพเมือง” (image of the city) ท่ีภายในมี
ส่วนประกอบ คือ อตัลกัษณ์ รูปทรงกายภาพ และ
ความหมาย (Nasongkhla, 200) อีกทั้ง Phenomenological 
Aesthetics คือ สุนทรียศาสตร์ปรากฏการณ์วิทยา 
สุนทรียศาสตร์ของชีวิตประจาํวนัและแบบแผนสังคมเชิง
พื้นท่ี และแนวคิดชีวิตประจาํวนั (everyday life) เนน้ท่ี
พฤติกรรม กิจกรรม และประสบการณ์ของมนุษย์ทั้ ง
ภายในและภายนอกท่ีดาํเนินอยู่ตลอดเวลา จนบางคร้ัง
กลายเป็นหลกัปฏิบติั และเป็นวฒันธรรม 

- แนวความคิดเร่ืองท่ีว่าง (space) และ สถานท่ี 
(place) “ท่ีว่างเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุและ
กรอบของระนาบท่ีเป็นตวักาํหนดขอบเขตท่ีว่าง และ

บางคร้ังระหว่างว ัตถุนั้ นทําให้จะมี ท่ีว่างแทรกอยู่”      
สถานท่ี (place) คือ พื้นท่ีหน่ึงท่ีแสดงคุณลกัษณะเฉพาะ
อยา่งชดัเจน” (Nasongkhla, 2008) อยา่งไรก็ตาม สถานท่ี 
ไดถู้กทาํให้เขา้ใจและไดรั้บประสบการณ์ว่า เป็นภาพภูมิ
ทศัน์ซ่ึงมองเห็นไดโ้ดยตรงและสามารถพิสูจน์ไดช้ดัเจน
ซ่ึงสมัพนัธ์กบักิจกรรมของมนุษย”์ (Nasongkhla, 2008) 

- Semiotics สัญญวิทยา ศึกษาเก่ียวกบัระบบ
สญัลกัษณ์ ท่ีอยูใ่นความคิดของมนุษย ์หรือ หมายถึงส่ิงท่ี
ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้มีความหมายแทน  (สมเกียรติ    
ตั้งนโม, 2550) 

5. สุนทรียศาสตร์ของไทย  “มีการใช้คาํและ
ความหมายทบัซ้อนประสานประโยชน์ซ่ึงกนัคือ ความ
สวยงาม (beauty) และ ความดีงาม (goodness) คนไทยไม่
แยกความงามออกจากความดี ศิลปะไทยเป็นศิลปะ
ประเภทไดรั้บวฒันธรรมท่ีดี ไดป้รัชญาท่ีดีจากอินเดีย” 
(น. ณ ปากนํ้ า, 2532) “การแสดงออกทางสุนทรียะของ
ไทยนั้น ส่วนใหญ่ไดแ้รงบนัดาลใจทางศาสนา ถ่ายทอด
ออกมาเป็นศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้ งสะท้อนสภาวะ
แวดล้อมของสังคมท่ีอยู่รอบๆตวั และส่ิงหน่ึงท่ีสําคญั
สูงสุดก็คือ สัญชาตญาณของทอ้งถ่ินหรือของประเทศ”                  
(น. ณ ปากนํ้า, 2532) 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา และขอ้มูลปฐมภูมิ เป็น

การประมวลทฤษฎี แนวคิดและขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น  ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ภูมิทัศน์  สุนทรียศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม สุนทรียศาสตร์เชิงนิเวศน์ สุนทรียศาสตร์

วัฒนธรรมสั ง คม  สุนท รี ยศ าสต ร์ปร ากฏการณ์ 
สุนทรียศาสตร์สัญลักษณ์ เป็นต้น  รวบรวมข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในบริบทไทย เช่น ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสต ร์  เพื่ อประกอบการทําความ เข้า ใจ
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สภาพแวดลอ้มในบริบทไทย เก็บขอ้มูลพื้นฐานของกรุง
รัตนโกสินทร์ ในด้าน ต่ างๆ  เ ช่น  ประวัติศ าสต ร์ 
ภูมิศาสตร์ ท่ีตั้ ง กายภาพ สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง เป็นตน้ สาํรวจเก็บขอ้มูลดา้นต่างๆในพื้นท่ี 
โดยการสังเกตการณ์ทั้งทางรูปธรรม นามธรรม และท่ี
เกิดข้ึนตามความเป็นจริง ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ เช่น 
การสัมภาษณ์ สนทนา การถ่ายภาพ หรือการบนัทึกภาพ
เคล่ือนไหว เป็นต้น สํารวจเก็บข้อมูลท่ีได้จากความ
คิดเห็นและการรับรู้ของคนในพื้นท่ี 

2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และหาความสัมพนัธ์
ระหว่างขอ้มูลทั้งหมด ไดแ้ก่ ผลจากการสัมภาษณ์ การ
ทาํแผนท่ี และนาํเสนอเน้ือหาในแบบการบรรยายโดยมี
ภาพประกอบ  

3. สงัเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล ใน
ขอบเขตของเน้ือหา 3 กลุ่มดงัน้ี 

    3.1 สุนทรียศาสตร์ภูมิทศันเ์ชิงรูปธรรม 
(physical landscape aesthetics) 

    3.2 สุนทรียศาสตร์ภูมิทศันเ์ชิงนามธรรม 
(non-physical landscape aesthetics) 

    3.3 สุนทรียศาสตร์ภูมิทศันต์ามความเป็นจริง 
(reality landscape aesthetics) 

4. สรุปผลของการวิจยัและเสนอแนะ 
 
วธีิดําเนินงานวจัิย  
 ผูว้ิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการ
อ่านและแปลความหมายสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ซ่ึงใช้
เป็นหลกัในการดาํเนินงานวิจยั ประกอบดว้ยโครงสร้าง 
ดงัน้ี 
 1. กระบวนการเกิดสุนทรียศาสตร์  คือ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลบนพื้นฐานแนวคิดความเช่ือเร่ือง 1.วตัถุ
วิสัยนิยม 2.จิตวิสัยนิยม และ 3. สัมพทัธ์นิยม (จี ศรีนิวา
สนั, 2523) โดยแสดงไดด้งัน้ี 
 - มนุษย ์(human) ในกรอบการทาํงานน้ีหมายถึง 
บุคคลผูท่ี้ไดใ้ชพ้ื้นท่ี 2 กลุ่ม คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน

พื้นท่ี เช่น เจา้ของอาคารหรือท่ีดินเดิม พระภิกษุ เป็นตน้ 
และประชาชนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั 
เช่น นกัศึกษา พอ่คา้ ขา้ราชการ นกัท่องเท่ียว เป็นตน้  

- เลนส์ (lens) หมายถึง การรับรู้โดยประสาท
สมัผสั เป็นการถูกกระทบโดยทางกาย และทางใจ เป็นได้
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น รสนิยม ความช่ืนชอบ 
ทศันคติ ความรู้สึก ประสบการณ์ เป็นตน้  

- บริบทท่ีตั้ง (context setting) ไม่ไดเ้ป็นเพียงส่ิง
ท่ีเป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง องคป์ระกอบ
หรือสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏ และแสดงให้เห็นอยู่ใน
พื้นท่ี ทั้งท่ีมองเห็นดว้ยตาและสัมผสัรับรู้ได ้เช่น สถานท่ี 
พื้ น ท่ีว่ า ง  สถาปัตยกรรม  ขนบธรรมเ นียม  จา รีต 
วฒันธรรม ศาสนา การดาํรงชีวิต เป็นตน้ 

2 .  กระบวนก า รก า รแปลคว าม  (process 
interpretation) คื อ  ก า ร ค้ น ห า ค ว า ม ห ม า ย ใ น
สุนทรียศาสตร์ภูมิทัศน์ โดยพัฒนาแนวคิดในการทํา
ความเขา้ใจมาจากการวิพากษท์ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 - สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์ เ ชิ ง รู ป ธ ร ร ม  (physical 
aesthetics) เป็นกระบวนการแปลความหมายที่มุ่งเนน้การ
อธิบายถึงสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ โดยใชท้ฤษฎีความรู้ท่ี
สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ เป็นส่ิงท่ีมีอยู่อย่าง
เด่นชัดซ่ึงคนทั่วๆไปสามารถมองเห็น สัมผสัได้ ทั้ ง
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ (natural environment) และ
สภาพแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (built environment)  

- สุนทรียศาสตร์เชิงนามธรรม (non-physical 
aesthetics) เป็นกระบวนการแปลความหมายที่มุ่งเนน้การ
อธิบายถึงสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ โดยใชท้ฤษฎีความรู้ท่ี
สามารถอธิบายถึงส่ิงท่ีมองไม่เห็นหรือส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ใช้ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ภูมิทัศน์ท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้มาช่วยในการอธิบายความหมายให้ปรากฏ 
เช่น ประเพณี วฒันธรรม สังคม ความเช่ือศาสนา สัญญะ
วิทยา เป็นตน้  

 - สุนทรียศาสตร์ตามความเป็นจริง  (reality 
aesthetics) เป็นกระบวนการแปลความหมายที่เน้นการ
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อธิบายถึงสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ท่ีปรากฏข้ึนตามสภาวะ
ความเป็นจริง ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาปัจจุบนั โดยใชท้ฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง ปรากฏการณ์ศาสตร์ (phenomenology) 
ชีวิตประจาํวนั (everyday life) ฯลฯ มาใชค้น้หาและ
อธิบายความหมายทางสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ในอีกมิติ
หน่ึง 
 
ผลการวจัิย 

1. สุนทรียศาสตร์ทางดา้นภูมิศาสตร์ ท่ีตั้ง และ
รูปทรงของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ซ่ึงมกัจะถูกเรียกโดย
ติดปากว่า “เกาะรัตนโกสินทร์” ท่ีอาจมีความเขา้ใจมา
จากรูปทรงของพื้นท่ีท่ีมีแม่นํ้ าเจา้พระยาในทิศตะวนัตก
และได้มีการขุดคลองคูเมืองเดิม  ในทิศตะวันออก
ลอ้มรอบเขา้หาแม่นํ้ าเจา้พระยา พื้นท่ี 1.8 ตร.กม.สามารถ
เขา้ถึงไดท้ั้งทางบกและทางนํ้ า เป็นเขตท่ีมีการอนุรักษใ์น
ระดบัสูง  

2. การแสดงออกของสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์เชิง
รูปธรรม แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

2.1 การแสดงออกของสภาพแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติ (natural environment) 

- ภาพภูมิทศัน์ตามธรรมชาติ (The natural 
landscape scene) และพื้นท่ีสีเขียวในกรุงรัตนโกสินทร์
ชั้ นในซ่ึง เ ป็น เ มือง ท่ี ถูกสร้ าง ข้ึนมาตั้ งแ ต่โบราณ 
แม้กระทั่งช่วงแม่นํ้ าเจ้าพระยาท่ีไหลผ่านพื้นท่ีก็เป็น
คลองขุดมาก่อน แต่กลบัพบว่าผูใ้ชพ้ื้นท่ีมีความเขา้ใจว่า
ความงดงามบางพื้นท่ีในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในเป็น
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  เช่น  แม่นํ้ าเจ้าพระยา 
สนามหลวง เป็นตน้ และจากการสาํรวจพื้นท่ี พบพื้นท่ีสี
เขียวท่ีเป็นสวนสาธารณะที่สร้างข้ึนเพื่อให้ความร่มร่ืน
และเป็นสถานท่ีพกัผ่อนของประชาชน เช่น สนามหลวง 
สวนสราญรมย ์สวนนาคราภิรมย ์เป็นตน้ และพบว่า ใน
พื้นท่ีสีเขียวมีการอนุรักษ ์ดูแลรักษาตน้ไมท่ี้ปลูกอยู่ริม
ถนนต่างๆ เช่น อุโมงค์ต้นไม้ถนนพระจันทร์ คลองคู

เมืองเดิมท่ีอนุรักษ์ต้นตะเคียนเก่าปลูกมาตั้ งแต่สมัย
รัชกาลท่ี 1 

 
2.2 การแสดงออกของสภาพแวดลอ้มท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน (built environment) 
2.2.1 พื้นท่ีว่าง (space) จากการสาํรวจพื้นท่ีและ

การสัมภาษณ์พบว่า การแสดงออกทางกายภาพของพื้นท่ี
ว่างสามารถพบเห็นอยูอ่ย่างชดัเจนทั้งในพื้นท่ีสาธารณะ
และในพื้นท่ีส่วนบุคคล  หรือพื้นท่ีทางราชการ  เช่น 
สนามหลวง พื้นท่ีเรียบคลองคูเมืองเดิม สวนสาธารณะ 
พื้นท่ีว่างภายในสถานที่ต่างๆ และพื้นท่ีการเช่ือมต่อของ
ถนนท่ีบรรจบกนัแลว้ทาํให้เกิดพื้นท่ีว่างทางสายตา เป็น
ตน้ 

2.2.2 สถานท่ี (place) ในสังคมไทยคนไทยจะมี
คาํถามท่ีถามกนัอยู่บ่อยๆว่า “ไปไหนมา” หรือ “จะไป
ไหน” คาํตอบท่ีไดม้ามกัจะตอบมาเป็น สถานท่ี ในกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นในเป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคญัหลาย
แห่ง สําคญัทั้งทางประวติัศาสตร์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
เป็นสถานท่ีทาํงาน เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ เป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีกินท่ีอยูท่ี่อาศยั เป็นตน้ สถานท่ีท่ี
มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ท า ง ค ว า ม ง า มที่ สํ า คัญ ๆ  เ ช่ น 
พระบรมมหาราชวงั วดัพระแกว้ วดัโพธ์ิ เป็นตน้ สถานท่ี
นั้นนอกจากจะบ่งบอกถึงวตัถุประสงคข์องสถานท่ีนั้นๆ 
แลว้ยงับอกถึงความหมายในนยัยะอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงสามารถ
แ บ่ ง ส ถ า น ท่ี อ อ ก เ ป็ น  5  ก ลุ่ ม  ไ ด้ แ ก่  ( 1 ) 
พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (2) 
วดั (3) สถานท่ีราชการ (4) ท่ีอยูอ่าศยั ยา่นและตลาด (5) 
สถานท่ีสาธารณะ  

3. ส่ิงปลูกสร้างและสถาปัตยกรรม จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ช้พื้นท่ีในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้ นในพบว่า 
ส่วนมากจะพูดถึงความงามในพื้นท่ีน้ีในความหมายเป็น
ความงามทางสถาปัตยกรรม เช่น ความงดงามของวดั 
ความสวยงามของพระบรมมหาราชวงั ความสวยงามของ
อาคาร เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นการสะทอ้นความงามทาง



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology52 Vol. 8 No. 2 July-December 2014

กายภาพของสถาปัตยกรรมท่ีมีความแตกต่างกัน  3 
ประเภท ไดแ้ก่ (1) สถาปัตยกรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 
เ ช่น  พระบรมมหาราชว ัง  วัดพระแก้ว  เ ป็นต้น  (2) 
สถาปัตยกรรมร่วมสมยั ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากตะวนัตก 
แ ล ะ ผ ส ม ผ ส า น รู ป แ บ บ ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย ไ ป ใ น
สถาปัตยกรรมนั้นๆ เช่น กระทรวงกลาโหม อาคารโรง
ละครแห่งชาติ  อาคารบริ เวณท่าช้าง  เ ป็นต้น  (3 ) 
สถา ปัตยกรรม อ่ืนๆ  เ ป็น ส่ิ งป ลูกส ร้ า ง ท่ี มี คว าม
หลากหลายรูปแบบ หลายยคุสมยั รวมถึงอาคารสมยัใหม่
ต่างๆ เป็นตน้ 

4. จุดศูนยร์วมและชุมชน จุดศูนยร์วมและ
ชุมชนสามารถแบ่งกลุ่มได ้2 กลุ่ม คือ  

- ชุมชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัเดิม จากการสาํรวจพบ 
ชุมชนท่าพระจนัทร์  ชุมชนท่าชา้ง  ชุมชนท่าเตียน  

- ชุมชนของกลุ่มคนท่ีมารวมตวักนัเพื่อทาํ
กิจกรรมในลกัษณะเดียวกนั ในพื้นท่ีหรือสถานท่ีใดๆท่ี
ไม่ได้เป็นท่ีอยู่อาศัยเดิม  และนิยมท่ีจะใช้พื้นท่ีหรือ
สถานท่ีนั้นๆเสมอจะปรากฏว่าเป็นชุมชน เช่น ชุมชน
สถานศึกษา ชุมชนขา้ราชการต่างๆ หรือชุมชนของพ่อคา้
แม่ขาย เป็นตน้ 

5. โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงก่อสร้างพิเศษ จาก
การสํารวจพื้นท่ีในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานและ
ส่ิงก่อสร้างพิเศษ สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในพื้นท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นใน อีกทั้งยงัมีรูปแบบการแสดงออกใน
หลายรูปแบบ เช่น ถนน สะพาน ทางเท้า อนุสาวรีย ์
หอกลอง ซุม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ 

การแสดงออกของสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์เชิง
นามธรรม  โดยทั่วไป  ผู ้คนมักจะพูดถึงความงามท่ี
มองเห็นได้เด่นชัด เช่น ความสวยงามของวดัพระแก้ว
และพระบรมหาราชวัง  ความสวยงามบริ เวณท้อง
สนามหลวง เป็นตน้ แต่ยงัมีอยูห่ลายคนท่ีบอกส่ิงท่ีไม่ได้
ใชส้ายตามองออกมาอยา่งไม่รู้ตวั ส่ิงเหล่าน้ีจดัไดว้่าเป็น
ความงามหรือสุนทรียะเชิงนามธรรม (non- physical 
aesthetics) เช่น ความภาคภูมิใจในพื้นท่ี อตัลกัษณ์ ความ

รักชอบในสังคมถ่ินท่ีอยู่ ความผูกพนัในสถานท่ี ความ
เช่ือ และความงดงามในอดีต เป็นต้น ตัวอย่างข้างต้น
เหล่าน้ีไดใ้ชพ้ื้นท่ีหรือภูมิทศัน์เป็นส่ือในการถ่ายทอดท่ี
ลึกไปกว่าท่ีจะมองเพียงผิวเผิน หากแต่การมองเห็นส่ิงท่ี
เป็นนามธรรมน้ีอาจจะต้องมีปัจจัย หรือองค์ประกอบ
อ่ืนๆ เช่น ระยะเวลา ความรู้ หรือประสบการณ์ เป็นตน้ 

5.1 วฒันธรรมสังคม เป็นการแสดงออกของ
รูปแบบท่ีคนในสังคมนิยมปฏิบติัหรือทาํกิจกรรมกนัใน
พื้นท่ี อาจเป็นส่ิงท่ีทาํกนัมาอยู่ก่อนแลว้ หรือไดรั้บจาก
วฒันธรรมอ่ืน และอาจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีนิยมทาํตาม
กัน วฒันธรรมสังคมน้ีบา้งก็มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบติักัน
ต่อไป บ้างก็มาอย่างรวดเร็วและจากไป และท่ีแสดง
ออกมาให้เห็นเด่นชัดในพื้นท่ีมี 3 รูปแบบ คือ (1) 
วฒันธรรมสงัคมประจาํถ่ิน เช่น วิถีชีวิต ภาษา ศิลปกรรม 
นาฏกรรม เป็นตน้ (2) วฒันธรรมแบบผสม เช่น การรับ
วฒันธรรมต่างชาติมาผสม (3) วฒันธรรมอ่ืนๆ เช่น 
ค่านิยมท่ีสุ่มเส่ียงต่อการทาํผิดจารีตประเพณี หรือผิด
กฎหมาย เป็นตน้ 

5.2 ประเพณี เป็นการแสดงออกทางความ
งดงามในการดํารงชีวิตท่ีเป็นแบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติ ซ่ึ ง สืบ เ น่ืองกันมาอย่ า ง มี เอกลักษณ์และมี
ความสําคญัต่อสังคมในหลายๆด้าน โดยอาศยัพื้นท่ีใน
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นส่ือส่งผ่าน ซ่ึงพบประเพณี 2 แบบ 
คือ (1) ประเพณีหลวง เช่น การตั้งพระเมรุมาส ราชพิธี
แรกนาขวัญ  พระราชพิ ธีทางชลมารค  เ ป็นต้น  (2) 
ประเพณีราษฎร์ เช่น ตักบาตร สงกรานต์ เป็นต้น ซ่ึง
ความสมัพนัธ์ของประเพณีทั้งสองลกัษณะน้ี มิไดแ้ยกกนั
เด็ดขาด แต่มีความสัมพนัธ์ท่ีแสดงถึงความกลมกลืนเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั (กรมศิลปากร, 2552) 

5.3 ความเช่ือ  ศาสนา  และจริยธรรม 
สงัเกตการณ์พบว่ามีการแสดงออกทางความเช่ือ ในพื้นท่ี
อย่างชดัเจนซ่ึงสะทอ้นมาในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม หรือสถานท่ี เช่น ศาลหลกัเมือง ศาลเจา้
พ่อหอกลอง ศาลเจา้จีน พระพิฆเนศวร แม่พระธรณีบีบ
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มวยผม เป็นตน้ และพบว่าในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในมี
พื้นท่ีทางศาสนาซ่ึงแสดงออกในรูปของส่ิงปลูกสร้างและ
สถาปัตยกรรม เช่น วดั ศาลเจา้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการบ่งบอก
ถึงการนับถือศาสนาพุทธท่ีมีอยู่สมัยอยุธยา ได้แก่ วดั
มหาธาตุ วดัโพธ์ิ และวดัท่ีสร้างสมยัรัตนโกสินทร์ ไดแ้ก่ 
วดัพระแกว้ วดับวรสถานสุทธาวาส วดัราชประดิษฐ ์จาก
การสังเกตการณ์ยงัพบอีกว่าจริยธรรมน้ีมกัจะเป็นการ
แสดงออกท่ีซ่อนแฝงมาในลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ในระบบ
สัญลักษณ์ท่ีจับต้องได้ เ ช่น  วัด  มหาวิทยาลัย  และ
โรงเรียนซ่ึงเป็นท่ีอบรมศึกษาเร่ืองจริยธรรม หรือสะทอ้น
ออกมาในแบบของรูปเคารพบุคคลสําคัญ อนุสาวรีย์
ต่างๆ ท่ีพบเห็นไดใ้นพื้นท่ี  

5.4  สญัญะ พื้นท่ีรัตนโกสินทร์ชั้นในนั้นเตม็ไป
ดว้ยส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหมี้ความหมาย และเป็นส่ิงท่ี
จบัตอ้งไดจ้ริง บางคร้ังอยู่ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรม  พื้นท่ี  สถานท่ี  อนุสาวรีย์ ช่ือ  หรืออ่ืนๆ 
หลกัฐานการแสดงออกถึงสญัญะมีดว้ยกนั 2 ระดบั คือ 

- สั ญ ญ ะ ร ะ ดั บ วั ฒ น ธ ร ร ม  (cultural 
connotations) แสดงถึงการท่ีวตัถุในวฒันธรรมได้พ่วง
เอาความสัมพนัธ์และการส่ือความหมายเขา้มาและมีส่วน
ร่วมในการให้ความหมายกับผู ้คนในวัฒนธรรม 
(สมเกียรติ ตั้งนโม, 2550) เช่น การแสดงออกของกรุง
รัตนโกสินทร์  ท่ี เ ป็นตัวแทนของความเป็นไทย  มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ ความ
เจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม หรือ พระบรมมหาราชวงั ท่ี
สะทอ้นถึงท่ีประทพัของเทพในทิพวิมาน มีความเช่ือใน
สมมุติเทพ เป็นตน้ 

- สัญญะระดบัปัจเจก (individual connotations) 
เป็นการแสดงออกขององคป์ระกอบในรายละเอียด ซ่ึง
เ กิดจากความจงใจและความไม่ตั้ งใจในการสร้าง
องคป์ระกอบต่างๆ การรับรู้ไดน้ั้นตอ้งข้ึนอยู่กบัความรู้
และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่น ยอดมณฑปแทน
เขาพระสุเมรุ  ลายพุ่มขา้วบิณฑปู์นป้ันท่ีนยัยะถึงพุ่มบูชา
ถวายพระ การใชห้ัวเสาดอลิกท่ีกระทรวงกลาโหม เป็น

ตวัแทนกฎของโซเครตีส ความซ่ือตรง เขม้แขง็ หรือสัตว์
หิมพาน บ่งบอกถึงสถานท่ีท่ีเป็นเทวภูมิ เป็นตน้ 

5.5 การโหยหาความงามในอดีต (nostalgia) 
เหตุเพราะกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในเป็นเมืองเก่าท่ียงัคงมี
ลมหายใจอยู ่ไม่ใช่เมืองโบราณท่ีล่มสลายไปกบักาลเวลา 
ปัจจุบนัเมืองจึงยงัมีสภาพท่ีสมบูรณ์งดงามตามแบบเมื่อ
คร้ังในอดีต และเม่ือมีการพูดคุยกับผูค้นท่ีใช้พื้นท่ีจึง
มกัจะเล่าเร่ืองราวโยงใยถึงอดีต ท่ีเป็นเช่นน้ี รวมทั้งเร่ือง
เล่า ตาํนาน (myth) ในท่ีต่างๆ เช่น ตาํนานยกัษท่์าเตียน 
ตํานานพระแก้วมรกต  เ ป็นต้น  ซ่ึง ช่วยเสริมสร้าง        
จินตภาพอีกทางหน่ึง และสังเกตพบว่า ผู ้คนมักจะมี   
จินตภาพท่ีทบัซ้อนกนัของช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์
ตั้งแต่ 100-200 ปี แยกแยะไม่ไดช้ดัเจน แต่จะมีจินตภาพ
ท่ีปะปนกัน  คือ  เห็นภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมี
พระบรมมหาราชวงัและวดัวาอารามต่างๆสวยงาม มี
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  มีแม่นํ้ า ลําคลองท่ีใส
สะอาดจนถูกเปรียบเทียบเป็น เวนิสตะวนัออก มีทั้งเรือ
เดินสมุทร เรือสาํเภาจีน และเรือต่างๆ  ในคลองจะเตม็ไป
ดว้ยเรือพ่อคา้แม่คา้ เป็นตลาดนํ้ าและชุมชนนํ้ า บา้นเรือน
ริมนํ้ า ผูค้นมีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้มีไมตรี แต่งตวัแบบไทย
โบราณ นุ่งผา้ถุง โจงกระเบน กระโจมอก เดินเทา้เปล่า มี
รถมา้ มีเจ๊กใส่หมวกเขน็รถเขน็ เป็นตน้ เหล่าน้ีแมไ้ม่ตรง
ตามประวติัศาสตร์ แต่ไดก้ลายเป็นเสน่ห์ของพื้นท่ี  เป็น
ส่วนท่ีเสริมสร้างสุนทรียะและจิตนการในการเข้าไป
สัมผสัพื้นท่ี และเป็นการสร้างภาพในอดีตท่ีท่ีเกิดจาก
จินตนาการในการโหยหาความงามในอดีต  

5.6 ชาติพนัธุ์ ในปัจจุบนันั้นมีความหลากหลาย
ในกลุ่มชาติพนัธุ์ เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีมีประวติัความเป็นมา
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีทั้งมีอยูเ่ดิมและท่ีมีการเปล่ียนถ่ายยา้ย
ถ่ินฐาน อีกทั้งพื้นท่ียงัเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก 
ทั้งน้ีสามารถแบ่งอยา่งกวา้งๆ ไดด้งัน้ี (1) คนไทยทอ้งถ่ิน
ซ่ึงพบโดยทัว่ไป หรือคนไทยเช้ือสายอ่ืนๆท่ีพดูภาษาไทย 
เช่น คนไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วท่ีชุมชนท่าเตียน ทั้งน้ียงัมี
การสืบเช้ือสายของคนไทยลูกผสม (ลูกคร่ึง ลูกเส้ียว)ใน
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ราชวงศ์จักรี คือ เช้ือสายรัสเซีย อังกฤษ สก็อต ในวงั   
จกัรพงษอี์กดว้ย ส่วนปัจจุบนันั้นในสถานท่ีต่างๆ พบคน
ไทยท่ีเรียกว่า ลูกคร่ึง ท่ีใชภ้าษาไทยเป็นหลกั (2) คน
ต่างชาติ คือ คนท่ีใช้ภาษาประจําชาติของตน เช่น จีน 
มาเลเซีย ลาว ญ่ีปุ่น เกาหลี ไต้หวนั สหราชอาณาจักร 
เยอรมัน  ฝร่ังเศส  อเมริกา  บลาซิล  อินเดีย  เนปาล 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ซาอุดิอารเบีย แอฟริกา เป็นตน้ 

การแสดงออกของสุนทรียศาสตร์ภูมิทศันต์าม
ความเป็นจริง การแสดงออกของสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์
ตามความเป็นจริงนั้นเป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นถึง ความงามของ
สภาพแวดลอ้มและสงัคมท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงใน
พื้นท่ี ซ่ึงไม่ไดแ้บ่งเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม แต่จะ
พยายามคน้หาและนาํเสนอผลจากการสาํรวจพื้นท่ี และ
สงัเกตการณ์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
 1. วิถีชีวิตประจาํวนั (everyday life) เป็นส่ิงท่ี
พบเห็นอยูท่ ัว่ไปในภูมิทศัน์หรือ ซ่ึงจะพบไดท้ั้งภูมิทศัน์
ท่ีดูธรรมดาๆ  หรือมีรูปแบบท่ีวิ จิตรงดงามก็ได้ วิ ถี
ชีวิตประจาํวนัเป็นภาพสะทอ้นถึงสถานท่ีนั้นๆ จนใน
บางคร้ังก็กลายเป็นช่ือเรียกเพื่อให้เกิดการส่ือความหมาย
ท่ีเขา้ใจอยา่งตรงไปตรงมา เช่น ถนนราชดาํเนิน ทุ่งพระ
เม รุ  (สนามหลวง )  มีข้อสั ง เกต ท่ี น่ าสนใจว่ าก รุง
รัตนโกสินทร์ชั้นในถูกประกาศให้เป็นพื้นท่ีอนุรักษแ์ละ
พฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยคณะกรรมการ
อนุรักษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมือง ภายใต ้
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ
พฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2541 แต่ใน
ความเป็นจริงนั้น หลายๆพื้นท่ีในบริเวณน้ีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ ผูค้นสามารถเท่ียวชมได้
เกือบทุกสถานท่ี นอกนั้นเป็นสถานท่ีราชการและเป็นท่ี
อยู่อาศัยและประกอบกิจการต่างๆ ส่ิงท่ีค้นพบอย่าง
น่าสนใจ คือ ผู ้คนท่ีใช้พื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ไม่ใช่
นักท่องเท่ียว แต่เป็นผูท่ี้เขา้มาประกอบกิจกรรมต่างๆ 
เช่น ทาํงาน เรียนหนงัสือ เป็นตน้ รวมทั้งเป็นแหล่งรวม
ของชุม ชน และเป็นสถานท่ีต่างๆ ผูค้นท่ีใชพ้ื้นท่ีน้ีส่วน

ใหญ่จะเป็นผูท่ี้ไม่ไดมี้ภูมิลาํเนาอยูท่ี่น่ีแต่จะอาศยัอยูแ่ละ
มาจากนอกพื้นท่ี ซ่ึงจะมีวิถีชีวิตแบบการทาํงานนอกบา้น
เป็นหลกั ผูค้นเดินทางมาจากหลายทิศทางทั้งทางรถและ
ทางเรือ ส่วนมากจะใชช่้วงเวลากลางวนัในการประกอบ
กิจกรรมการงานต่างๆในสถานท่ีนั้นๆและออกมาบริโภค
ตอนเท่ียง พอถึงช่วงเวลาเลิกกิจกรรมการงานในเวลาเยน็
กจ็ะออกจากพื้นท่ีไป นอกจากน้ียงัมีนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไป
ชมสถานท่ีต่างๆเป็นจํานวนมาก สถานท่ีต่างๆจะปิด
บริการและไม่มีผูค้นเขา้ไปใช้พื้นท่ีในช่วงคํ่า จะมีก็แต่
ส่วนของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีการมาจบัจองพื้นท่ีขายของ
ในเวลาคํ่าคืน เช่น บริเวณถนนและทางเท้าริมคลองคู
เมืองเดิมท่ีมีความคึกคักทุกคืน ในกรุงรัตนโกสินทร์
ชั้นในผูค้นส่วนหน่ึงอาศยัรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ซ่ึงพบ
เห็นการประกอบอาชีพแบบเร่ขาย หรือแบบแผงลอย 
และใหบ้ริการรับจา้งอ่ืนๆ 

2. ความสัมพนัธ์ของคนกบัสภาพแวดลอ้ม ใน
อดีตพระบรมมหาราชวัง เป็นหัวใจสําคัญของกรุง
รัตนโกสินทร์เพราะเป็นศูนยก์ลางอาํนาจการปกครอง 
และกระจายออกไป แต่เม่ือยุคสมยัเปล่ียนการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย พระบรมมหาราชวงัไม่ใช่ท่ี
ประทบัของพระมหากษตัริย ์แต่เป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ความสาํคญัของประเทศ ดงัน้ี ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีจึง
แปรเปล่ียนตาม เน่ืองจากลาํดับความสําคญัของพื้นท่ี
ไม่ได้ข้ึนอยู่กับลําดับชั้ นทางสังคม แต่กลับข้ึนอยู่กับ
ปั จจัย อ่ื นๆในสภาพแวดล้อมมากกว่ า  พื้ น ท่ี ท่ี มี
ความสัมพันธ์กับพื้นท่ีอ่ืนมากท่ีสุดในรัตนโกสินทร์
ชั้นในน้ีไม่ใช่พระบรมมหาราชวงั แต่กลายเป็นพื้นท่ีเป็น
สาธารณะมีความสมัพนัธ์กบัผูค้นมากกวา่  
 3. ปรากฏการณ์ของพื้นท่ี จากการสาํรวจพื้นท่ี
พบว่า ปรากฏการณ์ของพื้นท่ีมาจากประสบการณ์ และ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเองอยา่งเป็นธรรมชาติ ซ่ึงในพื้นท่ีท่ีมี
ความเคล่ือนไหวไม่หยุดน่ิงนั้ น  ทําให้เกิดการสร้าง
ปรากฏการณ์ตลอดเวลา  ตัวอย่างปรากฏการณ์ ท่ีได้
สังเกตเห็น เช่น  สนามหลวง ตั้งแต่อดีตจนกระทัง่
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ปัจจุบนั สนามหลวงไดส้ร้างแรงปะทะในความรู้สึกนึก
คิดของผูค้นตลอดมา สนามหลวงแห่งน้ีสามารถสร้าง
ความสุข ความปิติอ่ิมเอม ความภาคภูมิใจ ความสนุข
สนาน ความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ความเศร้า
หมอง ความอาลยั ความรัก และอ่ืนๆอีกมากมาย เหตุท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะ สนามหลวงมีการวิวฒันาการมาพร้อมๆ
กบักรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านวนัเวลา มีกิจกรรมและมีการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีมากมาย และทุกคร้ังก็จะมีผูค้น
จํานวนมากมายเข้าไปเ ก่ียวข้อง  เ ช่น  การใช้พื้ น ท่ี
สนามหลวงในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ เช่น พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระ
ราชพิธีแรกนาขวญั และการถวายพระพรในวนัเฉลิมฯ 
พระราชพิธีถวายและพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ
และพระศพเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลยั เป็นตน้ หรือไดรั้บ
ประสบการณ์จากการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีด้วยกิจกรรม
ขนาดใหญ่ต่างๆ  เช่น กิจกรรมทางการเมืองท่ีสร้าง
อารมณ์ร่วมของผู ้คนได้อย่างรุนแรง  กิจกรรมทาง
บา้นเมืองในการจดังานต่างๆท่ีพื้นท่ีส่งมอบความสนุก
เพลิดเพลินได้ หรือจะเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่สร้าง
อารมณ์ร่วมทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นตน้ ส่ิงต่างๆ
เหล่ า น้ีแสดงให้ เ ห็นว่ าสนามหลวงได้ ก่อให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ ทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงยงัคง
ดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนั  

อีกทั้งปรากฏการณ์ในพื้นท่ีอีกอย่างหน่ึงท่ีพบ
เห็นได้อย่างชัดเจนคือ  ปรากฏการณ์ท่ี เ กิดข้ึนตาม
ช่วงเวลา จากการสังเกตการณ์พบว่ากรุงรัตนโกสินทร์ใน
ช่วงเวลากลางว ันจะมีความคึกคักจากผู ้คนท่ีมาร่วม
ประกอบกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ี จะพบเห็นภูมิทศัน์ และ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเด่นชัด สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีได้
เกือบทุกพื้นท่ีจะมีก็แต่สถานท่ีท่ีจาํกดัคนเขา้ถึงเท่านั้น 
เม่ือถึงเวลากลางคืนภาพของภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้ม
จะแตกต่างจากเวลากลางวนัอยู่มาก ผูค้นไม่สามารถ
เขา้ถึงพื้นท่ีไดทุ้กท่ีเหมือนเวลากลางวนัเพราะหลายพื้นท่ี
ปิดหรือการเขา้ถึงยาก มีอุปสรรคมากกว่า เช่น ไม่สว่าง 

ระยะทางไกล เป็นตน้ จะพบเห็นความงดงามของส่ิงปลูก
สร้างภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมได้เฉพาะพื้นท่ีหรือ
สถ าน ท่ี ท่ี ถู ก จัด ไ ว้ ใ ห้ โ ด ย ใ ช้ แ ส ง ไฟ  อ า ทิ เ ช่ น 
พระบรมมหาราชวงั และสนามหลวง เป็นตน้ ดงัท่ีกล่าว
มาขา้งตน้น้ีจึงสันนิษฐานว่า “ช่วงเวลา” มีความสัมพนัธ์
กบัปรากฏการณ์ของพ้ืนท่ี 

4. มลทศัน์ (visual pollution) ในความเป็นจริง
ของพื้นท่ีมกัจะไม่ไดมี้เพียงแต่ความงามท่ีเป็นสุนทรียะ
แต่มกัจะปรากฏ มลทศัน์ (visual pollution) หรือมลภาวะ
ทางสายตา หรือทศันอุจาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้ได้
โดยตรงทั้งท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม และทั้งท่ีรู้สึกสัมผสั
ไดเ้ป็นนามธรรม เช่น การสร้างความรู้สึกท่ีไม่น่ามอง ไม่
เหมาะสมทางจารีต เป็นต้น และการศึกษาน้ีได้คน้พบ
สุนทรียะในมลทัศน์จากการท่ีได้สัมภาษณ์พูดคุยกับ
บุคคลบางกลุ่มท่ีใช้พื้ น ท่ี  ซ่ึงทําให้ เข้าใจว่าผู ้คนมี
ความรู้สึก การรับรู้ และความชอบท่ีหลาก หลาย ทั้ ง
ตรงกนัและไม่ตรงกนัต่อพื้นท่ีต่างๆในกรุงรัตนโกสินทร์
ชั้นใน ดงัน้ี 

- ความเห็นท่ีตรงกนัเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีมีมลทศัน์ท่ี
ไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม 
และเป็นการทาํลายพื้นท่ี เช่น การจราจรท่ีไร้ระเบียบทัว่
ทุกถนน การจอดรถทวัร์บริเวณหนา้พระบรมมหาราชวงั 
หาบเร่แผงลอยบริเวณหนา้พระบรมมหาราชวงั หรือการ
ใชพ้ื้นท่ีริมถนนในการซ้ือ-ขายบริการทางเพศ เป็นตน้ 

- ความเห็นความรู้สึกของคนกลุ่มหน่ึงต่อพ้ืนท่ี
ท่ีมองมลทศัน์ในทางท่ีดี ชอบ และไม่เห็นว่าเป็นมลทศัน ์
เช่น ชุมชนท่าวงัท่ีมีการรุกลํ้ าแม่นํ้ าเจา้พระยา พื้นท่ีทาง
เทา้หาบเร่แผงลอยบริเวณถนนพระจนัทร์ ถนนมหาราช 
และบริเวณรอบคลองคูเมืองเดิม เป็นตน้ 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาสุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ในพื้นท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นในน้ี ไดน้าํเอาทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ท่ี
เ ก่ียวข้องมาพัฒนากรอบวิธีการอ่านและแปลความ



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology56 Vol. 8 No. 2 July-December 2014

สุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ เพื่อทาํความเขา้ใจว่าพื้นท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นในมีการแสดงออกทางสุนทรียะภูมิ
ทศัน ์ดงัน้ี 

การแสดงออกสุนทรียะภูมิทัศน์เชิงรูปธรรม 
เป็นการแสดงออกทางความงามที่เด่นชัดในพื้นท่ี เช่น 
ความงามของสถาปัตยกรรม สถานท่ี และวตัถุต่างๆท่ี
สามารถพบเห็นได้ ส่งผลให้ผูใ้ช้พื้นท่ีมีส่วนร่วมกับ
ความงามท่ีปรากฏเป็นรูปธรรม สามารถบอกเล่า แสดง
อารมณ์ และความรู้สึกท่ีสะทอ้นจากภูมิทศัน์เชิงรูปธรรม
ออกมาไดอ้ย่างชัดเจน อีกทั้งมีความงามตามธรรมชาติ 
แม่นํ้ า พรรณไม้ ความงามของสถาปัตยกรรมส่ิงปลูก
สร้าง ความงามของพื้นท่ี และสถานท่ี เป็นตน้ 

การแสดงสุนทรียะภูมิทศัน์เชิงนามธรรม เป็น
การแสดงออกท่ี ไม่สามารถพบเห็นได้ง่าย และพบว่า
ผู ้ใช้พื้ น ท่ี ส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกความงามเ ชิ ง
นามธรรมออกจากรูปธรรมได้ แต่ผูใ้ช้พื้นท่ีสามารถ
สมัผสัและถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดูไดโ้ดยมีความหมาย
เป็นนยัยะ ซ่ึงแปลความออกมาเป็นการแสดงผลสุนทรียะ
เชิงนามธรรม เช่น ความงามทางวฒันธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ ศาสนา และจริยธรรม เป็นตน้ 

การแสดงสุนทรียะภูมิทศัน์ตามความเป็นจริง 
เป็นการแสดงออกของพื้นท่ีศึกษาท่ีสัมพันธ์กันกับ
พฤติกรรมของผูใ้ชพ้ื้นท่ีท่ีพบเห็นอยูเ่ป็นประจาํ พบว่ามี
ขอ้วิพากษ์ทางสุนทรียะท่ีแตกต่างหลากหลาย เช่น วิถี
ชีวิตประจาํวนั ความสัมพนัธ์ของคนกบัสภาพแวดลอ้ม 
ปรากฏการณ์ในพื้นท่ี  และมลทัศน์  การค้นหาและ
การศึกษาน้ีตอ้งอาศยัการเฝ้าติดตาม สังเกตการณ์ และ

การวิเคราะห์ ตีความ ผูใ้ชพ้ื้นท่ีจะบอกเล่าโดยพฤติกรรม
และการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีนั้นๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู ้วิจัยในสาขาน้ีควรสร้างวิธีการทําความ
เขา้ใจท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การตั้งคาํถาม กลยุทธ์การวิจยั 
และการกาํหนดวิธีการ กรอบ และกระบวนการทาํงาน
ต่างๆ จะช่วยให้ผู ้อ่ืนสามารถเข้าใจงานได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากข้ึน 
 2. การแปลความหมายทางสุนทรียะนั้นแมจ้ะ
เป็นเร่ืองของปัจเจก แต่อย่างไรก็ตามผูอ่้านและแปล
ความควรจะอา้งอิงหลกัเกณฑ ์หรือมีบรรทดัฐานในการ
แปลความหมายทางสุนทรียะภูมิทศัน์ ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถ
นาํวิธีการสร้างกรอบแนวคิดไปประยุกตใ์ชก้บังานอ่ืนๆ
ได ้
 3 .  ก า ร ต่ อ ย อ ด ก า ร ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ นํ า
สุนทรียศาสตร์ทั้ง 3 ลกัษณะ(รูปธรรม นามธรรม และ
ตามความเป็นจริง) มาพฒันาและศึกษาแยกออกจากกนั 
หรือจับ คู่  จับก ลุ่ม ข้ึนใหม่ได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ดแนว คิด 
กระบวนการและวิธีการวิจยัท่ีหลากหลายมากข้ึน อนัจะ
สร้างความแตกต่างในอนาคต 
 4. วิธีการ หรือกระบวนการแปลความหมายใน
งานวิจัยน้ีเป็นเพียงการเสนอแนะการทําความเข้าใจ
สุนทรียศาสตร์ภูมิทศัน์ในบริบทเฉพาะเท่านั้น และการ
นําแนวคิดในงานวิจัยน้ีไปใช้กับพื้นท่ีท่ีมีบริบทความ
ซับซ้อนในพื้ น ท่ี อ่ืนๆ  จะต้องพิจ ารณาตามความ
เหมาะสม 
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สุขภาวะทางจติวญิญาณมคีวามสําคญักบัเราอย่างไร 

How Spiritual Health is Important for Yourself 

 

                                                                                                                                                                                                        ดร. มุกดา สีตลานุชิต
 

 

บทคัดย่อ 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นความหมายโดยรวมของการดาํรงอยู่ของคน ความหมายและเป้าหมายในชีวิตมี
ความเก่ียวข้องกบัสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยตรง และมีความสําคัญอย่างยิ่งท่ีเราทุกคนจะตอ้งทาํความเขา้ใจถึง
องคป์ระกอบภายในของสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยการรักษาความสมดุลใน 4 มิติดว้ย ตนเอง ผูอ่ื้น ส่ิงแวดลอ้มและส่ิง
ศรัทธาเบ้ืองบนเพ่ือการดาํรงอยู่ของชีวิตใหมี้ความมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต  นาํไปสู่การดูแลสุขภาวะทางจิต
วิญญาณของตนเอง การรับรู้และเขา้ใจในสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะพฒันาความตระหนกัรู้และมีความกลมกลืนในมิติ
ทางจิตวิญญาณท่ีเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

 

คําสําคัญ: สุขภาวะทางจิตวิญญาณ, ความมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต, มิติทางจิตวิญญาณ, ความกลมกลืน 

Abstract 

 

Spiritual health is a meaning of the existence of man. The meaning and purpose in life is associated 

with spiritual health directly. It is crucial that we all need to understand the internal components of spiritual 

health by maintaining the balance of the 4 dimensions with self, others, environments and higher being to 

maintain the existence of life to have meaning and purpose in life. This will lead to the spiritual care of one’s 

own health. The perception and understanding of the spiritual health would be developing awareness and 

having fine harmony in the spiritual dimension that enriches spiritual health. 

Keywords:  spiritual health, meaning and purpose in life, spiritual dimension, harmony 

 

ความนํา 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นสุขภาวะท่ีเกิดข้ึน
เม่ือบุคคลทาํความดีหรือจิตไดส้ัมผสักบัส่ิงท่ีมีคุณค่าอนั
สูงสุดเช่น การเขา้ถึงพระรัตนตรัย หรือการเขา้ถึงพระผู ้
เป็นเจา้ การเสียสละ การเมตตา  สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย ทางจิต และทาง

สังคม อีกทั้งการขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะทาํให้
มนุษยข์าดความสมบูรณ์ในตวัเอง และไม่พบความสุขท่ี
แทจ้ริง (ทศันีย ์ทองประทีป, 2545) การดาํรงชีวิตอย่างมี
ความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะทางจิต
วิญญาณจึงควรเร่ิมจากการทาํความเขา้ใจความหมายของ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ องคป์ระกอบในการดาํรงอยู่ของ
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สุขภาวะทางจิตวิญญาณและแนวทางการดูแลสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณของตนเอง 

 

ความหมายของสุขภาวะทางจิตวญิญาณ 

ปกรณ์ สิงห์สุริยา (2552) ได้จัดทาํกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเจา้หนา้ท่ีทางสาธารณสุขทุกระดบั
ในประเทศไทยเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดเร่ืองสุขภาวะทางจิตวิญญาณไดส้รุปว่า สุขภาวะ 
คือผลจากการทาํงานของสมรรถนะในการมีปฏิสัมพนัธ์
กับ ส่ิงแวดล้อม สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เ ป็นการ
ตระหนักถึงความมีความหมายในชีวิตตนเอง โดย
ตระหนกัในเป้าหมายชีวิต และตระหนกัในความสําคญั
ของตนเองหรือในส่ิงท่ีตนกระทาํ  ผลการศึกษา พบว่า 

(1) สมรรถนะทางจิตวิญญาณเป็นสมรรถนะพิเศษ ท่ี
ส่งผลต่อภาวะทางจิตวิญญาณแบบเหนือธรรมชาติ ท่ี
ส่งผลต่อกายและจิตได้ (2) สมรรถนะทางจิตวิญญาณ
เป็นแบบอัตถิภาวะเป็นผลจากการทํางานเหมาะเจาะ
ระหว่างสมรรถนะทางความคิดและความรู้สึก เกิดจากมี
เหตุการณ์ ทาํใหเ้ปล่ียนจากการเห็นความหมายไปสู่ความ
มีความหมาย  (3) เป็นการผสมผสานระหว่าง 2 แบบแรก
รวมกนั และวฒันธรรมบางประการเช่นศาสนาสามารถ
ช่วยใหเ้กิดความมีความหมายในชีวิต (4) จิตวิญญาณใน
ฐานะ ความตระหนกัในความมีความหมาย เป็นมิติดา้น
ความคิด  นอกจากน้ีจิตวิญญาณแบบอตัถิภาวะมีแก่นอยู่
ท่ีการกา้วพน้ตวัตนอย่างต่อเน่ือง การกา้วพน้ตวัตนเป็น
การแปลงส่ิงท่ีเป็นอ่ืน หรือส่ิงท่ีแปลกแยกใหม้าเป็นส่วน
หน่ึงของตัวตน อาจมองเป็นการละท้ิงตัวตนเดิมและ
ไดม้าซ่ึงตวัตนใหม่ หรือมองเป็นการขยายตวัตนออกไป
ประสบการณ์การกา้วพน้ตวัตนพบไดเ้ม่ือมีกรณีของการ
ท่ีความหมายกลายเป็นความมีความหมาย ผลการศึกษา
ของปกรณ์ สิงห์สุริยา (2552) ท่ีศึกษาความหมายของสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณในคนไทยท่ีมีความสอดคลอ้งกับ 

วลัภา คุณสงเกียรติ  (2545) ได้ศึกษาสุขภาวะทางจิต
วิญญาณของคนไทย พบว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณตาม

การรับรู้ของคนไทย มี 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ มีส่ิงยึด
เหน่ียว มีความสุขในชีวิต และมีพลงัในชีวิต  นอกจากน้ี
ยงัมีความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณท่ีโยงใยกบั
การดาํรงอยูอ่ยา่งสมดุลในชีวิตดงัน้ี 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือ ภาวะท่ีบุคคลเกิด
ความสมดุลในชีวิต เขา้ถึงคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย ์
มีความสุข มีศรัทธา มีความรักความเมตตาต่อเพ่ือน
มนุษย ์ตระหนกัในคุณค่าของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ดาํรงชีวิตให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม (ทศันีย ์ทองประทีป, 2552) 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือ ความสัมพนัธ์ของ
การตระหนักรู้ของบุคคลเก่ียวกบัการดาํรงอยู่ของชีวิต 
กับประสบการณ์ของความรู้สึกภายในและความเช่ือ 
แสดงถึงความหมาย เป้าหมาย และคุณค่าของชีวิต ช่วย
ใหบุ้คคลมีชีวิตอยู่อย่างสงบดว้ยตวัของเขาเอง การไดรั้บ
ความรักจากพระเจา้ บุคคลอ่ืน และการมีชีวิตอยู่อย่าง
กลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงการพบเจอกบัพระเจา้ 
การกา้วขา้มความจริงซ่ึงสามารถเกิดข้ึนทั้งในและนอก
บริบทของกิจกรรมทางศาสนา แต่อย่างไรก็ตามมัน
อาจจะรวมไปถึงส่ิงท่ีไม่ใช่ประสบการณ์หรือความเช่ือ
ในส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ (Fisher, 1998) 

กล่าวโดยสรุป สุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือ 
ความมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต ท่ีเกิดข้ึนจาก
ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงระหว่าง การรับรู้หรือการให้
ความสําคญัในส่ิงท่ีมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต 
กับประสบการณ์การปฏิบัติในส่ิงท่ีมีความหมายและ
เป้าหมายในชีวิต ใน 4 มิติทางจิตวิญญาณ ไดแ้ก่ มิติดา้น
ตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงศรัทธาเบ้ืองบน ท่ี
ทาํงานประสานกนัอย่างต่อเน่ืองและกลมกลืนเพ่ือคงไว้
ซ่ึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  
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องค์ประกอบในการดํารงอยู่ของสุขภาวะทางจิต

วญิญาณ 

สุขภาวะของจิตวิญญาณของมนุษยไ์ม่ไดด้าํรงอยู่
อยา่งโดดเด่ียว สโตลล ์(Stoll, 1989) มีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กับสุขภาวะทางจิตวิญญาณว่า บุคคลดาํรงอยู่ด้วยการ
เช่ือมโยงกบัตนเอง ผูอ่ื้น ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงศรัทธาเบ้ือง
บนในมิติทางจิตวิญญาณ ดว้ยความรัก ความไวว้างใจ 
และการใหอ้ภยัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือคงไวซ่ึ้งสภาวะท่ีดีทาง
จิตวิญญาณทั้ง 4 ดา้นในมิติทางจิตวิญญาณ ทั้งมิติใน
แนวด่ิง และมิติในแนวราบ โดยมิติในแนวด่ิง ไดแ้ก่ส่ิง
ศรัทธาเบ้ืองบนและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์
ของบุคคลท่ีเป็นไปได้กบัส่ิงเบ้ืองบน หรือพระเจ้า ส่ิง
เหล่าน้ีอาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ความเช่ือทางศาสนา เป็นการใหคุ้ณค่าในส่ิงท่ีตนศรัทธา
สูงสุด เ พ่ือช่วยกระตุ้นให้บุคคลมีเป้าหมายในชีวิต 
ค่านิยมสูงสุด สร้างแรงจูงใจ บุคคลจะมีการเช่ือมโยงมิติ
ในแนวราบ ประกอบดว้ย มิติดา้นตนเอง บุคคลอ่ืน ในแต่
ละมิติมีการเช่ือมโยงกับตนเองในทุกมิติด้วยความรัก 
ความไวว้างใจ และการใหอ้ภยัอย่างต่อเน่ืองและคงไวซ่ึ้ง
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ แนวคิดของสโตลลด์งักล่าวมา 
มีความสอดคลอ้งกบั ฟิชเชอร์ (Fisher,1998) ท่ีมีแนวคิด
วา่ สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีการดาํรงอยู่อย่างพลวตัร จะ
สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของการดํารงอยู่ ท่ีดีของจิต
วิญญาณของมนุษยอ์ย่างกลมกลืน ในส่ีมิติไดแ้ก่ ตนเอง 
ผูอ่ื้น ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงศรัทธาเบ้ืองบน ดงัน้ี 

ดา้นตนเอง เป็นความสัมพนัธ์ภายในกับตนเอง 
เน้นความหมาย เป้าหมาย และคุณค่าในชีวิตเป็นการ
ตระหนักรู้เป็นแรงผลกัดันหรือภาวะเหนือตนเองงจิต
วิญญาณของมนุษย์ในการค้นหาตัวตน และคุณค่าใน
ตนเอง  

ดา้นบุคคลอ่ืน  เป็นการแสดงออกถึงคุณภาพ และ
ความสัมพันธ์อันลึกซ้ึงระหว่างตนเองกับบุคคลอ่ืน 
เก่ียวขอ้งกบัศีลธรรมและวฒันธรรม แสดงออกดว้ยความ
รัก ความไวว้างใจ การใหอ้ภยั และความศรัทธา 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยูเ่หนือดา้นกายภาพและชีวภาพ 
ไปสู่การรับรู้และตระหนักในความเป็นหน่ึงเดียวของ
ส่ิงแวดลอ้ม  

ดา้นส่ิงศรัทธาเบ้ืองบน ความสัมพนัธ์ของตนเอง
กับบางส่ิงหรือบางคนท่ีมีพลังอํานาจเกินกว่ามนุษย ์
ไดแ้ก่พระเจา้ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ รวมไป
ถึงความเล่ือมใสศรัทธา เคารพบูชาในแหล่งท่ีมาของ
ความลึกลบัในจกัรวาลหรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้   

ดงันั้น องค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
จะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตในการดาํเนินชีวิตของบุคคล 
ท่ีมีการเช่ือมโยงในมิติทางจิตวิญญาณกบัตนเอง บุคคล
อ่ืน ส่ิงแวดล้อม และส่ิงศรัทธาเบ้ืองบน โดยบุคคล
จะต้องมีควา มต่อ เ น่ืองในกา รยึดโยง ซ่ึงในแต่ละ
องคป์ระกอบโดยอาศยัความรัก ความไวว้างใจ และการ
ใหอ้ภยัอยา่งต่อเน่ือง 

 

แนวทางการดูแลสุขภาวะทางจติวญิญาณของตนเอง 

                                                  เราสามารถนาํองคป์ระกอบในการดาํรงอยู่ของ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณมาเป็นแนวทางการดูแลสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณโดยกาํหนดแนวทางของการดาํรงอยู่อย่าง
มีคุณภาพใน 4 มิติไดแ้ก่ตนเอง ผูอ่ื้น ส่ิงแวดลอ้มและส่ิง
ศรัทธาเบ้ืองบน โดยฟิชเชอร์  (Fisher, 1998) ไดเ้สนอ
แนวคิดในการดํารงสุขภาวะทางจิตวิญญาณในแต่ละ
บุคคล สา มารถกระทําได้โดยส่งเสริมการพัฒนา
ความสัมพนัธ์ในทางบวกโดยแต่ละมิติจะเสริมกนัในแต่
ละมิติในทางท่ีดีข้ึน ความสัมพันธ์ในแต่ละมิติมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  

ดงันั้น แนวทางการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ของตนเองจึงมีต้องดูแลตนเองทั้ ง 4 มิติได้แก่ ตนเอง 
ผูอ่ื้น ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงศรัทธาเบ้ืองบน โดยเร่ิมท่ีมิติ
ด้านตนเอง ให้คนค้นหาความสัมพันธ์ในตนเองกับ
ความหมายโดยคน้หาความหมาย เป้าหมายและค่านิยม
ในชีวิต มิติด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนแสดงถึง
คุณภาพและสัมพนัธภาพภายในและระหว่างบุคคลกบั
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ผูอ่ื้น ด้วยความรัก การพิจารณา ความหวงัและความ
ศรัทธาในความเป็นมนุษย ์มิติดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นการมี
ค ว า ม สุ ข ต่ อ ก า ร ดู แ ล ใ ส่ ใ จ แ ล ะ เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง กับ
ส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นส่ิงศรัทธาเบ้ืองบนเป็นความสัมพนัธ์
ของคนกบับางส่ิงบางอยา่งท่ีเหนือตนเองเช่นพระเจา้ผ่าน
ความศรัทธา การยอมรับและเคารพ (Gomez and Fisher, 

2005) 

 จะเห็นไดว้่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกิดข้ึน
ได้ผลจากการทํางานของสมรรถนะของตนในการมี
ปฏิสัมพนัธ์ (ปกรณ์ สิงห์สุริยา และคณะ, 2552)  สุข
ภาวะทางจิตวิญญาณในบุคคลต้องเร่ิมจากการค้นหา
องค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณของคนๆนั้น 
โดยแยกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการคน้หาความมี
ความหมายในแต่ละมิตินั้นๆ ต่อบุคคลนั้น ส่วนท่ี 2 เป็น
การคน้หาการปฏิบัติในแต่ละมิติว่ามีการคงไวใ้นส่ิงท่ี
เป็นองคป์ระกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือไม่ จึง
จะเป็นการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณของตน ซ่ึงเป็น
สมรรถนะการปฏิสัมพนัธ์ทั้ง 4 มิติ โดยทั้ง 2 ส่วนตอ้ง
สมดุล แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ฟิสเชอร์ 
(Fisher,1999) ท่ีได้พฒันาเคร่ืองมือในการวดัสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณโดยวดัจากค่าเฉล่ียของความต่างระหว่าง
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ต่ อ มิ ติ ท า ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ แ ล ะ
ประสบการณ์ท่ีไดป้ฏิบติัในทั้ง 4 มิติ หากมีค่าความต่างท่ี
น้อยกว่า 1 แสดงว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะอยู่ใน
ระดบัความกลมกลืนในการปฏิสัมพนัธ์กบัตนเองทั้ง 4 

มิติ ดงันั้นแนวทางการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ
ตนเองตอ้งสร้างความกลมกลืนในการปฏิสัมพนัธ์ทั้ง 4 

มิติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือคงไวซ่ึ้งความมีความหมายในชีวิต
ของคนๆนั้น 

 

บทสรุป 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความสําคญัอย่างยิ่ง
ต่อเราเพราะหากเราเข้าใจย่อมสามารถสร้างความมี
ความหมายและเป้าหมายในชีวิตท่ีเกิดข้ึนจากความ
สอดคล้องเ ช่ือมโยงระหว่าง  การ รับ รู้หรือการให้
ความสาํคญัในส่ิงท่ีมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตกบั
การสร้างประสบการณ์การปฏิบติัในส่ิงท่ีมีความหมาย
และเป้าหมายในชีวิต แนวทางการดูแลสุขภาวะทางจิต
วิญญาณเปรียบเหมือนการล่องเรือใบไปในทะเลโดย
กัปตันหรือตนเองต้องดูแลความมีความหมายและ
เป้าหมายการเดินทางของตนเอง ควบคุมเรือให้ไปถึง
เป้าหมายดว้ยตนเองโดย ปรับเรือให้สัมพนัธ์กบัพายุลม
ฝน รัก เขา้ใจและใส่ใจในผูร่้วมเดินทางและเช่ือมัน่ในส่ิง
ศรัทธาเบ้ืองบนท่ีจะคุม้ครองปกป้องรักษา เป็นการรักษา
ความสมดุลของเรือโดยการรักษากลมกลืนใน 4 มิติไดแ้ก่ 
ตนเอง ผูอ่ื้น ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงศรัทธาเบ้ืองบน เพ่ือการ
ดาํรงอยูข่องการมีชีวิตอยา่งมีความหมายและเป้าหมายใน
ชีวิตท่ีเรียกวา่สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) 
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ตวัเหลอืงในทารกแรกเกดิ : การพยาบาล 
Neonatal Jaundice or Hyperbilirubinemia: Nursing Care 

 
                                                                                                                                                                                                                                         สุชาดา ธนะพงคพ์ร 

 
บทคดัย่อ 
 อาการตวัเหลืองเกิดจากการมีสารสีเหลืองท่ีเรียกว่าบิลิรูบิน (Bilirubin) จาํนวนมากกว่าปกติคัง่อยูใ่นอวยัวะ
ต่างๆ ทาํให้เห็นว่ามีผิวหนงัทัว่ตวั และตาขาวเป็นสีสารสีเหลือง ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเม็ดเลือดแดงแตกไดส้ารท่ี
เรียกว่า บิลิเวอร์ดิน (Biliverdin) ซ่ึงต่อมาเปล่ียนเป็นสารช่ือบิลิรูบินอยูใ่นกระแสเลือดโดยปกติสารน้ีจะถูกนาํเขา้ไปสู่
ตบัมีการเปล่ียนแปลงท่ีเซลลข์องตบัเปล่ียนจากสารท่ีละลายนํ้าไม่ได ้(แต่ละลายไดใ้นไขมนั) เป็นสารท่ีละลายนํ้ าได ้ใน
ทารกแรกเกิดพบตวัเหลืองไดม้าก เน่ืองจากมีจาํนวนเมด็เลือดแดงมากกว่าผูใ้หญ่ และแตกตวัเร็วกว่าผูใ้หญ่และถา้มีเหตุ
ทาํให้มีการเพิ่มข้ึนของบิลิรูบิน อาจทาํให้เกิดความพิการทางสมองจากภาวะตวัเหลืองท่ีเรียกว่าภาวะ Kernicterus 
บทบาทพยาบาลตอ้งประเมินภาวะตวัเหลืองในเด็กว่าเพิ่มข้ึนเร็วหรือไม่ โดยสังเกตจากสีผิว อาการและอาการแสดง 
และค่าผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและใหก้ารพยาบาลท่ีเหมาะสมเพื่อลดภาวะแทรกซอ้นดงักล่าว 
 
คาํสําคญั: ตวัเหลืองในทารกแรกเกิด, การพยาบาล 
 
Abstract 
 Hyperbilirubinemia is a condition in which there is too much bilirubin in the blood. When red blood cells 
break down, a substance called bilirubin is formed. Babies are not easily able to get rid of the bilirubin and it can 
build up in the blood and other tissues and fluids of the baby's body. This is called hyperbilirubinemia. Although low 
levels of bilirubin are not usually a concern, large amounts can circulate to tissues in the brain and may cause seizures 
and brain damage. This is a condition called kernicterus. Nursing care of newborn with hyperbilirubinemia  , early 
recognition and assessment for the risk of severe hyperbilirubinemia, close follow-up, and prompt intervention are 
important in preventing bilirubin levels from rising to dangerous levels. 
 
Keywords: hyperbilirubinemia, nursing care 
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ความนํา 
 ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิดเป็นภาวะท่ีพบ
ไดบ่้อยในทารกแรกเกิด ซ่ึงจะพบไดเ้สมอว่าเม่ือผูใ้หญ่
ไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่มกัจะถามว่าเด็กมีอาการตวัเหลือง
หรือไม่ เหตุผลท่ีถามเช่นน้ีก็เพราะว่าอาการดงักล่าวพบ
บ่อยท่ีเป็นภาวะท่ีต้องตระหนักอาจจะมีผลกระทบต่อ
ทารกแรกเกิดไดแ้ละเป็นปัญหาสาํคญั ตอ้งใหก้ารวินิจฉยั 
และรักษาในเวลาท่ีเหมาะสม หากวินิจฉัยไม่ไดห้รือมา
พบแพทยเ์ม่ือพน้ระยะเวลาท่ีจะรักษาไดผ้ลดี ย่อมทาํให้
ผูป่้วยมีอาการมาก หรือสูญเสียหน้าท่ีของอวยัวะบาง
อวยัวะจนไม่สามารถกลบัคืนสู่ภาวะปกติไดใ้นเด็กคลอด
ครบกาํหนดพบภาวะตวัเหลืองไดป้ระมาณ 25-50% และ
พบมากข้ึนในเด็กท่ีคลอดก่อนกาํหนดแต่ส่วนใหญ่เป็น
ภาวะตวัเหลืองท่ีเกิดตามปกติพยาบาลเป็นบุคคลท่ีใกลชิัด
กบัเด็กมากท่ีสุดสามารถเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ี
จ ะ เ กิ ด ข้ึ น ไ ด้ กั บ ท า ร ก แ ร ก เ กิ ด  แ ล ะ ป้ อ ง กั น
ภาวะแทรกซอ้นท่ีจะเกิดกบัทารกไดดี้ท่ีสุด 
 อาการตัวเหลืองเกิดจากการมีสารสีเหลืองท่ี
เรียกว่าบิลิรูบิน (Bilirubin) จาํนวนมากกว่าปกติคัง่อยูใ่น
อวยัวะต่างๆ ทาํใหเ้ห็นว่ามีผิวหนงัทัว่ตวั และตาขาวเป็น
สีสารสีเหลือง ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเม็ดเลือดแดงแตก
ได้สารท่ีเรียกว่า บิลิเวอร์ดิน (Biliverdin) ซ่ึงต่อมา
เปล่ียนเป็นสารช่ือบิลิรูบินอยู่ในกระแสเลือดโดยปกติ
สารน้ีจะถูกนาํเขา้ไปสู่ตบัมีการเปล่ียนแปลงท่ีเซลลข์อง
ตบัเปล่ียนจากสารท่ีละลายนํ้ าไม่ได้ (แต่ละลายได้ใน
ไขมนั) เป็นสารท่ีละลายนํ้ าได ้แลว้ขบัออกจากร่างกาย
ผ่านไปในทางเดินนํ้ าดีเข้าสู่ลําไส้  และขับออกทาง
อุจจาระ ส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนน้อย ถูกดูดซึมจากลาํไส้
กลบัเขา้สู่กระแสเลือด และขบัออกทางปัสสาวะ 
 ในทารกแรกเกิดพบตวัเหลืองไดม้ากเน่ืองจากมี
จาํนวนเม็ดเลือดแดงมากกว่าผูใ้หญ่ และแตกตวัเร็วกว่า
ผูใ้หญ่โดยภาวะปกติก็เกิดอยู่แลว้ เพราะเม็ดเลือดแดงมี
การแตกตวัตามอายุขยัของมนั คนปกติเม็ดเลือดแดงมี
อายปุระมาณ 120 วนั แต่ในเด็กแรกเกิดเมด็เลือดแดงมี

อายุสั้นกว่าผูใ้หญ่ คืออายุประมาณ 80-90 วนั และเด็ก
แรกเกิดมีปริมาณเมด็เลือดแดงมากกว่าผูใ้หญ่เด็กแรกเกิด
ปกติจะมีการสร้างบิลิรูบินวนัละประมาณ 6-10 มิลลิกรัม
ต่อนํ้ าหนกัตวั1กิโลกรัม แต่ผูใ้หญ่จะมีการสร้างบิลิรูบิน
วนัละ 3-4 มก./ต่อนํ้าหนกัตวั 1 กก. อีกทั้งตบัของเดก็แรก
เกิดยงัทาํงานไม่สมบูรณ์ ทาํใหพ้บภาวะตวัเหลืองไดบ่้อย
ในเดก็แรกเกิด (Susan, 2009 ) 
 
ชนิดของการเกดิตัวเหลอืงในทารกแรกเกดิ 

แบ่งสาเหตุใหญ่ๆได ้2สาเหตุ คือ (วิไล       
ราตรีสวสัด์ิ, 2540) 
 1. ภาวะตวัเหลอืงจากสรีรภาพ (Physiological 
normal jaundice) ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิดปกติ
พบมากกวา่ร้อยละ 50 ของทารกแรกเกิดทั้งหมด โดย
ทารกอาจไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษา ยกเวน้ทารกเกิด
ก่อนกาํหนดซ่ึงมกัมีอาการป่วยร่วมดว้ยและมีโอกาสเกิด
ปัญหาอ่ืนๆ ตามมาทั้งน้ีเน่ืองจาก blood brain barrier 
ของทารกคลอดก่อนกาํหนดยงัทาํหนา้ท่ีไดไ้ม่สมบูรณ์
สาเหตุของการเกิด Physiological jaundice อาจเกิดจาก
ความไม่สมบูรณ์ในการทาํงานของตบัจึงทาํให้
กระบวนการในการขบับิริลูบินออกยงัทาํไดช้า้  ค่า บิลิรู
บิน (Bilirubin) จะไม่สูงมากซ่ึงพบในช่วงวนัท่ี 2 – 4 
และจะหายไปเองใน 1 – 2 สปัดาห์ นอกจากน้ียงัอาจเกิด
จากปัจจยัอ่ืนๆ อีก เช่น ทารกแรกเกิดมกัมีการสร้างบิลิรู
บินมากกวา่ผูใ้หญ่และเดก็โตถึง 2 เท่าเน่ืองจากเมด็เลือด
แดงมีอายสุั้นกวา่และ Enterohepatic circulation มีส่วน
ทาํใหท้ารกแรกเกิดตวัเหลือง ถา้ทารกมีลาํไส้อุดตนั
หรือไม่ถ่ายข้ีเทา 
  2 .  ภ า ว ะ ตั ว เ ห ลื อ ง จ า ก พ ย า ธิ ส ภ า พ 
(Pathological Jaundices) ภาวะตวัเหลืองท่ีผิดปกติเกิด
ไดจ้ากหลายสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

2.1  มีการสร้างบิลิรูบินเพิ่มข้ึนกว่า
ปกติจากภาวะต่างๆ ไดแ้ก่  
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 2.1.1 Hemolytic Disease of the 
Newborn (HDN) เกิดจากการท่ีกลุ่มเลือดของมารดาไม่
เหมือนของทารกจึงทาํให้มารดาสร้างแอนติบอดีต่อกลุ่ม
เลือดของทารก ซ่ึงแอนติบอดีน้ีจะผ่านทางรกไปสู่ทารก
ได้  ทํา ให้ มีก ารทําล าย เม็ด เ ลื อดของทารก  ABO 
incompatability เป็นชนิดของ HDN ท่ีพบบ่อยท่ีสุดใน
ประเทศไทย เกิดในมารดาท่ีมีเลือดกลุ่มโอเท่านั้นและ
บุตรมีกลุ่มเลือดเอหรือบี ส่วน Rh incompatabilityพบ
นอ้ยมากและในปัจจุบนัแถบประเทศตะวนัตกพบนอ้ยลง
เน่ืองจากมีวิธีป้องกนัโดยการให้ Rh immune globulin 
แก่มารดาภายใน 72 ชัว่โมงภายหลงัคลอด 

 2.1.2 Red blood cell membrane defect 
เช่น congenital spherocytosis, congenital ovulocytosis
ทาํใหเ้มด็เลือดแดงอายสุั้นกวา่ปกติ 

 2.1.3 Red blood cell enzyme defect 
ทาํให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายในภาวะปกติ ไดแ้ก่ การขาด 
glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD 
deficiency) หรือการขาด pyruvate kinase เป็นตน้ 

 2.1.4   Thalassemia 
 2.1.5 ทารกท่ีมีเลือดออกภายใน

ร่างกาย เช่น cephalhematoma, เลือดออกในสมองหรือ
ลําไส้จํานวนมาก  ทําให้มีบิลิรูบินเข้าสู่กระแสโลหิต
มากกวา่ปกติ 

 2.1.6 Polycythemia ภาวะเลือดขน้ทาํ
ใหเ้กิดการแตกของเมด็เลือดเพิ่มข้ึน 

2.2  มีการดูดซึมของบิลิรูบินจากลาํไส้เพิ่มข้ึน
จากภาวะต่างๆ เช่น  

 2.2.1 ทารกท่ีดูดนมไดน้อ้ย 
 2.2.3 ภาวะลาํไส้อุดกั้น มีบิลิรูบิน

ตกคา้งในลาํไส้จาํนวนมากและดูดซึมกลบัสู่ตบัไดม้าก
ข้ึน 

2.3  ตบัสามารถกาํจัดบิลิรูบินได้น้อยลง
เน่ืองจากภาวะต่างๆ เช่น 

 2.3.1 การขาดเอนไซม์บางชนิดแต่
กาํเนิด เช่น Gilbert syndrome หรือ Galactosemia 

 2.3.2 ไดรั้บยาบางชนิด เช่น oxytocin 
 2.3.3 ภาวะธัยรอยด์ในเลือดตํ่าแต่

กาํเนิด 
 2.3.4 มีการ conjugate ของบิลิรูบิน

หรือขบัถ่ายนอ้ยกว่าปกติ เช่น ท่อถุงนํ้ าดีอุดตนั ลาํไส้อุด
ตนั hypothyroidism หรือไดรั้บยาท่ีแย่งจบั albumin ใน
เลือด ทาํให้มีบิลิรูบินในกระแสเลือดเพิ่มข้ึน เช่น ซลัโฟ
นาไมด ์ซาลิไซเลต 

2.4  ภาวะติดเช้ือในครรภ์ เช่น  การติดเช้ือ 
Cytomegalovirus (CMV) / Toxoplasmosis / Rubella / 
Herpesvirus-hominis / Syphillis / Hepatitis 

2.5  ภาวะทารกคลอดก่อนกาํหนด จะมีระดบั 
conjugated enzyme ในเลือดตํ่ากว่าทารกคลอดครบ
กาํหนด และเน่ืองจากขนาดนํ้ าหนักตวัก็น้อยกว่า จึงทาํ
ให้ระดับบิลิรูบินท่ีต้องการ การรักษาตํ่าลงกว่าทารก
คลอดครบกําหนด และทารกคลอดก่อนกําหนดมักมี
ภาวะหายใจลาํบาก (Respiratory Distress Syndrome--
RDS)ทาํใหอ้ายขุองเมด้เลือดแดงอาจจะแตกตวัเร็วข้ึน 

 3. ตัวเหลืองจากนํ้านมแม่ (Breast milk 
jaundice) พบประมาณร้อยละ 1 - 2 ในทารกแรกเกิดท่ี
ไดรั้บนมมารดา ซ่ึงพบว่าในนํ้ านมมารดามีสารบางชนิด
ท่ีทาํให้ระดบับิริลูบินเพิ่มข้ึนมากกว่า 20 mg เน่ืองจาก
สารดังกล่าวป้องกันการขบับิลิรูบินออกทางลาํไส้ซ่ึง
พบว่าทารกจะเร่ิมมีอาการตวัเหลืองในวนัท่ี 4 - 7 และมี
ระยะเวลาของอาการประมาณ 3 -10 สปัดาห์ 

เม่ือพบว่าเด็กแรกเกิดตัวเหลืองต้องติดตาม
ประเมินดูว่าภาวะตวัเหลืองเกิดจากภาวะปกติของเด็ก
หรือไม่ (Physiologic jaundice) ซ่ึงภาวะน้ีเกิดจาก มีการ
แตกของเม็ดเลือดแดงในเด็กเร็วกว่าในผูใ้หญ่ และตบั
ของเด็กแรกเกิดยงัทาํงานไดไ้ม่เตม็ท่ี ซ่ึงอาการตวัเหลือง
ดงักล่าว จะมีระดบัสารสีเหลือง/บิลิรูบินไม่สูงมาก ส่วน
ใหญ่เกิดวนัท่ี 2-3 และสารบิลิรูบินในเลือดจะไม่สูงข้ึน
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เร็ว กล่าวคืออาการเหลืองจะไม่มากเด็กจะไม่ซึม และไม่
มีอาการอ่ืนๆ เช่นภาวะติดเช้ือโดยทัว่ไปภาวะเหลืองปกติ
จะหายไปภายใน 7 วนั หรืออยา่งมากไม่เกิน 10 วนัใน
เด็กคลอดครบกาํหนด แต่เด็กคลอดก่อนกาํหนดอาการ
ตวัเหลืองจะหายไปภายใน 2สปัดาห์ 

อาการตวัเหลืองท่ีไม่ปกติ คือ เหลืองภายในวนั
แรกของชีวิต และเหลืองข้ึนรวดเร็วเด็กมีอาการซึม หรือ
ปริมาณสารสีเหลือง/บิลิรูบินในเลือดสูงเกินจากระดบั
ปกติ ซ่ึงแพทย์จะต้องหาสาเหตุ บทบาทพยาบาลต้อง
ติดตามว่ามีตวัเหลืองเพิ่มข้ึนเร็วหรือไม่โดยประเมินจาก

สีผิว อาการและอาการแสดง และค่าผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 
 

อาการและอาการแสดง 
 1. อาการตวัเหลืองมกัเห็นบริเวณใบหนา้ก่อน 
ถา้กดบริเวณหนา้ผากจะเห็นไดช้ดัเจนข้ึน ทารกคลอด
ก่อนกาํหนดมีผวิหนงัท่ีบางทาํใหดู้เหลืองกวา่ทารกครบ
กาํหนดท่ีมีระดบับิริลูบินเท่ากนัและจะเห็นชดัมากข้ึนท่ี
ลาํตวัและแขนขาตามลาํดบัเม่ือระดบับิริลูบินสูงข้ึน ซ่ึง
ถา้พบตวัเหลืองท่ีใบหนา้ถึงอกเหนือสะดือจะมีระดบับิ
ริลูบินไม่เกิน 12 mg% และถา้เหลืองถึงมือและเทา้จะมี
ระดบับิริลูบินสูงถึง 15 mg% (ภาพ 1) 

 

ภาพ 1 แสดงตาํแหน่งท่ีพบภาวะตวัเหลืองสมัพนัธ์กบัระดบับิลิรูบิน  
 
2.  มีรอยจํ้าเลือดตามตวั อาจพบ petichial หรือ 
pyruric spot 
3.  ซึม ถา้ระดบับิลิรูบินสูงมากๆ 
4.  ตบัหรือมา้มโต พบใน hemolytic disease of 
the newborn หรือทารกท่ีติดเช้ือในครรภ ์
การวินิจฉยัโรคการวินิจฉยัโรคประกอบดว้ย

การซกัประวติัการตรวจร่างกายและการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการดงัน้ี 

1. การซกัประวติัประวติัการคลอดประวติัภาวะ
ตวัเหลืองในครรภ์ก่อนหรือในครอบครัวประวติัมารดา
เป็นเบาหวานประวัติแท้งบุตรบ่อยๆการติดเช้ือของ
มารดาขณะตั้งครรภก์ารใชย้าของมารดาและภาวะพร่อง
เอนไซม ์ G-6PD เป็นตน้ประวติัเหล่าน้ีช่วยบอกสาเหตุ
ของตวัเหลืองได ้

2. การตรวจร่างกายพบอาการตวัเหลืองมีจุด
เลือดออกตามตวัตบัมา้มพบว่าเกิดจาการติดเช้ือภายใน
ครรภอ์าการซีดอาจเกิดจากการแตกทาํลายของเมด็เลือด

Dermal Zone      ระดบับิลิรูบิน (mg %) 

1 4.5 - 8 

2 5.5 - 12 

3 8 - 16.5 

4 11 - 18 

5 > 15 
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และมีก้อนโนบริเวณศีรษะ การเจริญเติบโตช้าความ
พิการแต่กาํเนิดกพ็บอาการตวัเหลืองไดบ่้อย 

3. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการทารกทุกรายท่ีมี
อาการตวัเหลืองเห็นไดช้ดัควรไดรับการตรวจเลือดดงัน้ี 

- เจาะ Hct./MB ทนัที กรณีพบว่ามีภาวะตวั
เหลืองท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า 

- ตรวจนบัเมด็เลือดนบัจาํนวน reticulocytes 
และตรวจลกัษณะรูปร่างเมด็เลือดแดงบนแผน่สไลดฟิ์ลม์
เลือดซ่ึงอาจพบmicrospherocyteในรายท่ีเป็น ABO 
incompatibility หรือพบเม็ดเลือดแดงแตกหรือมีขนาด
ต่างๆกนัในรายท่ีมีการแตกสลายของเมด็เลือดแดง 

- ตรวจหมู่เลือดและ Rhของทั้งแม่และลูกถา้แม่
มี Rh- ลูกมี Rh+ และตวัเหลืองลูกก็น่าจะเป็น Rh 
incompatibility ถา้แม่มีเลือดกรุ๊ปO ลูกเป็น A หรือฺ B 
และตวัเหลืองลูกก็อาจเป็น AO หรือ BO incompatibility 
ซ่ึงได ้

- Direcet Coomb’s testถา้ใหผ้ลบวกก็น่าจะเป็น
lsoimmune hemolytic disease of the newborn แต่อาจ
ใหผ้ลลบไดใ้น ABO incompatibility ซ่ึงพบไดถึ้งร้อยละ 
25-50  

- ตรวจ G6PD screening testในทารกตวัเหลือง
ท่ีหาสาเหตุไม่ได้แต่ไม่ตอ้งตรวจเอนไซม์ pyruvate 
kinase ในเดก็ไทยเพราะไม่พบภาวะขาดเอนไซมน้ี์ในคน
เอเชียภาวะพร่องเอนไซม ์ G6PD มกัพบไดบ่้อยใน
เดก็ผูช้ายชาวเอเชียหรือเมดิเตอเรเนียน 

- การตรวจพิเศษเฉพาะโรคข้ึนกบัผลตรวจทาง
คลินิกท่ีทาํใหคิ้ดว่าน่าจะเป็นโรคนั้นๆเช่นตรวจ rubella 
titer VDRL titer หรือระดบั thyroxin ในเลือดเป็นตน้ 

อนัตรายและภาวะแทรกซอ้น  
ความพิการทางสมองจากภาวะตัว เหลือง           

(Kernicterus หรือ Bilirubin encephalopathy)   
 (Mhairi, G. M., Martha, D. M., & Mary, M.K., 
2005) 

Kernicterus คือภาวะท่ีทารกมีอาการทางระบบ
ประสาทเน่ืองจากมีการถูกทาํลายของเน้ือสมองอย่าง
ถาวรจากการท่ีมีระดบัunconjugated Bilirubinท่ีสูงมาก
เกินไปในเลือดมากเกินกว่าปริมาณอลับูมินจะไดรั้บหมด
ทาํใหมี้unconjugated Bilirubinอิสระ (unbound bilirubin)
ในกระแสเลือดและผา่นทาํนบกั้นเลือดและสมอง (blood 
brain barrier) เขา้ไปในสมองเกาะติดกบัเน้ือสมอง
ขดัขวางการนําเขา้ของออกซิเจนและการใช้ออกซิเจน
ของเซลลส์มองทาํให้เซลลส์มองเสียไปซ่ึงจากการศึกษา
ในทารกท่ีถึงแก่กรรมพบว่าเน้ือสมองบริเวณท่ีได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุดคือส่วนของ basal ganglia จะมีบิลิรู
บินเกาะติดหนามากและอาจพบบริเวณอ่ืนๆได้อีกคือ
glubuspallidus, hippocampus และ cerebellum  

การเกิดอาการของ Kernicterus จะสัมพนัธ์กบั
ระดบั Unconjugated Bilirubinในเลือดทารกครบกาํหนด
ท่ีมีระดบั Unconjugated Bilirubin อยูร่ะหวา่ง 20-25 มก./
ดล.หรือสูงกว่าใหเ้กิดอาการทางสมองไดใ้นขณะท่ีทารก
เกิดก่อนกาํหนดโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีนํ้ าหนกันอ้ยกว่า 1500
กรัมหรือมีอาการส่งเสริมอ่ืนๆเช่นการติดเช้ือในเน้ือเยื่อ
การขาดออกซิเจนอยา่งรุนแรงพบว่าระดบั Unconjugated 
Bilirubin เพียง 10-15 มล/ดล. ก็ทาํให้เกิดอาการของ 
Kernicterus ไดเ้น่ืองจากอลับูมินจะจบักบับิลิรูบินไดน้อ้ย
กวา่ในทารกปกติอาการและอาการแสดงออกของทารกที่
มี Kernicterus จะเร่ิมตน้ดว้ยทารกมีอาการซึมดูดนม
นอ้ยลงร้องเสียงแหลมไม่มีแรงไม่มี Moro –reflex ทารก
อาจเสียชีวิตในระยะน้ีแต่ถ้ารอดชีวิตทารกจะมีอาการ
กระสับกระส่าย (hyperirritability) กลา้มเน้ือแขง็เกร็ง
หลงัแอ่นชกัและถึงแก่กรรมไดใ้นรายท่ีรอดชีวิตจะพบ
ความพิการทางสมองคือสติปัญญาช้าพฒันาการช้าหู
หนวกชักเกร็งตัวแข็งมีการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ี
เรียกว่า choreoathetosis ซ่ึงเกิดจากท่ีสมองส่วน dasal 
ganglia ถูกทาํลาย 
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การรักษาภาวะตัวเหลอืงในทารกแรกเกดิ 
การรักษามีหลายแนวทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ลดระดับบิลิรูบินในกระแสเลือดและป้องกันการเกิด 
Kernicterus มีส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งดูแลทารกคือการไดรั้บนม
และแคลอร่ีอยา่งพอเพียงเม่ือขบัถ่ายข้ีเทาและปัสสาวะได้
ดีจะช่วยกาํจดัและลดระดบับิลิรูบินท่ีจะถูกดูดซึมกลบัเขา้
ทางกระแสเลือดควรป้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะเป็นกรดขาด
ออกซิเจนนํ้ าตาลในเลือดตํ่าหลีกเล่ียงการใชย้าท่ีอาจแย่ง
บิลิรูบินจับกับอัลบูมินเช่นซัลฟาจะช่วยลดการเกิด
อนัตรายจากบิลิรูบินไปทาํลายเซลลส์มองไดก้ารรักษามี
หลายวิธีดงัน้ี 

1.การรักษาโดยการส่องไฟ (Phototherapy) ถา้
เป็นทารกคลอดครบกําหนด  ควรจะให้เ ม่ือมีระดับ 
bilirubin > 12-15 mg % ทารกคลอดก่อนกาํหนด ควรจะ
ใหเ้ม่ือมีระดบั bilirubin > 8-10 mg % ทารกยิง่นํ้ าหนกัตวั
นอ้ยการพิจารณาการ on Phototherapy ค่าระดบั bilirubin 
ยิ่งน้อยลงไปพลงังานจากแสงสว่างโดยเฉพาะแสงสีฟ้า
เขียว (blue-green light) ท่ีมีความถ่ีในช่วง 450-480 นาโน
เมตรจะช่วยลดระดบัของซีร่ัมบิลิรูบินชนิดท่ีละลายใน
ไขมนัลงไดโ้ดยทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

โมเลกุลของบิลิรูบินชนิดไม่ละลายนํ้ าให้กลบักลายมา
เป็นสารท่ีละลายนํ้ าไดก้ารเปล่ียนแปลงน้ีท่ีเกิดข้ึนในเส้น
เลือดฝอยบริเวณผิวหนงัหรือชั้นไขมนัใตผ้ิวหนงัและถูก
ขบัออกทางปัสสาวะและอุจจาระในทางปฏิบติัแสงสีฟ้า
จะทําให้ผู ้ดูแลทารกมีอาการคล่ืนไส้อาเจียนได้ถ้า
ตอ้งการดูแลทารกเป็นเวลานานอาจใชห้ลอดไฟนีออนสี
ฟ้าสลบักบัสีขาวโดยใชห้ลอดสีฟ้า 4 หลอดใส่ไวต้รง
กลางและแสงสีขาวใส่ไว ้ 2 ขา้งๆละ 2 หลอดรวมเป็น 8 
หลอดโดยวางให้มีระยะห่างจากทารกประมาณ 30-45 
ซม.หลอดไฟควรวางห่างกันพอสมควรเพื่อให้มีการ
ระบายความร้อนไดดี้จะทาํใหมี้อายกุารใชง้านไดน้านข้ึน
ควรใชผ้า้กั้นไวโ้ดยรอบแผงไฟทั้ง 3 ดา้นใหห้อ้ยตํ่าลงมา
ประมาณ 10 -12 น้ิวเพื่อช่วยป้องกนัการกระจายของแสง
ในทารกท่ีมีบิลิรูบินสูงมากอาจเพิ่มจาํนวนไฟในการักษา
กบัดูแลใหแ้สงไฟครอบคลุมผิวกายมากท่ีสุดโดยส่องไฟ
ข้ึนจากดา้นล่างพร้อมกบัดา้นบน (Double Phototherapy) 
ปัจจุบนัไดมี้การนาํแสงมาจาก Fiber optic มาใชแ้ทนแสง
ท่ีเกิดจากหลอดไฟธรรมดาวิธีน้ีสามารถทาํให้แสงท่ีมี
ความเข้มข้นผ่านทางแผ่นพลาสติกหรือผ้าห่มได้ซ่ึง
สามารถใชห่้อทารกไดจึ้งทาํใหล้ดระดบับิลิรูบินไดดี้ข้ึน 

 

ภาพ 2 ภาพเดก็ไดรั้บการส่องไฟรักษา (Phototherapy) และอยูใ่นตูอ้บ 
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ภาพ 3 เดก็ขณะไดรั้บการส่องไฟรักษา (Phototherapy) 
 

2. การรักษาโดยการเปล่ียนถ่ายเลือด (Exchange 
Transfusion) เป็นวิธีการรักษาท่ีจะช่วยลดระดบับิลิรูบิน
ลงไดดี้ท่ีสุดมีประสิทธิภาพสูงสุดมีขอ้บ่งช้ีสําคญัคือใน
กรณีท่ีเกิดจากเลือดแม่กบัเลือดลูกไม่เขา้กนัหรือเมด็เลือด
แดงแตกง่ายโดยทั่วไปควรเปล่ียนเลือดเ ม่ือระดับ 
Microbilirubin (MB) สูงกว่า 20 มก./ ดล. ในกรณีท่ี

สาเหตุไม่ไดเ้กิดจากโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจะทาํการ
เปล่ียนเลือดเม่ือ Microbilirubin สูงกว่า 23 มก./ ดล. 
สาํหรับทารกอาย ุ 3-5 วนัและระดบัMicrobilirubin สูง
กว่า25มก./ ดลสาํหรับทารกอายมุากกว่า 5 วนัการเปล่ียน
ถ่ายเลือดในปริมาณ 2 เท่าของปริมาณเลือดในร่างกายจะ
สามารถลดระดบัซีร่ัมบิลิรูบินไดป้ระมาณร้อยละ 50 

  
 

ภาพ 4 ภาพการเปล่ียนถ่ายเลือด (Exchange Transfusion)ในทารก 
ทีม่า. จาก คู่มือปฏิบัติหัตถการพืน้ฐานในเดก็, อาํไรพรรณ  จวนสมัฤทธ์ิ 2539, ภาควิชากมุารเวชศาสตร์คณะ 
         แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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3. การใชย้าในการรักษายาท่ีใชล้ดระดบัของบิลิ
รูบินไดดี้คือ Phenobarbital จะช่วยลดการขนส่งบิลิรูบิน
เขา้สู่เซลลต์บัมีเมตาบอลิซึมของบิลิรูบินและการขบัถ่าย
ออกทางนาํดีมากยิง่ข้ึน 

ตวัอย่างกรณีศึกษาภาวะตวัเหลืองในทารกแรก
เกิด 

ด.ช. ไทย อายุ 3 วนั คลอด Normal Labour
นํ้ าหนกั 2,700 กรัม อายุ 1 วนั มีอาการตวัเหลือง เจาะค่า 
Hct. ได ้39% MB 12.9 mg% และเจาะ Blood group 
พบว่าลูกมีเลือด group B. แม่มีเลือด group O แพทยจึ์ง
วิ นิ จ ฉั ย เ ด็ ก ว่ า เ ป็ น  Hyperbilirubinemia⎯cABO 
Incompatibility หลงัจากคลอด 3 วนั เด็กเร่ิมมีอาการซึม 
Active นอ้ยลง ดูดนมไดน้อ้ย 

ผล Lab 
Total Bilirubin =  26.50 mg %  
(ปกติ 0.1 – 0.5 g/dl) 
DirectBilirubin = 0.20 mg %  
(ปกติ 0 – 0.2 mg/dl) 
IndirectBilirubin = 26.30 mg%  
(ปกติ 0 – 0.5 mg/dl) 
ได้รับการทาํ Blood Exchange และ on 

Phototherapy ต่อเดก็มีอาการผวิแหง้ ผดผืน่เลก็นอ้ย 
การวางแผนการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีระบบ

ของนิวแมน (Neuman System Model)  
แนวคิดหลักของทฤษฎีระบบของนิวแมนให้

ความสําคัญกับระบบบุคคลแลระดับการปรับตัวของ
สุขภาพซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนตามช่วงเวลาและภาวะปกติของ
บุคคลแบ่งออกเป็นการปฏิบติัการพยาบาลท่ีเกิดข้ึนใน
การป้องกนัทั้ง 3 ระยะ (จินตนา ยนิูพนัธ์, 2529) ทฤษฎี
การพยาบาล ซ่ึงเหมาะท่ีจะนาํมาใชเ้ก่ียวกบัการพยาบาล
เดก็ 

การป้องกนัระยะแรกเป็นการคงไวซ่ึ้งภาวะปกติ
โดยการป้องกันแนวการป้องกันของบุคคลด้วยการ
เสริมสร้างแนวยืดหยุ่นของการป้องกนัตวัเป้าหมายของ

การป้องกนัระยะแรกคือการส่งเสริมภาวะปกติสุขของ
บุคคลโดยการป้องกนัความเครียดหรือส่ิงรบกวนชีวิต
และลดปัจจยัเส่ียงต่างๆซ่ึงจากผลการศึกษาวิจยัการศึกษา
ความชุกและปัจจัยทีส่งผลต่อภาวะตวัเหลืองในทารก
แรกเกิดโรงพยาบาลบา้นฉางทีมงานเจา้หนา้ท่ีห้องคลอด
พบว่าทีมงานเจ้าหน้าทีห้องคลอดทารกตัวเหลืองใน
โรงพยาบาลบ้านฉางสัมพนัธ์กับการรับนมของทารก
ในช่วง 2 วนัแรกเน่ืองจากนํ้ านมแม่ยงัมีนอ้ยไดรั้บการ
ดูแลสอดส่องและกระตุน้ให้ดูดนมตามเวลาและเพียงพอ
แนะนาํใหม้ารดาและญาติมีทศันคติท่ีดีต่อการล้ียงลูกดว้ย
นมแม่จะช่วยทาํให้อตัราทารกตวัเหลืองหลงัคลอดลดลง
และสามารถลดวนันอนโรงพายบาลและค่าใชจ่้ายลงได้
ปัญหาในระยะน้ีจากกรณีศึกษาคือพยาบาลจะตอ้งคอย
ประเมินภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด ส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับสารอาหารนํ้ าให้เพียงพอโดยให้ดูดนมมารดา
โดยเร็ว กระตุน้ใหดู้ดบ่อยๆเพื่อใหข้บั bilirubin ไดม้าก
ข้ึน 
 การป้องกนัระยะท่ี 2 เป็นการรักษาพยาบาลตาม
อาการท่ีปรากฏเพื่อตอบโต้ส่ิงรบกวนชีวิตเป็นการ
ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานโดยการเสริมสร้างความ
แขง็แรงของแนวต่อตา้นมีเป้าหมายอยูท่ี่การรักษาอาการ
ท่ีปรากฏเพื่อจะคงไวเ้พื่อความสมดุลของระบบและการ
คงไวซ่ึ้งพลงังานของระบบ 
 จากการศึกษาวิจัย การศึกษารูปแบบการดูแล
รักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพนครสวรรคข์องชยัวฒัน์  อภิวนัทนาและ
คณะสรุปได้ว่า การใช้รูปแบบการดูแลรักษาภาวะตัว
เหลืองอย่างครอบคลุมเพื่อป้องกนัอนัตรายจากสารบิลิรู
บิน โดยทารกสามารถถูกวินิจฉัยภาวะตวัเหลืองไดอ้ย่าง
รวดเร็วและสามารถให้การรักษาไดอ้ยา่งทนัทีเป็นผลให้
ทารกทุกรายประสบความสาํเร็จจากการส่องไฟ ลดความ
เส่ียงจากการเกิดอันตรายจากการถ่ายเลือดและไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสมองทารก 
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 การป้องกันระยะน้ีส่วนใหญ่จะเน้นการดูแล
เพื่อให้การพยาบาลเด็กขณะได้รับการรักษาปัญหาใน
ระยะ น้ี คื อ เ ด็ ก ได้ รั บก า ร รั กษ า โดยก า ร ส่ อ ง ไฟ  
Phototherapy  พยาบาลควรดูแลให้รับการส่องไฟให้มี
ประสิทธภาพ จุดประสงค์เพื่อเพื่อลดระดับ Bilirubin
ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนขณะ on Phototherapy  และ
ภาวะ Kernicterus 
  การรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายเลือด (Exchange 
Transfusion) จุดประสงคเ์พื่อลดระดบัของค่า Bilirubin
โดยเร็ว ป้องกนัการเกิดภาวะ Kernicterus เพราะค่า 
Indirect Bilirubin สูง = 26.30 mg%  

 
แนวทางการการพยาบาลเด็กที่ได้รัยการส่องไฟรักษา  
Phototherapy (Susan, 2009) 

 1. ตอ้งตรวจหาสาเหตุของอาการตวัเหลืองให้
ไดก่้อนรักษาดว้ยแสงจากการสังเกตสีผิว ตาขาว อาการ
ซึม ไม่ดูดนม เป็นตน้ 
 2. วดัพลงังานแสงท่ีออกจากหลอดไฟ (energy 
output) ท่ี spectrum 400-500 นาโนเมตรใหไ้ดป้ระมาณ 4 
UW/cm2/ nm ด้วยbilimeter จดัเตรียมเคร่ือง 
Phototherapyประกอบดว้ยหลอด Fluorescent ขนาด 20 
หรือ 40 วตัตจ์าํนวน 8 หลอดวางเรียงกนัและวางใหสู้ง
จากตวัเดก็ประมาณ 30-45 ซม.  
 3. ปิดตาทารกป้องกนัอนัตรายต่อจอตา (Retinal 
Damage) ถอดเส้ือผา้ออกเหลือไวเ้พียงผา้ออ้มห่อกน้ช้ิน
เดียวเพื่อใหรั้บแสงไดท้ัว่ถึง 
 4. ชัง่นํ้ าหนกัตวัทารกทุกวนัและให้สารนํ้ าให้
เพียงพอถา้เดก็ดูดนมมารดาดูแลใหไ้ดน้มใหเ้พียงพอทั้งน้ี
เพราะแสงท่ีส่องทารกอาจทาํให้เสียนํ้ าเพิ่มข้ึนได้อีก
ทารกเกิดครบกาํหนดอาจเสียเพิ่มถึงร้อยละ 40 แต่ถา้ยิ่ง
เป็นทารกเลก็ๆอาจเสียเพิ่มถึงร้อยละ 300 ได ้
 5. วดัอุณหภูมิทารกทุก 4-6 ชัง่โมงอาจหยดุให้
แสงเป็นพกัๆถา้ตวัอุ่นเกินไป 

 6. ติดตามค่าบิลิรูบินฮีมาโตคริททุก 12 ชัว่โมง
หรือตามความจาํเป็น 
 7. ไม่เดาค่า Bilirubin ดว้ยตาเปล่า 

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อน
จากการรักษาดว้ยการส่องไฟอาจทาํใหมี้ภาวะแทรกซอ้น
เกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
 1. ทารกอาจมีการเสียนํ้ ามากจาการระเหย
ของนํ้าเพราะอุณหภูมิรอบตวัสูงข้ึนทารกอาจมีไขไ้ด ้
 2. ทารกอาจมีผื่นแดงข้ึนตามตวัชัว่คราวให้ใช้
แผน่พลาสติกครอบท่ีตวัเดก็เพื่อป้องกนั 
 การระคายเคืองจากแสงอุลตร้าไวโอเลตไม่
จาํเป็นตอ้งหยดุการส่องไฟ 
 3. ทารกอาจถ่ายเหลวจาการท่ีแสงทาํใหเ้กิดการ
บาดเจ็บของเยื่อบุลาํไส้จึงเกิดการขาดเอนไซม์แลคเตส
ชัว่คราวอาการจะดีข้ึนเม่ือหยดุการรักษา 
 4. ทารกอาจตาบอดเน่ืองจากแสงจะทาํให้เกิด
การระคายเคืองและมีอนัตรายต่อจอตา (Retinal Damage) 
จึงตอ้งปิดตาทารกใหมิ้ดชิดขณะส่องไฟ 
 5. ทารกอาจมีสีผิวคลํ้ าออกเขียวแกมนํ้ าตาล 
(Bronze Baby Syndrome) จากไดรั้บแสงอุลตร้าไวโอเลต
เป็นเวลานาน 
 การรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายเลือด (Exchange 
Transfusion) จุดประสงคเ์พื่อลดระดบัของค่า Bilirubin
โดยเร็ว ป้องกนัการเกิดภาวะ Kernicterus เพราะค่า 
Indirect Bilirubin สูง = 26.30 mg %  
 การพยาบาลทารกที่รับการรักษาโดยการเปลี่ยน
ถ่ายเลือด (Exchange Transfusion) (กนกวรรณ           
ฉนัธนะมงคล, 2553) เป็นวิธีการรักษาท่ีจะช่วยลดระดบั
บิลิรูบินลงไดดี้ท่ีสุดมีประสิทธิภาพสูงสุดมีขอ้บ่งช้ีสาํคญั
คือในกรณีท่ีเกิดจากเลือดแม่กบัเลือดลูกไม่เขา้กนัหรือ
เม็ดเลือดแดงแตกง่ายโดยทั่วไปควรเปล่ียนเลือดเม่ือ
ระดบั Microbilirubin (MB) สูงกว่า 20 มก./ดล. ในกรณี
ท่ีสาเหตุไม่ไดเ้กิดจากโรคเมด็เลือดแดงแตกง่ายจะทาํการ
เปล่ียนเลือดเม่ือ Microbilirubin สูงกว่า 23 มก./ดล. การ
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เปล่ียนเลือดเม่ือ Microbilirubin สูงกว่า 23 มก./ดล. การ
เปล่ียนถ่ายเลือดในปริมาณ 2 เท่าของปริมาณเลือดใน
ร่างกายจะสามารถลดระดบัซีร่ัมบิลิรูบินไดป้ระมาณร้อย
ละ 50 เลือดท่ีใชใ้นการเปล่ียนถ่ายเป็นเลือดใหม่ (Fresh 
Whole Blood) ซ่ึงเกบ็ไวไ้ม่เกิน 3วนัเลือดท่ีใชต้อ้งCross-
Math กบัเลือดของมารดาไดด้ว้ยมิฉะนั้นเมด็เลือดท่ีไดรั้บ
เขา้ไปใหม่อาจถูกทาํลายจากแอนติบอดีท่ีมีอยูไ่ดใ้นรายท่ี
มีสาเหตุจาก ABO incompatibility ทารกมีหมู่เลือด A 
หรือBจะใหห้มู่เลือด O ท่ีมีแอนติบอดีตํ่าปริมาณเลือดท่ี
ใชค้วรเป็น 2 เท่าของประมาณเลือดของทารกซ่ึงคาํนวณ
โดยปริมาณเลือด = 2 x (นํ้ าหนกัตวัของทารกเป็น
กิโลกรัม x 80 มล.) โดย 80 มล. คือปริมาณของเลือดใน
ทารกโดยประมาณต่อกิโลกรัมส่วนใหญ่จะใช้เลือด
ประมาณ 1 ยนิูต อธิบายให้บิดามารดาเขา้ใจถึงสาเหตุ
ของภาวะตวัเหลืองขอ้บ่งช้ีตลอดจนภาวะแทรกซ้อนท่ี
อาจเกิดข้ึน 
 
กจิกรรมการพยาบาล 

- วดัvital signs ก่อนถ่ายเปล่ียนเลือด 
- ระหวา่งการถ่ายเปล่ียนเลือดควรมีการตรวจวดั 

Vital signs อยา่งใกลชิ้ดและรักษาอุณหภูมิเด็กใหอ้บอุ่น
เสมอ เลือดควรทาํใหอุ่้นเท่าอุณหภูมิร่างกายเดก็ 

- งดอาหารก่อนและหลงัการถ่ายเปล่ียนเลือด
อยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง 

-เทคนิคทุกขั้นตอนควรทาํดว้ยเทคนิคปลอดเช้ือ  
(Sterile Technique)  

-ก า ร ดู ด เ ลื อ ด เ ข้ า  แล ะออ ก โด ย ใช้ เ ส้ น 
Umbilicalvein 

-ความเร็วของการถ่ายเปล่ียนเลือดในแต่ละ 
cycle ดูดเลือดเขา้-ออกไม่เกินคร้ังละ 5 มล./กก.  

- การเขา้-ออกของเลือดแต่ละ cycle ใชเ้วลา
ประมาณ 3-5 นาที 

 ภาวะแทรกซ้อนการถ่ายเปล่ียนเลือดมกัทาํทาง
สายสวนทางหลอดเลือดดาํท่ีสายสะดือเลือดท่ีใช้ควรมี
อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิของทารกเพื่อป้องกัน
อุณหภูมิร่างกายทารก ตํ่ากว่าปกติเลือดท่ีดูดออกแต่ละ
คร้ังไม่ควรเกิน 5-10 มล./ คร้ังและทาํการบนัทึกเลือดท่ี
เขา้-ออกอย่างละเอียดเพื่อป้องกนัปริมาณเลือดเกินหรือ
ตํ่ากวา่ปกติ (Hypervolemia หรือ Hypovolemia) ได ้
 ในการถ่ายเปล่ียนเลือดอาจมีภาวะแทรกซ้อน
อ่ืนๆอีกเช่นการติดเช้ือซ่ึงอาจเกิดจากการปนเป้ือน
ระหว่างการทาํการเปล่ียนเลือดหรือภาวะโปรแตสเซียม
ในเลือดสูงจากการใช้เ ลือดท่ี เก็บไว้เ ป็นเวลานาน
นอกจากน้ีอาจเกิดภาวะเยื่อบุลาํไส้ขาดเลือดและเน่าตาย 
(Necrotizing Entero Colitis) เน่ืองจากขณะถ่ายเปล่ียน
เลือดเลือดท่ีเข้าไปเล้ียงลาํไส้จะถูกรบกวนทาํให้ขาด
เลือดไปเล้ียงชัว่คราว 
 การป้องกนัระยะท่ี 3 เป็นการปฏิบติัเพื่อดาํรง
ภาวะปกติสุขในระดับสูงสุดของบุคคลโดยการสร้าง
เสริมความแข็งแรงของตัวแปรต่างๆและคงไว้ซ่ึง
พลงังานของระบบการป้องกนัระยะท่ี 3 จะเร่ิมเม่ือบุคคล
มีการปรุงแต่งข้ึนใหม่ (Reconstitution) ภายหลงั 
 ในผูป่้วยเด็กรายน้ีเม่ือรับการรักษาแล้วก็ต้อง
ป้ อ ง กั น ก า ร ก ลั บ ซํ้ า ข อ ง ภ า ว ะ ตั ว เ ห ลื อ ง แ ล ะ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนได้โดยแนะนาํผูป้กครอง
รู้จกัสังเกตอาการผิดปกติ มีตวัเหลืองเพิ่มข้ึนอีกหรือไม่
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํให้ถูกตอ้งป้องกนัการกลบัซํ้ าและ
การมาตรวจตามแพทยน์ดั 

 
บทสรุป 
 ภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิดเป็นภาวะท่ีพบ
บ่อยและเป็นภาวะท่ีพยาบาลจะตอ้งมีความสังเกตอาการ
ตวัเหลืองในเด็กทารกแรกเกิดทุกคน เพื่อให้การรักษาได้
ทนัที ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ีน   
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Abstract 
 Teams established to provide optimum care in the healthcare setting may present themselves in numerous 
and varying configurations, with the overall intent of bringing complementary skills and abilities of healthcare 
workers to provide the most beneficial outcomes possible for the patient. Even though healthcare team members each 
contribute to accomplishing of the team’s goals, it is still important that one person be designated as the team leader. 
The purpose of this article aims to overview the important characteristics that contribute to the success of those in 
leadership positions, with the intent that more informed team leadership decisions can be made that will ultimately 
lead to highly improved healthcare environments for all stakeholders involved, especially patients.  
 
Keywords:  healthcare, team work, team leader, leadership 
 

Introduction 
       Teamwork encompasses a variety of 
interactions between individual team members 
including communication, sharing, understanding, and 
helping. These characteristics can, lead to increased 
productivity by the team and create a sense of 
cohesiveness between team members. Doing this fosters 
the kind of unified action that helps accomplish desired 
goals (Parekh, n.d.). Trust is an important team dynamic 
that must be developed, as is an understanding of each 
team member’s role in the team, if success and a high 
working morale are to be achieved. 
 
Variation of Healthcare Teams 
       Teams in the healthcare setting can be quite 
diverse. They can be briefly assembled for emergency 
relief situations, or they can be formed for ongoing 
hospital operations. They can be spread out across a 

geographic region, serving remote locations, or 
condensed into an operating room. A health care team 
can be minimal in size consisting only of a physician 
and patient, it can be an enormous organization, 
international in scope. 
 The specific purposes that prompt the 
formation of health care teams can vary widely, as can 
their activities, and their goals. Regardless there are 
certain measurable commonalities between successful 
teams that can be compared, learned, and incorporated 
into other teams that would like to achieve success 
(Mitchell, et al., 2012).  
 
Team Support and Collaboration 
      Healthcare has evolved at an amazing rate and 
will continue to evolve even faster as innovative 
technologies make their way into daily workflows of 
healthcare workers and the lifestyles of patients. It is 
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rare to see a healthcare worker operating independently, 
without the support of a team. In many cases, this type 
of behavior could actually be frowned upon, and could 
be detrimental to the patient (Mitchell, et al., 2012). 
       One of the reasons that it is frowned upon for 
healthcare workers to work in isolation is that 
healthcare continues to become a more and more 
complex field of endeavor. It would be nearly 
impossible for one healthcare worker to keep up with all 
the available information that could be important in a 
particular clinical setting. As a result, healthcare 
workers need to collaborate with other healthcare 
workers, who have specific complementary skills, or 
detailed information, so the team posses the 
constellation of skills that will provide patients with the 
best care possible. Physicians may need to rely on 
pharmacists, dieticians, and administrators, for example, 
in order to provide optimum care for their patients, and 
this number of interacting individual promises to 
continue expanding in complexity into the future 
(Mitchell, et al., 2011). 
       The continued growth of complexity in 
healthcare makes it difficult and potentially dangerous 
for one healthcare professional to practice without help 
from others. Healthcare workers from varying 
disciplines need to combine their talents and medical 
knowledge in a coordinated effort to provide the best 
care for the patient. To do this most effectively there 
should be effort put forth, to fully develop the team 
dynamic which can only lead to optimal results 
(Mitchell, et al., 2012). Eighty-six percent of physicians 
think that a much improved quality of care can be 
obtained when trained professional healthcare workers 
who posses complementary skills work in harmony for 

a desired outcome (Audet, Davis, & Schoenbaum, 
2006). 
 
Essential Characteristics of Team-Leader 
       In order for healthcare teams to work in 
harmony to achieve a desired outcome, it is necessary to 
have a team leader who can direct the movements of the 
team as much as the maestro directs musicians in the 
performance of a symphony. A team leader listens to 
the reports of the disparate professionals and blends 
their actions into a coordinated whole (Parekh, n.d.). 
Which one of the team members would make the best 
leader? Should it be the member with the most 
university degrees, or should it be the one with the most 
charming personality? Cloud (2006) tells us that there 
are three characteristics that tend to be found in the best 
leaders and the most successful people: they have 
acquired all the skills their discipline demands, they are 
good at developing mutually beneficial relationships 
with others, and they have character. 
       The skill sets necessary to perform 
professionally well, of course, vary in specifics between 
disciplines. According to Cloud (2006), some 
generalities can be drawn to define these skills across 
disciplines. According to Cloud, these skills can be 
divided into two categories, personal skills, like 
emotional intelligence, and functional skills, those skills 
needed to function in an organization as a whole. In 
addition, there are job skills, that are specific to the 
particular profession, and skills that are specific to the 
job title of the individual within the organization and 
the profession. 
       Building mutually beneficial relationships is 
important, because one individual may not have all the 
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necessary professional skills and abilities, or all the 
necessary resources to carry out the functions or 
complete the processes that relate to the success of 
every project, mission, or endeavor. Teaming up with 
others, who do have the extra skills, abilities, and 
resources necessary, then becomes vital to achieving a 
desired outcome (Cloud, 2006). One simple example of 
this can be seen in the international exchange of 
healthcare workers between facilities in Thailand and 
facilities in other countries. Everyone benefits from this 
type of exchange, because the healthcare workers from 
each country become familiar with techniques and 
methods that they may never have encountered in their 
own country’s healthcare systems, and they can bring 
this new knowledge back home to their respective 
organizations to improve patient care. 
       Character, in the opinion of Cloud (2006), is 
the most essential of the characteristics that determine 
leadership potential that can lead to the most successful 
outcomes. In the view of Howard (2013), character can 
be considered as those traits leaders have developed that 
allow them to transcend the circumstances of the 
present moment and react appropriately despite outside 
influences that try to push them in inappropriate 
directions. Even though some people may seem to be 
top notch leaders and may seem to have great success, 
without the attribute of good character, in the eyes of 
Howard, they are not truly successful and can never be 
truly successful unless they finally develop this 
character. They will always be looking behind, afraid 
that the people they have hurt along the road to success 
will catch up to them and make them pay. These 
individuals will never be able to trust in the others with 
whom they partner in business or in their daily lives, 

because they know that these others may not be trusting 
them either. They often lead lonely, and miserable lives, 
even though they may gain great success and be 
surrounded by many people who respect them. 
        Howard (2013) also believes that the qualities 
that make up good character are within each of us. To 
be a successful leader, we need to evaluate these 
qualities to determine our personal strengths and 
weaknesses. By doing this, we can initiate measures to 
improve in our areas of weakness in order to become 
more successful in our endeavors. It is more beneficial, 
Howard mentions, to improve our qualities of character 
that need improvement than it is to try and improve our 
negative behaviors. Once the qualities of good character 
become established, the negative behavioral traits that 
lead to suboptimal outcomes will subside by 
themselves. 
 
Leadership in Nursing Team 
       In a nursing team specific context, de Moura, 
et al. (2010) identifies leadership qualities similar to 
those mentioned above. They found that the qualities 
most sought in a nursing team leader were knowledge 
and skills specific to the particular clinical setting, an 
understanding of the group’s interactions in the broader 
context of all group interactions within the organization, 
and interpersonal skills demonstrating the person’s 
respect for other professional’s opinions and concerns. 
This last characteristic is the one that most relates to the 
most important characteristic mentioned by Cloud 
(2010), character. 
       In a program underpinned by leadership 
characteristics defined by Bennis (2003), which hold 
close similarities to aspects of Cloud’s (2010) 
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characteristics of character, Hendricks, Cope, and 
Harris (2010) set out to demonstrate that important traits 
of nursing leadership could be learned. The program 
offered training to the participants that helped them to 
become aware of leadership qualities and encouraged 
them to reflect upon these qualities and to put these 
qualities into action, working side-by-side with a 
mentor in a real life team project. This combination 
seemed to work rather well as evidenced by 
improvement on all questions answered by participants 
in a pre-post assessment of the program.  
 
Discussion 
In this paper we have examined the growing necessity 
for team-based healthcare and at qualities of leadership 
that can be learned and replicated within the healthcare 
setting. The increasing use of healthcare teams to meet 

the demands of emerging healthcare strategies promises 
to provide improved clinical performance and patient 
outcomes. However, positive outcomes may not be 
realized without sufficient consideration being given to 
the leadership needed to coalesce teams into a 
harmoniously functioning whole that allows the team to 
produce at a much higher level than the sum of its 
individual outputs would suggest. This leadership can 
be developed; within the existing and emerging 
healthcare workforce. In developing this leadership, it is 
important to use the along guidelines of leadership 
qualities suggested by various authors. These qualities 
should be examined carefully as they apply specifically 
to healthcare, and should be developed to take full 
advantage of the transformative benefits that team-
oriented healthcare has to offer.   
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การใช้ยาในผู้สูงอาย ุ

Medication Use in the Elderly 

 

                                                                                                         ทิพวลัย์ สุวรรณรักษ์ และ ผศ. ร้อยโทหญิง อญัชล ีเช่ียวโสธร ดูวอล
 

 

บทคัดย่อ 

 ผูสู้งอายุมกัมีความเส่ียงต่อการเกิดผลขา้งเคียงจากการใชย้า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสรีรภาพของเซลล์
และเน้ือเยื่อต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํไปสู่การสูญเสียภาวะสมดุลของร่างกาย และทาํใหเ้กิดภาวะไม่สุขสบาย จึงทาํ
ใหผู้สู้งอายตุอ้งสรรหาวิธีการแกไ้ขโดยการใชย้า (Rochon, 2014)  แต่การเปล่ียนแปลงของเซลลแ์ละเน้ือเยื่อในผูสู้งอายุ
นั้นทาํใหร่้างกายมีความไวต่อฤทธ์ิของยา ทั้งในดา้นเภสัชจลนศาสตร์คือ กระบวนการท่ีร่างกายกระทาํกบัยา  และดา้น
เภสชัพลศาสตร์คือ กระบวนการออกฤทธ์ิของยาท่ีกระทาํต่อร่างกาย (บุษบา จินดาวิจกัษณ์ และคณะ, 2547).  ซ่ึงเป็นผล
ใหผู้สู้งอายุเผชิญกบัความเส่ียงต่อปฏิกิริยาอนัเน่ืองมาจากฤทธ์ิของยาค่อนขา้งมาก  นอกจากน้ีผูสู้งอายุมกัมีแนวโนม้ท่ี
จะรับประทานยาหลายชนิดในเวลาเดียวกนัเพ่ือแกปั้ญหาของพยาธิสภาพอนัเกิดเน่ืองจากโรคเร้ือรังและความเส่ือมถอย
ของอวยัวะต่างๆ ทาํใหค้วามเส่ียงดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ  ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเภสชัจลนศาสตร์ และเภสัช
พลศาสตร์ จะช่วยอาํนวยประโยชนใ์หผู้ใ้หบ้ริการทางสุขภาพแก่ผูสู้งอายสุามารถพิจารณาเลือกวิธีการใชย้าไดเ้หมาะสม
มากยิ่งข้ึน (Cho, et al., 2011) ซ่ึงจะใหผ้ลดีในการช่วยประคบัประคองภาวะสมดุลของร่างกาย และปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือลดผลกระทบท่ีไม่พึงปรารถนาอนัสืบเน่ืองมาจากการใชย้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: ภาวะขาดสมดุลทางสรีรภาพ,  การเปล่ียนแปลงในวยัสูงอาย,ุ  ผูสู้งอายกุบัการใชย้า.   

                 เภสชัจลนศาสตร์,  เภสชัพลศาสตร์ 
 

Abstract 

 Older adults are at risk for adverse drug events due basically to physiologic adaptation of cells and organ 

tissues, during process, thereby losing physiological balance. These imbalances propel bodily functions to sustain a 

normal aging process. There are certain medications which could be effective options employed to improve well-

being of the older adults recognized worldwide. Unfortunately, the changes in aging process cause more drug 

sensitivity among older adults which may possibly affect both pharmacokinetics (what the body does to the drug), 

and pharmacodynamics (what the drug does to the body). The older adults mostly consume multiple drugs and 

therefore liable to adverse drugs events as results of effects of afing process and their interactions with medications 

among older adults are essential elements. These medications-related adverse events may be earlier spotted and 

recognized to prevent possible consequences due to medications in the older adults.    

Keywords: physiological imbalance, aging process, drug use in elderly, pharmacokinetics, pharmacodynamics 
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ความนํา        

การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุนั้นมกัมีรายละเอียดท่ี
แตกต่างไปจากผูใ้หญ่ในวยัทํางาน ด้วยเหตุผลหลาย
ประการทั้ งด้านสรีรภาพและจินตภาพ  เน่ืองจากอายุ
ท่ีมากข้ึนทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการทาํหน้าท่ีของ
เซลลแ์ละเน้ือเยื่อของร่างกายซ่ึงมีผลต่อสุขภาพและการ
ใชชี้วิตในสังคมของผูสู้งอายุ องค์ประกอบดงักล่าวเป็น
ตัวแปรท่ีมีความสําคัญต่อการจัดระบบบริการดูแล
สุขภาพท่ีผูใ้ห้บริการจาํเป็นตอ้งคาดคะเนให้ได้ว่าการ
เปล่ียนแปลงของสรีรภาพนั้นเป็นความเส่ือมถอยตาม
ธรรมชาติของความสูงอายุ หรือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากพยาธิสรีรภาพ  เม่ือเซลล์และเน้ือเยื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงจนเกิดผลกระทบต่อภาวะสมดุลของร่างกาย 
ก็จะกลายเป็นพยาธิสภาพของระบบต่างๆ ข้ึน ซ่ึงมีความ
รุนแรงแตกต่างกนัไปตามความเส่ือมถอยของเซลลแ์ละ
อวัยวะต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบนั้ น (Beers, 1999)  

ผูสู้งอายุท่ีมีพยาธิสภาพซับซ้อนและเร้ือรัง มกัจะต้อง
รับประทานยาหลากหลายชนิด จึงมีความเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการใชย้าเพ่ือรักษา
โรคเหล่านั้น (Nahin, et al. 2009) ประกอบกับ
สมรรถภาพในการยอ่ย การดูดซึม การเผาผลาญ และการ
ขจดัส่ิงตกคา้งท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางจลนศาสตร์
และพลศาสตร์ของยาในร่างกายเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ดว้ย ทาํใหมี้ผลกระทบต่อยาท่ีผูส้งอายุไดรั้บเขา้ไป  ดว้ย
เหตุผลดงักล่าวผูใ้หบ้ริการทางสุขภาพตอ้งเรียนรู้และทาํ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัสาํคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารยาในกลุ่มผูสู้งอายดุว้ยความรอบคอบ 

การเปล่ียนแปลงทางสรีรภาพของผูสู้งอายุท่ีมี
ผลต่อการใชย้า  

1. การดูดซึมยา (drug absorption)  คือการท่ียามี
การเคล่ือนท่ีจากบริเวณท่ีให้ยาเขา้สู่กระแสโลหิตไม่ว่า
จะให้โดยการรับประทาน การฉีด การพ่นหรือการทา  
แต่วิธีท่ีนิยมและสะดวกมากท่ีสุดโดยเฉพาะผูป่้วยโรค
เร้ือรังท่ีตอ้งนาํยากลบัไปใชต่้อท่ีบา้นเช่นผูสู้งอายุคือการ

รับประทาน  ถึงแมว้่าในผูสู้งอายุมีระบบไหลเวียนโลหิต
ในทางเดินอาหาร การผลิตกรดในกระเพาะ และการ
เคล่ือนตัวของลาํไส้ลดลงก็ตาม  แต่การเปล่ียนแปลง
เหล่าน้ีไม่ทําให้การดูดซึมของยาลดน้อยลง เน่ืองจาก
ปริมาณยาท่ีดูดซึมจะแปรผกผนักับการเคล่ือนตัวของ
ลาํไส้ (Mangoni & Jacson, 2004)  โดยทัว่ไปแลว้
ระยะเวลาในการดูดซึมยาจะแปรตามการเคล่ือนตวัของ
ลาํไส้ซ่ึงจะเคล่ือนตวัชา้ลงในผูสู้งอายุ ทาํใหมี้ระยะเวลา
ในการดูดซึมยานานข้ึน  ดังนั้นการเปล่ียนแปลงทาง  

สรีรภาพโดยธรรมชาติของระบบทางเดินอาหารใน
ผูสู้งอายุไม่มีผลต่อปริมาณของยาท่ีถูกดูดซึมผ่านระบบ
ทางเดินอาหาร ยกเวน้กรณีท่ีผูสู้งอายมีุพยาธิสรีรภาพของ
ทางเดินอาหารท่ีขัดขวางการดูดซึมผ่านผนังกระเพาะ
และลาํไส้ จึงจะมีผลทาํให้ปริมาณยาท่ีถูกดูดซึมลดลง  
แต่อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงการทาํงานของต่อม
นํ้ าลาย ความเส่ือมของสมรรถภาพการบดเค้ียว สภาพ
ความเป็นกรดของนํ้าย่อยและการทาํงานของเอนไซมใ์น
กระเพาะอาหารท่ีลดลงอาจทาํให้มีผลต่อการดูดซึมของ
ยาบางชนิดไดเ้ช่นกนั (Mycek, Harvey & Champe, 2000, 

pp. 4-6)   ในอีกกรณีหน่ึงยาท่ีใหโ้ดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การ
ใหย้าผ่านทางผิวหนงันั้น ถา้ยามีส่วนประกอบเป็นนํ้าจะ
ทําให้ซึมผ่านผิวหนังได้ช้าลง เน่ืองจากผิวหนังของ
ผูสู้งอายมีุชั้นไขมนัหนาข้ึนจึงทาํใหค้วามสามารถในการ
ละลายของยาผ่านผิวหนังน้อยลง และการไหลเวียน
โลหิตในชั้ นผิวหนังย ัง มีปริมาณลดลงด้วย (Kane, 

Oualander & Abrass, 2004, p. 368) 

จากหลักการดังกล่าวสรุปได้ว่าการดูดซึมยา
โดยทัว่ไปในผูสู้งอายจุะมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั 

2. การกระจายตวัของยาจากกระแสโลหิตไปยงั
อวยัวะเป้าหมาย (drug distribution)  ความสาํคญัเก่ียวกบั
การกระจายตวัของยาในร่างกายไปยงัอวยัวะเป้าหมาย
เก่ียวขอ้งกบัสัดส่วนระหว่างปริมาณของยาทั้งหมดใน
ร่างกายกบัความเขม้ขน้ของยาในนํ้ าเลือดต่อนํ้ าหนกัตวั
เป็นกิโลกรัม  การคาํนวณอตัราการกระจายตวัของยาใน
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ร่างกายมีความสาํคญัสาํหรับผูสู้งอายุเม่ือตอ้งใชย้าชนิดท่ี
ตอ้งปรับระดบัความเขม้ขน้ของยาในกระแสโลหิตสูงข้ึน
ทนัที (loading dose) เพ่ือทาํใหเ้กิดปริมาณยาในกระแส
โลหิตอยูใ่นระดบัท่ีใหผ้ลในการรักษาและรักษาระดบัยา
ใหมี้ความต่อเน่ือง (maintenance dose) (Mycek, et al., 

2000, pp. 7-8).  ตวัอย่างเช่น Digoxin, Procainamide, 

Amiodarone, Aminoglycosides และ Calcium Channel 

Blockers อ่ืน ๆ เป็นตน้   เน่ืองจากมวลกลา้มเน้ือและนํ้ า
ในร่างกายจะแปรผกผนักบัอายุ (Kane, et al., 2004, p. 

367) ดงันั้นในผูสู้งอายุจึงมีอตัราการกระจายตวัของยา
น้อยกว่าในวยัผูใ้หญ่ โดยเฉพาะในผูสู้งอายุท่ีมีปัญหา
สุขภาพท่ีเป็นสาเหตุใหมี้ปริมาณนํ้าในร่างกายนอ้ยลง แต่
ปริมาณของเน้ือเยื่อไขมนัมีมากข้ึนทาํใหย้าท่ีมีคุณสมบติั
ละลายในไขมนัได้ดีสามารถอยู่ในร่างกายได้นานข้ึน 
(Mycek, et al., 2000, pp. 11-12)   นอกจากนั้นผูสู้งอายุ
มกัมีปัญหาขาดสารอาหารประเภทโปรตีนจากปัญหาการ
บดเค้ียวและการย่อย ทาํใหร้ะดบัโปรตีนอลับูมินในซีร่ัม 
(serum albumin) ซ่ึงเป็นโปรตีนหลกัท่ีจบักบัโมเลกุล
ของยาท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรดอ่อน เป็นผลใหร้ะดบัของยา
ในรูปโมเลกุลอิสระท่ีจะเขา้สู่เน้ือเยื่อเป้าหมายมีมากข้ึน 
จึงเป็นสาเหตุให้เกิดพิษจากยาไดง่้าย ตวัอย่างเช่น วอร์
ฟาริน (Warfarin) ท่ีใชส้ําหรับลดอตัราการแข็งตวัของ
เลือด (Gurwitz, et al., 2007)  นอกจากน้ีการลดลงของ
เน้ือตบั การไหลเวียนโลหิต และสมรรถภาพการทาํงาน
ของไต ในผู ้สู ง อา ยุย ังทํา ให้ มีโ มเลกุล อิสระขอ ง
สารประกอบยาสะสมในเลือดมากข้ึน ทาํใหมี้ความเส่ียง
ต่อการไดรั้บยาเกินขนาด และการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
ต่างชนิดมากข้ึน (Kane, et al., 2004, p. 368).  

3. เมตาบอลิซึมของยา (drug metabolism)  เพ่ือ
ทาํให้ยาหมดฤทธ์ิหรือมีฤทธ์ิน้อยลง แต่ในทางตรงกัน
ขา้มมียาบางประเภทท่ีทาํใหย้ามีฤทธ์ิเพ่ิมมากข้ึน  ยาส่วน
ใหญ่จะเกิดการแปรรูปท่ีตับเป็นส่วนใหญ่โดยอาศัย
เอนไซมมี์ความซับซ้อน ยากท่ีจะคาดประมาณพบว่าใน
ผูสู้งอายุ เมตาบอลิซึมของยา ในขั้นตอนแรก (phase I) 

ได้แก่ ปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (oxidation) รีดักชั่น 
(reduction)  และไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ลดนอ้ยลง
ตามอายุท่ีมากข้ึน และปรากฏชัดเจนในผูช้ายมากกว่า
ผูห้ญิง  แต่อายุไม่ค่อยมีผล ส่วนเมตาบอลิซึมของยา ใน
ขั้นท่ีสอง (phase II) เป็นปฏิกิริยาการเปล่ียนโครงสร้าง
ของสารประกอบยาโดยการจบัควบ (conjugation) กบั
สารเคมีในร่างกาย เช่น กรดกลูคูโรนิก ซัลเฟต และ  

กลูตาไธโอน (Kane, et al., 2004)  สารประกอบใน
ร่างกายเหล่าน้ีเกิดจากการไดรั้บสารอาหารเขา้ไปแลว้ แต่
ถา้ผูสู้งอายมีุภาวะโภชนาการไม่ดี กอ็าจส่งผลใหป้ฏิกิริยา
เหล่าน้ีเกิดนอ้ยลงได ้ นอกจากน้ีพยาธิสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทาํงานของตบัไม่สมบูรณ์ (Mycek, et al., 2000, 

pp. 7-8) ทาํใหไ้ม่สามารถคาดประมาณสถานภาพการ
แปรรูปยาได ้แต่อย่างไรก็ตามแนวปฏิบติัท่ีผูดู้แลสุขภาพ
ควรพิจารณาคือผูสู้งอายุท่ีไม่มีพยาธิสภาพเก่ียวกบัตบัจะ
มีอัตราการแปรรูปยาใกล้เ คียงกันกับผู ้ใหญ่ทั่วไป   
นอกจากนั้นระบบเมตะบอลิซึมในตบัโดยเอนไซมไ์ซโต
โครม P-450 (Cusack, 2004)  มีความเก่ียวเน่ืองกบั
ลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อเมตาบอลิซึมของยา ใน 
phase I มากกว่า phase II และเอนไซมส์าํคญัท่ีมีผลต่อ
การแปรรูปยามากท่ีสุดคือ CYP3A4 และรองลงมาคือ 
CYP2D6 (Lynch & Price, 2007)  ชีและคลอทซ์ (Shi & 

Klotz, 2011) พบวา่ปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมมีอิทธิพลต่อ
การทํางานของ CYP-450 มากกว่าอายุของบุคคล แต่
อย่างไรก็ตามเน่ืองจากผูสู้งอายุมีการใชย้าหลายชนิดซ่ึง
อาจใชเ้อนไซมใ์นกลุ่ม P-450 ในการเปล่ียนแปลงยา  ยา
บางตวัอาจมีคุณสมบติัในการเหน่ียวนาํเอนไซม ์(enzyme 

inducer) ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงยาท่ีใชร่้วมกนัมาก
ข้ึน ส่งผลให้การรักษาไม่ไดผ้ล หรือยาบางชนิดยบัย ั้ง
เอนไซม ์(enzyme inhibitor) ทาํใหร้ะดบัยาท่ีใชร่้วมกนัมี
การแปรรูปน้อยลงจนกระทัง่ก่อให้เกิดความเป็นพิษจา
การใช้ยาได ้ ดงันั้นผูใ้ห้บริการทางดา้นสุขภาพจะตอ้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของการเปล่ียนแปลงยาท่ีให้แก่
ผูสู้งอายอุยา่งรอบคอบก่อนการนาํยาไปใช ้
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4. การกาํจดัยาออกจากร่างกาย (drug excretion) 

โดยมากยาท่ีไหลเวียนอยู่ในกระแสโลหิตจะถูกขบัออก
ทางไต ท่ีทาํใหเ้ราสามารถคาดประมาณการสะสมของยา
ในร่างกายได้จากสมรรถนะการทํางานของไต ซ่ึงมี
แนวโน้มท่ีจะลดลงเม่ือมีอายุมากข้ึน เป็นเหตุให้มีการ
เพ่ิมการสะสมของยาชนิดต่างๆ ท่ีตอ้งถูกกาํจดัออกจาก
ร่างกายโดยผ่านทางไตเป็นหลกั  เน่ืองจากยาเหล่าน้ีถูก
ขับออกจากร่างกายช้าลง  ส่ิงสําคัญท่ีผู ้ให้การดูแล
สุขภาพควรคาํนึงถึงเก่ียวกบัการกาํจดัยาออกจากร่างกาย
ผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ 

 4.1  สมรรถนะท่ีแตกต่างของไตในแต่
ละบุคคลท่ีมีต่อการกาํจดัของเสียออกจากร่างกาย ท่ีอาจ
ลดลงตามการเพ่ิมของอายุและธรรมชาติของบุคคล ทาํ
ให้มีปริมาณของยาสะสมในร่างกายมากข้ึน ซ่ึงเส่ียงต่อ
ปัญหาการสะสมยาเกินขนาด  

 4.2  การตรวจหาสมรรถนะการทาํงาน
ของไตโดยพิจารณาจากค่าครีเอทินีน (creatinine) ใน
เลือดท่ีอาจไม่บ่งช้ีได้แม่นยาํนักในผูสู้งอายุ เน่ืองจาก
ขนาดของมวลกลา้มเน้ือท่ีแปรผกผนัตามการเพ่ิมของอาย ุ
ทาํให้การผลิตครีเอทินีนภายในร่างกายลดลง ในขณะท่ี
ตรวจพบว่าในกระแสโลหิตยงัมีปริมาณปกติ (Cusack, 

2004). 

 4.3  มีปัจจัยหลายประการท่ีมีผลต่อ
การกําจัดยาออกจากร่างกาย ท่ีนอกเหนือไปจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพร่างกายตามอายุขยั เช่น ความสมดุล
ของนํ้ าและอิเลกโตรลยัท์  ปริมาณนํ้ าในร่างกาย  และ
พยาธิสภาพของไต ซ่ึงผู ้ดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุควร
พิจารณาประกอบการบริหารยาดว้ย (Cusack, 2004).  

นอกจากน้ี ผูสู้งอายุยงัมีการเปล่ียนแปลงทาง 

สรีรภาพอีกหลายประการท่ีส่งผลต่อการใชย้า เช่น ความ

ไวต่อยาท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ
ระบบการทาํงานของหลอดเลือดและหวัใจ ซ่ึงทาํใหเ้พ่ิม
ความเส่ียงต่อการเกิดอาการขา้งเคียงของยา  ผูสู้งอายุอาจ
มีปัญหาการใชย้าไม่ครบตามปริมาณท่ีกาํหนด ขาดความ
สมํ่าเสมอเน่ืองจากหลงลืมไดง่้าย เป็นผลใหเ้กิดเช้ือด้ือยา
ในกรณีท่ีเป็นยาปฏิชีวนะ รักษาไม่หาย และใช้ยาเกิน
ขนาดในผูสู้งอายุท่ีพบแพทยห์ลายคน ทาํใหมี้ความเส่ียง
ต่อการไดรั้บยาซํ้ าซ้อน เป็นเหตุให้รับยาเกินขนาด และ
ยงัเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยาใน
ผู ้สูงอายุ ท่ีได้รับยาหลายชนิดในคราวเดียวกัน จาก
การศึกษาแบบย้อนกลับในโรงพยาบาล 11 แห่งของ
มูลนิธิเพ่ือการวิจัยและพัฒนาระบบยาพบว่ายาท่ีให้
ร่วมกนัและทาํให้เกิดปัญหาถึงแก่ชีวิตของผูป่้วยสูงอายุ
ไดแ้ก่  

1. ยา Warfarin มีความเส่ียงต่อการเกิดเลือดออก
แลว้หยดุยาก เม่ือใชร่้วมกบัยา Aspirin 

2. ยา ACE-I (Angiotensin Converting Enzyme 

Inhibitor) เม่ือใชร่้วมกบัยา ท่ีเพ่ิมระดบัโพแทสเซียมใน
เลือด เช่น potassium sparing diuretic และยาเสริม
โพแทสเซียม เช่น potassium chloride จะเพ่ิมความเส่ียง
ต่อการเสริมฤทธ์ิยา ทาํใหร้ะดบัโพแทสเซียมสูง 

3. ยา Lithium เม่ือใช้ร่วมกับยา Thiazide 

diuretics จะมีฤทธ์ิลดการขบัยา lithium ออกจากร่างกาย 
จึงเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดพิษจากยา lithium 

ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นสาเหตุในการเพ่ิม
ความเส่ียงท่ีเป็นอนัตรายจากการใชย้าในผูสู้งอายุทั้งส้ิน 
ชนิดของยาท่ีควรระมดัระวงัเป็นพิเศษเม่ือใชก้บัผูสู้งอาย ุ
ไดแ้ก่ รายการยาท่ีนาํเสนอในตาราง 1  
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ตาราง1 
ชนิดของยาท่ีใช้บ่อยและอาจทาํให้เกิดปัญหาในผู้สูงอาย ุ 

ช่ือยา ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในผู้สูงอายุ 
ไซเมทิดีน (Cimetidine) อตัราการขบัถ่ายออกทางไตชา้ลงทาํใหร้ะดบัของยาในเลือดสูงข้ึน 

ผูป่้วยอาจแสดงอาการมีความคิดสบัสน 
ดิจ๊อกซิน (Digoxin) อตัราการขบัถ่ายออกทางไตชา้ลงเพิ่มความเส่ียงต่อปฏิกิริยาท่ีเป็นพิษ

ของยา 
ยาขบัปัสสาวะพวกไธอะไซด ์ 
(Thiazide diuretics) 

ลดการดึงนํ้ากลบัท่ี distal tubules อาจทาํใหมี้ระดบัโซเดียมและ  
โปแตสเซียมในเลือดตํ่าความดนัตํ่า กลั้นปัสสาวะไม่อยู ่ควรหลีกเล่ียง
การใชใ้นปริมาณท่ีสูงมาก 

ยาลดความดนัโลหิตกลุ่ม β-blocker เช่น 
โพรพราโนลอล (Propranolol) 

ลดอตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการขบัถ่ายออกทางไตชา้ลงทาํให้
ระดบัของยาในเลือดอาจสูงข้ึน ทาํใหค้วามดนัโลหิตตํ่า อาจพบอาการ
หนา้มืด เป็นลม ชีพจรชา้ลง 

ยาขยายหลอดลม เช่น ธีโอฟิลลีน 
(Theophylline) 

ยาน้ีอาจจะลดประสิทธิภาพลงไดเ้น่ืองจากการตอบสนองต่อตวัรับยา
ลดลง ทาํใหมี้ระดบัของตวัยาในเลือดสูงข้ึน 

ยาสงบประสาทและยานอนหลบั เช่น 
ไดอะซีแพม (Diazepam) 

การออกฤทธ์ิจะเพิ่มข้ึนในผูสู้งอายทุั้งดา้นระยะเวลาและความเขม้ของ
ตวัยาอาการขา้งเคียงท่ีอาจพบได ้เช่น เดินเซ กระวนกระวาย ความคิด
สบัสน 

ยาตา้นการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยดเ์ช่น อิน
โดเมธาซิน (Indomethacin) 

กระบวนการแปรสภาพยาที่ตบัลดลงและอตัราการขบัถ่ายยาออกทาง
ไตชา้ลง เป็นผลใหมี้ระดบัยาในเลือดสูงข้ึน 

อะมิโนกลยัโคไซด ์(Aminoglycosides) 
เช่น กานามยัซิน (Kanamycin) 

อตัราการขบัถ่ายยาออกทางไตชา้ลงทาํใหมี้ระดบัยาในเลือดสูงข้ึน 
เป็นผลใหเ้กิดการรบกวนท่ีระบบประสาทหูมากข้ึน 

คน้จาก
http://www1.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2545.nsf/2a85b8f2bb95af8480256759002b9117/ebb5acb03a9790d
5c7256ccd0026814c?OpenDocument , (2554), โดย คณะกรรมการอาหารและยา. 
 

นอกจากนั้นการใชย้าปฏิชีวนะในผูสู้งอายุอาจ
เกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว แต่อาจเกิดปัญหาได้เน่ืองจากยา
ปฏิชีวนะส่วนใหญ่มีการขบัออกทางไต แต่ประสิทธิภาพ
การทาํงานของไตในผูสู้งอายุลดลงทาํให้เกิดความเป็น
พิ ษ จ า ก ก า ร ใ ช้ ย า ก ลุ่ ม น้ี ไ ด้  ( Russo, 
Iasimone,&Ambrosino, 2002)   และการใชย้าตา้นจุลชีพ
ท่ีมีกรอบในการรักษาการติดเช้ือท่ีครอบคลุมเช้ือโรคได้
หลายชนิด จะมีผลทาํให้มีการทาํลายเช้ือประจาํถ่ินใน

ทางเดินอาหารด้วย  ดังนั้นผูดู้แลจึงควรเพิ่มจุลชีพท่ีมี
ประโยชน์ เช่น แลคโตแบซิลสั (lactobacillus) ให้แก่
ผูสู้งอายเุพื่อป้องกนัการเกิดการติดเช้ือซํ้ าซอ้นดว้ย 
 
ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  

การใชย้าในผูสู้งอายนุั้นมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีตอ้ง
ระมดัระวงั  เพื่อความปลอดภยัในการใชย้า ผูสู้งอายแุละ
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ผูท่ี้ดูแลควรปฏิบติัดงัน้ี (จรัสวรรณ เทียนประภาส และ
พชัรี ตนัศิริ, 2536; บุษบา จินดาวิจกัษณ์ และคณะ, 2547) 

1. จดัทาํรายการยาทุกชนิดท่ีใชใ้นปัจจุบนั และ
นํา ติ ด ตัว ทุ ก ค ร้ั ง ท่ี ไ ป พ บ แ พ ท ย์  เ พ่ื อ เ ป็ น ข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาการปรับยาและแผนการรักษาของ
แพทย ์ เพ่ือแพทยผ์ูส้ัง่การรักษาไดต้ระหนกัถึงความเส่ียง
ต่อการใหย้าซํ้าซอ้นในผูสู้งอายท่ีุใชย้ามากกวา่ 5 ชนิดข้ึน
ไป (Weng, et al., 2013). 

2. รายงานอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึน เพราะอาการ
นั้นอาจเป็นผลจากปฏิกิริยาของยาท่ีผูสู้งอายุใชอ้ยู่ ไม่ใช่
อาการท่ีสืบเน่ืองมาจากความสูงวัย เช่น ใช้ยาแล้วมี
อาการหูตึง ไดย้ินเสียงไม่ชดัเจน เป็นตน้ 

3. ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการกลืนยาตอ้งแจง้ให้ผู ้
สั่งการรักษาทราบ เ พ่ือแพทย์จะได้เ ลือกชนิดยา ท่ี
เหมาะสม เช่น ใหย้านํ้าแทนยาเมด็ เป็นตน้ 

4. ศึกษาเก่ียวกบัยาท่ีผูสู้งอายุใชอ้ยู่ใหม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทาํได ้เพ่ือความปลอดภยัในการใชย้า เช่น ยาท่ีใช้
เป็นยารับประทานหรือใช้ทา ใช้รับประทานก่อนหรือ
หลังอาหาร รับประทานคร้ังละเท่าไร วนัละก่ีคร้ัง มี
อาการข้างเคียงหรือไม่ อย่างไร เป็นตน้ (George, & 

Jacobs, 2011). 

5. สอบถามแพทยเ์ก่ียวกบัระยะเวลาการใชย้าให้
ชัดเจน เ ช่น จะหยุดยา น้ีได้เ ม่ือใด ขณะทํางานจะ
รับประทานยาน้ีไดห้รือไม่ 

6. สอบถามแพทยห์รือเภสัชกรเก่ียวกบัปฏิกิริยา
ระหวา่งยากบัอาหารท่ีรับประทาน 

7. อ่านฉลากยา และปฏิบติัตามคาํแนะนาํทุก
ขั้นตอน ก่อนการใชย้าทุกคร้ัง 

8. รับประทานยาตามคาํแนะนาํของผูใ้หบ้ริการ
สุขภาพอยา่งเคร่งครัด ในรายท่ีมีอาการหลงลืม ควรใชส่ิ้ง

ช่วยจดจาํ เช่น ปฏิทิน หรือกล่องใส่ยาชนิดท่ีรับประทาน
ช่องละหน่ึงค ร้ัง  จะได้ไ ม่ ลืมรับประทานยา  หรือ
รับประทานยาซํ้าซอ้น (Wolf, et al., 2011). 

 

บทสรุป 

การใชย้าในผูสู้งอายุนั้น เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้การดูแล
สุขภาพควรตระหนกัและพึงระมดัระวงั เพราะปัญหาท่ี
เกิดจากการใชย้านอกจากอนัตรายท่ีมาจากตวัยาเองแลว้ 
ยงัมีปัญหาจากตวัผูสู้งอายุแต่ละคนดว้ย เช่น ความเส่ือม
ของอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกับการขับถ่ายยาทําให้เกิดการ
สะสมของยาในร่างกายมากข้ึน  การดูดซึมยาทาํใหไ้ดรั้บ
ยาไม่ครบตามเป้าหมายของการรักษา  การหลงลืมทาํให้
อาจได้รับยาไม่ครบ หรืออาจได้รับยาเกินขนาดถ้า
รับประทานยาซํ้ า เป็นตน้  ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะ
เป็นบุตรหลาน ผูดู้แล หรือบุคลากรผูใ้หบ้ริการสุขภาพก็
ตาม ควรให้ความสนใจและเอาใจใส่ในเร่ืองการใช้ยา
ของผู ้สูงอายุเป็นพิเศษ และยึดถือหลักปฏิบัติสากล
สาํหรับการใหย้า (6Rs – right drug, right dose, right 

patient, right route, right time, right document) โดย
เคร่งครัด (Thomson, et al., 2009) ส่วนตวัผูสู้งอายุเองก็
ควรช่วยเหลือตวัเองดว้ยการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัยาท่ี
ใชใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้และถา้มีการหลงลืมซ่ึงเป็น
อุปสรรคสาํคญัอย่างหน่ึงในการใชย้า ควรพฒันาวิธีการ
ช่วยความจาํ เช่น การจดบนัทึกการรับประทานยา หรือ
การจัดยาล่วงหน้าไวใ้นกล่องระบุม้ือยา เป็นต้น ทั้ งน้ี
เพ่ือให้สามารถใชย้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง และปลอดภยั เป็น
การลดความเส่ียงจากอนัตรายท่ีเกิดจากการรับประทาน
ยาเกินขนาดหรือรับประทานยาไม่ครบขนาด และยงัทาํ
ใหผู้สู้งอายมีุอายยุืนยาวดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 85

เอกสารอ้างองิ 
 

จรัสวรรณ เทียนประภาส และ พชัรี ตนัศิริ. (2536). การพยาบาลผู้สูงอาย ุ(พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพ ฯ: คณะกรรมการ
 พฒันาตาํราสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล.  
บุษบา จินดาวิจกัษณ์ และคณะ. (2547). การบริบาลทางเภสัชกรรมเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย. กรุงเทพ ฯ: สมาคม
 เภสชักรรมโรงพยาบาล. 
Beers, M. H. (1999). Aging as a risk factor for medication-related problems. Retrieved from 
 www.ascp.com/public/pubs/tcp/1999/dec/aging.shtml 
Cho, S., Lau, S. W., Tandon, V., Kumi, K., Pfuma, E., & Abernethy, D. R. (2011). Geriatric drug evaluation: Where 
 are we now and where should we be in the future? Archives of Internal Medicine, 171(10),  p. 937.  
Cusack, B. J. (2004). Pharmacokinetics in older persons.American Journal of Pharmacokinetics, 2(4), 
 pp. 274-302. 
George, C. J., & Jacobs, L. G. (2011). Geriatrics medication management rounds: A novel approach to teaching 
 rational prescribing with the use of the medication screening questionnaire. Journal of the American
 Geriatrics Society.59(1).p. 138. 
Gurwitz, J. H., Field, T. S., Radford, M. J., Harrold, L. R., Becker, R., Reed, G. &Verzier, N. (2007).The safety of 
 warfarin therapy in the nursing home setting.American Journal of Medicine,120(6),  p. 539. 
Kane, R. L., Ouslander, J. G., &Abrass, I. B. (2004).Essentials of clinical geriatrics. NJ: McGraw-Hill. 
Lynch, T., & Price. A., (2007).The effect of cytochrome P450 metabolism on drug response, interactions, and 
 adverse effects.Journal of American Family Physicia, 76(3), pp. 391-396. 
Mangoni, A. A., &Jacson, S. H. D. (2004). Age-related changes in pharmacokinetics and  pharmacodynamics: basic 
 principles and practical applications. British Journal of Clinical Pharmacology, 57(1), pp. 6–14. 
Mycek, M. J., Harvey, R. A., &Champe, P. C. (2000).Lippincott’s illustrated reviews: Pharmacology. Philadelphia, 
 PA: Lippincott William & Wilkins. 
Nahin, R. L., Pecha, M., Welmerink, D. B., Sink, K., DeKosky, S. T., Fitzpatrick, A. L., & Ginkgo. Evaluation of 
 memory study investigators.(2009). Concomitant use of prescription drugs and dietary supplements in 
 ambulatory elderly people.Journal of the American Geriatrics Society, 57(7).p. 1197. 
Russo, M., Iasimone, L., &Ambrosino, E. (2002). Antibiotic therapy in the elderly: Features and problems.  
 Infectious Medicines, 10(4), pp. 204-12. 
Rochon, P. A. (2014). Drug prescribing for older adults. Retrieved from 
 file:///F:/EAU/Drugs_Elderly/Drug%20prescribing%20for%20older%20adults.htm  
Shi.S., & Klotz, U. (2011). Age-related changes in pharmacokinetics. Current Drug Metabolism. 12(7),  
 pp. 601-10. 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology86 Vol. 8 No. 2 July-December 2014

Thomson, M. S., Gruneir, A., Lee, M., Baril, J., Field, T. S., Gurwitz, J. H., & Rochon, P. A. (2009). Nursing time 

 devoted to medication administration in long-term care: clinical, safety, and resource implications. Journal 

 of the American Geriatrics Society. 57(2), pp. 266-72. 

Weng, M. C., Tsai, C. F., Sheu, K. L., Lee, Y. T., Lee, H. C., Tzeng, S.L. & Chen, S. C. (2013). The impact of 

 number of drugs prescribed on the risk of potentially inappropriate medication among outpatient older adults 

 with chronic diseases. QJM: An International Journal of Medicine, 106(11). pp. 1009-15.  

Wolf, M. S., Curtis, L. M., Waite, K., Bailey, S. C., Hedlund, L. A., Davis, T. C. & Wood, A. J. (2011). Helping 

 patients simplify and safely use complex prescription regimens. Archive of Internal Medicine. 171(4).  

 p. 300. 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 87

 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัรายวชิาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 
Problem Based Learning in Mental Health and Psychiatric Nursing Subject   

 
                                                                                                                                                                                                                                          อญัชลี  ศรีสมุทร์ 

 
บทคดัย่อ  

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัระยะเวลาท่ีกาํหนด และ
เน้ือหาหลกัส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ทาํให้เกิดความยากลาํบากต่อการทาํความเขา้ใจของผูเ้รียน การนาํรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาใชก้บัรายวิชาน้ีส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น ในการวางแผน วิเคราะห์ และ
คน้ควา้ขอ้มูลเพื่อไขคาํตอบจากโจทยส์ถานการณ์ท่ีมีความเสมือนจริง โดยตลอดทั้งกระบวนการเรียนรู้อาจารยป์ระจาํ
กลุ่มจะทาํหน้าท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ไม่เน้นบทบาทการเป็นผูส้อน ผลลพัธ์จากการนาํการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานกบัรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นอกจากองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่ง
เป็นรูปธรรมแลว้ ผูเ้รียนยงัไดเ้รียนรู้บทบาทการทาํงานเป็นทีม และทกัษะทางสงัคม 

 
คาํสําคญั: การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
Abstract 
 Mental health and psychiatric nursing subjects contain a lot of content and almost subject is an abstract 
which is difficult to understand. Problem based learning method could be the suitable teaching method for helping 
students to understand and change them from passive to active learning. By applying Problem Based Learning to this 
subject, the students can understand by themselves concrete ideas and learning about teamwork and social skill.  
 

Keywords: problem based learning, mental health and psychiatric nursing
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ความนํา 
 การเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ปัญหาเป็น
หลกั (Problem Based Learning - - PBL)  เป็นวิธีการ
จัด ก า ร เ รี ยนก า รสอน ท่ี ฝึ ก ให้ ผู ้ เ รี ย น เ กิ ด ค ว าม
กระตือรือร้นในการแสวงหาคาํตอบเม่ือตอ้งเผชิญปัญหา
หรือสถานการณ์ ซ่ึงเป็นวิถีทางธรรมชาติของบุคคลท่ี
ตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญอยู ่วิธีน้ีจะส่งเสริมผูเ้รียนให้
เกิดการเรียนรู้แบบมีความหมาย และสามารถพฒันา
ทกัษะกระบวนการคิดและสามารถเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ไดต้ลอดชีวิต (ทิศนา  แขมมณี, 2551) เป็นรูปแบบการ
สอนท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้
ของผูเ้รียนท่ีดีมากท่ีสุดวิธีหน่ึงเพราะทาํให้ผูเ้รียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดอย่าง
สร้างสรรค์ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือ
ปฏิบติัมากข้ึนนอกจากน้ียงัมีโอกาสแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาในส่วนของผูส้อนจะลดบทบาทของการเป็น
ผูค้วบคุมในชั้นเรียนและช่วยให้ผูเ้รียนมีอาํนาจในการ
จดัการควบคุมตนเองมากยิง่ข้ึน (กมลวรรณสายจุฑาวฒัน์
, 2552 )   

สถาบนัการศึกษาทางการพยาบาลหลายแห่งได้
นาํรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาใช้
กบัการศึกษาทางการพยาบาลและผลการศึกษาพบวา่ เป็น
ท่ีน่าพอใจ เช่น ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลกั ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงพบว่าการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
หลงัการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ก่อนการเรียน (สมพร สันติประสิทธ์ิกุล, วิภาดา ศรีมนั
ทยามาศ, กาญจนี สิทธิวงศ ์และอรทยั ผลเนืองมา, 2554) 
การศึกษาการรับรู้ของนกัศึกษาพยาบาลไทยเก่ียวกบัการ
เรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบว่านกัศึกษามีการรับรู้เชิง
บวกในการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานประกอบดว้ย การ
เป็นคนกระตือรือร้น การเป็นคนท่ีทาํงานเป็นระบบ การ

พัฒนาสัมพันธภาพแบบมิตรภาพ  การปรับลักษณะ
ส่วนตวัในการเรียน และการได้รับความอิสระในการ
เรียน  

รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็น
รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในการให้การ
พยาบาลบุคคลทุกวยัตลอดช่วงชีวิต การช่วยเหลือบุคคล
ท่ีมีสุขภาพจิตดีเม่ือเผชิญกบัภาวะวิกฤติ และให้การดูแล
บุคคลท่ีมีอาการเจ็บป่วยทางจิตในระยะยาว (อจัฉราพร   
ส่ีหิรัญวงศ์, ประภา ยุทธไตร, พวงเพชร เกษร-สมุทร 
และวารีรัตน์ ถานอ้ย, 2557) จากขอบเขตการศึกษาท่ีมี
เน้ือหามากและซบัซอ้น การนาํรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมาใชใ้นรายวิชาน้ี เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
ช่วยให้ไดรั้บผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาไปในทางท่ีดี ดงั
ผลการศึกษาผลของการนาํการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลใน
รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พบวา่นกัศึกษา
มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน และ
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (อญัชลี  ศรีสมุทร์, 2557)   

 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานคอือะไร 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาจากคํา
ภาษาองักฤษคือ Problem Based Learning - - PBL ใน
ภาษาไทยมีช่ือเรียกแตกต่างกันเช่นการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลักการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการ
เรียนรู้จากกรณีปัญหาเป็นตน้ในท่ีน้ีจะเรียกว่า การเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ซ่ึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน นกัการศึกษาส่วนมากจะมุ่งไปท่ี
ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยา 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 
(1)ทฤษฎีการเรียนรู้ เ ชิงพฤติกรรมนิยม  (behaviorist 
learning theory) เช่ือว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ทุกอยา่งท่ี
เกิดข้ึนสามารถสังเกตไดเ้ป็นผลรวมของการเรียนท่ีเป็น
อิสระและการเสริมแรง (reinforcement) ช่วยทาํให้
พฤติกรรมการเรียนรู้เกิดข้ึนได(้2) ทฤษฎีการเรียนรู้เชิง 
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พุทธินิยม (cognitive learning theory) เช่ือวาผูเรียนเปน
ผูกระทํา  และเปนผูสรางความรูข้ึนในใจเอง ปฏิสัมพันธ
ทางสังคมกอใหเกิดความไมสมดุลทางพุทธิปญญา เปน
เหตุใหผูเรียนปรับความเขาใจเดิมท่ีมีอยูใหเขากับขอมูล
ขาวสารใหม จนกระทั่ง เกิดความสมดุลทางพุทธิปญญา 
หรือเกิดความรูใหมข้ึน  และ (3) ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญา (intellectual development theory) เช่ือวา การ
เรียนรูเปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา  เปนลําดับข้ัน 
เปนสิ่งท่ีเปนไปตามธรรมชาติ ไมควรท่ีจะเรงใหขามจาก
พัฒนาการจากข้ันหนึ่งไปสูอีกข้ันหนึ่ง เพราะจะทําให
เกิดผลเสีย แตควรจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
พัฒนาการในชวงท่ีกําลังจะพัฒนาไปสูข้ันท่ีสูงกวา จะ
สามารถชวยใหพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  
  นักการศึกษาหลายทานใหความหมายของการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้  

มัณฑรา  ธรรมบุศย (2556) กลาววา การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน
จากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม
(constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหม จากการ
ใชปญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท 
(context) ของการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการ
คิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมท้ังไดความรูตาม
ศาสตรในสาขาท่ีตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัย
ความเขาใจ และการแกไขปญหาเปนหลัก 

ภัทราวดี  มากมี (2555) กลาวา การเรียนท่ีใช
ปญหาเปนฐาน  หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่
มีผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใชสถานการณปญหาเปน
ตัวกระตุนใหผู เ รี ยนแสวงหาความรู เ พ่ือนํ ามา
แกปญหานั้น 

 ศิริพันธุ  ศิริพันธ  และยุพาวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 
(2554) กลาววา  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปน
นวัตกรรมทางการศึกษา ท่ีสามารถนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ โดยมีหลักท่ีสําคัญคือ 

ผูสอนจะตองเลือกใชสถานการณปญหาที่เหมาะสมเปน
ตัวกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูเพื่อนํามาเปนแนว
ทางแกไขปญหา โดยผูเรียนเปนผูกําหนดทิศทางการ
เรียนรูของตนเอง (self - directed learning) 

ธีรพัฒน  อุทธกรี, วิไลวรรณ   สาระมู, สิน
ใจ   เทินชัยภูมิ, และสุธาทิพย   คําอุดม (2552) ให
ความหมายการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวาเปน
รูปแบบการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการ
เรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (constructivism) โดยให
ผูเรียนสรางความรูใหม จากการใชปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงใน
โลก  เปนบริบท (context) ของการเรียนรู    เพื่อใหผูเรียน
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา   รวมท้ัง
ไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาไปพรอมกัน
ดวย      
 กมลวรรณ  สายจุฑาวัฒน (2552) กลาววา  การ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  เปนกระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ีเริ่มตนจากปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการสราง
ความรูจากกระบวนการทํางานกลุม  เพื่อแกปญหาหรือ
สถานการณเกี่ยวกับชีวิตประจําวันท่ีมีความสําคัญตอ
ผูเรียน   มุงพัฒนาผูเรียนในดานทักษะและกระบวนการ
เรียนรู  สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง สรางองค
ความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหา 

จากการนิยามความหมายดังกลาวสรุปวาการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคือการจัดการเรียนรูโดยใช
โจทยสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง เปนตัวกระตุนใหผูเรียน 
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห และหาแนวทางในการ
แกไขปญหาดวยตนเอง  

ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมี
เนื้อหาที่เปนนามธรรมคอนขางมาก การจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถกระตุน
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูแบบคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิด
ความเขาใจอยางเปนรูปธรรม 
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ขั้นตอนการสรางโจทยสถานการณสําหรับรายวิชา
การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช 
 โจทยสถานการณเปนหัวใจหลักของการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน เปนสิ่งท่ีจะกระตุนใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดและกระตือรือรนในการคนควาหา
คําตอบเพื่ออธิบายปรากฏการณ  หรือสถานการณท่ี
เกิดข้ึนกระบวนการสรางโจทยสถานการณรายวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. กําหนดมโนทัศนหลักของโจทยปญหา เริ่ม
จากการวิเคราะหหลักสูตรท้ังหมด เจาะลึกลงมาในระดับ
รายวิชา โดยตองระบุเนื้อหาหลักท่ีผูเรียนตองเรียนรูมี
อะไรบาง กําหนดคําสําคัญท่ีจะเปนตัวแทนของมโนทัศน
หลัก 

2. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในโจทย
ปญหา วาผูเรียนตองเรียนรูอะไรบาง องคความรูตอง
สอดคลองกับมโนทัศนหลัก และมีการกําหนดสมรรถนะ
ผูเรียนไวในวัตถุประสงคท่ีสามารถวัดไดชัดเจน 

3. อธิบายสถานการณของโจทยปญหา โดยการ
ใชสถานการณจริงหรือสถานการณประยุกต จะทําให
โจทยปญหามีความนาสนใจมากข้ึน 

4. ตรวจสอบโจทยปญหาวามีความเหมาะสม 
ครบถวน ตามมโนทัศนหลักและวัตถุประสงคการเรียนรู
หรือไม  โดยใหผู เ ช่ี ยวชาญในสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชตรวจสอบ  

ในการสรางโจทยสถานการณในรายวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แสดงดังตารางท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 
แสดงตัวอยางการกําหนดมโนทัศนหลัก วัตถุประสงค
การเรียนรู และโจทยสถานการณ 
มโนทัศนหลัก วัตถุประสงคการ

เรียนรู 
โจทยสถานการณ 

1.โรคจิตเภท
(Schizophrenia) 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกับโรคจิตเภท 
(Schizophrenia) ดาน
สาเหตุ อาการ การ
จําแนกประเภทได 

ผูรับบริการนั่งพูด ยิ้ม
หัวเราะคนเดียว คิดวา
เปนหมอเทวดา หูแวว 
เห็นภาพหลอน เอะอะ 
อาละวาด ทําลายขาวของ 
จะจุดไฟเผาบาน 

2.กลวิธานทาง
จิต (Defense 
Mechanism) 

ผูเรียนสามารถระบุ      
กลวิธานทางจิต (defense 
mechanism ) และแยก
ความแตกตางของกล
วิธานทางจิตแตละชนิด
ได 

เวลาถูกตําหนิ จะเก็บตัว
อยูในหองและด่ืมเหลา 
-เวลาโกรธพอก็จะทําราย
นอง 
 

 3.การพยาบาล
ผูปวยจิตเภท 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
การพยาบาลผูปวยจิตเภท
และประยุกตทฤษฎีตางๆ 
มาเพื่อใชในการใหการ
พยาบาลตามกระบวน 
การพยาบาลซึ่ง
ตอบสนองความตองการ
ของแตละบุคคลได  

-พยาบาลไดทําการผูกยึด 
และใหยาตามการรักษา
ของแพทย ไดแก 
Haloperidol 5 mg m stat  
Valiam 10 mg  v stat 
-พยาบาลไดแกมัดผาที่
ผูกยึดไว พรอมกับ
ประเมินสภาพทั่วไป  
-พยาบาลซักประวติัและ
สอบถามขอมูลทั่วไป 

 
ตัวอยางสถานการณ (scenenario) เร่ือง “ แคนใน
เรือนเสนหา” (อัญชลี  ศรีสมุทร, 2557) 

นายยอดสุข มาโรงพยาบาลดวยอาการเอะอะ 
อาละวาด ทําลายขาวของ จะจุดไฟเผาบาน 30 นาที กอน
มาโรงพยาบาล 

 ขณะท่ีอยูในหองฉุกเฉิน ยอดสุขไมยอมให
ความรวมมือในการรักษา พยายามหนีกลับบาน พรอม
กับพร่ําบนวาชีวิตบัดซบ ใคร ๆ ก็ไมรัก ไมมีใครเขาใจ  
พรอมกับตาขวางกํามือแนน จากนั้นช้ีไปท่ีประตูท่ีไมมี
ใครยืนอยูและพูดวา “ มึงออกไปเลย เพราะมึงกูถึงเปน
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แบบน้ี” แพทย์วิ นิจฉัย เ ป็น  F20.0 
(schizophrenia paranoid type) พยาบาลท่ีห้องฉุกเฉิน
ประเมินสภาพทัว่ไปพบแต่งกายมอมแมม มีกล่ินเหลา้ทัว่
ตวั บริเวณแขนขามีบาดแผลจากเศษแกว้บาด และขอบตา
บวมชํ้า ยอดสุขพยายามปีนลงจากเตียงผูป่้วย พยาบาลได้
ทาํการผูกยึด และให้ยาตามการรักษาของแพทย  ์ได้แก่ 
Haloperidol 5 mg     m  stat  Valium 10 mg  v   stat และ
ให้รักษาตวัในโรงพยาบาล และยาท่ีใชข้ณะรักษาตวัใน
โรงพยาบาลไดแ้ก่ chlorpromazine 100 mg 1 tab hs , 
Haloperidol 10 mg 1 tab bid pc, ACA 5 mg 1 tab 
bid pc, Diazepam 5 mg 1 tab hs, Haloperidol 5 
mg    m  prn for agitation 
 จากการซักประวติัญาติท่ีนาํส่ง เล่าว่า ก่อนเกิด
เหตุนายยอดสุขทะเลาะกบัมารดา เน่ืองจากถูกจบัไดว้่า
แอบด่ืมเหลา้ในห้องนอน และด่าว่าไม่ได้เร่ืองสู้น้องก็
ไม่ได ้ไม่รู้จกัเอาเป็นตวัอยา่ง ไม่เอาไหนเลย นายยอดสุข
โมโหมากวิ่งปร่ีจะทาํร้ายนอ้ง พ่อเล้ียงเขา้มาขวางและชก
เขา้ท่ีเบา้ตา พร้อมกับใช้ขวดตีไปท่ีศีรษะ แต่ศีรษะไม่
แตก มีเพียงเศษแกว้ท่ีบาดตามร่างกาย ญาติ ๆ พบเห็นได้
เขา้มาช่วยและแยกทั้งคู่ออกจากกัน นายยอดสุขยงัคุม้
คลัง่ไม่เลิก ทาํลายขา้วของในบา้นและจะจุดไฟเผาบา้น 
ญาติจึงจบัตวันาํมาส่งโรงพยาบาล 
 เม่ือมาถึงหอผูป่้วย นายยอดสุข เอะอะโวยวาย
มาก กล่าวหาว่าแพทยแ์ละพยาบาล กกัขงัหน่วงเหน่ียว 
และพยายามวิ่งหนี แต่เจา้หนา้ท่ีควา้ตวัไวไ้ด ้จึงผกูยึดไว้
กับเตียง  พยาบาลเจ้าของไขไ้ด้มาแนะนําตวัและบอก
เหตุผลท่ีตอ้งผกูยดึไว ้นายยอดสุขจึงสงบลง และหลบัไป
ดว้ยฤทธ์ิของยา 
 24 ชัว่โมง ต่อมา นายยอดสุขมีอาการสงบ ไม่
เอะอะโวยวาย พยาบาลไดแ้กม้ดัผา้ท่ีผูกยึดไว ้พร้อมกบั
ประเมินสภาพทัว่ไป พบว่า ถามตอบรู้เร่ืองดี ยอมรับ
อาการประสาทหลอนทางตา และหูแว่ว แต่ไม่ยอมรับท่ี
จะตอ้งนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล  

 5 วนัต่อมา นายยอดสุขเร่ิมพดูคุยกบัเพื่อนผูป่้วย
อ่ืน เขา้ร่วมกิจกรรมของหอผูป่้วยเป็นอย่างดี หน้าตายิ้ม
แยม้แจ่มใส พยาบาลจึงไดซ้กัประวติัและสอบถามขอ้มูล
ทัว่ไป  
 จากสถานการณ์ดงักล่าวผูเ้รียนจะตอ้งนาํเขา้สู่
ก ระบวนการ เ รี ยน รู้ โดยใช้ ปัญหา เ ป็นฐาน ซ่ึ ง มี
กระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 
 
กระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จากโจทย์สถานการณ์ 

ขั้นตอนการดาํเนินการในกระบวนการเรียนการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียน
กับผู ้สอนจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองก่อนว่าทํา
หน้าท่ีอะไร  และสมควรแสดงออกอย่างไร ซ่ึงบทบาท
หนา้ท่ีของทั้งผูเ้รียนและผูส้อนมีดงัต่อไปน้ี 
  
ผู้เรียน 
 1.ประธ านก ลุ่ ม  เ ป็ น บุ คคลสํ า คัญ ท่ี ว า ง
โครงสร้างการอภิปรายปัญหา  จะต้องช่วยให้ เ กิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม กระตุน้สมาชิกให้
ร่วมอภิปรายทั้งเชิงต้ืนและเชิงลึก รักษากระบวนการกลุ่ม
ใหค้รบทุกขั้นตอน รักษาเวลา สรุปและเรียบเรียงขอ้มูลท่ี
สมาชิกเสนอมา ติดตามและตรวจสอบการบนัทึกของ
เลขานุการกลุ่ม 
 2. เลขานุการกลุ่ม ทาํหนา้ท่ีบนัทึกประเด็นท่ี
กลุ่มอภิปราย ช่วยกลุ่มจดัระเบียบการคิด ร่วมอภิปราย
กลุ่ม ช้ีให้เห็นความเช่ือมโยงของแต่ละประเด็น แยก
ประเด็นหลักประเด็นรอง และเขียนจัดหมวดหมู่ให้
สมาชิกเขา้ใจง่าย สรุปประเด็นท่ีสมาชิกเสนอให้กระชบั
ชดัเจน 
 3. สมาชิกกลุ่ม มีหน้าท่ีดําเนินการตาม
กระบวนการ ร่วมอภิปราย โดยเป็นทั้งผูอ้ภิปรายและผูฟั้ง
ท่ีดี นาํเอาความรู้เดิมหรือท่ีเคยเรียนมาใช้ประกอบการ
แสดงความคิดเห็น ยอมรับและฟังความเห็นจากผูอ่ื้น  
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สื่อสารดวยวาจาที่สุภาพ พูดใหกระชับชัดเจน มีเสียงดัง
พอควร ไมพูดนอกเรื่องหรือนอกประเด็น พยายามใช
คําถามปลายเปด ตรงตอเวลา ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ ยอมรับคําติชม และหาทางแกไขจุดบกพรอง
หรือจุดออนของตนเอง หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการ
เรียนรู ควรรีบปรึกษาอาจารยประจํากลุม หรืออาจารย
ประจําวิชาทันที 
 
ผูสอน 

อาจารยประจํากลุมจะทําหนาท่ีสนับสนุนและ
เปนท่ีปรึกษาในการเรียนกลุมยอย  ซึ่งบทบาทของ
อาจารยประจํากลุมท่ีสําคัญ ไดแก 

1. กระตุนและสงเสริมกระบวนการกลุม โดย
อาจารยประจํากลุมจะตองเขาใจกระบวนการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน กระตุนใหนักศึกษารวมกิจกรรมกลุม 
สรางบรรยากาศท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรู ไมตึงเครียด
เกินไป ไมเปนผูนําการอภิปรายหรือคุกคามสมาชิกกลุม 
และสามารถใหคําแนะนํายอนกลับแกนักศึกษา 

2. สนับสนุนการเรียนรู โดยย้ําใหนักศึกษา
ตระหนักวาเปนการเรียนรูท่ีตองรับผิดชอบและสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเอง ใชคําถามท่ีกระตุนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ แนะนําแหลงความรู เชน หนังสือ ตํารา 
เอกสารคําสอน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
อาจารยผู เช่ียวชาญตามสาขาที่ เกี่ยวของกับโจทยการ
เรียนรู 

3. ประเมินทักษะการเรียนรูของนักศึกษาประจํา
กลุม โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ความต่ืนตัว 
การแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายของนักศึกษา โดยอาจใชแบบสังเกต หรือแบบ
วัดตาง ๆ ท่ีกลุมวิชากําหนดเพื่อประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา 

4. ประสานงานกับอาจารยประจํารายวิชาทาน
อื่น เพื่อนําเสนอผลการเรียนรูของนักศึกษาประจํากลุม 

ปญหา อุปสรรค และรวมกันวางแผนแกไขปญหาท่ีพบ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน 
 
ตัวอยางกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน 

 ผูสอนจะเริ่มโดยการเปดโจทยสถานการณ 
“แคนในเรือนเสนหา” ซึ่งผูเรียนจะใชเปนหลักในการ
ดําเนินการแกปญหาจนกระทั่ง เกิดการเรียนรูอยาง
สมบูรณ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ (ศิริพันธุ       
ศิริพันธ และยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์ (2554), งานนวัตกรรม
การเรียนรูและการเรียนการสอน สวนสงเสริมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (2557) และ นุชรีย  แสงสวาง
(2555)  
 1. ทําความเขาใจกับปญหาและแนวคิด (clarify 
terms and concepts) กลุมผูเรียนตองพยายามทําความ
เขาใจกับปญหาท่ีไดรับจากอาจารย โดยกลุมผูเรียนทํา
ความเขาใจคําศัพทและขอความท่ีปรากฏอยูในโจทย
ปญหาใหชัดเจน รวมกันอธิบายคําศัพทท่ีไมเขาใจ  
ยกตัวอยางเชน 

-  schizophrenia paranoid type   คืออะไร   
2. ระบุประเด็นปญหา (define the problem) 

โดยกลุมผูเรียนรวมกันระบุปญหาหลักท่ีปรากฏในโจทย
ปญหานั้นวาเปนปญหาอะไร ยกตัวอยางเชน 

- ผูรับบริการมีพฤติกรรมเอะอะ อาละละวาด 
ทําลายขาวของ 

- ผูรับบริการตาขวางกํามือแนน 
- ผูรับบริการพูดและช้ีไปท่ีประตูโดยท่ีไมมีใคร

อยู 
- ผูรับบริการพยายามหนีออกจากหองฉุกเฉิน   

เปนตน 
3. วิเคราะหประเด็นปญหา (analyze the 

problem) ซึ่งไดมาจากแนวคิดอยางมี เหตุผลในกลุม
ชวยกันระดมสมอง (brainstorm) โดยอาศัยความรูเดิม
ของสมาชิกกลุมทุกคนและทุกความคิดมีคุณคา 
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 4. ต้ังสมมติฐาน (formulate hypotheses) กลุม
ผูเรียนพยายามตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผล โดยกลุม
ผูเรียนจะอธิบายและตั้งสมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกับปญหาท่ี
ไดชวยกันคิดระดมสมองอยางมีเหตุผล สรุป รวบรวม
ความรูและแนวคิดของกลุม ยกตัวอยางเชน 

- พฤติกรรมเอะอะ อาละละวาด ทําลายขาวของ 
เปนพฤติกรรมกาวราว (aggressive) 

- ผูรับบริการตาขวางกํามือแนน เปนอาการบง
บอกของภาวะโกรธ หรือ หวาดระแวง 

- ผูรับบริการพูดและช้ีไปท่ีประตูโดยท่ีไมมีใคร
อยู เกิดจากการเห็นภาพหลอน 

- ผูรับบริการพยายามหนีออกจากหองฉุกเฉิน 
เปนการปฏิเสธการรักษาเน่ืองจากขาดการตระหนักรู 
เปนตน 

5. จัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน (identify 
the priority of hypotheses) กลุมตองจัดอีกครั้ง โดยอาศัย
ขอมูลสนับสนุนจากขอมูลในโจทยปญหา และจาก
ความรูสมาชิกในกลุม แลวนํามาคัดเลือกสมมติฐานท่ี
ตอง แสวงหาขอมูลเพิ่มเติม  

6. สรางวัตถุประสงคของการเรียนรู (formulate 
learning) ผูเรียนสรางวัตถุประสงคของการเรียนรูเอง ถา
ผูเรียนสรางไดจะเกิดแรงจูงใจใหอยากเรียนดวยตนเอง 
สรางประเ ด็นการเรี ยนรู  โดยกลุมผู เ รี ยนกํ าหนด
วัตถุประสงคการเรียนรู เพื่อคนหาขอมูลท่ีจะอธิบายผล
การวิเคราะหท่ีต้ังไว กลุมรวมกันสรุปวาความรูสวนใดรู
แลว สวนใดท่ียังไมรูหรือจําเปนตองไปคนควาเพ่ิมเติม
เพื่อจะไดอธิบายปญหานั้น ยกตัวอยางเชน 

- พฤติกรรม โกรธ กาวราวคืออะไร เกิดข้ึนได
อยางไร 

- อาการหวาดระแวงคืออะไร เกิดข้ึนไดอยางไร 
ตองสังเกตและใหการชวยเหลืออยางไร 

- ประสาทหลอนคืออะไร มีกี่ประเภท ตองให
การชวยเหลืออยางไร 

- การตระหนักรูในตนเองมีกี่ประเภท แตละ
ประเภทบงบอกอะไรบาง 

7. แสวงหาความรูและขอมูล (collect additional 
outside the group) สมาชิกในกลุมจะแบง คนหาความรู
จากแหลงเรียนรูตางๆ คนควาหาความรูดวยตนเอง   
(self-directed learning) กลุมผูเรียนคนควา รวบรวม
สารสนเทศจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ  เชน 
หองสมุด อินเตอรเน็ต ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง 

8. รวบรวมความรูท่ีไดนําเสนอตอสมาชิกใน
กลุม (synthesize and test newly acquired information) 
เพื่อทดสอบสมมติฐาน กลุมผูเรียนนํารายงานขอมูลหรือ
สารสนเทศใหมท่ีไดจากการคนควาเพ่ิมเติม อภิปราย 
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อสรุปเปนองคความรู  

9. สรุปผลการเรียนรูท่ีไดจากการศึกษาปญหา 
(identify generalizations and principles derived from 
studying this problem) ยกตัวอยางเชน 

- พฤติกรรมกาวราวทําลายขาวของเปนการ
แสดงออกของผูมีภาวะโกรธ 

- อาการหวาดระแวงเปนความผิดปกติทาง
ความคิด 

- อาการประสาทหลอนเปนความผิดปกติดาน
การรับรูครอบคลุมประสาทสัมผัสท้ัง 5 

- การตระหนักรูในตนเองมีผลตอการพยากรณ
การหายของโรคเน่ืองจากจะสัมพันธกับการดูแลสุขภาพ
และการใหความรวมมือในการรักษา 
 
เสียงสะทอนจากการนําการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานมาใชในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 
 จากการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน
ฐานกับรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ผูเขียน
ไดรวบรวมเสียงสะทอนจากท้ังผูสอนและผูเรียนดาน
ความรูสึกและความคิดเห็นตาง ๆ  เพื่อนําไปพัฒนาและ
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วางแผนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในครั้งตอไป
สรุปดังนี้ 

1. ดานระยะเวลา  
- การใชระยะเวลานอยเกินไป ยังหาขอมูลไมคอย

ครบ 
- อาจจะเพิ่มระยะเวลาในการเตรียมตัวให

มากกวานี้ 
- เวลานอยอยากใหมีเวลามากกวานี้ 
- ควรมีเวลาในการศึกษาคนควา และอภิปราย

มากกวานี้ เพราะความรูท่ีไดสามารถนําไปฝกปฏิบัติงาน
บนหอผูปวยไดจริง 

- ควรมีระยะเวลาในการอภิปรายมากกวานี้ 
- ระยะเวลาเ ร่ิมตนชา  ทําใหนักศึกษามี เวลา

คนควานอย  เนื่องจากวัตถุประสงคของการเรียนรู
คอนขางมาก การลงรายละเอียดจะทําไดนอย 

2. ดานรูปแบบการเรียนการสอน 
- เปนกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการกระตุนความรู 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอภิปรายรวมกัน 
- อยากใหจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณแบบนี้

อีก 
- อยากใหทํา PBL ตอไปคะ ทําใหเราเขาใจ

สถานการณทางจิตเวชมากข้ึนเสมือนเราทําเคสผูปวยจริง 
ๆ เลยคะ ขอบคุณอาจารยนะคะท่ีมีช่ัวโมง PBL ในครั้งนี้ 

- มีการไดทบทวนเน้ือหาที่ไดเรียนมา ทําใหมี
ความเขาใจไดมากข้ึน  และยังฝกให เรามีความกลา
แสดงออก 

- อยากใหกําหนดขอบเขตการศึกษาใหแคบกวาน้ี 
เพราะการแจงโจทยยังไมคอยละเอียด เขาใจยาก 

- PBL เปนเรื่องใหมสําหรับนักศึกษาท่ีนี่ การคิด
วิเคราะหนักศึกษาทําไดยากควรมีการสอนแบบนี้บอย ๆ 
นักศึกษาจะไดคิดวิเคราะหไดมากข้ึน ขบวนการทํางาน
กลุมยังตองปรับปรุง 

- ถาเวลาเอื้ออํานวย อาจจัดใหมีการทํา PBL สัก 2 
วัน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูใหไดมากท่ีสุด 
 
สรุป  

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถทําให
ผูเรียนเขาใจรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยตลอดกระบวนการเรียนรู 
ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 
และคนควาหาความรูใหมดวยตนเอง โดยมีอาจารย
ประจํากลุม ซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการดําเนินการ
เรียนรูอยางมาก อาจารยประจํากลุมจะตองมีความเขาใจ
กระบวนการเรียนรูต้ังแตข้ันเริ่มตนจนถึงข้ันสุดทาย ตอง
ท้ิงบทบาทนักบรรยาย หรือนักสอน มาเปนผูอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองให
มากท่ีสุด   

บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน จะตองมีความต่ืนตัว  กระตือรือรน มีความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย นอกจากองคความรู
ใหมท่ีเกิดจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแลว 
ผูเรียนยังจะไดเรียนรูบทบาทการวางตัวในสังคม การ
ยอมรับและฟงเหตุผลของผูอื่นโดยปราศจากความขัดแยง 
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การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงถดถอยของข้อมูลจาํนวนเทีย่วบินรวม จาํนวนผู้โดยสารรวมและ
จาํนวนผู้โดยสารในช่ัวโมงคบัคัง่ของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

Regression Analysis of Statistical Air Transportation as Aircraft Movement Passenger 
Movement and Peak Hour of Passenger of Suvarnabhumi International Airport 

 
                                                                                                                                                               ทวศีกัด์ิ พกุสอน และ พจนา สิมะเสถียร 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลสถิติการขนส่งทาง
อากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 ไดแ้ก่ จาํนวนเท่ียวบินรวม จาํนวนเท่ียวบินรวม
ภายในประเทศ  จาํนวนเท่ียวบินรวมระหว่างประเทศ  จาํนวนผูโ้ดยสารรวม จาํนวนผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศ  
จาํนวนผูโ้ดยสารรวมระหว่างประเทศ  จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ และจาํนวนผูโ้ดยสารระหว่าง
ประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ โดยนาํสถิติในแต่ละขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์กนั โดยใช้เทคนิควิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงในรูปแบบสมการการถดถอยเส้นตรง ซ่ึงพิจารณาจากสมมติฐานท่ีว่า
ดว้ยความสัมพนัธ์ของขอ้มูลไดค่้าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ  ท่ีมีค่าไม่นอ้ยกว่า 0.8  ซ่ึงเป็นค่าสหสัมพนัธ์ระดบัสูง ซ่ึง
ในเบ้ืองตน้พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ  มีค่าไม่นอ้ยกว่า 0.8 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  อยา่งไรก็ตาม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศกบัจาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ มีค่า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ  นอ้ยกว่า 0.8 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ผลการวิจยั พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
กนัของขอ้มูลส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูงซ่ึงอา้งอิงไดจ้ากค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ  ท่ีไม่นอ้ยกวา่ 0.8 ในรูปแบบสมการ
ถดถอยเส้นตรง ทาํใหก้ารพยากรณ์เส้นแนวโนม้สถิติล่วงหนา้ มีความเป็นไปไดแ้ละความน่าเช่ือถือของขอ้มูลมากข้ึน 
 
คาํสําคญั :  จาํนวนเท่ียวบินรวม, จาํนวนผูโ้ดยสาร, จาํนวนผูโ้ดยสารในชัว่โมงคบัคัง่  
 
Abstract
 The purpose of this quantitative research is as follow: to analyze the relationship between statistical air 
transportation of Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) such as Aircraft movement  Passenger 
movement and  Peak Hour of Passenger of Suvarnabhumi Airport that operated in 2007 to 2011. This research 
uses techniques of regression analysis by linear simple regression analysis which had to refer to a coefficient 
of determination,  not less than 0.8, which had been high level of  them as in assumption and forecast the trend 
line of linear regression in next period for using the data in planning development at airport. As the result, the 
research has found the coefficient of determination in accordance with the assumption in all analyzed 
relationship data and that had to forecast in trend line of linear regression in next period reliability and to be 
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consistent with present. However the research had found in the relationship between Domestic passenger 
movement with Peak Hour of Domestic Passenger did not conform with this assumption because the 
coefficient of determination was less than 0.8 that was effected trend line unreliably  result. 
 
Keywords:  aircraft movement, passenger movement, peak hour of passenger 
 

ความนํา  
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 
28 กนัยายน พ.ศ. 2549 มีวตัถุประสงคใ์นการสร้างเพื่อ
รองรับการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศ  ซ่ึงใน
งานวิจยัน้ีจะศึกษาในส่วนขอ้มูลจาํนวนผูโ้ดยสารและ
จาํนวนเท่ียวบินหลงัจากท่ีได้เปิดดาํเนินการท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2549 อยา่ง
เป็นทางการจนถึงการดาํเนินการในปี พ.ศ. 2554 ได้
กาํหนดการรองรับผูโ้ดยสารท่ี 45 ลา้นคนต่อปี  และ 
รองรับเท่ียวบินได ้76 เท่ียวบินต่อชัว่โมง โดยมีจาํนวน
เท่ียวบินรวมในชัว่โมงคบัคัง่ 58 เท่ียวบินต่อชัว่โมง    
(รุจิเรข ดาํมณี, 2555, หนา้ 2)  ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าว ใน
ส่วนของการรองรับจาํนวนผูโ้ดยสารของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิกาํหนดไวท่ี้ จาํนวน 45 ลา้นคนต่อปี และเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างกันในแต่ละปี โดยพิจารณา
จาก จาํนวนเท่ียวบินจากช่วงระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 
มีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนสูงสุด  จากร้อยละ 4.70 เป็น ร้อยละ 
12.66  (รุจิเรข ดาํมณี, 2555, หนา้ 108-109) จาํนวน
ผู ้โ ด ยสารรวม  โดยแยก เ ป็น  จํานวนผู ้โ ด ยสาร
ภายในประเทศพบว่าจาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
จากช่วงระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 มีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน
สูงสุดจากร้อยละ 3.69 เป็น ร้อยละ 14.95 (รุจิเรข ดาํมณี, 
2555, หน้า  112-113)และจํานวนผู ้โดยสารระหว่าง
ประเทศ พบว่า จากช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 มี
จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนสูงสุดจากร้อยละ 8.79 เป็น ร้อยละ 
11.09 (รุจิเรข ดาํมณี, 2555, หนา้ 112-113)  ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาจากจาํนวนผูโ้ดยสารรวมท่ีมาใช้บริการท่ีท่า
อากาศยานสุวรรณภูมินั้ น จะเห็นว่า เกินกําหนดการ
รองรับของท่าอากาศยานซ่ึงกาํหนดไวท่ี้จาํนวน 45 ลา้น
คนต่อปี   สําหรับสถิติการขนส่งทางอากาศในช่วง
ระหวา่ง เดือนตุลาคม 2554 – สิงหาคม  พ.ศ.2555 ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ มีผู ้โดยสารรวมท่ีมาใช้บริการจํานวน 
48,320,000  คน  แยกเป็น ผู ้โดยสารภายในประเทศ
จาํนวน12,800,000 คน  ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ
จาํนวน 35,520,000 คน มีจาํนวนท่ีเพิ่มมากข้ึนจากปีท่ี
ผา่นมาร้อยละ 9.65   ในส่วนของเท่ียวบินรวมมีปริมาณ
เพิ่มสูงข้ึนเช่นกัน โดยมีเท่ียวบินรวมจาํนวน 301,477 
เท่ียวบิน แยกเป็นเท่ียวบินภายในประเทศจาํนวน 92,324 
เ ท่ียวบิน  เ ท่ียวบินระหว่างประเทศจํานวน  209,153 
เท่ียวบิน มีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 13.73 
และจํานวนเท่ียวบินรวม 290,046  เท่ียวบิน  (สมชัย 
สวสัดิผล, 2555)   ดงันั้นจะเห็นว่าปริมาณผูโ้ดยสารและ
เ ท่ียวบินท่ีให้บริการมีอัตรา เพิ่ม ข้ึนอย่าง ต่อ เ น่ือง 
เช่นเดียวกับท่าอากาศยานกรุงเทพฯ   ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เร่ิมเกิดความแออดัการจดัสรรส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่าง  ๆ (ภรพักตรา ศักดา, 2555) รวมทั้ งการ
บริหารจัดการ พื้นท่ีภายในอาคารผูโ้ดยสาร พื้นท่ีการ
อาํนวยความสะดวกดา้นอ่ืน  ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของผู ้โดยสารและผู ้มาใช้บริการ  (สมชัย  สวัสดิผล , 
2555) ซ่ึงเห็นไดจ้ากความแออดัของผูโ้ดยสารและผูม้า
ใชบ้ริการในพื้นท่ีห้องโถงผูโ้ดยสารขาเขา้และผูโ้ดยสาร
ขาออก    
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 จากขอ้มูลสถิติดงักล่าว ผูบ้ริหารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาท่ีเกิดและ
ตอ้งการให้การบริการแก่ผูโ้ดยสารและผูม้าใช้บริการ
อยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานท่ีมี
แนวโนม้ของการขนส่งท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตโดยผูบ้ริหาร
ท่าอากาศยานจําเป็นต้องใช้สถิติในการบริหารได้แก่
ขอ้มูลสถิติการให้บริการหรือการใช้ท่าอากาศยานซ่ึง
สามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารท่าอากาศ
ยานไดแ้ก่ จาํนวนความคบัคัง่ของผูโ้ดยสาร เท่ียวบินและ
สินคา้ท่ีเขา้ ออก และผ่านท่าอากาศยานในชัว่โมงคบัคัง่ 
(รุจิเรข ดาํมณี, 2555) 
 การบริหารวางแผนและพฒันาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิยงัคงมีปัญหาเร่ืองความแออดัมาโดยตลอด  
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารยงัไม่ตระหนกัและไม่มุ่งเนน้
การนาํขอ้มูลสถิติ มาวางแผนพฒันาท่าอากาศยานอยา่ง
จริงจงั โดยเฉพาะในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบั จาํนวนเท่ียวบิน
รวมในชัว่โมงคบัคัง่และจาํนวนผูโ้ดยสารในชัว่โมงคบั
คั่งซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นความสามารถในการ
ใหบ้ริการและการรองรับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใน
ชัว่โมงท่ีมีจาํนวนเท่ียวบินและจาํนวนผูโ้ดยสารมากท่ีสุด
ในแต่ละช่วงปี ทาํให้การวางแผนพฒันาท่าอากาศยาน
และสถิติการประมาณการความสามารถในการใหบ้ริการ
ในอนาคตมีผลท่ีคลาดเคล่ือนและไม่เป็นไปตามประมาณ
การล่วงหนา้ท่ีกาํหนดไว ้
 ดังนั้ นงานวิจัยฉบับน้ีได้ตระหนักและเห็น
ความสําคญัเก่ียวกบัการนาํขอ้มูลสถิติ ไดแ้ก่ จาํนวน
เท่ียวบิน จํานวนผู ้โดยสาร และจํานวนผู ้โดยสารใน
ชัว่โมงคบัคัง่ (งานวิจยัฉบบัน้ีจะไม่นาํจาํนวนสินคา้มาทาํ
การวิจัย) มาหาความสัมพันธ์ระหว่างกันเพ่ือนํามา
กําหนดใช้ในการวางแผนประมาณการแนวโน้ม 
ความสามารถในการรองรับและให้บริการเท่ียวบินและ
ผูโ้ดยสาร และนาํไปสู่การพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและหรือใกลเ้คียงกบั

ขอ้มูลสถิติท่ีผ่านมา ตั้งแต่ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550 -
2555        
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง จาํนวน
เท่ียวบินรวมต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสารรวมต่อปี ของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (1a) 
 2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง จาํนวน
เท่ียวบินรวมภายในประเทศต่อปีกับจาํนวนผูโ้ดยสาร
รวมภายในประเทศต่อปีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(2b) 
 3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง จาํนวน
เท่ียวบินรวมระหว่างประเทศต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสาร
รวมระหว่างประเทศต่อปี ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(3c) 
 4. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง จาํนวน
เท่ียวบินรวมภายในประเทศต่อปีกับจาํนวนผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ของท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (2d) 
 5. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง จาํนวน
ผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ของท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (4d) 
 6. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง จาํนวน
เท่ียวบินรวมระหว่างประเทศต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสาร
ระหว่างประเทศในชั่วโมงคับคั่งของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (3e) 
 7. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง จาํนวน
ผูโ้ดยสารรวมระหว่างประเทศต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสาร
ระหว่างประเทศในชั่วโมงคับคั่งของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (5e) 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
ขอ้มูลสถิติการขนส่งทางอากาศเพื่อใชใ้นการพฒันาท่าอากาศยาน แสดงในภาพ 1 โดยมีตวัแปรในการวิจยัแสดง

ในภาพ 2         

 
ภาพ 1 ขอ้มูลสถิติการขนส่งทางอากาศเพ่ือใชใ้นการพฒันาท่าอากาศยาน  

 
ภาพ 2 ตวัแปรในการวิจยั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
                                                                                                                   
 
                                                                                            
 

 

ส ถิ ติ สํา ห รับ ก ารพั ฒ น า ท่ า
อ าก าศ ย าน  

จํา น วน เที่ ย วบิ น  
จํา น วน ผู้ โ ด ย ส าร  

ป ริม าณ ก ารข น ส่ ง
สิ น ค้ า  

ภา ยใ น ป ระ เท ศ  

ระ ห ว่ าง ป ระ เ ท ศ  

ภ าย ใน ป ระ เ ท ศ  

ระห ว่ าง ป ร ะ เท ศ  

ส ถิ ติ ก ารข น ส่ ง ท าง อ าก าศ  

ส ถิ ติ ก ารข น ส่ ง ท าง อ าก าศ ใน ช่ั ว โม ง คั บ ค่ั ง  

ส ถิ ติ สํา ห รั บ ก ารบ ริห าร ท่ า อ าก าศย าน  

รวม  รว ม  

                                      ตัวแปรต้น                                                               ตัวแปรตาม 
 
ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    1.จํานวนเท่ียวบินรวมต่อป�     a.จํานวนผู้โดยสารรวมต่อป� 

2.จํานวนเท่ียวบินรวมภายในประเทศต่อป�     b.จํานวนผู้โดยสารรวมภายในประเทศต่อป� 

4.จํานวนผู้โดยสารรวมภายในประเทศต่อป�     d.จํานวนผู้โดยสารภายในประเทศในชั่วโมงคับคั่ง 

 3.จํานวนเท่ียวบินรวมระหว่างประเทศต่อป�     c.จํานวนผู้โดยสารรวมระหว่างประเทศต่อป� 

5.จํานวนผู้โดยสารรวมระหว่างประเทศต่อป�  e.จํานวนผู้โดยสารระหว่างประเทศในชั่วโมงคับค่ัง 
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สมมติฐานการวจัิย 
 1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งจาํนวนเท่ียวบินรวมต่อ
ปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสารรวมต่อปี ในรูปแบบสมการการ
ถดถอยเชิงเส้นตรงโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(R2) ไม่น้อยกว่า 0.8  ซ่ึงเป็นค่าสหสัมพนัธ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ในระดับสูงและทาํให้ความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลน่าเช่ือถือ (ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ , 2544) 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนเท่ียวบินรวม
ภ า ย ในปร ะ เ ทศ ต่อ ปี กับ จํ า น วนผู ้ โ ด ยส า ร ร วม
ภายในประเทศต่อปีใน รูปแบบสมการการถดถอยเชิง
เส้นตรง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2 ) ไม่นอ้ย
กว่า 0.8 ซ่ึงเป็นค่าสหสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูงและทาํใหค้วามสมัพนัธ์ของขอ้มูลน่าเช่ือถือ  
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนเท่ียวบินรวม
ระหว่างประเทศต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสารรวมระหว่าง
ประเทศต่อปีในรูปแบบสมการการถดถอยเชิงเส้นตรง
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)ไม่น้อยกว่า 0.8
ซ่ึงเป็นค่าสหสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงและ
ทาํใหค้วามสมัพนัธ์ของขอ้มูลน่าเช่ือถือ         
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนเท่ียวบินรวม
ภายในประเทศต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ
ในชั่วโมงคับคั่ง  ในรูปแบบสมการการถดถอยเชิง
เส้นตรงซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)ไม่น้อย
กว่ า0.8ซ่ึ ง เ ป็นค่าสหสัมพันธ์ ท่ี มีความสัมพันธ์ใน
ระดบัสูงและทาํใหค้วามสมัพนัธ์ของขอ้มูลน่าเช่ือถือ  
 5. ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนผูโ้ดยสารรวม
ภายในประเทศต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ
ในชั่วโมงคับคั่ง  ในรูปแบบสมการการถดถอยเชิง
เส้นตรงซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) ไม่น้อย
กว่า  0.8 ซ่ึง เป็นค่าสหสัมพันธ์ ท่ี มีความสัมพันธ์ใน
ระดบัสูงและทาํใหค้วามสมัพนัธ์ของขอ้มูลน่าเช่ือถือ 

 6. ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนเท่ียวบินรวม
ระหว่างประเทศต่อปีกับจํานวนผู ้โดยสารระหว่าง
ประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ในรูปแบบสมการการถดถอยเชิง
เส้นตรงซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2 ) ไม่นอ้ย
กว่า 0.8 ซ่ึงเป็นค่าสหสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูงและทาํใหค้วามสมัพนัธ์ของขอ้มูลน่าเช่ือถือ  
 7. ความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนผูโ้ดยสารรวม
ระหว่างประเทศต่อปีกับจํานวนผู ้โดยสารระหว่าง
ประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ในรูปแบบสมการการถดถอยเชิง
เส้นตรงซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2 ) ไม่นอ้ย
กว่า 0.8 ซ่ึงเป็นค่าสหสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูงและทาํใหค้วามสมัพนัธ์ของขอ้มูลน่าเช่ือถือ  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
สถิติการขนส่งทางอากาศ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยมี
วิธีการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ ขอ้มูลสถิติการ
ขนส่งทางอากาศ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 – 2555 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการวิจยั
น้ี จะไม่นาํขอ้มูลจาํนวนเท่ียวบินรวมจาํนวนเท่ียวบิน
ภายในประเทศ จาํนวนเท่ียวบินระหวา่งประเทศ   
จาํนวนผูโ้ดยสารรวม จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ
และจาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ จาํนวนผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่และจาํนวนผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ของปี พ.ศ. 2549 มาใช้
ในการวิเคราะห์และทดสอบเน่ืองจากมีการยา้ยการ
ดาํเนินงานจากท่าอากาศยานกรุงเทพ ฯไปยงัท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิทาํใหข้อ้มูลท่ีนาํมาวิจยัมีระยะเวลาไม่
ครบปี 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
งานวิจยัน้ีเป็นการนาํขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูล

สถิติการขนส่งทางอากาศของบริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (มหาชน) มารวบรวมและวิจยัวิเคราะห์ในรูปแบบ
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ถดถอยด้วยรูปแบบสมการ
ถ ด ถ อ ย เ ชิ ง เ ส้ น ต ร ง  (linear) ไ ด้ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ Excel 2007  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ

จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) คือขอ้มูล
สถิติการขนส่งทางอากาศในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2555 
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแยกเป็นขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นการวิจยัดงัตาราง 1 ดงัน้ี

 
ตาราง 1  
ข้อมลูสถิติการขนส่งทางอากาศในช่วงปี พ.ศ.2550 –2555 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 นํ า ข้อ มู ล ห า ค ว า มสั มพัน ธ์ ต า ม แนว คิ ด
ความสัมพนัธ์ระหว่างกันของข้อมูลในรูปของตาราง
เมตริกซ์ (matrix) (วิทูรย ์ สิมะโชคดี, 2541) และนาํ
ขอ้มูลท่ีไดห้าความสมัพนัธ์ในรูปแบบสมการการถดถอย
เส้นตรง (Linear Regression Model) (ทรงศิริ            
แตส้มบติั, 2548)  โดยนาํขอ้มูลทาํการวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(R2) ไม่น้อยกว่า 0.8 ซ่ึงเป็นค่าสหสัมพันธ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ในระดับสูงและทาํให้ความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลน่าเช่ือถือ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2544) โดย
ผูว้ิจยั กาํหนดค่าของตวัแปรตน้ ( X ) และค่าของตวัแปร

ตาม ( Y ) จากขอ้มูลสถิติการขนส่งทางอากาศในช่วงปี 
พ.ศ.2550 – 2555 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทาํการ
แยกวิเคราะห์โดยสร้างสมการการถดถอยซ่ึงเร่ิมจาก
แผนภาพการกระจายจากนั้นทาํการวิเคราะห์การถดถอย 
และหาความสัมพนัธ์ของสมการโดยการพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ  (Coefficient of 
determination) แทนด้วย R2 ซ่ึงสามารถอธิบาย
ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง ตั ว แ ป รทั้ ง ส อ ง ไ ด้ ว่ า มี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่    โดยจาํแนกประเภทท่ีจะทาํ
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรระหวา่ง 

                 1. จาํนวนเท่ียวบินรวมต่อปีกับจาํนวน
ผูโ้ดยสารรวมต่อปีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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        2. จาํนวนเท่ียวบินรวมภายในประเทศต่อปี
กับจํานวนผู ้โดยสารรวมภายในประเทศต่อปีของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
       3. จาํนวนเท่ียวบินรวมระหว่างประเทศต่อปี
กับจาํนวนผูโ้ดยสารรวมระหว่างประเทศต่อปีของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
     4. จาํนวนเท่ียวบินรวมภายในประเทศต่อปี
กบัจาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
     5. จาํนวนผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศต่อปี
กับจํานวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในชั่วโมงคับคั่ง    
ของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
     6. จาํนวนเท่ียวบินรวมระหว่างประเทศต่อปี
กับจาํนวนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศในชั่วโมงคบัคัง่ 
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
     7. จาํนวนผูโ้ดยสารรวมระหวา่งประเทศต่อปี
กับจาํนวนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศในชั่วโมงคบัคัง่ 
ของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จาํนวนเท่ียวบินรวมต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสาร
รวมต่อปีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่าแนวโน้ม
ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเท่ียวบินรวมต่อปีกับ
จาํนวนผูโ้ดยสารรวมต่อปีในช่วงปีพ.ศ. 2550-2555ของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในรูปสมการเส้นตรง ได้ค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.996 หรือร้อยละ 
99.6 ของความแปรปรวนของจาํนวนผูโ้ดยสารรวมต่อปี
สามารถอธิบายไดด้ว้ยจาํนวนเท่ียวบินรวมต่อปีและเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หลงัจากนั้นนาํ
รูปสมการการถดถอยแบบเ ส้นตรงหาแนวโน้ม
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่อไปจะไดล้กัษณะเส้นกราฟท่ี
แสดงเป็นเส้นประ คือ ถ้าจํานวนเท่ียวบินรวมต่อปีท่ี
ประมาณ 500,000 เท่ียวบิน จะมีจาํนวนผูโ้ดยสารรวมต่อ
ปีโดยประมาณ  80 ,000,000 คน ตวัอยา่งดงัรายละเอียด
ตามภาพ 
 

 

 
 
ภาพ 1 แนวโนม้ความสมัพนัธ์ระหวา่งจาํนวนเท่ียวบินรวมต่อปีกบัจาํนวนผูโ้ดยสารรวมต่อปีของท่าอากาศยาน   
สุวรรณภูมิ ในรูปสมการการถดถอยแบบเส้นตรง 
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จํานวนเท่ียวบินรวมภายในประเทศต่อปีกับจํานวน
ผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศต่อปีของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิในรูปสมการเส้นตรง ไดค่้าสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจ  (R2) เท่ากับ  0.961 ร้อยละ 96.1 ของความ
แปรปรวนของจาํนวนผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศต่อปี 
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด้ ด้ ว ย จํ า น ว น เ ท่ี ย ว บิ น ร ว ม
ภายในประเทศต่อปีและเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน หลังจากนั้นนํารูปสมการการถดถอย
แบบเส้นตรงหาแนวโนม้ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลต่อไป  

จาํนวนเท่ียวบินรวมระหว่างประเทศต่อปีกับ
จาํนวนผูโ้ดยสารรวมระหว่างประเทศต่อปีของท่าอากาศ
ยาน ไดค่้าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.988 
ร้อยละ 98.8 ของความแปรปรวนของจาํนวนผูโ้ดยสาร
รวมระหว่างประเทศต่อปี สามารถอธิบายไดด้ว้ยจาํนวน
เท่ียวบินรวมระหวา่งประเทศต่อปี และเป็นความสัมพนัธ์
ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หลงัจากนั้นนาํรูปสมการการ
ถดถอยแบบเส้นตรงหาแนวโนม้ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
ต่อไป  
             จํานวนเท่ียวบินรวมภายในประเทศต่อปีกับ
จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิได้ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(R2) เท่ากบั 0.894 ร้อยละ 89.4 ของความแปรปรวนของ
จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ สามารถ
อธิบายไดด้ว้ยจาํนวนเท่ียวบินรวมภายในประเทศต่อปี
และเป็นความสัมพันธ์ ท่ี เ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
หลังจากนั้นนํารูปสมการการถดถอยแบบเส้นตรงหา
แนวโนม้ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลต่อไป  
   จาํนวนผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศต่อปีกบั
จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่  ของ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิได้ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(R2) เท่ากบั 0.784  ซ่ึงจาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ
ในชั่วโมงคบัคัง่อธิบายความแปรปรวนได้ด้วยจาํนวน
ผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศเพียงร้อยละ 78.4   

จาํนวนเท่ียวบินรวมระหว่างประเทศต่อปีกับ
จาํนวนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิได้ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(R2) เท่ากบั 0.810  ร้อยละ 81 ของความแปรปรวนของ
จํานวนผู ้โดยสารระหว่างประเทศในชั่วโมงคับคั่ง 
สามารถอธิบายได้ด้วยจํานวนเท่ียวบินรวมระหว่าง
ประเทศต่อปีและเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  หลังจากนั้ นนํารูปสมการการถดถอยแบบ
เส้นตรงหาแนวโนม้ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลต่อไป  
 จาํนวนผูโ้ดยสารรวมระหว่างประเทศต่อปีกบั
จาํนวนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ ของ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไดค่้าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(R2) เท่ากบั 0.805  ร้อยละ 80.5 ของความแปรปรวน
ของจาํนวนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศในชั่วโมงคบัคัง่ 
สามารถอธิบายได้ด้วยจํานวนผูโ้ดยสารรวมระหว่าง
ประเทศต่อปี และเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  หลังจากนั้ นนํารูปสมการการถดถอยแบบ
เส้นตรงหาแนวโนม้ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลต่อไป  
 
การอภิปรายผล  

ผลการวิจยัมีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปราย
ดงัน้ี   
             จากการทําการวิจัยตามสมมติฐานพบว่า  มี
จาํนวน 6  ขอ้ท่ีผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
สถิติการขนส่งทางอากาศเป็นไปตามสมมติฐานกล่าวคือ
เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปสมการการถดถอย
เส้นตรงไดค่้าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) ไม่นอ้ยกว่า 
0.8 และจาํนวน 1 ขอ้ไดแ้ก่การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างจาํนวนผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศต่อปีกับ
จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิได้ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 
(R2) เท่ากบั 0.784  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงให้
เ ห็นว่ าข้อมู ลส ถิ ติ ท่ีนํามาทําก ารวิ จัย ส่ วนมาก มี
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเชิงเส้นตรงซ่ึงอา้งอิงไดจ้ากค่า
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สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) ท่ีไม่นอ้ยกว่า 0.8 ซ่ึงเป็น
ค่าสหสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดับสูงและทาํให้
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลน่าเช่ือถือ  
  
ข้อเสนอแนะ 
             จากผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้
รูปแบบสมการการถดถอยเส้นตรงพบว่าขอ้มูลสถิติท่ี
นํามาทาํการวิจัยเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์นั้ นไม่
จาํเป็นตอ้งสัมพนัธ์กนัดว้ยเหตุและผลของขอ้มูลแต่เป็น
การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ในรูปแบบสมการทาง
คณิตศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ีท่ีเลือกใช้รูปแบบสมการ
การถดถอยเส้นตรงเน่ืองจากแผนภาพการกระจายตวัของ
ขอ้มูลท่ีนาํมาทาํการวิจยัคร้ังน้ีได้เส้นกราฟและค่าของ
สมการแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การกระจายตวัของขอ้มูลท่ี
มีจุดตดัผ่านเป็นลักษณะเส้นตรงและต่อเน่ืองทาํให้ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์หรือค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ
ได้ค่าท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือแสดงให้เห็นว่าข้อมูลท่ี
นํามาวิ เคราะห์ความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันใน
ระดบัสูงและสามารถนาํผลท่ีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุน
พฒันาท่าอากาศยานโดยการวางแผนปรับปรุงขยายท่า
อากาศยานเพื่อการรองรับการขยายตัวของจํานวน

ผูโ้ดยสารและเท่ียวบินในอนาคตจากประมาณการท่ีตั้งไว้
โดยขอ้มูลสถิติท่ีมีความน่าเช่ือถือใหมี้ความคลาดเคล่ือน
นอ้ยท่ีสุดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    ขอ้มูลท่ีนาํมาทาํการวิจยัอาจมีขอ้จาํกดัในเร่ือง
ของระยะเวลาเป็นช่วงเวลาท่ีสั้นหรือนอ้ยเกินไปอาจทาํ
ให้ผลการวิ จัยคลาดเค ล่ือนและไม่สอดคล้องกับ
ขอ้เท็จจริงได้ ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรทบทวน
และพิจารณาการนาํขอ้มูลสถิติการขนส่งทางอากาศของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีจะนาํมาใช้ในการวิจัย ให้มี
ช่วงระยะเวลาท่ีไม่นอ้ยเกินไปและควรพิจารณาขอ้มูลท่ี
จะนาํมาวิจยัดว้ยว่ามีความต่อเน่ืองกนัหรือไม่เพราะผลท่ี
ได้จากการวิจัยอาจคลาดเคล่ือนและไม่เหมาะสมกับ
ความเป็นจริง  นอกจากน้ีควรวิจัยหาความสัมพันธ์
ระหว่างกนัของขอ้มูลสถิติการขนส่งทางอากาศท่ี ยงั
ไม่ได้ทาํการวิจยัเพิ่มเติมเพื่อให้คลอบคลุมทุกด้านเพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผนพฒันาท่าอากาศยานต่อไปใน
อนาคต 
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ปัจจยัทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านทีน่ั่ง 
ในช้ันธุรกจิบนอากาศยาน 

Factors Affecting Satisfaction of International Airline Business Class Passenger  
For On Board Seat 

 
                                                                                                                                                               กานต ์ ปันมา  และ รศ. ดร. สุธี  อกัษรกิตต์ิ                         

 
บทคดัย่อ

บทความวิจยัน้ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศทางดา้นท่ีนัง่ในชั้นธุรกิจ
บนอากาศยานมีวตัถุประสงค์เพื่อเขียนและวิเคราะห์การจดัทาํท่ีนั่งของผูโ้ดยสารในชั้นธุรกิจในสายการบินต่าง ๆ 
เพื่อให้ทราบว่าปัจจยัของท่ีนัง่ในดา้นใดท่ีผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยการนาํขอ้มูลท่ีผูโ้ดยสารไดใ้ห้ไวก้บั
บริษทั สกายแทรค มาวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆของท่ีนัง่ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารมากที่สุดผูว้ิจยัไดป้ระเมิน
ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารโดยใชแ้บบสอบถาม 246 ชุด จาก 10 สายการบินจากนั้นไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาระดบัความพึงพอใจทางดา้นท่ีนัง่ในชั้นธุรกิจบนอากาศยานและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร โดยใชส้ถิติ F-test เพื่อท่ีจะนาํไปเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงท่ีนัง่ในชั้นธุรกิจให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูโ้ดยสารให้ไดม้ากท่ีสุด ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสาย
การบินทั้ง 10 สายในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่    (1) ความสบายในการนอน (2) ความสบายการนัง่ (3) ความยาวของท่ี
นัง่         (4) ความกวา้งของท่ีนัง่ และ (5) ความเป็นส่วนตวั พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ถึงปานกลาง โดยมีระดบัความพึงพอใจดงัน้ี ความยาวของท่ีนัง่ ( x = 4.16) ความสบายการนัง่ ( x = 4.12) ความสบายใน
การนอน ( x = 4.00) ความกวา้งของท่ีนัง่  ( x = 3.87) ความเป็นส่วนตวั ( x = 3.24) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า
ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจต่อท่ีนัง่ในชั้นธุรกิจบนอากาศยานของแต่ละสายการบินแตกต่างกนั 

 
คาํสําคญั : ท่ีนัง่ของผูโ้ดยสารในชั้นธุรกิจ, ความพึงพอใจ, สายการบินระหวา่งประเทศ 
 
Abstract

This research studies the satisfaction factors of passengers in airlines’ business class that aims to analyze the 
data for providing the suitable seat on board. The data was collected from the information that passengers give to Sky 
Track company for analyzing the factors affecting the seat that most passengers prefer. The researcher analyzed the 
needs of the passengers via 246 questionnaires from 10 airlines. Then, it analyzed the data by using descriptive 
statistics in order to make suggestions to improve the seats that suit the needs of passengers. The result of research 
from 10 airlines in term of five aspects found that overall satisfaction is moderate and high. The satisfaction level is 
as follows. Seat length ( x = 4.16) sitting comfort ( x = 4.12) sleep comfort ( x = 4.00), seat width ( x = 3.87) and seat 
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privacy ( x = 3.24). The result of hypothesis test by F-Test found that passengers were satisfied with business      
class’ seat with 10 air lines in different level. 
 
Keywords: business class passenger’s seat, satisfaction, international airline  
 
 
ความนํา  

ในการเดินทางของผูโ้ดยสารทางอากาศผูโ้ดยสาร
เป็นบุคคลท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่สายการบิน ในจาํนวน
ผูโ้ดยสารท่ีทาํรายได้ให้กับสายการบินมากท่ีสุดได้แก่ 
ผูโ้ดยสารในชั้นธุรกิจ ด้วยเหตุผลราคาบตัรโดยสารมี
ราคาสูง  ผู ้โดยสารจะได้รับการบริการท่ี ดีกว่าชั้ น
ประหยดัและมีท่ีนั่งกวา้งสะดวกสบายในการเดินทาง
สามารถปรับเอนนอนได ้นอกจากน้ี ทางสายการบินยงั
สามารถจัดจาํนวนท่ีนั่งได้มากข้ึนโดยไม่เสียพื้นท่ีบน
เคร่ืองบินมากเหมือนการบริการในชั้นหน่ึง สายการบิน
ต่าง ๆ ไดท้าํการพฒันาท่ีนั่งผูโ้ดยสารให้ดีท่ีสุด  แต่ใน
การพฒันาดา้นท่ีนั่งในชั้นธุรกิจได้มีการแข่งขนัเพื่อให้
สายการบินของตนเองเป็นท่ีนัง่ท่ีดีเยี่ยมแก่ผูโ้ดยสาร ซ่ึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีนั่งของผู ้โดยสารในชั้ นธุรกิจได้แก่ 
ความสบายในการนอน ความสบายในการนัง่ ความยาว
ของท่ีนั่ง ความกวา้งของท่ีนั่ง และ ความเป็นส่วนตัว 
บริษัท สกายแทรค เป็นบริษัทท่ีทําการสํารวจความ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัสนามบินและสายการบิน
ท่ีเป็นท่ียอมรับของวงการการบินทัว่โลก ในเวป็ไซตข์อง

บริษัท สกายแทรคได้เปิดโอกาสให้ผูโ้ดยสารเข้าไป
แสดงความคิดเห็นทางด้านต่าง ๆ เก่ียวกับท่ีนั่งในชั้น
ธุรกิจ มีผูโ้ดยสารเขา้ไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
พอใจและไม่พอใจด้านท่ีนั่งในชั้ นธุรกิจจํานวนมาก 
สามารถนาํมาประมวลผลความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ว่า
มีดา้นไหนท่ีผูโ้ดยสารเกิดความประทบัใจและมีดา้นไหน
ท่ีควรจะปรับปรุงเพื่อให้สายการบินของตนเองสามารถ
ดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการ เป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่สาย
การบินมากข้ึน 

ชั้นบริการชั้นธุรกิจ หมายถึง ชั้นในการเดินทางท่ี
จดัไวใ้นสายการบินต่าง ๆ ในชั้นการเดินทางของสายการ
บินชั้นบริการชั้นธุรกิจเป็นชั้นท่ีให้การบริการระหว่าง
ชั้นหน่ึง และ ชั้นประหยดั ซ่ึงการบริการชั้นธุรกิจจะให้
การบริการท่ีแตกต่างทางด้าน อาหาร เคร่ืองด่ืม การ
บริการภาคพื้น  คุณภาพของท่ีนั่ง  และ  การให้ความ
สะดวกต่อการบริการ (Wikipedia, 2554) 

ในการเดินทางของผูโ้ดยสารทางสายการบินจะมี
ท่ีนัง่ในบริการให้ชั้นบริการต่าง ๆ ทางดา้นผูว้ิจยัจะนาํท่ี
นัง่ในเคร่ืองบินชั้นธุรกิจมาทาํการวิจยั 
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ภาพ 1โครงสร้างการใหบ้ริการของสายการบิน 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีผูโ้ดยสารให้ความพึง
พอใจต่อท่ีนั่งในชั้นธุรกิจของสายการบินโดยพิจารณา
จากขอ้มูลของบริษทั สกายแทรค 
 2. เพื่อวิเคราะห์คุณลกัษณะของท่ีนัง่ชั้นธุรกิจท่ี
มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารเก่ียวกับท่ีนั่งท่ีมี
อิทธิพลมาก และมีอิทธิพลน้อย ต่อการใช้ท่ีนั่งในชั้น
ธุรกิจ 
 
 
 
 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
 แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐาน (basic 
concept) ในเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการประกอบไปดว้ย 3 
แนวคิดหลัก  คือแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า 
(customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (service 
quality) และคุณค่าของลูกคา้ (customer value) (Cronin 
and Taylor, 1992; Oliver, 1993; Parasuraman,Ziethaml 
and Berry, 1988) ตามแนวคิดพื้นฐานดงักล่าวความพึง
พอใจของลูกคา้ต่อบริการเป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ี
บุคคลมีต่อบริการท่ีได้รับหรือเกิดข้ึน  (Oliver,1993) 
(Oliver, Pamela E. (1993).  
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กรอบแนวคดิการวจัิย 

 
ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
สมมติฐานการวจัิย 

สายการบินแตกต่างกัน ความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารต่อท่ีนัง่ในชั้นธุรกิจบนอากาศยานแตกต่าง
กนั 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
จากบริษทั สกายแทรค ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีสํารวจความพึง
พอใจของผูโ้ดยสารบนเวป็ไซต ์ท่ีผูโ้ดยสารจากประเทศ
ต่างๆ เดินทางในเท่ียวบินระหว่างประเทศด้วยบริการ
ของสายการบินของบริษทัต่างๆ จาํนวน 10 สายการบิน 
ท่ีเขา้ไปแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 จาํนวนทั้งส้ิน 246 ชุด ต่อจากนั้นผูว้ิจยันาํขอ้มูล
จากแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากร  ได้แก่ผูโ้ดยสารชาวไทยและ
ต่างประเทศท่ีเดินทางด้วยสายการบินต่าง ๆ โดยใช้
บริการในท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ ของสายการบิน 10 แห่ง จาํนวน 
246 คน จากการสาํรวจของบริษทั สกายแทรค 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาระดบัความพึงพอใจ
ของกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามจากบริษทั
สกายแทรคไดท้าํการสํารวจ โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายปิด  ชนิดแบบสํารวจรายการ  ซ่ึ ง เ น้ือหาของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างมุ่งเนน้ตวั
แปรซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีต้องการศึกษาในการให้บริการ5 
หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ความสบายในการนอน (sleep comfort) 
(2) ความสบายการนัง่ (sitting comfort) (3) ความยาวของ
ท่ีนัง่ (seat length) (4) ความกวา้งของท่ีนัง่ (seat width) 
และ (5) ความเป็นส่วนตวั (seat privacy) ท่ีมีเกณฑก์าร
ให้คะแนนตามลาํดบัความสําคญั 5 ระดับ ผูว้ิจยัได้
ทดสอบเคร่ืองมือก่อนดาํเนินการวิจยัโดยดาํเนินการตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. นาํผลการแสดงความคิดเห็นของผูโ้ดยสารท่ี
ไดท้ั้งหมดไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาว่าสามารถจะ
นาํมาเป็นขอ้มูลในการวิจยัไดห้รือไม่ 
 2. นาํผลการแสดงความคิดเห็นของผูโ้ดยสารมา
นบัค่าความพอใจในดา้นต่างๆ ท่ีผูแ้สดงความคิดเห็นได้
ให้ไวก้บับริษทั สกายแทรคและนาํขอ้มูลไปประมวลผล
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ทางคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติทาง
สงัคมศาสตร์ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย  โดยใช้ข้อมูลท่ี
ผู ้โดยสารได้เข้ามาทําการแสดงความคิดเห็นใน
เว็บไซต์ของบริษทั สกายแทรค เพื่อนาํไปบนัทึกลง
รหสัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี, ค่า
ร้อยละ, ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. เปล่ียนเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อท่ีนั่ง
ชั้นธุรกิจของสายการบิน โดยใชค่้า F-test 
 
ผลการวจัิย 

พบว่าผูท่ี้เขา้มาแสดงความคิดเห็นต่อสายการ
บินท่ีไดรั้บความพึงพอใจ 10 อนัดบัแรก ไดเ้ขา้มาแสดง
ความคิดเห็นตามความสมคัรใจของผูโ้ดยสารเอง โดย
ไม่ไดเ้รียงตามลาํดบัความพึงพอใจของผลการใหค้ะแนน
ของผูโ้ดยสารโดยจะเห็นไดจ้ากจาํนวนของผูท่ี้มาแสดง
ความคิดเห็นดงัน้ี 

สายการบิน บริติช แอร์เวย ์ผูโ้ดยสารไดเ้ขา้มา
แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุดรองลงมาไดแ้ก่ สายการบิน
สิงคโปร แอร์ไลน์, สายการบิน เวอร์จ้ิน แอตแลนติค 
แอร์เวยส์, สายการบิน สวิส, สายการบิน การ์ตา้ร์ แอร์
เวยส์ ,  สายการบิน  เอธิแฮต  แอร์เวยส์ ,  สายการบิน
นิวซีแลนด์,สายการบิน โอมาน,สายการบิน คิง ฟิช และ 
สายการบิน เจ็ต แอร์เวยส์ มีผูเ้ขา้มาแสดงความคิดเห็น
นอ้ย 

ผูโ้ดยสารของสายการบิน คิงฟิชเชอร์ ได้ให้
ความพึงพอใจในด้านความยาวของท่ีนั่งมากท่ีสุด            

( x  = 5.00) ไดใ้หค้วามพึงพอใจในดา้น ความสะดวกใน
การนอน ความสะดวกในการนัง่ และความกวา้งของท่ีนัง่
ในระดบัเท่ากนัคือมากท่ีสุด ( x  = 4.67) ไดใ้หค้วามพึง
ใจในดา้นความเป็นส่วนตวัในระดบัมาก ( x  = 3.67) 
และค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อ
สายการบิน คิงฟิชเชอร์ อยู่ในระดบัความพึงพอใจท่ีมาก 
( x  = 3.67)  

ผูโ้ดยสารของสายการบิน Singapore Airlines 
ไดใ้หค้วามพึงพอใจในดา้นความกวา้งของท่ีนัง่มากท่ีสุด 
( x  = 4.29) ไดใ้หค้วามพึงพอใจในดา้น ความยาวของท่ี
นัง่ในระดบัมาก ( x  = 4.08) ไดใ้หค้วามพึงพอใจ ความ
สะดวกในดา้นการนอนในระดบัมาก ( x  = 3.93) ไดใ้ห้
ความพึงพอใจ ความเป็นส่วนตวัในระดบัมาก ( x = 3.94) 
ไดใ้ห้ความพึงพอใจความสะดวกในดา้นการนัง่ในระดบั
มาก ( x  = 3.76) และค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของ
ผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสายการบิน Singapore Airlines อยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจ มาก ( x  = 4.00) 

ผูโ้ดยสารของสายการบิน Oman Airways ไดใ้ห้
ความพึงพอใจในดา้นความสะดวกในดา้นการนอน และ 
ความยาวของท่ีนัง่มากท่ีสุด ( x  = 5.00) ไดใ้หค้วามพึง
พอใจในด้าน ความสะดวกในดา้นการนั่งในระดบัมาก
ท่ีสุด ( x  =  4.88) ไดใ้หค้วามพึงพอใจ ความกวา้งของท่ี
นัง่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.75) ไดใ้หค้วามพึงพอใจ 
ความเป็นส่วนตวัในระดบัมาก ( x  = 4.38) และค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นโดยรวมของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสายการบิน 
Oman Airways อยู่ในระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด        
( x  = 4.80) 

ผูโ้ดยสารของสายการบิน Qatar Airways ไดใ้ห้
ความพึงพอใจในความสะดวกในด้านการนั่งมากท่ีสุด     
( x = 4.76) ไดใ้หค้วามพึงพอใจในดา้นความยาวของท่ีนัง่
ในระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.62) ไดใ้หค้วามพึงพอใจความ
สะดวกในดา้นการนอนในระดบัมากท่ีสุด( x = 4.48) ได้
ให้ความพึงพอใจความกว้างของท่ีนั่งระดับมากท่ีสุด       
( x  = 4.38) ไดใ้ห้ความพึงพอใจความเป็นส่วนตวัใน
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ระดบัปานกลาง ( x  = 3.76) และค่าเฉล่ียความคิดเห็น
โดยรวมของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสายการบิน Qatar Airways 
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x  = 4.31) 

ผูโ้ดยสารของสายการบิน British Airways ได้
ให้ความพึงพอใจในดา้นความสะดวกในดา้นการนัง่มาก
ท่ีสุด ( x  = 4.51) ไดใ้หค้วามพึงพอใจในดา้น ความยาว
ของท่ีนัง่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.34) ไดใ้หค้วามพึง
พอใจ ความสะดวกในด้านการนอนในระดบัมากท่ีสุด     
( x  = 4.26) ไดใ้หค้วามพึงพอใจ ความกวา้งของท่ีนัง่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( x  = 3.74) ไดใ้หค้วามพึงพอใจความ
สะดวกในด้านความเป็นส่วนตัวในระดับปานกลาง         
( x  = 3.32) และค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของ
ผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสายการบิน British อยูใ่นระดบัความพึง
พอใจ มาก ( x  = 4.03) 

ผูโ้ดยสารของสายการบิน Etihad Airways ได้
ให้ความพึงพอใจในด้านความยาวของท่ีนั่งมากท่ีสุด       
( x  = 4.20) ไดใ้หค้วามพึงพอใจในดา้น ความสะดวกใน
ดา้นการนัง่ในระดบัมาก ( x  =4.15) ไดใ้หค้วามพึงพอใจ 
ความสะดวกในดา้นการนอนในระดบัมาก ( x = 3.95) ได้
ให้ความพึงพอใจ ความกวา้ง และความเป็นส่วนตวัใน
ระดบัปานกลาง ( x = 3.15) และค่าเฉล่ียความคิดเห็น
โดยรวมของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสายการบิน Etihad Airways 
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจ มาก ( x  = 3.72) 

ผูโ้ดยสารของสายการบิน Swiss ไดใ้หค้วามพึง
พอใจในดา้นความยาวของที่นัง่มาก ( x  = 3.64) ไดใ้ห้
ความพึงพอใจในดา้นความกวา้งของท่ีนั่งในระดบัมาก   
( x  = 3.43) ไดใ้หค้วามพึงพอใจความสะดวกในดา้นการ
นอนในระดบัมาก ( x = 3.51) ไดใ้หค้วามพึงพอใจความ
สะดวกในดา้นการนัง่ระดบัปานกลาง( x = 3.36) ไดใ้ห้
ความพึงพอใจความสะดวกในดา้นความเป็นส่วนตวันอ้ย
( x  = 2.29) และค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของ
ผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสายการบินSwiss อยูใ่นระดบัความพึง
พอใจปานกลาง ( x  = 3.26) 

ว่าผูโ้ดยสารของสายการบิน Virgin Atlantic ได้
ให้ความพึงพอใจในด้านความสะดวกในด้านการนั่ง
ความยาวของท่ีนัง่และความกวา้งของท่ีนัง่ในระดบัความ
พึงพอใจมาก ( x = 3.41) ไดใ้ห้ความพึงพอใจในดา้น
ความสะดวกในด้านการนอนในระดับปานกลาง              
( x  = 2.76) ไดใ้ห้ความพึงพอใจความสะดวกในดา้น
ความเป็นส่วนตวัในระดบัปานกลาง ( x = 2.72) และ
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสาย
การบินVirgin Atlantic อยูใ่นระดบัความพึงพอใจปาน
กลาง ( x  = 3.14) 

ผูโ้ดยสารของสายการบินJet Airways ไดใ้ห้
ความพึงพอใจในดา้นความสะดวกในดา้นการนอนมาก
ท่ีสุด ( x = 5.00) ไดใ้ห้ความพึงพอใจในดา้นความ
สะดวกในดา้นการนัง่ความยาวของท่ีนัง่และความกวา้ง
ของท่ีนัง่เท่ากนัคือในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.50) ไดใ้ห้
ความพึงพอใจความเป็นส่วนตัวในระดับน้อยท่ีสุด          
( x = 0.00) และค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของ
ผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสายการบินJet Airways อยู่ในระดบั
ความพึงพอใจปานกลาง ( x  = 3.70) 

ผูโ้ดยสารของสายการบินAir New Zealandได้
ให้ความพึงพอใจในดา้นความสะดวกในดา้นการนัง่มาก
ท่ีสุด ( x  = 4.67) ไดใ้ห้ความพึงพอใจในดา้นความ
สะดวกในดา้นการนอนในระดบัมากท่ีสุด( x = 4.61) ได้
ให้ความพึงพอใจความยาวของท่ีนั่งในระดับมากท่ีสุด     
( x  = 3.56) ไดใ้ห้ความพึงพอใจความกวา้งของท่ีนัง่
ระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.22) ไดใ้หค้วามพึงพอใจความ
สะดวกในดา้นความเป็นส่วนตวัระดบัปานกลาง (= 3.11) 
และค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อ
สายการบินAir New Zealandอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ( x  = 4.23) 
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ตาราง 1 แสดงความพึงพอใจต่อท่ีน่ังในช้ันธุรกิจท้ัง 5 ด้านของ 10 สายการบิน 

 
ผูโ้ดยสารท่ีให้ความเห็นของสายการบินทั้ง 10 

สายการไดใ้ห้ความพึงพอใจในดา้นความความยาวของท่ี
นัง่ในภาพรวม ในระดบัมาก ( x = 4.16) ไดใ้หค้วามพึง
พอใจในด้าน ความสะดวกในดา้นการนั่งในระดบัมาก    
( x  = 4.12) ไดใ้หค้วามพึงพอใจ ความสะดวกในดา้นการ
นอนในระดบัมาก ( x  =  4.00) ไดใ้ห้ความพึงพอใจ 
ความกวา้งของท่ีนัง่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.87) ไดใ้ห้
ความพึงพอใจความเป็นส่วนตัวในระดับปานกลาง          

( x  = 3.24) และค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของ
ผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสายการบินทั้ ง 10 สายการบินอยู่ใน
ระดบัความพึงพอใจ มาก ( x  = 3.88) 

ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ
ทางดา้นท่ีนัง่ในชั้นธุรกิจบนอากาศยาน โดยรวมทุกดา้น 
จาํแนกตามสายการบิน มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านท่ีน่ังในช้ันธุรกิจบน
อากาศยาน โดยรวมทุกด้าน จาํแนกตามสายการบิน 
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ผูว้ิจยัจึงทาํการเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ิธีการ
ของ Scheffe ดา้นความสบายในการนอนจาํแนกตามสาย
การบินพบว่าสายการบินเวอร์จ้ินแอทแลนติกแอร์เวยส์
และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์แอร์ไลน์สายการบิน
โอมานแอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์สายการบินบริติช
แอร์เวยส์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ด้านความสบายในการนั่งจาํแนกตามสายการ
บินพบวา่สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์และสายการบินสิงค
โปรแอร์ไลนส์, สายการบินบริติชแอร์เวยส์และสายการ
บินสิงคโปรแอร์ไลนส์, สายการบินสวิสและสายการบิน
โอมานแอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์สายการบินบริติช
แอร์เวยส์, สายการบินเวอร์จ้ินแอทแลนติกแอร์เวยส์และ
สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์สายการบินบริติชแอร์เวยส์, 
สายการบินนิวซีแลนด์และสายการบินสวิสสายการบิน
เวอร์จ้ินแอทแลนติกแอร์เวยส์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ดา้นความยาวของท่ีนั่งจาํแนกตามสายการบิน
พบวา่สายการบินเวิอร์จ้ินและสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์
แอร์เวยส์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ดา้นความกวา้งของท่ีนัง่จาํแนกตามสายการบิน
พบว่าสายการบินเอทิฮดัแอร์เวยส์และสายการบินสิงค
โปรแอร์ไลนส์แอร์ไลน์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ด้านความสบายในการนั่งจาํแนกตามสายการ
บินพบว่าสายการบินต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 
 
 
 

การอภิปรายผล 
จากผลการวิจยั สามารถนาํมาปรับปรุงท่ีนัง่ของ

ผูโ้ดยสารในชั้นธุรกิจ เพื่อใหผู้โ้ดยสารเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด เช่นควรปรับปรุงความเป็นส่วนตวั ซ่ึงไดรั้บความ
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด โดยอาจปรับแถวของท่ีนัง่ใหเ้ป็นแบบ
ก้างปลา เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวมากข้ึนและใน
ประเด็นของการจดัให้ผูโ้ดยสารท่ีมาพร้อมกนัสามารถ
นั่งติดกันได้ การจัดทําเบาะท่ีนั่งท่ีสบายสําหรับการ
เดินทางระบบปรับเอนท่ีมีประสิทธิภาพขนาดความกวา้ง
ของท่ีนัง่และระยะห่างระหว่างท่ีนัง่ลว้นส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูโ้ดยสาร ซ่ึงส่งผลดีต่อธุรกิจการบินต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี ้

1. ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร
ต่อท่ีนั่งในระดบัมากถึงปานกลาง สายการบินสามารถ
นําไปปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน ส่วนในด้านท่ีผูโ้ดยสารให้
ความพึงพอใจนอ้ย เช่นดา้นความเป็นส่วนตวั และความ
กวา้งของท่ีนั่ง ควรเป็นประเด็นท่ีสายการบินจะนํามา
ปรับปรุงเพ่ือเป็นจุดขายของตนเอง 

2. ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อท่ีนั่งด้าน
ความเป็นส่วนตวัของทุกสายการบินอยู่ในระดับน้อย
ท่ีสุด ดงันั้นสายการบินควรปรับปรุงการจดัทาํท่ีนั่งให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 

 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.สาํรวจความพึงใจของผูใ้ชบ้ริการในชั้นธุรกิจ
เก่ียวกบัเคร่ืองอาํนวยความสะดวกดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ดัไว้
สาํหรับผูโ้ดยสาร  

2.ขยายขอบเขตการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของ
การศึกษาคุณภาพของตวัท่ีนัง่และกลไกการทาํงานของท่ี
นัง่  
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Perception and Application of Professional Aviation Experts in Thailand on the ICAO 

Language Proficiency Requirement Rating Scale 
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บทคัดย่อ  

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ วิเคราะห์ความคิดเห็น และการนาํไปปฏิบติัใชก้ารใชภ้าษาตามแบบอย่างช้ีวดั
ความชาํนาญของภาษาตามแบบขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศของผูช้าํนาญวิชาชีพดา้นการบินในประเทศ
ไทยซ่ึงไดมี้การรับรองในระดบั 4 ถึง 6 และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูช้าํนาญวิชาชีพดา้นการบินท่ีไดรั้บ
การรับรองในระดบั 4 ถึงระดบั 6 ในเร่ืองของการใช้ภาษาตามแบบขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มลูใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ไดแ้ก่ F-test เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไวเ้บ้ืองตน้ การสาํรวจเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บมาจากผูช้าํนาญวิชาชีพดา้นการบิน จาํนวน 
152 คน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ จากผลการวิจยัพบว่า สมมติฐานการวิจยัทั้งหมดท่ีกาํหนดไวใ้นการวิจยั
ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ: ผูช้าํนาญวิชาชีพดา้นการบิน, ความคิดเห็น, ความชาํนาญ 

 

Abstract 

 This paper aims to analyze the perception and the application of the P.A.E. in Thailand with the 

Endorsement on Level 4, Level 5 and Level 6 with reference to the ICAO Language Proficiency Rating Scale and to 

compare the perception of Level 4, Level 5 and Level 6 on the ICAO Language Proficiency Rating Scale. The 

descriptive statistical techniques which are �̅�𝑥 , SD and the percentage are used to analyze the data and the Analysis 

of Variance between groups analysis of variance (Anova) is used to test the hypothesis. The survey was carried out 

by collecting the pertinent data and also using the survey format presented to 152 P.A.Es. stationed at Suvarnabhumi 

Airport, Samutprkarn. The research results discover that all the hypothesis of the research show no significance 

difference at 0.05 pertaining to the perception of the respondents on the ICAO Language Proficiency Requirement 

Rating Scale.  

 

Keywords: Professional Aviation Experts (P.A.E.), perception, proficiency  
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Introduction    

Operating safe flights relies on successful pilot 

and air traffic control personnel communications. Not 

too many years ago a few airplane accidents had 

claimed a few hundred of lives where one collision took 

place on the ground and the other accident involved fuel 

exhaustion and one more involved a controlled flight in 

to the terrain. Aircraft accident investigator found the 

common contributing element: inadequate language 

proficiency of part of flight crew or controller had 

contributed to the chain of events leading to the 

accident. (ICAO Doc 9835 AN/453 second edition 

2010) 

The pilot-controller communication practices 

what is called standard ICAO phraseology which are 

used routinely to address and unpredictable abnormal 

situations. But, in many non-routine, abnormal or 

emergency operational situations such as system 

failures, passengers illness, deviated flights, bad 

weather conditions, obstacles on the runway, 

threatening passenger behavior, running short of fuel, 

delay, bomb scares etc. standard phraseology. Pilots and 

the controllers must go back to what is called plain or 

common language to manage the situation. 

Nevertheless numerous accidents and near 

misses are reported annually as a result of language 

deficiency causing a review of communication 

procedures and standards around the world. In 1996, a 

mid-air collision caused 349 deaths over the Indian 

airspace in which insufficient English proficiency was a 

contributing factor, three native languages involved.  

(Airplane crashes with ties to language, 

http://www.aero-lingo/does/ reason.html) prompted 

serious concerns by the ICAO. 

By 1998, in response to such alarming 

circumstance, the ICAO’s urgent priority was to 

strengthen the existing provisions pertaining to 

language requirements, incorporating with the 

consideration to have contracting States put emphasis to 

guarantee that the air traffic control personnel and pilots 

operate in international environment where English 

language is required are proficient to conduct and to 

comprehend radio-telephony communication in the 

English language. 

Finally, the ICAO has designated English 

Proficiency requirements and instructed that these 

requirements shall be effective from 5 March 2008. 

There are six levels of proficiency in the requirements 

with reference to the requirements air traffic control 

personnel and pilots shall demonstrate a minimum 

proficiency of at least level 4 of both ICAO Standard 

Phraseology and plain English language, to be issued 

with or to maintain the respective licenses. 

Additionally, the requirements stipulated that both air 

traffic personnel and pilots who have not been rated at 

level 6 proficiency shall be tested for English language 

proficiency at regular intervals to ascertain that they 

continue to be proficient at prescribed level. 

Air traffic control personnel and pilots who 

have been rated at level 6 proficiency shall not need to 

enter re-examination process. (refer to Appendix 1 of  

ICAO Annex 1 and the ICAO Language Proficiency 

Rating Scale attached to ICAO Annex 1) The ICAO has 

extended the deadline for proficiency assessment to 5 

March 2011. 

The language proficiency requirement 

emphasized on speaking and listening proficiency only. 

Writing and reading ability are not the main concern. 
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There are 6 vital skill dimensions as prescribed by ICAO to be assessed as shown in figure 1 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Six vital skill dimensions as perceived by the ICAO  

Note. from Six vital skill dimensions as perceived, by  ICAO,  (2010), Retrieved from Doc 9835 AN/453 second 

edition  

All air traffic control personnel and pilots 

involved in and make contact with international flight 

must be proficient in the English language as prescribed 

by ICAO Annex 1 and for those who are not in 

compliance with ICAO Annex 1, they have no 

alternative but obtain such proficiency or they may be 

removed from international operation. (ICAO Doc 9835 

AN/453 second edition 2010) 

 

Objectives 

1. To analyze the perception and the application 

of the Professional Aviation Experts on the 

ICAO Language Proficiency Rating Scale. 

2. To compare the perception of Level 4, Level 5 

and Level 6 on the ICAO Language 

Proficiency Rating Scale of the Professional 

Aviation Experts. 

Conceptual Framework  

                     Independent Variables     Dependent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Research variable 

 

INTERACTION 

FLUENCY COMPREHENSION 

PRONUNCIATION STRUCTURE VOCABULARY 

The Professional Aviation Experts from 

Air traffic personnel stationed at 

Suvarnabhumi Airport which are 

- Age Level 

- Endorsement Level 

- Education Level 

- Experience Level 

Perception Level on agreement Scale 

and the frequency of applications 

pertaining to the English Language 

Proficiency in six main areas:  

Pronunciation, Structure, Vocabulary, 

Fluency, Comprehension and Interaction 

of level 1, level 2, level 4, level 5 and level 

6 as defined by the ICAO International 

Civil Aviation Organization 
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Hypothesis 

 The aviation experts derived from the air 

traffic control personnel stationed at Suvarnabhumi 

Airport took part in this research. 

 1. There is existence of significant difference 

on perception among the professional aviation experts 

with endorsement Level 4-6 of the ICAO language 

proficiency requirement rating scale on level 4-6. 

 2. There is existence of significant different 

among different age level of the professional aviation 

experts with endorsement Level 4-6 of the ICAO 

language proficiency requirement rating scale on level 

4-6. 

 3. There is existence of significant different on 

perception among the professional aviation export with 

different level of education with reference to the ICAO 

language proficiency requirement rating scale. 

 4. There is existence of significant different on 

perception of the professional aviation experts with 

different level of experience with reference to the ICAO 

language proficiency requirement rating scale. 

 

Methodology  

 This research is signed as a cross section 

survey in which different groups of people are 

compared on a single occasion.  

 

Population and Sample 

Populations for this research include 152 

Professional Aviation Experts stationed at 

Suvarnabhumi Airport, Samutprakarn. 

Sampling size by using Yamane (1967) 

method. There are 250 aviation experts. Therefore, 

the sampling size is 152 persons. As for the 

language expert populations, there is very limited 

population available for this survey, thus, all raters 

are included in the sample size totaling number of 

five subjects. Sample random method is also used to 

draw the subjects in this survey. 

 

Research Tool 

The research uses the ICAO Language 

Proficiency Requirement guideline from the rating scale 

as a basic to create the questionnaire, encompassing 

pronunciation, structure, vocabulary, fluency, 

comprehension and interaction. The questionnaire is 

designed to discover and measure the perception and the 

agreement of the aviation professional expert by 

employing the Likert Scale (Likert, 1932) where the 

respondents indicate their respective answers as 

favorable statement using 5 categories such as strongly 

agree, agree, undecided, disagree and strongly disagree. 

The questionnaire seek to find out the answer regarding 

the applications of the aviation professional experts 

using the Likert Scale to seek their response in 5 

categories which are very frequent, frequent, moderate, 

infrequent and very frequent. 
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Data Collection 

 This research presents the respective 

questionnaires to the professional aviation experts in 

order to accumulate the pertinent data so that the 

corresponding data will be statistically applied to the 

research findings. 

 

Statistical Analysis 

 The descriptive statistical techniques which are  

�̅�𝑥, S.D. and percentage are used to analyze the data 

and ANOVAs for hypothesis test. 

 

Results 

The results of the research are as follow: 

1. As for personal factor, the majority of the 

population age of the P.A.E. stationed at Suvarnabhumi 

Airport is from 35-45 years of age group comes in 

second at 70 (46.1%). Those older than 45 year of age 

group comes in last at 11 (7.2%) 

2.  As for personal factor, the majority of 

language proficiency endorsement is level 4 for the 

P.A.E. stationed at Surarnabhumi Airport which 

consistings of 134 subjects (88.2%). The level 5 comes 

in second at 15 subjects (9.9%) and the level 6 comes in 

last at 3 subjects (2%).  

3. As for personal factors, the majority of 

educational accomplishment of the P.A.E. stationed at 

Suvarnabhumi Airport consists of 101 subjects (66.4%) 

with Bachelor’s degree. There are 50 P.A.E. with 

Master’s degree or 32.9%. There is only one P.A.E. 

with higher than Master’s degree or 7% which is 

minority  

4. As for personal factor, there are 144 P.A.E. 

(94.7%) with 20 years of experience in air traffic 

control. The are 7 P.A.E. (4.6%) with experience of 20 

to 30 years. Lastly, there is one P.A.E (7%) with more 

than 30 year of experience. 

5. According to descriptive statistical analysis of 

the independent variables, ranking in order of scores 

achievement, the comprehension average mean (�̅�𝑥)  is 

at high level where (�̅�𝑥) = 3.53, SD = .755 (low 

distribution), the interaction’s average mean (�̅�𝑥) is at 

high level where (�̅�𝑥) = 3.50, SD = .824 (low 

distribution), the pronunciation’s average mean (�̅�𝑥) is 

at high level where (�̅�𝑥) = 3.50 , SD = .759 (low 

distribution), the vocabulary’s average mean (�̅�𝑥) is at 

moderate level where (�̅�𝑥)  = 3.48 , SD = .762 (low 

distribution), the fluency’s average mean (�̅�𝑥) is at 

moderate level where (�̅�𝑥) = 3.47 , SD = .774 (low 

distribution), the structure’s average mean (�̅�𝑥) is at 

moderate level where (�̅�𝑥) = 3.36, SD = .830 (low 

distribution). 

6. The research hypothesis 1-4 tests with 

reference to age, endorsement level, education and 

experience reveals that there is no significant difference 

at 0.05 pertaining to the perception of the ICAO 

language proficiency requirement, therefore, it is 

concluded that all research hypothesis is denied and will 

accept the research result instead.  
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Discussion 

   The research found that different personal 

factors which are age, endorsement level, education and 

experience of the P.A.E. at Suvarnabhumi Airport 

shows no significant different. Haven, this research 

believes that there are explanation readers the research 

findings : Regarding the P.A.E. / air traffic controller, 

the profession as an air traffic controller require 

tremendous training in all facets including the aviation 

phraseology and most recent is the language proficiency 

requirement of the ICAO where all P.A.E. must be 

endorsed at least the level 4 to be operational qualified. 

The air traffic controllers certainly must be able to 

interact well with other individuals e.g. pilots, air traffic 

control associates and other airmen besides they have to 

be current on their license. The P.A.E. who passed the 

ICAO language proficiency test must have had adequate 

preparation in 6 dimensions which are pronunciation, 

structure, vocabulary, fluency, comprehension, and 

interaction. Moreover, air traffic control is universally 

and highly, regulated so, rules and responsibilities are to 

be adhere at all time. However, there are some 

relationships between Mead’s, (1934) and the ICAO’s 

prescription regarding the language proficiency 

requirement. (ICAO DOC 9835 AN/453 2010). The 

ICAO stipulates that the proficiency is not only 

knowledge of a set of grammar rules, vocabulary and 

kinds of sound being said but also a complicated 

interaction of the knowledge with a number of skills 

and abilities while mead’s theory explains that the 

symbolic interaction perspective theory features three 

activities in which the self is developed: language, play 

and game. Language lets individuals take 

responsibilities on the role of others and permit people 

to respond accordingly to his or her gesture. During 

play, individuals pretend to take role of others and try to 

show the likelihood of others. As for the game, the 

individual is expected to understand the role of 

everyone else involved with his or her in the gram and 

must group the rules of the game. So when the P.A.E. 

have passed as qualified training as air traffic 

controllers and the ICAO language proficiency 

requirement and engaged in their routine work in the 

capacity of  the air traffic controller where language lets 

individual take responsibilities on the role of others and 

permit people (pilots) respond according to his or her 

gesture (vocal communication) through complicated 

interaction and the self is developed and understand the 

role of curry one else, therefore the experience, 

knowledge and the language proficiency are also being 

developed as well. Ultimately those personal factors 

have produced the facts that there is no significant 

difference of perception of the P.A.E. regarding the 

ICAO language proficiency requirement as shown in 

the research findings. 

 

Suggestion 

Concerning the Pronunciation, the analysis 

discovers that the frequency of the application of the 

respondents is at moderate level, therefore this research 

believes that there is room for improvement in this 

particular area.  Each respondent should receive 

ongoing support  such as continuing education catered 

to one’s need relevant to the goal set forth by the ICAO 

Language Proficiency Requirement Guidelines such as 

rhythm and intonation where can be taught by linguistic 

experts preferably the native ones or near native caliber 

throughout their career. 
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Concerning the Comprehension, the analysis 

reveals that the frequency of the application of the 

respondents is at high level, however, the skill level can 

be elevated to the next level. The respondents should 

receive ongoing support such as continuing education 

designed to their needs but relevant to the ICAO 

Language Proficiency Requirement Guideline i.e. clear 

and accurate information transfer skill that will 

eventually result in improvement of the communication 

during their operational environment. 

Concerning the Vocabulary: the analysis 

shows that the frequency of the application of the 

respondents is at moderate level, nevertheless, 

improvement can be achieved. The respondents should 

receive ongoing support in the form of continuing 

education, specifically providing them with their needs 

relevant to the ICAO Language Proficiency 

Requirement Guideline. The training should include 

important aspects such as choice of word, idiomatic 

expressions and style and by all means, the training 

should be done by the linguistic experts possibly the 

native or the near native caliber of the English language. 

Concerning the Structure; the analysis shows 

that the frequency of the application of the respondents 

is at moderate level, nonetheless, steps can be taken to 

further their skills. The respondents should receive the 

ongoing support in the form of continuing education 

that can enhance their needs but relevant to the ICAO 

Language Proficiency Requirement Guideline and the 

training should include grammar, sentence pattern, 

global meaning and local meaning necessary to reach 

their maximum potentials. 

Concerning the Fluency, the analysis shows 

that the frequency of the application of the respondents 

is at moderate level. At any rate, their skills can be 

improved in the form of continuing education purposely 

which, will increase their linguistic skills relevant to the 

ICAO Language Proficiency Requirement Guidelines. 

Such education training program  include how to reach 

the naturalness of speech production, how to get rid of 

the inappropriate  hesitation and pause that interfere 

with communication. 

Concerning Interaction, the analysis reveals 

that the frequency of the application of the respondents 

is at high level. In order to extend their skills, it is 

imperative that some form of continuing education 

program be implemented so as to adhere to the ICAO 

Language Proficiency Requirement Guidances. Such 

program should, for example, include how to respond 

appropriately to verbal and non verbal cues and so on. 

 

Recommendation  

 Prior to this research, the researcher had 

considered incorporation of the P.A.E. (air transport 

pilot) from Thai Airways with the P.A.E. (air traffic 

controller) at Sumarnabhumi Airport on the perception 

and Application of the ICAO Language Proficiency 

Requirement in the thesis proposal. Notwithstanding the 

consideration to include the air transport pilot in the 

research design, the time constraint allows insufficient 

preparation. Therefore, future research may include the 

aforementioned topic for the benefit of the aviation 

community.
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการในคลงัสินคา้  
ระหวา่งประเทศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 Job Performance Satisfaction of Thai Airways Operation Staffs 
 At International Thai Cargo Warehouse 

                                                                                                                                                                  เฉลิมพล พะโยมศรี และ พจนา สิมาเสถียร                         
 
บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของพนกังานฝ่าย
ปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานเฉล่ียโดยรวมในคลงัสินคา้ระหวา่งประทศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) (2) ศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ฯ 
การวิจยัไดน้าํเอาทฤษฎี 2 ปัจจยัของ เฮอร์ซเบิร์ก มาเป็นแนวทางในการวิจยั    กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น
พนกังานฝ่ายปฏิบติัการของบริษทัการบินไทยท่ีทาํงานในคลงัสินคา้ฯ เป็นเพศชายทั้งหมดมีจาํนวน288 คน  วิเคราะห์ 
ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง เม่ือพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของเชฟเฟ่  ผลการวิจยั พบว่า (1)ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการในคลงัสินคา้ฯเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) หากจาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานเป็นรายขอ้ พบวา่ อาย ุการศึกษา อายกุารปฏิบติังานและสายการปฏิบติังานท่ีแตกต่าง
กนั  พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั    
 
คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, พนกังานในคลงัสินคา้ระหวา่งประเทศ, บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 
Abstract 
 

This paper has the objectives to survey and analyze the over all of job performances satisfaction of Thai 
Airways operation staffs at Thai cargo warehouse and the job performances satisfaction of Thai Airways operation 
staffs at Thai cargo warehouse related with personal factors. Concerning the factor affecting satisfaction of Thai 
airways operation staffs by using the two factors of Frederick Herzberg’s theory. The sampling population are 288 
and all of them are males. The data were analyzed and interpreted using statistical techniques included percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one way Analysis of Variance and Scheffe. The research findings were as follows:  
Job satisfaction of Thai airways operation staffs by overall aspect were being as medium level and job satisfaction 
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related with personal factors found that the differ of  age, education level, working experience and line of work and 
job satisfaction were not difference.    
 
Keywords: job performance satisfaction, Thai Airways International, Thai cargo warehouse staff    
 
ความนํา  

ในการปฏิบติังานขององคก์รใดๆท่ีจะให้ประสบ
ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้ น นอกจากระบบงาน 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีดีแลว้ยงัมีปัจจยัท่ีสําคญัคือบุคคล
ในองค์กร  ท่ีจะช่วยผลักดันให้ภารกิจสําเร็จได้ตาม
เป้าหมาย ผู ้บริหารองค์กรต้องสามารถเข้าใจถึงความ
ตอ้งการของบุคคลในองคก์รและผสมผสานความตอ้งการ
นั้นให้เขา้กับจุดมุ่งหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันก็
สามารถทาํใหบุ้คคลมีความพอใจในการปฏิบติังาน  เพราะ
หากบุคลากรมีความพึงพอใจในหน้าท่ีการงาน จะทาํให้
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพพร้อมอุทิศกาํลงักาย กาํลงัใจ
และสติปัญญาให้แก่งานท่ีทําอย่างเต็มท่ี  ทั้ งย ังทําให้
บุคลากรมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลในหน่วยงาน 
บุคคลภายนอกตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องมีการ
ประสานงานร่วมกนั แต่หากบุคลากรไม่มีความพอใจใน
งานก็จะทาํให้องค์กรไม่มีการพฒันา ขาดความเอาใจใส่ 
หลบเล่ียงงาน มาสาย หรือขาดงาน จนทาํให้เกิดความ
เสียหายต่อการทาํงาน (พนัศักด์ิ เนินทรา, 2550)   
นอกจากน้ียงัมีปัญหาจากปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบ
กับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ปัจจัย
ด้านความสําเร็จของการทาํงาน ปัจจัยด้านการยอมรับ 
ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีทํา  ปัจจัยด้านความก้าวหน้า 
ปัจจยัดา้นนโยบาย ปัจจยัดา้นสถานภาพของตาํแหน่งงาน 
ปัจจยัดา้นเงินเดือน รวมถึงปัจจยัดา้นสวสัดิการ ดงันั้นคน
จึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและสําคญัยิ่งต่อองคก์ร  ผลสําเร็จ
ของงานจึงข้ึนอยู่กบัคนและพฤติกรรมของคน ตลอดจน
ปัจจยัต่างๆท่ีมีส่วนเสริมสร้างใหเ้กิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน 

                               คลังสินค้าการบินไทยซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแล
ของฝ่ายการพาณิชยสิ์นคา้และไปรษณียภณัฑ ์บริษทัการ
บินไทย จาํกัด (มหาชน)  เป็นหน่วยธุรกิจท่ีให้บริการ
ขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  มีการ
ให้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศไปในเท่ียวบินเดียวกนั
กับการบริการด้านผู ้โดยสาร  และบริการขนส่งโดย
เคร่ืองบินขนส่งสินคา้เพียงอย่างเดียว มีการให้ บริการ
แบ่ง เ ป็น  2  ส่วน  คือ  การขนส่งสินค้าการบินไทย
ภายในประเทศ  จะให้บ ริการ ท่ีอาคารคลัง สินค้า
ภายในประเทศ ตั้งอยู่ใกลก้บัอาคารผูโ้ดยสารและ การ
ให้บริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของสายการบิน
ไทยและสายการบินลูกค้า  จะให้บ ริการ ท่ีอาคาร
คลังสินคา้การบินไทยระหว่างประเทศ   ตั้ งอยู่ในเขต
ปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ   แบ่งหนา้ท่ีออกเป็น 2 
ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติัการซ่ึงเป็นพนักงาน
ส่วนใหญ่ ในปัจจุบนัจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีไม่ดีนกั 
ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน นํ้ามนัท่ีราคาแพง มีคู่แข่งทางการบิน
มากข้ึน อีกทั้งบริษทัมีแผน การซ้ือเคร่ืองบินลาํใหม่เขา้
มาเพ่ือทดแทนเคร่ืองบินท่ีปลดระวาง ซ่ึงต้องใช้งบ 
ประมาณจํานวนมาก  ทาํให้บริษัทมีนโยบายท่ีจะลด
ค่าใชจ่้าย ไม่รับพนกังานเพิ่มจา้งแรงงานภายนอกเขา้มา
ปฏิบติังานทดแทน  รวมทั้งเงินเดือนค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา 
โบนัสประจาํปี สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บน้อยลง อีกทั้ง
สภาวะแวดลอ้มภายในคลงัสินคา้ฯก็ไม่ดีนัก เช่นระบบ
การระบายอากาศ ควนัและฝุ่ นละออง จากการท่ีผูว้ิจัย
เป็นหัวหน้างาน มีขอ้สังเกตว่าพนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่
ในพื้นท่ีปฏิบติัการ ซ่ึงโดยปกติเป็นงานท่ีค่อนขา้งหนัก
และมีความเส่ียงต่อสุขภาพจากมลภาวะต่าง ๆ มากกว่า
พื้นท่ีปฏิบติังานอ่ืน มีการขาดงาน หลีก เล่ียงงาน มาสาย
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มากข้ึน (แผนกธุรการ ฝ่ายคลงัสินคา้ บริษทัการบินไทย,,            
2555  ) และไม่ใส่ใจกบัการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงใน
แต่ละวนัมีสินคา้เขา้และสินคา้ออกวนัละหลายร้อยตนั 
ทําให้จํานวนของพนักงานท่ีปฏิบัติงานจริงท่ี มีไม่
เพียงพอกบัปริมาณของงานอยู่แลว้ลดนอ้ยลงไปอีกและ
ตอ้งรับภาระของงานมากข้ึนดว้ยซ่ึงอาจทาํให้เกิดความ
เสียหายในการปฏิบติังานได้ จากเหตุดงักล่าวผูว้ิจยั จึง
สนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของพนักงานฝ่าย
ปฏิบติัการ ท่ีมีต่อการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ระหว่าง
ประเทศ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  

      
วตัถุประสงค์การวจัิย 
             1. เพื่อวิเคราะห์ ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานใน
คลังสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน)   
           2.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความ สัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานในคลงัสินคา้ฯ   
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 สมพงษ ์เกษมสิน (2523, หน้า 320-321) ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีจะสร้างส่ิง จูงใจในการทาํงาน 
ประกอบดว้ย 
 1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงิน (financial incentive) เป็น
ส่ิงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้ฏิบติังานโดยตรง ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 2. ส่ิงจูงใจทางตรง (direct incentive) เป็น
ส่ิงจูงใจท่ีมีผลโดยตรงต่อผลผลิตหรือผลงานของ
ผูป้ฏิบัติงาน เช่น การจ่ายค่าจ้างให้สูงข้ึน เม่ือผลการ
ปฏิบติังาน สูงกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
 3. ส่ิงจูงใจทางออ้ม (indirect incentive) เป็น
ส่ิง จูงใจ ท่ี มีผลในทางสนับสนุนหรือส่ง เส ริมให้

ผูป้ฏิบติังานทาํงานไดดี้ข้ึน เช่น การจ่ายบาํเหน็จบาํนาญ 
ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 
 4 .  ส่ิ ง จู ง ใ จ ท่ี ไ ม่ ใ ช่ ตัว เ งิ น  ( non-financial 
incentive) เป็นส่ิงจูงใจท่ีส่วนใหญ่มกัจะสนองตอบต่อ
ความต้องการด้านจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชย การ
ย อม รับ ว่ า  เ ป็ น ส่ วนห น่ึ ง ขอ งห มู่ คณะ  โ อก าส
ความกา้วหนา้ และความมัน่คงในงาน 
 Gilmer et al. (1967, pp. 380-384) ไดท้าํการวิจยั
เก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทาํงานของคนงานข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ คือ 
 1. ความมัน่คงปลอดภยั ได้แก่ ความมัน่คงใน
การทาํงาน การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา 
 2. โอกาสความก้าวหน้าในการทาํงาน ได้แก่ 
การมีโอกาสเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 3. การจัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อสถานท่ีท่ี
ปฏิบติังานอยู่รวมทั้งการดาํเนินงานในการทาํงานของ
หน่วยงานนั้น 
 4. ค่าจ้างและค่าตอบแทน ได้แก่ จํานวนเงิน
รายไดป้ระจาํท่ีไดรั้บ และรายได ้ท่ีจ่ายตอบแทนพิเศษท่ี
หน่วยงานใหผู้ป้ฏิบติังาน 
 5. ลกัษณะงานท่ีทาํ ไดแ้ก่ การไดท้าํงานตรงกบั
ความรู้ความสามารถ 
 6. การนิเทศงานหรือการอบรม ได้แก่ การให้
โอกาสในการหาความรู้ เพิ่มเติมโดย การศึกษาต่อ การ
ฝึกอบรม การดูงาน 
 7.  การติดต่อส่ือสาร  ได้แก่  เ ป็นการติดต่อ
สมัพนัธ์กนัทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 8. สภาพการทาํงาน ไดแ้ก่ แสง สี เสียง อากาศ 
เหมาะกบัการทาํงาน 
 9. ลกัษณะทางสังคม ไดแ้ก่ ความรู้สึกพอใจท่ี
ผูป้ฏิบติังานไดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข เกิด
ความพึงพอใจในการทาํงาน 
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 10. ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์เก้ือกลูต่าง ๆ 
เ ช่น  เ งินบํา เหน็จบํานาญ  สวัสดิการท่ีอยู่อาศัย  ค่า
รักษาพยาบาล 
 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก เฮอร์ซเบร์ก 
(Herzberg) (อา้งถึงใน สมใจ ลกัษณะ, 2543, หนา้ 58) ได้
สรุปถึงความตอ้งการของคนในองค์การหรือการจูงใจ
จากการทาํงานว่า ความพอใจในงานท่ีทาํ และความไม่
พอใจในงานท่ีทาํไม่ได้มาจากปัจจัยกลุ่มเดียวกัน แต่มี
สาเหตุจากปัจจัย 2 กลุ่ม คือ  ปัจจัยจูงใจ (motivation 
factors) กบัปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัอนามยั (maintenance 
or  hygiene factors) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) เป็นส่ิงท่ี
สร้างความพึงพอใจในงานใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคล
รักและชอบงานท่ีปฏิบติัอยู่ และทาํให้บุคคลในองคก์าร
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
  1.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน หมายถึง
ความสําเร็จสมบูรณ์ของงาน  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา การมองเห็นผลงาน ความชดัเจนของงานเป็น
ความสําเร็จท่ีวดัได้จากการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย 
ตามกาํหนดเวลา ความสามารถในการแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังาน และความพอใจในผลการปฏิบติังาน 
  1.2 การยอมรับนับถือ หมายถึงการ
ยอมรับหรือเห็นดว้ยกบัความสาํเร็จ การไดรั้บการชมเชย 
ยกย่อง  ช่ืนชม  เ ช่ือถือ  ไว้วางใจในผลงานหรือการ
ดาํเนินงานจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงถา้หากไม่ไดรั้บการยอมรับนบัถือก็
จะทาํให้เกิดการไม่ยอมรับ การได้รับคาํตาํหนิติเตียน 
หรือการกล่าวโทษ 
  1.3 ลักษณะงาน  หมายถึง  การลงมื
กระทาํหรือการทาํงานเป็นช้ินเป็นอัน ซ่ึงกาํหนดเวลา
เป็นกิจวตัร หรือยืดหยุน่ได ้อาจมีการสร้างสรรคง์าน ไม่
วา่เป็นงานง่ายหรืองานยากเป็นงานท่ีชวนใหป้ฏิบติัไม่น่า
เบ่ือ เป็นงานท่ีส่งเสริมต่อความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็น

งานท่ีมีคุณค่า รวมทั้งสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
หรือทาํงานใหเ้สร็จในเวลาอนัสั้น 
  1.4 ความรับผิดชอบ  หมายถึง การ
จดัลาํดบัของการทาํงานไดเ้อง ความตั้งใจ ความสาํนึกใน
อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ตลอดจนอิสระในการ
ปฏิบติังาน 
  1 . 5  ค ว า มก้ า วหน้ า ใ นตํา แห น่ ง 
หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปล่ียนแปลงในสภาพ
ของบุคคล หรือตาํแหน่ง ในสถานท่ีทาํงาน โอกาสใน
การเล่ือนตาํแหน่งหรือระดบัท่ีสูงข้ึน และมีโอกาสไดรับ
การพัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะท่ีเพิ่มข้ึนใน
วิชาชีพจากการปฏิบติังาน ตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อ 
อบรม ดูงาน 
 2. ปัจจยัคํ้ าจุนหรือปัจจยัอนามยั (maintenance 
or hygiene factors) เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวถึง ปัจจยัคํ้าจุนว่า 
เป็นปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงความไม่พอใจในการทาํงาน และเป็น
ปัจจัยท่ีช่วยให้บุคคลยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
ประกอบดว้ย 
  2.1 นโยบาย/ แผนและการบริหารงาน 
หมายถึง นโยบายในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบาย/ แผนงาน ระเบียบกฎเกณฑ์ในการ
ปฏิบติังานและการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีสร้างความเขา้ใจ
ในการปฏิบติังาน 
  2.2 เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล 
หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรมกับงานท่ี
รับผิดชอบ และขั้นของเงินเดือน สิทธิวนัลา สวสัดิการ
ต่าง  ๆ  เช่น  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตรและ
ผลประโยชนเ์ก้ือกลูอ่ืน ๆ  
  2.3 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และผู ้บังคับบัญชา  หมายถึง  สัมพันธภาพระหว่าง
ผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ทั้งในดา้นการทาํงานและ
ดา้นส่วนตวั ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกลู ความ
รัก สามคัคีและบรรยากาศในการทาํงาน 
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  2.4 สภาพการทาํงาน หมายถึง ความมี
อิสระในการทาํงานและสภาพแวดลอ้มและปัจจยัต่าง ๆท่ี
ช่วยในการปฏิบติังานให้มีความสะดวกคล่องตวั เช่น 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความเป็นสัดส่วนของ
สถานท่ีทาํงาน ส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ  
  2.5 ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความ
มั่นคงของตาํแหน่งงาน การไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ความเป็นธรรมของระบบสัญญาจา้งและ
การประเมินผล การปฏิบติังานและการไดรั้บความเป็น
ธรรมเม่ือมีปัญหาในการทาํงาน 
 จากทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก หากความตอ้งการ
ทางด้านปัจจยัคํ้ าจุนไดรั้บการตอบสนองอย่างไม่เต็มท่ี 
มนุษยจ์ะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถึงแมว้่าจะไดรั้บการ

ตอบสนองอย่างเต็มท่ี มนุษยย์งัพึงพใจไม่ถึงขีดสุดอยู่ดี 
กลบัจะรู้สึกเฉย ๆ ฉะนั้นการตอบสนองความตอ้งการ
ดา้นปัจจยัคํ้าจุนของมนุษยจ์ะเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการลด
ความไม่พึงพอใจในการทาํงานลงเท่านั้น แต่ไม่สามารถ
จะทําให้มนุษย์พอใจได้ในเวลาเดียวกัน  หากความ
ตอ้งการดา้นความจูงใจไดรั้บการตอบสนองอย่างเต็มท่ี 
มนุษยจ์ะรู้สึกพึงพอใจ พร้อมปฏิบติังานดว้ยความรักใน
หน้าท่ี อุทิศตนเองอย่างหนัก รวมทั้งเสียสละทุ่มเททั้ง
แรงกายแรงใจ ให้กบัองคก์ารอย่างไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย 
แต่หากไม่ไดรับการตอบสนอง มนุษยจ์ะรู้สึกเฉย ๆ ไม่
ยินดียินร้าย อาจทาํงานเพียงเพื่อให้งานเสร็จไปวนั ๆ 
เท่านั้น ไม่สนใจท่ีจะอุทิศตนเองแต่อยา่งใด 
 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

  ตวัแปรต้น                 ตวัแปรตาม  
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. การศึกษา 
3.อายกุารปฏิบติังาน 
4.สายการปฏิบติังาน 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนัก 
 งานฝ่ายปฏิบัติการ ในอาคารคลงัสินค้าฯ 
ศึกษาจาก 2 กลุ่มปัจจัยของ เฮร์ซเบร์ก 
1. ปัจจัยจูงใจ 
 1.1 ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
 1.2 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
 1.3 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  
 1.4 ดา้นความรับผดิชอบ   
 1.5 ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 
2.  ปัจจัยคํา้จุน 
 2.1 ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  
 2.2 ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู    
 2.3 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและ  ผูบ้งัคบับญัชา  
 2.4 ดา้นสภาพการทาํงาน    
 2.5 ดา้นความมัน่คงในงาน 
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\สมมติฐานการวจัิย 
           1.      พนกังานฝ่ายปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานใน
คลงัสินคา้ฯ มีระดบัของความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
            2.      พนักงานฝ่ายปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานใน
คลงัสินคา้ฯ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะมีระดบัของ
ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีศึกษาเป็นพนกังานฝ่ายปฏิบติัการท่ี
ปฏิบติังานในคลงัสินคา้ระหว่างประเทศของ บริษทัการ
บินไทย จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 1028 คน และขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 288 คน ซ่ึง
คาํนวณจากสูตรของ  Taro Yamane. (1967)  โดย
กาํหนดใหค้วามเช่ือมัน่ 95 %  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมี
ทั้งหมด37 ขอ้แบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนท่ี 1 เป็นปัจจยัส่วน
บุคคลมีจาํนวน 4 ขอ้ส่วนท่ี 2 เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานจาํนวน 28 ขอ้ ส่วนท่ี 3 เป็น
ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นซ่ึงเป็นคําถาม
ปลายเปิดจํานวน  5 ข้อซ่ึงแบบสอบถามได้ผ่านการ
ทดสอบการใช้งานได้และการวางใจได้โดยมีค่าความ
น่าเช่ือถือ 0.928 และ ค่าความเช่ือมัน่ 0.925    
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยแจก
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
พนักงานฯ ท่ีปฏิบติังานในคลงัสินคา้ฯและตรวจ สอบ
ความถูกตอ้งของแบบสอบถาม นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานและประเดน็ท่ีเก่ียว ขอ้งต่างๆ
ของการวิจยั 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวและ
สองทาง เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยั สาํคญัทางสถิติ 
จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของเชฟเฟ่และ
กาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ผลการวจัิย 
             การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในคลังสินค้าระหว่าง
ประเทศบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
              1.     ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม แสดงจาํนวนและร้อยละ จาํแนกตาม อาย ุ
การศึกษา อายุการปฏิบติังานและสายการปฏิบติังาน มี
ดัง น้ี   ด้านอายุท่ี มีจํานวนมากท่ีสุดคือสูงกว่า  40 ปี 
รองลงมาคือ 30-40 ปี และ ตํ่ากว่า 30 ปี ตามลาํดบั ดา้น
การศึกษาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือระดับปริญญาตรี 
รองลงมาคือตํ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
ตามลาํดบั ดา้นอายกุารปฏิบติังานจาํนวนมากท่ีสุดคือ10-
20 ปี รองลงมาคือมากกว่า 20 ปีและน้อยกว่า 10 ปี
ตามลาํดบั ดา้นสายการปฏิบติังานสินคา้ขาออกมากกว่า
ขาเขา้ 
             2.     ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนกังาน
ฝ่ายปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานโดยรวมในคลงัสินคา้ 
พบว่าพนกังานฝ่ายปฏิบติัการในคลงัสินคา้ฯ   มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง  
( x  =3.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพการทาํงานใน
ระดบัตํ่า ( x =2.36) และพนกังานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานด้านความสําเร็จในการทาํงานในระดับสูง       
( x =3.54) ส่วนด้านอ่ืนๆพนักงานมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง      
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          3.     ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความ 
สมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการท่ีมี
ต่อการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ ฯ โดยเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการใน
คลงัสินคา้ฯ เฉล่ียโดยรวมและในแต่ละดา้น จาํแนกตาม 
อาย ุ ระดบัการศึกษา อายกุารปฏิบติังาน และสายการ
ปฏิบติังาน มีดงัน้ี  
                   3.1     ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นอาย ุ พบว่า
พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานเฉล่ียโดยรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้น พบว่าดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีพนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  จึงทาํการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า
พนกังานท่ีมีอาย ุ ตํ่ากว่า 30 ปี มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ดา้นความ สัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ30-40 ปี อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ตาราง 1 
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในคลงัสินค้าฯ โดยรวมและในแต่ละด้าน 
จาํแนกตามอาย ุ
การปฏิบติังาน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P ผลลพัธ์ 

1. ปัจจัยจูงใจ        
   1.1 ดา้นความสาํเร็จใน   
        การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.405 0.203 0.309 0.735 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 186.873     
 รวม 287 187.278 0.656    
    1.2 ดา้นการไดรั้บการ 
         ยอมรับนบัถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.042 0.021 0.049 0.952 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 120.569 0.423    
 รวม 287 120.611     
   1.3 ดา้นลกัษณะของ 
        งานท่ีปฏิบติั 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.401 0.201 0.358 0.700 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 159.762 0.561    
 รวม 287 160.163     
   1.4 ดา้นความ 
        รับผดิชอบ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.990 0.495 0.734 0.481 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 192.173 0.674    
 รวม 287 193.163     
   1.5 ดา้นความกา้วหนา้ 
        ในตาํแหน่งงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.502 0.251 0.322 0.725 ไม่แตกต่าง 
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การปฏิบติังาน แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P ผลลพัธ์ 

 ภายในกลุ่ม 285 222.109 0.779    
 รวม 287 222.611     
 2. ปัจจัยคํา้จุน        
   2.1 ดา้นนโยบาย/ แผน  
   และการบริหารงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.187 0.093 0.174 0.840 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 152.782 0.536    
 รวม 287 152.969     
  2.2 ดา้นเงินเดือนและ 
   ผลประโยชน์เก้ือกลู 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.796 0.898 1.370 0.256 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 186.784 0.655    
 รวม 287 188.580     
  2.3 ดา้นความสัมพนัธ์ 
   กบัเพ่ือนร่วมงานและ 
   ผูบ้งัคบับญัชา 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.863 1.431 3.009 0.041 แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 135.551 0.476    
 รวม 287 138.413     
  2.4 ดา้นสภาพการ 
  ทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.950 0.975 1.459 0.234 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 190.494 0.668    
 รวม 287 192.444     
  2.5 ดา้นความมัน่คงใน 
  งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.987 0.993 1.765 0.173 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 160.426 0.563    
 รวม 287 162.413     
  รวม ระหว่างกลุ่ม 2 0.920 0.460 0.770 0.481 ไม่แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 285 170.750 0.600    
 รวม 287 171.870     

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

3.2     ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นการศึกษา 
พบว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในแต่

ละด้านพบว่าด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู ้บังคับบัญชาท่ี
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานแตกต่างกัน จึงทาํการทดสอบความ
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แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่   พบว่าในด้าน
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั พนักงานท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกบั
พนกังานท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ และสาํหรับในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน
และผูบ้งัคบับญัชา พนกังานท่ีมี การ ศึกษาตํ่ากว่าปริญญา
ตรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ  งาน  แตกต่างกับ
พนักงานท่ีมี การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ    
                3.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างด้านอายุการ

ปฏิบัติงาน สรุปได้ว่าพนักงานท่ีมีอายุการปฏิบัติงาน
ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเฉล่ียโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู ท่ีพนกังานท่ีมีอายกุาร
ปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอ ใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกนั จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วิธีของเชฟเฟ่  พบว่าพนกังานท่ีมีอายกุารปฏิบติังานตํ่า
กวา่ 10 ปีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นเงินเดือน
และผลประโยชนเ์ก้ือกลู แตกต่างกบัพนกังานท่ีมีอายกุาร
ปฏิบติังาน 10– 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

ตาราง 2 
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในคลงัสินค้าฯ โดยรวมและในแต่ละด้าน 
จาํแนกตามอายกุารปฏิบัติงาน 
การปฏิบติังาน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P ผลลพัธ ์

1. ปัจจัยจูงใจ        
   1.1 ดา้นความสาํเร็จใน   
   การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.244 2.122 3.304 0.058 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 188.034 0.642    
 รวม 287 187.278     
    1.2 ดา้นการไดรั้บการ 
    ยอมรับนบัถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.266 0.133 0.315 0.730 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 120.345 0.422    
 รวม 287 120.611     
   1.3 ดา้นลกัษณะของ 
   งานท่ีปฏิบติั 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.159 1.576 2.867 0.059 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 157.004 0.551    
 รวม 287 160.163     
   1.4 ดา้นความ 
   รับผดิชอบ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.057 0.528 0.784 0.458 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 192.106 0.674    
 รวม 287 193.163     
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การปฏิบติังาน แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P ผลลพัธ ์

   1.5 ดา้นความกา้วหนา้ 
   ในตาํแหน่งงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.326 0.163 0.209 0.812 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 222.285 0.780    
 รวม 287 222.611     
 2. ปัจจัยคํา้จุน        
   2.1 ดา้นนโยบาย/ แผน  
   และการบริหารงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.375 0.187 0.350 0.705 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 152.594 0.535    
 รวม 287 152.696     
  2.2 ดา้นเงินเดือนและ 
   ผลประโยชนเ์ก้ือกลู 

ระหวา่งกลุ่ม 2 6.466 2.733 4.254 0.015 แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 188.114 0.643    
 รวม 287 188.580     
  2.3 ดา้นความสมัพนัธ์ 
   กบัเพื่อนร่วมงานและ 
   ผูบ้งัคบับญัชา 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.470 0.235 0.486 0.616 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 137.943 0.484    
 รวม 287 138.413     
  2.4 ดา้นสภาพการ 
  ทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 8.720 1.860 2.809 0.062 แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 188.724 0.662    
 รวม 28 192.444     
  2.5 ดา้นความมัน่คงใน 
  งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.088 0.044 0.077 0.926 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 285 162.326     
 รวม 287 162.413 0.570    
  รวม ระหว่างกลุ่ม 2 2.520 1.260 2.100 0.057 ไม่แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 285 170.950     
 รวม 287 171.840 0.600    

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  3.4    ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างด้านสายการปฏิบติังาน 

พบว่าพนกังานท่ีมีสายการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั   

 ตาราง 3 
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในคลงัสินค้าฯ โดยรวมและในแต่ละด้าน 
จาํแนกตามสายการปฏิบัติงาน

การปฏิบติังานของพนกังาน สายการปฏิบติังาน    
ขาเขา้ ขาออก t p ผลลพัธ ์

X  S.D. X  S.D
. 

   

1. ปัจจัยจูงใจ        
   1.1 ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 3.23 0.39 3.25 0.34 -0.56 0.575 ไม่แตกต่าง 
   1.2 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.05 0.42 3.05 0.37 -0.05 0.964 ไม่แตกต่าง 
   1.3 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 3.07 0.41 3.12 0.44 -1.03 0.305 ไม่แตกต่าง 
   1.4 ดา้นความรับผดิชอบ 3.25 0.38 3.31 0.39 -1.40 0.162 ไม่แตกต่าง 
   1.5 ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 3.18 0.41 3.10 0.33 1.66 0.099 ไม่แตกต่าง 
2. ปัจจัยคํา้จุน       ไม่แตกต่าง 
   2.1 ดา้นนโยบาย/ แผนและการ 
         บริหารงาน 

2.97 0.47 2.90 0.44 1.46 0.147 ไม่แตกต่าง 

   2.2 ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์
เก้ือกลู 

3.17 0.48 3.23 0.50 -1.03 0.304 ไม่แตกต่าง 

   2.3 ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
         และผูบ้งัคบับญัชา 

3.14 0.38 3.14 0.39 0.16 0.871 ไม่แตกต่าง 

   2.4 ดา้นสภาพการทาํงาน 3.11 0.51 3.08 0.45 0.52 0.606 ไม่แตกต่าง 
   2.5 ดา้นความมัน่คงในงาน 3.48 0.52 3.54 0.45 -1.18 0.239 ไม่แตกต่าง 
รวม 3.18 0.15 3.20 0.15 -0.77 0.444 ไม่แตกต่าง 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
การอภิปรายผล 
 จากปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนกังานส่วนใหญ่
จะมีอายุสูงกว่า  40 ปี  ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  71.88 
เน่ืองจากทาํงานกับบริษทัมาเป็นเวลานานบางคนอยู่
ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งฝ่ายคลงัสินคา้ข้ึนมา พนกังานส่วนน้ีจะมี
ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานสูงมากจะมีอายุการ
ปฏิบติังาน 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.04 และเป็นกาํลงั

หลกัของบริษทั  จะเห็นวา่พนกังานท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี มี
จาํนวนนอ้ยมาก คิดเป็นร้อยละ 2.08 เน่ืองมาจากปัจจุบนั
บริษทัมีนโยบายท่ีจะลดค่าใชจ่้ายไม่รับพนกังานประจาํ
เพิ่มแต่ใชก้ารจดัจา้งแรงงานภายนอกมาทาํงานทดแทน 
ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิด
เป็นร้อยละ 51.74 เพราะพนักงานรุ่นกลาง ๆ ท่ีเขา้มา
ทาํงานบริษทักาํหนดวุฒิการศึกษาไม่เหมือนพนกังานรุ่น
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แรก ๆ สําหรับสายการปฏิบติังานท่ีเป็นหน่วยงานหลกั 
คือ ดา้นสินคา้ขาเขา้และขาออก 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ี
มีสาเหตุมาจากสองกลุ่มปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยั
คํ้าจุนรวมกนัมีจาํนวน 10 ดา้น เม่ือพิจารณาเฉล่ียโดยรวม
แลว้ พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านความพึงพอใจ  พบว่า ด้าน
ความสําเร็จในการทาํงานของพนกังานมีความพึงพอใจ
สูง เพราะพนกังานเห็นวา่ในการปฏิบติังานมีความชดัเจน
มีผลงานสามารถท่ีแกปั้ญหาในการปฏิบติังานและพอใจ
ในผลการปฏิบัติงาน แต่ด้านสภาพการทาํงาน พบว่า 
พนักงานมีความพึงพอใจตํ่า เช่น ในเร่ืองความสะอาด
ของสถานท่ีทํางาน  อุปกรณ์  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ปฏิบติังานไม่เพียงพอ บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณ
งาน  และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปทําให้ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน 
 ดงันั้นสภาพการทาํงานท่ีดีในคลงัสินคา้จะตอ้ง
มีบรรยากาศและลักษณะแวดล้อมท่ีดี มีอุปกรณ์ และ
บุ ค ล า ก ร ท่ี เ พี ย ง พอ จึ ง จ ะป ฏิบั ติ ง า น ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ส่วนดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้น
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านนโยบาย แผน และ
การบริหารงาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล 
ด้านความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน พนกังานมีความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี ้
              จากผลการวิจัยเ ร่ือง  ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการในคลงั สินคา้การ

บินไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า  มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง   และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนกังานมีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานดา้นสภาพการทาํงานในระดบัตํ่า เน่ืองจาก
สถานท่ีปฏิบติังานมีความสะอาดไม่เพียงพอ อุปกรณ์และ
จาํนวนผูป้ฏิบติังานไม่เหมาะสมกบัปริมาณงานทาํให้มี
ความกระตือรือร้นในการทาํงานนอ้ยลง แสดงให้เห็นว่า
สภาพการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ฯ ไม่เหมาะสมและมี
ผลกระ ทบต่อการปฏิบติังานอยา่งมากควรมีการปรับปรุง
และแกไ้ข ดงัน้ี 
 1. อยากให้มีการหมุนเวียนการปฏิบติังานใน
คลงัสินคา้บา้ง 
 2. ผูบ้ริหารควรสร้างความสัมพนัธ์กบัพนกังาน
ระดบัล่างใหม้ากกวา่น้ี 
 3. การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งควรให้เหมาะสม
กวา่น้ี 
 4. อยากให้มีการดูแลดร่ืแงความสาอาดในท่ี
ทาํงานใหม้ากกวา่น้ี 
 5. ตอ้งการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอกบั
ปริมาณงาน 
 6. อยากให้มีการจดัระบบระบายอากาศภายใน
คลงัสินคา้ใหดี้กวา่น้ี 
 7. อยากให้มีการลดเคร่ืองมือท่ีทาํให้เกิดมลพิษ
ในคลงัสินคา้ 
 8. อยากให้มีการข้ึนเงินเดือนและจ่ายโบนสัแก่
พนกังานในทุก ๆ ปี 
 9. อยากให้ความสําคญักบัตวัพนกังานมากกว่า
น้ี 
 10. อยากใหส้วสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล
และการศึกษาบุตรมีมากกวา่น้ี
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ความเครียดทีเ่กีย่วกบังานของพนักงานต้อนรับบนอากาศยานสัญชาติไทย สายการบินอวีเีอ แอร์เวย์ 

Work-Related Stress of Thai Cabin Crew of EVA Airways 

 

                                                                                                                                                             ปฏิมา กนัศิริ และ รศ. ดร. สุธี  อกัษรกิตต์ิ                                                                                                                              

 

บทคัดย่อ 

 วิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเครียดท่ีเก่ียวกบังานของพนกังานตอ้นรับบนอากาศยานสัญชาติไทย 

สายการบินอีวีเอ แอร์เวย ์และตอ้งการเปรียบเทียบระดบัความเครียดของพนกังานตอ้นรับบนอากาศยานสัญชาติไทย 
สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ กับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานท่ีต่างกัน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานตอ้นรับบนอากาศยานสัญชาติไทย สายการบินอีวีเอ 
แอร์เวย ์จาํนวนทั้งหมด 91 คน  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชก้ารทดสอบค่า t–test และF-test  ผลการวิจยัพบว่า 

ระดบัความเครียดท่ีเก่ียวกบังานของพนกังานตอ้นรับบนอากาศยานสัญชาติไทย  สายการบินอีวีเอ แอร์เวย ์โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานตอ้นรับบนอากาศยานรายดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
เงินเดือน และประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกนัมีความเครียดในการทาํงานไม่แตกต่างกนั  
 

คําสําคัญ: ความเครียดเก่ียวกบังาน, พนกังานตอ้นรับบนอากาศยาน, สายการบิน 

 

Abstract 

 This research aims to analyze work-related stress of Thai cabin crews of EVA airways and to compare the 

level of stress in Thai cabin crew with personnel factors. The researcher used questionnaires to survey all Thai cabin 

crews of EVA airways 91 persons. The data collected were analyzed by using the F-test and t-test. The results of this 

research found that overall of work-related stress of Thai cabin crews of EVA airways were at moderate level and the 

impact of personal factors (which were different from sex, age, education, income and working experience) of Thai 

cabin crews of EVA Airways were similar. 

 

Keywords: work-related stress, cabin crew, airline 
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 2 

ความนํา 

ปัจจุบันธุรกิจการบินพาณิชย์มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วและแข่งขนักนัสูง เพ่ือรองรับต่อความ
ตอ้งการของผูโ้ดยสาร และเพ่ือใหผู้โ้ดยสารไดรั้บการ
บริการท่ีดีท่ีสุด  

สายการบิน อีวีเอ แอร์เวย  ์ก็เป็นอีกสายการ
บินหน่ึงท่ีต้องแข่งขันเพ่ือชิงความเป็นเลิศทางด้าน
ธุรกิจการบิน (EVA Airlines, 2012) สายการบินอีวีเอ 

แอร์เวย ์เป็นสายการบินของประเทศไตห้วนั ก่อตั้งโดย 
นายชาง ยุง ฟา ผูบ้ริหารใหญ่บริษทั Evergreen ซ่ึงเป็น
บริษทัขนส่งสินค้าทางเรือรายใหญ่ เร่ิมก่อตั้ งเม่ือ ปี 
ค.ศ. 1989 มีเคร่ืองบินทั้งส้ิน 26 ลาํ มีลูกเรือทั้งส้ิน 
1,701 คน ประกอบดว้ย ลูกเรือสัญชาติไตห้วนั, ไทย, 

ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ลูกเรือไทยมีจาํนวนทั้งส้ิน 91 คน 
เท่ียวบินสาํหรับลกูเรือไทยจะเป็นเท่ียวบินระยะยาว ทั้ง
ในโซนยโุรปและอเมริกา ชัว่โมงบินโดยเฉล่ียนอ้ยกว่า 
120 ชัว่โมงต่อเดือน  

 งานหลกัของพนกังานตอ้นรับบน    อากาศยาน 

(เด็กดีดอทคอม, 2555) มีสองอย่างคือ งานบริการ และ
งานความปลอดภยั สําหรับงานดา้นความปลอดภัย 
หนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวก้คื็อ เพ่ือช่วยชีวิตผูโ้ดยสาร โดยการ
เป็นผูน้าํ ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน และแกปั้ญหาต่างๆ 

เม่ือมีโอกาสเกิดอนัตรายจากการบิน หากแต่ว่างานดา้น
บริการเป็นงานท่ีมีหนา้ท่ีเด่นชดัท่ีพนกังานตอ้นรับบน
อากาศยานตอ้งปฏิบติัอยู่ตลอดเวลา โดยประกอบไป
ดว้ยความเป็นมิตรไมตรี และโอบออ้มอารี ซ่ึงเป็น
หัวใจสําคญัในการให้บริการของสายการบินในการ
ทาํงาน พนกังานตอ้นรับบนอากาศยานจะตอ้งเป็นผูท่ี้
รับผิดชอบส่ิงต่าง ๆ มากมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองบิน ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสาร, เอกสารทางการบิน รวมทั้ง
ปัญหา   ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนบนเคร่ืองบินทั้งหมด รวม
ไปถึงการบินขา้มเขตเวลาและความเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศ ลกัษณะงานมีแนวโน้มทาํให้เกิดความ
เม่ือยลา้และง่ายต่อการไดรั้บความบาดเจ็บ การทาํงาน

ภา ยใต้สถา นกา รณ์ต่า ง  ๆเหล่า น้ีย่อมก่อให้ เ กิด
ความเครียดในการทาํงานข้ึนได ้

ความเครียดในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ไดใ้นชีวิตการทาํงาน ความเครียดในการทาํงานอาจ
ส่งผลกระทบในการทาํงาน เช่น การประมาท เลินเล่อ
ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหก้ระทบต่ออุบติัภยับนอากาศยานได ้
พนกังานตอ้นรับบนอากาศยานจึงควรเรียนรู้และหาวิธี
ยอมรับอย่างถูกวิธี เพ่ือป้องกนัมิใหค้วามเครียดในการ
ทํางานมาเป็นปัจจัยบั่นทอนประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  จากเหตุผลข้างต้นผู ้วิจัย จึงมีความสนใจ
ศึกษาวิจยัถึงความเครียดในการทาํงานของพนักงาน
ตอ้นรับบนอากาศยาน โดยเลือกเก็บขอ้มูลจากสายการ
บิน อีวีเอ แอร์เวย์ และจากพนักงานต้อนรับสัญชาติ
ไทยเป็นกรณีศึกษา 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือสํารวจและวิเคราะห์ความเครียดท่ี
เก่ียวกับงานของพนักงานต้อนรับสัญชาติไทยบน
อากาศยาน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย ์โดยรวมว่าอยู่ใน
ระดบัใด 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเครียดของ
พนักงานตอ้นรับสัญชาติไทยบนอากาศยาน สายการ
บินอีวีเอ แอร์เวย ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั 

 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ความเครียดในการทํางาน  (ชญานุตม ์            

กุสุโมทย,์ 2550) หมายถึง สภาพทางอารมณ์ความรู้สึก
ท่ีมีผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ในการทาํงาน เช่น ตอ้ง
เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ท่ีเป็นการบังคับขู่ เข็ญหรือ
ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ปริมาณงานมากเกินไป ขาด
โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ ความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน
ไม่ดี การเมืองในหน่วยงาน ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีมีผลทาํ
ให้เกิดความกดดนัและเม่ือมีความกดดนัมากจึงทาํให้
เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจซ่ึงก่อให้เกิด
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ผลเสียกับการทํางานโดยจะขัดขวางหรือลดทอน
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ส า เ ห ตุ ข อ ง ค ว า ม เ ค รี ย ด ใ น ก า ร ทํา ง า น
(Warshaw, 1979) แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

ปริมาณงานท่ีมากหรือนอ้ยเกินไป สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ เช่น ลกัษณะของสถานท่ีทาํงาน สารพิษ ฝุ่ น
ละออง เป็นตน้ 

2.  โครงสร้างประกอบไปดว้ย ความยากง่าย
ของงาน มาตรฐานการทาํงานกะ หรือผลดัในการ
ทาํงาน กฎระเบียบท่ีเคร่งครัด ความจาํเจซํ้ าซากของ
งาน เป็นตน้ 

3.  บทบาทในองคก์าร บทบาทของบุคคลใน
องคก์าร เป็นสาเหตุของความเครียด แบ่งออกเป็นความ
สบัสนในบทบาท ความขดัแยง้ในบทบาท 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีก่อใหเ้กิด
ความเครียดในการทํางานนั้ นเกิดจากการขาดการ
ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน การมีความรู้สึกว่าถูก
แบ่งแยกจากการบงัคบับญัชา นอกจากน้ีการติดต่อกบั
ลูกค้าผูม้ารับบริการและบุคคลอ่ืนภายนอกองค์การ
ก่อใหเ้กิดความเครียดในการทาํงานไดเ้ช่นกนั 

5.  การเปล่ียนแปลงในสถานท่ีทาํงาน เช่น 

หวัหนา้ใหม่ เพ่ือนร่วมงานใหม่ การเปล่ียนแปลงกลุ่ม
ทาํงาน วิธีการทาํงาน ทาํใหบุ้คคลเกิดความเครียดได ้

เน่ืองจากบุคคลตอ้งปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน 

ระดับของความเครียด  (กรมสุขภา พจิต 

กระทรวงสาธารณสุข, 2541)  แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1.  ระดบัความเครียดตํ่ากว่าระดบัปกติอย่าง
มาก เป็นระดบัท่ีบุคคลอาจรู้สึกพึงพอใจกบัการดาํเนิน
ชีวิตท่ีเป็นอยู ่

2.  ระดบัความเครียดเกณฑท่ี์ระดบัปกติ เป็น
ระดบัท่ีบุคคลสามารถจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจาํวนัและสามารถปรับตวัต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ระดบัความเครียดสูงกวา่ปกติเลก็นอ้ย เป็น
ระดบัท่ีบุคคลมีความไม่สบายใจอนัเกิดจากปัญหาใน
ชีวิตประจาํวนัหรือปัญหาอุปสรรคท่ียงัไม่ได้รับการ
คล่ีคลายหรือแก้ไข ซ่ึงถือว่าเป็นความเครียดท่ีพบ
โดยทัว่ไปในชีวิตประจาํวนั 

4.  ระดบัความเครียดท่ีสูงกว่าปกติ  ปานกลาง 

เป็นระดับท่ีเร่ิมมีความเครียดในระดับท่ีค่อนข้างสูง
และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากปัญหา
ทางดา้นอารมณ์ท่ีมีสาเหตุมาจากปัญหาความขดัแยง้
และวิกฤติการณ์ในชีวิต โดยอาจสังเกตไดจ้ากการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายอารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรม การดาํเนินชีวิต ลกัษณะอาการต่าง ๆ จะเพ่ิม
ความรุนแรงมากข้ึนถา้ความขดัแยง้ดงักล่าวยงัคงอยู่ ซ่ึง
ระดบัความเครียดอาจส่งผลกระทบต่อการทาํงานและ
การดาํเนินชีวิตได ้

5.  ระดบัความเครียดท่ีสูงกว่าปกติอย่างมาก 

เป็นระดบัท่ีบุคคลตกอยู่ในภาวะความเครียดหรือกาํลงั
เผชิญกบัภาวะวิกฤติอย่างรุนแรง ถา้ความเครียดใน
ระดบัน้ียงัคงอยู่ต่อไปโดยไม่ไดด้าํเนินการแกไ้ขอย่าง
เหมาะสมอยา่งถกูวิธีอาจนาํไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตท่ี
รุนแรง ซ่ึงเป็นผลเสียต่อตนเองและบุคคลใกลชิ้ดต่อไป
ได ้

ผลกระทบจากความเครียด (Robbins, 2005) 

บุคคลท่ีเผชิญกบัความเครียดสามารถแสดงออกมาได้
หลายลกัษณะ แต่ละคนจะแสดงออกมาในลกัษณะท่ี
แตกต่างกนั สามารถแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

1.  อาการทางร่างกาย พนักงานท่ีมี
ความเครียดมักแสดงอาการทางร่างกายก่อนอาการ
ทางด้านอ่ืน ๆ จากการวิจัย พบว่า ความเครียดเป็น
สาเหตุทาํใหเ้กิดอาการปวดหัว โรคความดนัโลหิตสูง 

ทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงการเผาผลาญอาหาร อาจจะทาํ
ให้เกิดโรคกระเพาะอาหารไดมี้การเปล่ียนแปลงอตัรา
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การเตน้ของหวัใจและจะทาํใหเ้ป็นโรคหัวใจจนถึงขั้น
หวัใจวายได ้

2.  อาการทางจิตใจ ความเครียดจากการ
ทาํงาน อาจเป็นสาเหตุทาํให้ความพึงพอใจในการ
ทาํงานลดลงและเป็นอาการทางจิตใจท่ีเห็นไดช้ดัเจน
ท่ีสุด อาการทางจิตใจอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากความเครียด เช่น 

ความร้อนรนใจ ความกดดนั การไม่สามารถควบคุม
ตนเองได ้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว โกรธง่าย ขาดการ
ยั้งคิด และการตดัสินใจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3.  อาการทางพฤติกรรม พฤติกรรมของ
พนักงานสามารถเปล่ียนแปลงได้ ถา้พนักงานเกิด
ความเครียด เช่น ประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ทาํ
ใหผ้ลผลิตลดลง มีการขาดงานบ่อย จนถึงขั้นลาออก มี
การเปล่ียนแปลงนิสัยการรับประทานอาหาร สูบบุหร่ี
มากข้ึน ด่ืมแอลกอฮอล์หรือเกิดอาการนอนไม่หลบั 

เป็นตน้ 

กา รบริหา รควา มเค รียด  (รั งสรรค ์     

ประเสริฐศรี, 2548) สามารถทาํไดด้งัน้ี 

1. วิธีการในระดบับุคคล เช่น การบริหารเวลา 

การออกกาํลงักาย การพกัผอ่น การเขา้กลุ่มทางสงัคม 

2.  วิธีการในระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ การกาํหนด
เป้าหมายท่ีแน่นอน การให้พนกังานมีส่วนร่วม การ
พูดคุยกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เป็นตน้ 

ทฤษฎี SHELL Model (Edwards

 

, 1972) 

เร่ิมตน้จากการนาํแนวความคิดเร่ืองคน, เคร่ืองจกัรและ
ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน ต่อมาในปี ค.ศ.1987 

Hawkins ไดน้าํมาปรับเปล่ียนประยุกต์เพ่ิมเติมเป็น
ไดอะแกรมรูปส่ีเหล่ียมซ่ึงประกอบไปด้วย  4 

องคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ดงัภาพ 

ภาพ 1 SHEL Model 

 

ทฤษฎี SHEL Model นั้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 

ประการท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 

 S = Software ไดแ้ก่ คู่มือ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎเกณฑต่์าง ๆ  
 H = Hardware ไดแ้ก่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

 E = Environment ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังาน  
 L = Liveware ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังาน 

สําหรับการปฏิบัติงานด้านการต้อนรับบน
อากาศยานมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ตาม
แบบของทฤษฎีตวัแบบ SHEL เช่นเดียวกนั โดย
พนักง า น ต้อ นรั บบ นอ า กา ศย า น นั้ น จํา เ ป็ นต้อ ง
ทาํการศึกษาคู่มือและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ให้เขา้ใจ 

เพ่ือนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

อีกทั้ งต้องทําการศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้เกิดความชาํนาญ เช่น การใช้
อุปกรณ์ป้องกนักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ และตอ้ง
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและระบบการทาํงานท่ี
แตกต่างจากการทาํงานทัว่ไป เพราะตอ้งผลดัเวรกนั
ปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง รวมทั้งตอ้งรู้จกัการใช้
ภาษาและควบคุมอารมณ์ในการติดต่อส่ือสารและ
ประสานงานกบัหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ เป็น
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อย่างดีทั้งน้ี หากองค์ประกอบทั้ง 4 ประการไม่มีการ
ประสานงานกนัอยา่งดีแลว้ก็อาจนาํมาซ่ึงความเสียหาย
หรือความผิดพลาดในการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

    

           ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1.  ความเครียดท่ีเก่ียวกับงานของพนักงาน
ต้อนรับสัญชาติไทยบนอากาศยานสายการบินอีวีเอ 
แอร์เวย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

 2.  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานตอ้นรับบน
อากาศยานแตกต่างกนัจะมีความเครียดในการทาํงาน
ของพนกังานตอ้นรับบนอากาศยานแตกต่างกนั 

  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชวิ้ธีดาํเนินการวิจยัเชิงสาํรวจ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน
ตอ้นรับบนอากาศยานสัญชาติไทย สายการบินอีวีเอ 
แอร์เวย ์จาํนวนทั้งหมด 91 คน  

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  เ ป็ น
แบบสอบถาม ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนจากการคน้ควา้แนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดย
ผูวิ้จยัแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3 ส่วน ดงัน้ีคือ  

ส่วนท่ี 1 เป็นเป็นคาํถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของพนกังานตอ้นรับสัญชาติไทยบน อากาศยาน
สายการบินอีวีเอ แอร์เวยไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สูงสุดท่ีไดรั้บ รายไดเ้ฉล่ียทั้งหมด และประสบการณ์
การทาํงาน จาํนวน 5 ขอ้ โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบ
เลือกตอบหลายตัวเลือก โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียวท่ีสอดคลอ้งกบัตนเองมาก
ท่ีสุด  

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของ
พนักงานตอ้นรับสัญชาติไทยบนอากาศยาน สายการ
บินอีวีเอ แอร์เวยเ์ก่ียวกับความเครียดจากการทาํงาน 
เ ป็นคําถา มปลายปิด โดยแบ่งปัจจัย ท่ี ก่อให้ เ กิด
ความเครียดในการทาํงานของพนักงานต้อนรับบน
อากาศยานสายการบินอีวีเอ แอร์เวย ์โดยยึดหลกัการ 

SHEL Model เป็น 4 หมวดไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจาก
ผู ้ปฏิบัติงาน ,  ปัจจัย ท่ี เ กิดจากกฎระเบียบในการ
ปฏิบติังาน, ปัจจยัท่ีเกิดจากอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
และปัจจยัจากส่ิงแวดลอ้มในท่ีทาํงาน จาํนวน 20 ขอ้ 
โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความคิดเห็น
เพียงตวัเลือกเดียว 

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิด เก่ียวกบัความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเครียด
จากการทาํงานของพนักงานตอ้นรับสัญชาติไทยบน
อากาศยานสายการบินอีวีเอ    แอร์เวย ์โดยเป็นคาํถามท่ี
ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- รายได ้
- ประสบการณ์การทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเครียดเกยีวกบังานเกดิ
จาก 
 
- ผูป้ฏิบติังาน 
- กฎระเบียบในการ  
   ปฏิบติังาน 
- อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
   เคร่ืองใช ้
- ส่ิงแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

           การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู โดยแจกแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัจดัสร้าง ข้ึนใหก้บั
พนกังานตอ้นรับสญัชาติไทยบนอากาศยานสายการบิน
อีวีเอ แอร์เวย์ จํานวน 91 คน โดย ผูวิ้จัยเป็นผูแ้จก
แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง เพ่ือ
นําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู ้วิจัยใช้โปรแกรม
สํ า เ ร็ จ รู ป ท า ง ส ถิ ติ  ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถิ ติ ด้ว ย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ไดม้าจากแบบสอบถามทั้งหมด  
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

             1.  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล จากขอ้มูล
ส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สูงสุดท่ีได้รับ รายได้ทั้ งหมดเฉล่ียต่อเดือน และ
ประสบการณ์การทํางาน ใช้ค่าสถิติร้อยละอธิบาย
ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานตอ้นรับสัญชาติไทย
บนอากาศยานสายการบินอีวีเอ แอร์เวย ์

           2.  การวิเคราะห์การพิสูจนส์มมติฐาน จากขอ้มลู
ส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม คือ ความเครียดท่ีเก่ียวกบั
การทาํงานของพนกังานตอ้นรับสัญชาติไทยบนอากาศ
ยาน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย ์ใชค่้าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน, การทดสอบค่าที t-test และF–test ในการ
ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล  
 

ผลการวจัิย 

จากผลการวิจยั เร่ืองความเครียดท่ีเก่ียวกบัการ
ทาํงานของพนกังานตอ้นรับสัญชาติไทยบนอากาศยาน
สายการบินอีวีเอ แอร์เวย ์

สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของพนักงาน
ตอ้นรับสัญชาติไทย ซ่ึงเป็นประชากรทั้งหมด มีเพศ
หญิงจาํนวน 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  

 2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุของพนักงาน
ตอ้นรับสัญชาติไทย ซ่ึงเป็นประชากรทั้ งหมด ส่วน

ใหญ่มีอายุ 26-30 ปี จาํนวน 64 คน (คิดเป็นร้อยละ 
70.330)  รองลงมา คือ อายุ 31-35 ปี จาํนวน 14 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 15.385) และนอ้ยท่ีสุด คือ อายุ 21-25 

ปี จาํนวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.088) ตามลาํดบั  

 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิการศึกษาของ
พนกังานตอ้นรับสัญชาติไทยซ่ึงเป็นประชากรทั้งหมด 
มีปริญญาตรี จาํนวน 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  

4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท้ั้งหมดเฉล่ีย
ต่อเดือนของพนกังานตอ้นรับสัญชาติไทย ส่วนใหญ่มี
รายไดท้ั้งหมดเฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
จาํนวน 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 85.714) รองลงมา คือ 
รายไดท้ั้งหมดเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท  
จาํนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.989) และนอ้ยสุด 

คือ รายไดท้ั้งหมดเฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท 
จาํนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.297) ตามลาํดบั  

5. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์การ
ทาํงานของพนกังานตอ้นรับสัญชาติไทย ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทาํงาน 3 ปี - 6 ปี จาํนวน 50 คน (คิด
เป็นร้อยละ 54.945) รองลงมา คือ มีประสบการณ์การ
ทาํงานมากกว่า 6 ปี  จาํนวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 
32.967) และน้อยสุดคือ มีประสบการณ์การทํางาน
นอ้ยกว่า 3 ปี  จาํนวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.088) 

ตามลาํดบั 

ผลกา รวิจัยพบว่ า  ค่ า เฉ ล่ียควา มคิดเ ห็น
โดยรวมของพนกังานตอ้นรับสญัชาติไทยบน 

อากาศยาน สายการบินอีวีเอ แอร์เวยท่ี์มีต่อความเครียด
ท่ีเก่ียวกับงาน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยได้ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.20 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.444 ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 จากการกาํหนดสมมติฐานขอ้ 2 ท่ีระบุว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานตอ้นรับบนอากาศยาน
แตกต่างกนัจะมีความเครียดในการทาํงานของพนกังาน
ตอ้นรับบนอากาศยานแตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบวา่  
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1. เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีแต่เพศหญิง 
จึงไม่สามารถทดสอบ t-test ได ้

2. พนักงานตอ้นรับสัญชาติไทยบนอากาศ
ยาน สายการบินอีวีเอ แอร์เวยท่ี์มีอายุต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวมต่อความเครียดท่ีเก่ียวกบังานแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. วฒิุการศึกษา เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม
มีแต่ระดบัปริญญาตรี จึงไม่สามารถทดสอบ F-test ได ้

4. พนักงานตอ้นรับสัญชาติไทยบนอากาศ
ยาน สายการบินอีวีเอ แอร์เวยท่ี์มีรายไดท้ั้งหมดเฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมต่อความเครียด
ท่ีเก่ียวกบังานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

5. พนักงานตอ้นรับสัญชาติไทยบนอากาศ
ยาน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ท่ีมีประสบการณ์การ
ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมต่อความเครียดท่ี
เก่ียวกับงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 สามารถจาํแนก
ออกเป็นความคิดเห็นเพ่ิมเติม และขอ้เสนอแนะสาํหรับ
ความเครียดท่ีเก่ียวกบังานของพนกังานตอ้นรับสัญชาติ
ไทยบนอากาศยาน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย ์ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด 

  1.1 เก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหาร ประกาอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 
ผูโ้ดยสาร นักบิน พนักงานภาคพ้ืนดิน พบว่าระดับ
ความคิดเห็นต่อความเครียดต่อพนักงานต้อนรับ
สัญชาติไทย บนอากาศยาน สายการบิน อีวีแอร์ แอร์
เวย ์จะแตกต่างกนัในทาํงานกบัผูโ้ดยสารและนกับิน  

1.2 เก่ียวกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ในการทาํงาน พบว่า พนักงานตอ้นรับมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด ในประเด็นสวสัดิการ
ของลูกเรือแตกต่างกนั ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง
กนั 

  1.3 เ ก่ียวกับอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ิง
อาํนวยความสะดวก พบว่า พนักงานต้อนรับมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียด ในประเด็น
อุปกรณ์ให้ความรู้ ความบนัเทิง แก่ผูโ้ดยสารแตกต่าง
กนั 

  1 . 4  เ ก่ี ยวกับ ส่ิงแวดล้อม พบว่ า 
พนักงานต้อนรับมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด ในประเด็นบรรยากาศในห้องโดยสาร 
(อุณหภูมิ ความช้ืน แสงสว่าง เสียง สี ภาพ ความดัน 
ความแออดัในหอ้งโดยสาร) แตกต่างกนั  
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ตาราง 1 

ผลการวิเคราะห์สถิติเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับสัญชาติไทยบนอากาศยาน สายการบิน    

อีวีเอ แอร์เวย์ ท่ีมีต่อความเครียดท่ีเก่ียวกับงาน จาํแนกตามประสบการณ์

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ความเครียด 

ค่าความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. แปลค่า 

1. เกีย่วกบับุคคล        

   1.1 ผูบ้งัคบับญัชา ระหวา่งกลุ่ม 0.615 2 0.307 0.418 0.659 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 64.682 88 0.735    

 รวม 65.297 90     

   1.2 เพ่ือนร่วมงาน ระหวา่งกลุ่ม 2.746 2 1.374 1.346 0.266 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 89.867 88 1.021    

 รวม 92.615 90     

   1.3 ผูโ้ดยสาร ระหวา่งกลุ่ม 4.797 2 2.399 3.361 0.039 แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 62.807 88 0.714    

 รวม 67.604 90     

   1.4 นกับิน ระหวา่งกลุ่ม 31.516 2 15.758 25.400 0 แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 54.594 88 0.620    

 รวม 86.110 90     

   1.5 พนกังาน  
        ภาคพ้ืนดิน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.678 2 2.339 2.813 0.065 ไม่แตกต่าง 

          ภายในกลุ่ม 73.168 88 0.831    

 รวม 77.846 90     

รวม ระหว่างกลุ่ม 6.021 2 3.011 10.962 0 แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 24.168 88 0.275    

 รวม 30.189 90     

 

2. เกีย่วกบักฎระเบียบและข้อบังคับในการทํางาน 

 

   2.1 มาตรฐานในการ  
         ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.172 2 0.086 0.135 0.874 ไม่แตกต่าง 

          ภายในกลุ่ม 56.114 88 0.638    

 รวม 56.286 90     

   2.2 ตารางการบิน ระหวา่งกลุ่ม 0.908 2 0.454 0.514 0.600 ไม่แตกต่าง 

          ภายในกลุ่ม 77.707 88 0.883    

 รวม 78.615 90     
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ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ความเครียด 

ค่าความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. แปลค่า 

   2.3 การฝึกอบรม ระหวา่งกลุ่ม 1.314 2 0.657 0.761 0.470 ไม่แตกต่าง 

          ภายในกลุ่ม 75.983 88 0.863    

 รวม 77.297 90     

   2.4 การประเมินความ  
         รับผิดชอบ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.915 2 0.457 0.579 0.563 ไม่แตกต่าง 

          ภายในกลุ่ม 69.503 88 0.790    

 รวม 70.418 90     

   2.5 สวสัดิการลกูเรือ ระหวา่งกลุ่ม 7.324 2 3.662 3.537 0.033 แตกต่าง 

          ภายในกลุ่ม 91.094 88 1.035    

 รวม 98.418 90     

รวม ระหว่างกลุ่ม 0.359 2 0.179 0.471 0.626 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 33.517 88 0.381    

 รวม 33.876 90     

 

3. เกีย่วกบัอุปกรณ์ เคร่ืองมอื ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

   

   3.1 อุปกรณ์ในการ ระหวา่งกลุ่ม 1.630 2 0.815 0.955 0.389 ไม่แตกต่าง 

         ปฏิบติังาน ภายในกลุ่ม 75.096 88 0.853    

 รวม 76.725 90     

   3.2 หอ้งสุขาผูโ้ดยสาร ระหวา่งกลุ่ม 2.644 2 1.322 1.714 0.186 ไม่แตกต่าง 

          ภายในกลุ่ม 67.883 88 0.771    

 รวม 70.527 90     

   3.3 ท่ีพกัผอ่นบน ระหวา่งกลุ่ม 6.152 2 3.076 3.639 0.030 แตกต่าง 

         เคร่ืองบิน ภายในกลุ่ม 74.376 88 0.845    

 รวม 80.527 90     

   3.4 ส่ิงอาํนวยความ ระหวา่งกลุ่ม 2.726 2 1.363 1.963 0.147 ไม่แตกต่าง 

         สะดวกในการ 

         เตรียม 

ภายในกลุ่ม 61.120 88 0.695    

         การบริการ  

         ผูโ้ดยสาร 

รวม 63.846 90     

   3.5 อุปกรณ์ใหค้วามรู้ ระหวา่งกลุ่ม 6.072 2 3.036 4.541 0.013 แตกต่าง 

         ความบนัเทิงแก่ผู ้ ภายในกลุ่ม 58.829 88 0.669    

         โดยสาร รวม 64.901 90     
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ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ความเครียด 

ค่าความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. แปลค่า 

รวม ระหว่างกลุ่ม 3.158 2 1.579 3.400 0.038 แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 40.872 88 0.464    

 รวม 44.030 90     

 

4. เกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

       

   4.1 การจราจรในการ 

         เดินทางไปปฏิบติั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.404 2 0.702 1.002 0.371 ไม่แตกต่าง 

         งาน ภายในกลุ่ม 61.629 88 0.700    

 รวม 63.033 90     

   4.2 อากาศแปรปรวน 

         ในการบิน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.737 2 0.369 0.518 0.598 ไม่แตกต่าง 

          ภายในกลุ่ม 62.647 88 0.712    

 รวม 63.385 90     

   4.3 บรรยากาศในหอ้ง ระหวา่งกลุ่ม 5.083 2 2.541 3.378 0.039 แตกต่าง 

         โดยสาร ภายในกลุ่ม 66.214 88 0.752    

 รวม 71.297 90     

   4.4 ความแออนัในหอ้ง ระหวา่งกลุ่ม 8.215 2 4.108 4.911 0.010 แตกต่าง 

         โดยสาร ภายในกลุ่ม 73.609 88 0.836    

 รวม 81.824 90     

   4.5 ระยะเวลาในการ ระหวา่งกลุ่ม 0.098 2 0.049 0.055 0.946 ไม่แตกต่าง 

         พกัผอ่นก่อน ภายในกลุ่ม 78.429 88 0.891    

         ปฏิบติังาน รวม 78.527 90     

รวม ระหว่างกลุ่ม 1.255 2 0.628 1.590 0.210 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 34.735 88 0.395    

 รวม 35.990 90     

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 1.893 2 0.947 5.259 0.007 แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 15.838 88 0.180    

 รวม 17.731 90     
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การอภิปรายผล 

จากการวิจัยพบว่า  ค่า เฉล่ียความคิดเห็น
โดยรวมของพนักงานตอ้นรับสัญชาติไทยบนอากาศ
ยานสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ท่ีมีต่อความเครียดท่ี
เก่ียวกับงาน อยู่ในระดับปานกลางและปัจจัยส่วน
บุคคลของพนกังานตอ้นรับบนอากาศยานแตกต่างกนั
อนัไดแ้ก่ ดา้นอายุ และประสบการณ์การทาํงานของ
พนกังานตอ้นรับบนอากาศยานมีผลต่อความเครียดใน
การทาํงานแตกต่างกนั ส่วนดา้นเพศ วุฒิการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อความเครียดในการทาํงาน
ไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี ้

จากผลการวิจยั เร่ืองความเครียดท่ีเก่ียวกบัการ
ทาํงานของพนักงานต้อนรับสัญชาติไทย บนอากาศ
ยานสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ สามารถนําไปเป็น

แนวทางในการแกปั้ญหาความเครียดในการทาํงานของ
พนกังานตอ้นรับสญัชาติไทยบนอากาศยานสายการบิน
อีวีเอ แอร์เวย ์และสามารถนาํไปขยายผลประยุกตไ์ปยงั
การทาํงานของพนกังานตอ้นรับสัญชาติไทยบนอากาศ
ยานสายการบินอ่ืน ๆ 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการวิจยัต่อยอด โดยนาํผลท่ีไดจ้าก
การวิจยัน้ี ไปปรับปรุงและทดลองการใชง้านจริง เพ่ือ
จะไดวิ้เคราะห์ผลลพัธ์ว่าปัจจยัท่ีเป็นผลมาจากการวิจยั
คร้ังน้ี เป็นไปตามผลลพัธ์ท่ีไดจ้ริงหรือไม่ 

 2.  ควรมีการวิจยักบัพนกังานตอ้นรับสายการ
บินอ่ืน เพ่ือปรับปรุงการทาํงานของพนักงานตอ้นรับ
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ความถี่ของการเกดิเหตุการณ์ทีจุ่ดตัดทางขบัอากาศยานและเส้นทางการจราจรในเขตการบิน   

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

Frequency of Occurrences at Aircraft Taxiway and Service Road Intersection in Airside  

At Suvarnabhumi Airport 

 

                                                                                                                                                    ภาณุพงษ ์คงสาลี และ รศ. ดร. สุธี  อกัษรกิตต์ิ                                                                                                                              

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ ณ จุดตดัทางขบั T1 ถึง T17 และพยากรณ์
ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ท่ีจุดตัดทางขับ ณ ช่วงเวลาต่างๆ วิธีการในการวิจัยใช้ข้อมูลจาก รายงานเก่ียวกับ
ยานพาหนะท่ีตดัหนา้อากาศยานท่ีจุดตดัทางขบัในเขตปฏิบติัการบินสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 

2554 จดัทาํข้ึนโดยงานควบคุมลานจอดอากาศยานและจราจรภาคพ้ืน ส่วนบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบติัการเขตการบิน 
บริษทัท่าอากาศยานไทยจาํกดั (มหาชน) โดยวิเคราะห์สมการถดถอย ผลการวิจยัพบว่า สมการแบบ Logarithmic 

Regression เหมาะสมท่ีจะใชร้ะบุความถ่ีของจาํนวนคร้ังท่ียานพาหนะตดัหนา้อากาศยานท่ีจุดตดัทางขบัและสมการ
แบบ Polynomial Regression เหมาะสมท่ีจะใชร้ะบุความถ่ีระหว่างช่วงเวลากบัจาํนวนคร้ังท่ียานพาหนะตดัหนา้อากาศ
ยานท่ีจุดตดัทางขบั ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ คือ ผลการวิจยันั้นสามารถนาํไปใชก้บัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการ
กาํหนดมาตรการและติดตั้งสญัญาณจราจรรวมถึงอุปกรณ์เซนเซอร์ภายในพ้ืนท่ีเขตการบิน 

  

คําสําคัญ: ยานพาหนะตดัหนา้อากาศยาน, จุดตดัทางขบั, เขตการบิน 

 

Abstract 

 This thesis aims to forecast occurrences of cross cut frequencies at the intersection T1 to T17 and occurrences 

frequencies of the intersection at different time. The research methodology utilizes data derived from report of 

taxiway intersection and vehicle movement in airside at Suvarnabhumi airport taken place during 2009-2011 by 

Ground and Operation Control Officers with regression statistic analyze. Research’s result found that the equation 

Logarithmic Regression is appropriate to identify the frequencies between intersection and the number of time. The 

second result show that Polynomial Regression is appropriate to identify the frequencies between times and number 

of time. The benefits expected from this research are to be able to utilize at Suvarnabhumi Airport for measure 

establishment, traffic light installation and sensor installation in airside. 

 

Keywords: ground service vehicles, aircraft taxiway and service road intersection, airside 
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ความนํา 
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีหนา ท่ีและความ
รับผิดชอบในการใหบริการขนสงทางอากาศ ซึ่งถือเปน
บทบาทหนาท่ีสําคัญในระบบการขนสงทางอากาศใน
การเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหมายหนึ่งไดดวย
ความปลอดภัยและรวดเร็วและการท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนใหประเทศไทยพัฒนาการบริการขนสงท่ีมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล ซึ่งจะนําไปสูการ
ลดตนทุนการทําธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความเช่ือมโยงระบบการขนสงรวมท้ังแผนเช่ือมโยงกับ
ระบบการขนสงทางอากาศของอนุภูมิภาคขางเคียงโดย
บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  สงผลใหกิจการขนสงทางอากาศ
ของประเทศเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้นทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ มิใชเพียงแตควบคุมและสงเสริมใหเกิดการ
บริการของสายการบินเทานั้น ระบบทาอากาศยานยัง
จําเปนตองมีการบริหารจัดการความปลอดภัย และการ
ควบคุมความเส่ียง ซึ่งพ้ืนท่ีแรกท่ีเครื่องบินเขาถึงก็คือ 
พื้นท่ีเขตการบิน ถือเปนจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของ
กิจกรรมดานการบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนหนวย
ธุรกิจหนึ่งใน 6 หนวยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ
ทอท. เริ่มเปดใชงานเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2549 
โดยมีขนาดและที่ต้ังสนามบินดังนี้ ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิมีพื้นท่ีประมาณ 20,000 ไร โดยมีลักษณะเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 4 กิโลเมตร ยาว 8 กิโลเมตร 
หรือประมาณ 32 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นท่ี ตําบล
ราชาเทวะ ตําบลหนองปรือ และตําบลบางโฉลง อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 เนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิ มีการออกแบบใน
ระยะแรกใหมีทางวิ่ง 2 เสนขนานกันโดยมีอาคาร
ผูโดยสารและหลุมจอดอากาศยานอยูระหวางทางว่ิงท้ัง
สองและมีทางขับเช่ือมตอระหวางลานจอดอากาศยานกับ
ทางวิ่ง ทําใหการออกแบบหลุมจอดอากาศยานสวนใหญ
มีลักษณะเปนแถวยาวขนานไปกับทางวิ่ง และหันหัว

เครื่องบินไปในทิศตะวันออกหรือตะวันตกเสียเปนสวน
ใหญ  แตละหลุมจอดอากาศยานมีทางจราจรของ
ยานพาหนะเพ่ือใชเปนเสนทางจราจรสําหรับใหบริการ
อากาศยานตางๆเปนแบบ 2 ชองทางวิ่งสวนกัน ตามแนว
เสนจราจรของยานพาหนะหลุมจอดระยะไกล มีชวงท่ีตัด
ผานกับทางขับหลายจุด โดยเริ่มต้ังแต T1 ถึง T17 โดย 
ตัวอักษร T (อานวา Tango) เปนตัวระบุตําแหนงทางขับ 
(taxiway identification) 
 การขับข่ียานพาหนะขามทางขับท่ีตัดกับ Service 
Road มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุการชนกันระหวาง
อากาศยานกับยานพาหนะท่ีใช เสนทางการจราจร
ดังกลาวดวยความประมาทหรืออาจเกิดจากสภาพอากาศ
ทําใหผูท่ีปฏิบัติงานขับยานพาหนะมองไมเห็นอากาศ
ยานท่ีขับเคลื่อนมาบนทางขับจนทําใหเกิดการชนกันเปน
เหตุใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน อีกท้ังยังสงผล
กระทบตอท าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในด านความ
ปลอดภัยหากสายการบินอื่นๆขาดความเช่ือมั่นในความ
ปลอดภัย  และเปลี่ ยนไปใชสนามบินอื่น ท่ีมีความ
ปลอดภัยและการบริการท่ีดีกวาในแถบเอเชียดวยกัน เชน 
สิงคโปร ประเทศไทยอาจสูญเสียนักทองเท่ียวได การเกิด
อุบัติเหตุข้ึนในแตละครั้งสายการบินจะตองมีคาใชจายท้ัง
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  1.10 รถสําหรับติดเครื่องยนตเครื่องบิน ASU 
(Air Start Unit Truck) เปนรถท่ีใชผลิตอากาศทีมีแรงดัน
ท่ีขีดจํากัดหน่ึง และมีแรงไหลสูงเพื่อใหอากาศท่ีผลิตได
ไปทการหมุนสตารทเครื่องยนตของเครื่องบิน 
  1.11 รถปนกระแสไฟฟา GPU (Ground Power 
Unit) เปนรถจายกระแสไฟฟาใหกับอากาศยานเพื่อใช
อํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสารและอุปกรณตาง ๆ 
บนเครื่องบิน 
  1.12 รถทําความเย็น ACU (Air Condition Unit) 
ใหบริการผลิตความเย็นปอนใหกับอากาศยานผานหอง
ผูโดยสารบนเคร่ืองบินในชวงเวลาการจอดแวะของ
อากาศยาน 
  1.13 รถตูรับสงพนักงานทําความสะอาด (Route 
Van) 

  1.14 รถขนถายตูคอนเทนเนอร  TSP 
(Transporter) จะเปนอุปกรณ ท่ีทําหนา ท่ีรับ-สงตู ใส
สัมภาระจากรถ CPL ใหกับรถแทรคเตอรลากจูงสัมภาระ 
  1.15 ยานพาหนะอ่ืน ๆ หมายถึง รถยนตท่ัวไปที่
ไดรับอนุญาตจากบริ ษัททาอากาศยานไทย  จํากัด 
(มหาชน )  ให เข าไปปฏิบั ติหนา ท่ีในเขตลานจอด           
อากาศยานและรถบริการผูโดยสาร PXB (Passenger 
Bus) มีไวสําหรับรับ-สงผูโดยสารหรือลูกเรือ จากอาคาร
ผูโดยสารไปยังเครื่องบินท่ีจอดอยูหลุมจอดระยะไกล
และรับผูโดยสารจากเครื่องบินท่ีจอดหลุมจอดระยะไกล
เขามายังอาคารผูโดยสาร 
 2. จัดทํากราฟในแตละป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 
 3. จัดทําตารางจุดตัดทางขับท่ีมียานพาหนะตัด
หนาอากาศยานรวม 3 ป ต้ังแต พ.ศ. 2552-พ.ศ.2554 แลว
จัดทํากราฟ 

ตาราง 1 
จุดตัดทางขับท่ีมียานพาหนะตัดหนาอากาศยานรวม  3 ป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 
จุดตัดทางขับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 117 
จํานวนครั้ง 0 2 15 10 0 1 1 4 1 2 3 0 0 0 2 0 0 
 
 จากตาราง 1 จุดตัดทางขับข่ีท่ีมียานพาหนะตัดหนาอากาศยานรวม 3 ป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 สามารถเขียนเปน
กราฟได ดังภาพ 4 
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ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554
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 4. จัดทําตารางลําดับจุดตัดทางขับท่ีมี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานจากมากไปนอย พ.ศ. 
2552-พ.ศ. 2554  
 5. จัดทํากราฟและทดสอบดวยการวิเคราะหการ
ถดถอย (regression analysis) ในการพิสูจนสมมุติฐาน
ขอ 2 ซึ่งมีขอความดังนี้ ความถี่ของการเกิดเหตุการณท่ี
จุดตัดทางขับ ณ เวลาตาง ๆ จะเปน Non –linear 
Regression ดําเนินการดังนี้ 
 5.1 จากรายงานยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ี
จุดตัดทางขับแบงเปนชวงเวลา ต้ังแตป พ.ศ. 2552 – 
พ.ศ. 2554 จัดทําเปนตารางโดยแบงชวงเวลาออกเปน 8 
ชวง ชวงละ 3 ช่ัวโมง 
 5.2 จัดทํากราฟในแตละป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 
2554 
 5.3 จัดทําตารางชวงเวลาท่ีมียานพาหนะตัดหนา
อากาศยานที่จุดตัดทางขับ รวม 3 ป ต้ังแต พ.ศ. 2552-
พ.ศ.2554 แลวจัดทํากราฟ 
 5.4 จัดทําตารางเรียงลําดับชวงเวลาที่มี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับจากมาก
ไปนอย พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2554  
 5.5 จัดทํากราฟและทดสอบดวยการวิเคราะห
การถดถอย (regression analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห ความถี่ของการเกิดเหตุการณ 
ณ จุดตัดทางขับ T1 ถึง T17 จะเปน  
Non –linear Regression  
 กราฟแสดงถึงจุดตัดทางขับและจํานวนครั้งท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับกับ
สมการแบบ Logarithmic ซึ่งคา R2 มีคา 0.8562 
หมายถึง การแปรผันของจํานวนครั้งท่ียานพาหนะตัด
หนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับข้ึนอยูกับจุดตัดทางขับ 
รอยละ 85.62 อีกรอยละ 14.38 เปนคาความ
คลาดเคลื่อน 

 กราฟแสดงถึงจุดตัดทางขับและจํานวนครั้งท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับกับ
สมการแบบ Polynomial ซึ่งคา R2 มีคา 0.8309 หมายถึง 
การแปรผันของจํานวนครั้งท่ียานพาหนะตัดหนา
อากาศยานท่ีจุดตัดทางขับข้ึนอยูกับจุดตัดทางขับ รอย
ละ 83.09 อีกรอยละ 16.91 เปนคาความคลาดเคลื่อน 
 กราฟแสดงถึงจุดตัดทางขับและจํานวนครั้งท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับกับ
สมการแบบ Linear ซึ่งคา R2 มีคา 0.5619 หมายถึง การ
แปรผันของจํานวนครั้งท่ียานพาหนะตัดหนาอากาศ
ยานท่ีจุดตัดทางขับข้ึนอยูกับจุดตัดทางขับ รอยละ 
56.19 อีกรอยละ 43.81 เปนคาความคลาดเคลื่อน 
 ผลการวิเคราะห ความถี่ของการเกิดเหตุการณท่ี
จุดตัดทางขับ ณ เวลาตางๆจะเปน  
Non –linear Regression 
 กราฟแสดงถึงชวง เวลาและจํานวนครั้ ง ท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับกับ
สมการแบบ Logarithmic ซึ่งคา R2 มีคา 0.9272 
หมายถึง การแปรผันของจํานวนครั้งท่ียานพาหนะตัด
หนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับข้ึนอยูกับชวงเวลา รอย
ละ 92.72อีกรอยละ 7.28 เปนคาความคลาดเคลื่อน 
 กราฟแสดงถึงชวง เวลาและจํานวนครั้ ง ท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับกับ
สมการแบบ Polynomial ซึ่งคา R2 มีคา 0.9584 หมายถึง 
การแปรผันของจํานวนครั้งท่ียานพาหนะตัดหนา
อากาศยานที่จุดตัดทางขับข้ึนอยูกับชวงเวลา รอยละ 
95.84 อีกรอยละ 4.16 เปนคาความคลาดเคลื่อน 
 กราฟแสดงถึงชวง เวลาและจํานวนครั้ ง ท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับกับ
สมการแบบ Linear ซึ่งคา R2 มีคา 0.9559 หมายถึง การ
แปรผันของจํานวนครั้งท่ียานพาหนะตัดหนาอากาศ
ยานท่ีจุดตัดทางขับข้ึนอยูกับชวงเวลา รอยละ 95.59 อีก
รอยละ 4.41 เปนคาความคลาดเคลื่อน 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิ จั ย เรื่ อง  ความถี่ ของการ เกิด
เหตุการณ ท่ีจุดตัดทางขับอากาศยานและเสนทาง
การจราจรในเขตการบิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 จากรายงานเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีตัดหนาอากาศ
ยานในเขตปฏิบัติการบินสนามบินสุวรรณภูมิจํานวน 
41 รายงานต้ังแตป พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 นํามา
จัดเรียงใสตารางโดยใชจุดตัดทางขับ T1 ถึง T17 เปน
ตัวกําหนดเพื่อพิสูจนสมมติฐานขอ  1.7.1 และใช

ชวงเวลาทุก ๆ 3 ช่ัวโมงเปนตัวกําหนดเพื่อพิสูจน
สมมติฐานขอ 1.7.2 
การทดสอบสมมติฐาน 
 1. จากการทดสอบสมมติฐานขอ 1 ท่ีระบุวา 
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ ณ จุดตัดทางขับ T1 ถึง 
T17 จะเปน Non –linear Regression  
ผลการวิจัยพบวา  
  จุดตัดทางขับท่ีมียานพาหนะตัดหนาอากาศ
ยานในปพ.ศ.2552 ถึงพ.ศ.2554 รวม 3 ป เรียงลําดับ
จํานวนครั้งจากมากไปนอย คือ T3, T4, T8, T11, T2, 
T10, T15, T6, T7, T9 

 

 
  ภาพ 4 ลําดับจุดตัดทางขับข่ีท่ีมียานพาหนะตัดหนาอากาศยานจากมากไปนอย พ.ศ. 2552- 2554 
 
จุดตัดทางขับท่ีไมมียานพาหนะตัดหนาอากาศยานในป
พ.ศ.2552 ถึงพ.ศ.2554 รวม 3 ป คือ T1, T5, T12, T13, 
T14, T16, T17 
  สมการแบบ Logarithmic Regression เหมาะสม
ท่ีจะใชระบุความถี่ระหวางจุดตัดทางขับกับจํานวนครั้งท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับ เนื่องจากมี
ค า  R2 สู งสุ ด  คื อ  การแปร ผันของจํ านวนครั้ ง ท่ี

ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับข้ึนอยูกับ
ตําแหนงจุดตัดทางขับรอยละ 85.62  
อีกรอยละ 14.38 เปนคาความคลาดเคลื่อน 
  2. จากการทดสอบสมมติฐานขอ 2 ท่ีระบุวา 
ความถี่ของการเกิดเหตุการณท่ีจุดตัดทางขับ ณ เวลา
ตางๆจะเปน Non –linear Regression 
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ความสัมพันธระหวางจุดตัดทางขับและจํานวนครั้งท่ียานพาหนะตัดหนา
อากาศยานที่จุดตัดทางขับ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 
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ภาพ 5 ชวงเวลาท่ีมียานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับเรียงลําดับจากมากไปนอย พ.ศ. 2552- 2554 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จุดตัดทางขับท่ีมียานพาหนะตัดหนาอากาศยาน
ในป พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 รวม 3 ป เรียงลําดับ
จํานวนครั้งจากมากไปนอย คือ T3, T4, T8, T11, T2, 
T10, T15, T6, T7, T9 
 จุดตัดทางขับท่ีไมมียานพาหนะตัดหนาอากาศ
ยานในป พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 รวม 3 ป คือ T1, T5, 
T12, T13, T14, T16, T17 
 สมการแบบ Logarithmic Regression เหมาะสมท่ี
จะใชระบุความถี่ระหวางจุดตัดทางขับกําจํานวนครั้งท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับ เนื่องจากมี
คา R2 สูงสุด คือ การแปรผันของจํานวนครั้งท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับข้ึนอยูกับ
ตําแหนงจุดตัดทางขับรอยละ 85.62 อีกรอยละ 14.38 
เปนคาความคลาดเคลื่อน 

 จากสมมุติฐานขอ 2 ท่ีระบุวา ความถี่ของการเกิด
เหตุการณท่ีจุดตัดทางขับ ณ เวลาตาง ๆ จะเปน Non-
linear Regression 
 ผลการวิจัย พบวา ชวงเวลาท่ีมียานพาหนะตัดหนา
อากาศยานในป พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 รวม 3 ป คือ 
ชวงเวลา 00:00 –02:59, 03:00 – 05:59 
 สมการแบบ Polynomial Regression เหมาะสมท่ี
จะใชระบุความถี่ระหวางชวงเวลากับจํานวนครั้ง ท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับ เนื่องจากมี
คา R2 สูงสุด คือ การแปรผันของจํานวนครั้งท่ี
ยานพาหนะตัดหนาอากาศยานท่ีจุดตัดทางขับข้ึนอยูกับ
ชวงเวลารอยละ 95.84 อีกรอยละ 4.16 เปนคาความ
คลาดเคลื่อน 
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ความสัมพันธระหวางชวงเวลาและจํานวนครั้งท่ียานพาหนะตัดหนา
อากาศยานที่จุดตัดทางขับ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 
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ข้อเสนอแนะ 

 ภายในพ้ืนท่ีเขตการบินท่ีจุดตดัทางขบัสาย T ท่ีมี
ยานพาหนะตดัหนา้อากาศยานระยะกระชั้นชิดตอ้งมีการ
ติดตั้ งสัญญาณจราจรเพ่ือให้ผูข้บัข่ีจอดรอสัญญาณไฟ
ก่อนท่ีจะขับผ่ านจุดตัดทางขับและติดตั้ ง อุปกรณ์
เซนเซอร์เพ่ือนบัจาํนวนรถท่ีว่ิงผา่นจุดตดัทางขบัสาย T 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการบันทึกสถิติยานพาหนะตัดหน้า
อากาศยานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เร่ือง
ความเส่ียงต่อไป 

 2. ควรมีการบันทึกสถิติยานพาหนะท่ีขับผ่าน
จุดตดัทางขบัทั้งหมด เพ่ือใหก้ารวิเคราะห์เร่ืองความเส่ียง
ท่ีจุดตดัทางขบัมีความแม่นยาํมากข้ึน 

 3. ควรมีการวิเคราห์เร่ืองความเส่ียงท่ีจุดตดัทาง
ขับอากาศยานและยานพาหนะในเขตการบิน ณ ท่า
อ า ก า ศ ย า น สุ ว ร ร ณ ภู มิ เ ม่ื อ มี ก า ร ย้า ย ส า ย ก า ร บิ น
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ป ยัง ท่ า อ า ก า ศ ย า น ด อ น เ มื อ ง       
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แรงจูงใจสําหรับพนักงานระดับปฏบัิติการในกจิการธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง โดยตรงกบัการขนส่งของ

บริษทั การบินไทย จํากดั (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Motivation of Thai Airways International Public Company Limited’s Operational Level 

Employees of Business Directly Associated with the Transport at Suvarnabhumi Airport 

 

                                                                                                                                                           ณฐัวฒิุ ชยัวงษ ์และ พจนา  สิมะเสถียร 

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีรายงานผลการสํารวจและวิเคราะห์แรงจูงใจสําหรับพนักงานระดบัปฏิบติัการในกิจการธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัการขนส่งของ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 392 คน และใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากพนักงานระดบัปฏิบติัการซ่ึงแบบสอบถามไดผ้่านการ
ทดสอบในเร่ืองของความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวฒิุและหาค่าความเท่ียงโดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ 

คอนบราค (Cronbach’s alpha) ไดเ้ท่ากบั .956 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ t-test และ F-test ผลการวิจยัพบว่า (1) ความคิดเห็นของพนกังานระดบัปฏิบติัการเก่ียวกบั
ระดบัความสําคญัของแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือทาํการเทียบกบัมาตราวดัของลิเกิร์ต (2) ปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนัดา้นเพศ และระดบัการศึกษา มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของ
แรงจูงใจไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ี
แตกต่างกนัดา้นอาย ุระยะเวลาการทาํงานในหนา้ท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการ และหน่วยงานท่ีปฏิบติังานอยู่ในปัจจุบนัมี
ผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของแรงจูงใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, พนกังานระดบัปฏิบติัการ, การขนส่ง 

 

Abstract 

This article reported on the results of survey and analysis on motivation of  Thai airways international public 

company limited’s operational level employees on  business directly associated with transportation at Suvarnabhumi 

Airport. The sample used in this research were 392 persons from the operational level of employees and data were 

collected by self administrative questionnaires. The questionnaires have been tested on content validity by competent 

person. The Cronbach's alpha coefficient reliability was of .956. The data were analyzed by using frequency, 

percentage, means, standard deviation, inferential statistics including t-test and     F-test. The research revealed that 

(1) the opinion of operational level employees towards motivation was at high level when compared with Likert Scale 

(2) personal factors of the operational level employees of different gender, educational level were not affected on the 

opinion towards the importance of motivation at statistically significant of .05. As for personal factors of operational 
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level employees of different ages, including  working age in the position of operational level employees and current 

department they were affected on the opinion towards the importance of motivation at statistically significant level    

of .05. 

 

Keywords: motivation, operational level employee, transportation 

 

 

ความนํา 

 บริษทั การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นสาย
การบินแห่งชาติท่ีก่อตั้งมา 48 ปีแลว้ แต่วนัน้ีตอ้งเผชิญ
กบัวิกฤตการณ์ราคานํ้ ามนัเพ่ิมสูงข้ึน จนทาํให้บริษทัมี
ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนกว่า 30% ซ่ึงทาํใหต้อ้งแบกภาระตน้ทุนท่ี
สู ง ข้ึ น อ ย่ า ง ห ลี ก เ ล่ี ย ง ไ ม่ ไ ด้  ดั ง นั้ น จึ ง ทํา ใ ห้ ผ ล
ประกอบการในไตรมาสท่ี 2 ปี 2551 ออกมาขาดทุนถึง 9 

พันล้านบาท ผู ้บริหารระดับสูงของการบินไทย ได้
ตดัสินใจทาํ “การลดตน้ทุน”ดว้ยการลดพนักงาน 400-

500 คน ด้วยการทําโครงการให้พนักงานออกก่อน
กาํหนด หรือ Early Retired โดยมีการจ่ายค่าชดเชยใหก้บั
พนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีประมาณ 700 ลา้นบาท จะ
พบวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงจาํเป็นตอ้งมีการตดัสินใจอย่างใด
อย่างหน่ึงอนัจะทาํให้ธุรกิจของบริษทัอยู่รอดต่อไปได ้
ซ่ึงผูบ้ริหารได้เลือกท่ีจะจัดทําโครงการให้ออกก่อน
กาํหนด ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนในระยะยาวได ้แต่ขอ้เสีย
ของการลดต้นทุนในลกัษณะน้ีก็คือ ขวญัและกาํลงัใจ
ของพนกังานจะลดลง และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของ
การทาํงานได ้ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีการสร้างขวญัและ
กําลังใจกับพนักงานท่ีย ังเหลืออยู่  เ พ่ือให้ทํางานกับ
องคก์รอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ และผ่านพน้วิกฤต
ปัญหาท่ีกิจการกาํลงัประสบอยู่น้ีใหไ้ด ้(ปิยาภรณ์  อาสา
ทรงธรรม, 2552)  

 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม บ ริ ษัท ยั ง ส า ม า ร ถ ใ ช้ ห ลัก            

ธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการขององค์กรนั้นได้
เหมือนกันเพ่ือให้เกิดการปกครองท่ีเป็นธรรม เกิดการ
บริหารองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพสู่พนกังานระดบัล่าง 

โดยมุ่งใหเ้กิดความเป็นอิสระในการบริหารงาน  การลด
การควบคุม  ใหผู้บ้ริหารสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตาม
เป้าหมายขององค์กรได ้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้
พ นัก ง า น เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก รั ก อ ง ค์ก ร โ ด ย ท่ี ไ ม่ ห วัง
ผลตอบแทนกเ็ป็นไปได ้ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือสํารวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของ
แรงจูงใจ 

 2.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับระดับ
ความสาํคญัของแรงจูงใจ 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ความคิดเห็นของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
เก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของแรงจูงใจ อยู่ในระดบัมาก
ข้ึนไป 

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับ
ความสาํคญัของแรงจูงใจไม่แตกต่างกนั 

 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 สมพงษ์ เกษมสิน (2517) กล่าวว่า แรงจูงใจมี
ลักษณะเป็นนามธรรม คือ เ ป็นวิ ธีการ ท่ีจะชักนํา
พฤติกรรมผู ้อ่ืนให้ประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
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พฤติกรรมของคนจะเกิดข้ึนได้ต้องมีแรงจูงใจ เหตุน้ี
แรงจูงใจจึงเป็นเร่ืองเก่ียวโยงกับส่ิงเร้า ดังนั้นอาจจะ
กล่าวไดว้า่ แรงจูงใจ หมายถึง ความพยายามท่ีจะชกัจูงให้
ผูอ่ื้นแสดงออก หรือปฏิบติัตามต่อส่ิงจูงใจอาจมีไดจ้าก
ทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้นเอง แต่มูลเหตุจูงใจ
อนัสาํคญัของบุคคล คือ ความตอ้งการ 

  พะยอม วงศ์สารศรี (2545) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
แรงจูงใจ หมายถึง การมีปัจจยั   ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การทาํให้
ต่ืนกลวั การคาดหวงั การใชเ้คร่ืองล่อ และการลงโทษ มา
เป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง
เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือเง่ือนไขท่ีตอ้งการ 

  พวงเพชร วชัรอยู่ (2537) กล่าวถึง “แรงจูงใจ” 

หมายถึง “ส่ิงใด ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการกระทาํ
ข้ึน และ “แรงจูงใจในการทาํงาน” หมายถึง การพยายาม
ใหผ้ลตอบแทนการทาํงานของคนตามความตอ้งการของ
เขา และตอ้งประสานความตอ้งการของคนทาํงานใหเ้ขา้
กบัความตอ้งการของหน่วยงานดว้ย เพ่ือใหบ้งัเกิดผลงาน
ท่ีดีท่ีสุดตามเป้าหมายของการทาํงาน” 

 โศภชา  อรัญวฒัน์ (2549) กล่าวถึง ส่ิงจูงใจ คือ 
วตัถุหรือภาวะใด ๆ ท่ีสามารถเร้าให้เกิดการจูงใจได้ดี 
องค์กรหรือธุรกิจใด ๆ จะบรรลุวตัถุประสงค์ไดก้็ข้ึนอยู่
กบัความร่วมมือของผูป้ฏิบติังาน การท่ีจะใหผู้ป้ฏิบติังาน
ร่วมมือกบัเรานั้นก็ตอ้งอาศยัส่ิงจูงใจ เราอาจแบ่งการจูง
ใจออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือเคร่ืองมือจูงใจ
ในทางกระตุน้ เคร่ืองมือจูงใจในทางบวก 

  1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงิน (financial incentive) เป็นวิธี
ท่ีใชก้นัมานานและยงัคงเป็นวิธีท่ีจะใชต่้อไปไดอี้กนาน 
เพราะเป็นวิธีท่ีมีลกัษณะท่ีมองเห็นได้ง่าย และชัดเจน 
สามารถนาํไปใชค่้อนขา้งไดผ้ลดี ส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงินมีผล
ในการจูงใจทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การจ่ายค่าจา้ง
ให้ สู ง ข้ึ นใ นก รณี ท่ีส า ม า ร ถป ฏิบัติ ง า น ได้สู ง กว่ า
มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงินมีหลายลกัษณะ 
เช่น 

    1.1  การจ่ายโบนสั เป็นการจูงใจท่ีนิยม
กนัมาก เพราะทาํให้พนักงานรู้สึกเหมือนตนเองไดรั้บ
ค่าจา้งสูงข้ึน นิยมจ่ายกนัเป็นงวด ๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 
1 ปี 

    1.2  การแบ่งปันผลกําไร เป็นการ
นาํเอาผลกาํไรมาเฉล่ียให้กบัพนักงาน วิธีน้ีช่วยกระตุน้
ให้พนักงานรักษาผลประโยชน์ของบริษทัมากข้ึน ทั้งน้ี
เพ่ือหวงัผลกาํไรจากการดาํเนินงานนั้นเอง 

   1.3  การใหบ้าํเหน็จ 

    1.4  การให้บาํนาญ ส่วนใหญ่นิยมใช้
ในส่วนราชการ วิธีน้ีจูงใจในแง่ของความมัน่คง จึงถือว่า
บาํนาญเป็นส่ิงจูงใจอย่างหน่ึงท่ีทาํให้คนนิยมเขา้ทาํงาน
ราชการกนั 

  2.  ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน (non-financial incentive) 

ส่ิงจูงใจประเภทน้ีมีผลทางด้านจิตใจ เช่น การยกย่อง
ชมเชย ความมั่นคง ความรักใคร่กลมเกลียวในหมู่
ผูร่้วมงาน เป็นต้น ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินมีหลายลกัษณะ 
เช่น 

    2.1  การยกย่องและยอมรับนบัถือ จะ
ทําให้ผู ้รับเกิดความสุขและความพอใจอันเป็นแรง
กระตุน้ใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงานยิ่งข้ึน 

    2.2  การมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หน่ึงของหมู่คณะ ส่ิงจูงใจแบบน้ีมีความสําคัญมาก
โดยเฉพาะคนเร่ิมเขา้ทาํงานใหม่ ๆ  
    2.3  การแข่งขัน เป็นวิธีการในการ
กระตุน้ใหเ้กิดความพยายามในการทาํงานใหดี้เด่นยิ่งข้ึน 
แต่บางคร้ังอาจจะมีความอิจฉาริษยากนัในหมู่ผูร่้วมงาน 
วิธีน้ีต้องคอยระวังการขัดแย้งกัน-กกการมอบหมาย
อาํนาจหน้าท่ี ถ้ามีการมอบอาํนาจหน้าท่ีให้บุคคลท่ีมี
ความสามารถอย่างเหมาะสม จะทําให้เขาเกิดความ
ภาคภูมิใจว่าผูบ้งัคบับญัชามีความเช่ือใจ การเขา้มีส่วน
ร่วมกับองค์กร เช่น การมีโอกาสเขา้ร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นในนโยบายขององคก์ร เป็นตน้ 
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    2.4  โอกาสก้าวหน้า เม่ือคนเราเข้า
ทาํงาน นอกจากค่าจา้งเงินเดือนแลว้ ความตอ้งการขั้น
ต่อไปคือ ความตอ้งการความกา้วหนา้ เช่น การเล่ือนขั้น
เล่ือนตาํแหน่ง 

    2.5  ความยติุธรรม ทุกคนย่อมตอ้งการ
ความยุติธรรม ไม่มีการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไม่มีความ
เหล่ือมลํ้า ใครทาํดีไดดี้ ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีกาํลงัใจ
และเกิดทศันคติท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชา 

    2.6  การให้ความสนใจอย่างจริงจงัต่อ
ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล เช่น การเอาใจใส่ 
ทกัทาย เยี่ยมเยียน หรือรับเชิญไปร่วมในงานพิธีต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลก็เป็น
แรงจูงใจอย่างหน่ึงซ่ึงผูบ้ริหารองค์กรจาํเป็นตอ้งใชเ้พ่ือ
พฒันาองค์กรและทาํให้พนกังานเกิดแรงจูงใจท่ีส่งเสริม
การปฏิบติังานดว้ย 

 จ รั ส  สุ ว ร ร ณ ม า ล า  ( 2 5 4 6 )  ก ล่ า ว ถึ ง ห ลัก           
ธรรมาภิบาลหรือหลักการปกครองท่ีดีต้องอาศัยการ
กระจายอาํนาจและการกระจายบทบาทหน้าท่ีทั้ งการ
ถ่วงดุล สอดคลอ้ง และส่งเสริมกนัอย่างเป็นระบบ ท่ีมา
แห่งหลกัธรรมาภิบาล เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม ค.ศ. 

1997 จากมติสมชัชาสหประชาชาติท่ีตอ้งการใหป้ระเทศ
สมาชิกทบทวนมาตรการการป้องกัน และควบคุมการ
คอร์รัปชั่น โดยเฉพาะสถาบันท่ีมีหน้า ท่ีปกครองท่ี
เก่ียวข้องกบัประชาชนและมีผลประโยชน์โดยตรงกับ
ประชาชน ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน คือ ความเปล่ียนแปลงต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม มีการปฏิรูประบบในเร่ือง
หลักการมีการลดอํานาจ คานอํานาจ ถ่วงดุล และ
ตรวจสอบทั้งจากบุคคลและกลุ่มบุคคล ดงันั้นภาครัฐจึง
ตอ้งมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยใน
กิจการท่ีดาํเนินการและยกเลิกการสร้างกลุ่มอิทธิพล การ
ใชอ้าํนาจบาตรใหญ่ไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย เพ่ือร่วมกนั
กระทาํการทุจริต (cronyism) รักษากลุ่มผลประโยชน์
ตนเอง รวมถึงการเลือกปฏิบัติ โดยช่วยเหลือพวกตน 

(favoritism) เพ่ือหวงัประโยชน์โดยออ้มในระยะเวลา
ต่อมา 

 จากการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
ผูวิ้จัยสามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจ คือ ส่ิงซ่ึงควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการพลัง
กดดนั หรือ ความปรารถนา ท่ีจะพยายามด้ินรนเพ่ือให้
บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงอาจจะเกิดมาตาม
ธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได ้แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้า
ทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ไดแ้ก่ 
ความรู้สึกตอ้งการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลงั
ชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมเพ่ือ
ทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือตอ้งการนั้น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ ส่ิง
ใดก็ตามท่ีมาเร่งเร้า นาํช่องทาง และมาเสริมสร้างความ
ปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย ์อาจกล่าว
ได้ว่า แรงจูงใจทําให้เกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความ
ตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการเป็นส่ิงเร้าภายในท่ี
สําคญักบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียงัมีส่ิงเร้าอ่ืน ๆ 
เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
การบงัคบัขู่เขญ็ การใหร้างวลัหรือกาํลงัใจหรือการทาํให้
เกิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุใหเ้กิดแรงจูงใจได ้อย่างไรก็
ตามในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดรั้บคาํแนะนาํจาก รศ.ดร. 

สุธี อกัษรกิตต์ิ ไดจ้าํแนกแรงจูงใจเป็น 3 ประเภท ซ่ึงทาํ
ใหง้านวิจยัดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบและครอบคลุมดงัน้ี 

 1. แรงจูงใจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้คือ ความตอ้งการ
ของมนุษยท่ี์สามารถจบัตอ้งเป็นรูปธรรมไดต้ลอดเวลา 
เช่น เงินเดือน โบนสั เหรียญเชิดชูเกียรติ สวสัดิการต่าง ๆ 
รางวลัประจาํปี  ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ 

 2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถจับต้องได้ คือ ความ
ตอ้งการของมนุษยท่ี์เป็นนามธรรม เช่น การยอมรับของ
สั ง ค ม  ก า ร มี สั ม พั น ธ ภ า พ กั บ เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น 
สภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน ความมัน่คงในหน้าท่ี
การงาน การอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ ฯลฯ 

 3.  แรงจูงใจท่ี เกิดจากหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหาร เช่น หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรมหลกัความ
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โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกั
ความคุม้ค่า 

วธีิดําเนินการวจัิย 

รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ
ในกิจการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับการขนส่งของ 
บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จาํนวน 14,485 คน โดยแบ่งตามฝ่ายงานต่าง 
ๆ ดงัน้ี ฝ่ายบริการภาคพ้ืน 3,542 คน ฝ่ายบริการอุปกรณ์
ภาคพ้ืน 2,532 คน ฝ่ายบริการพาณิชยแ์ละไปรษณียภณัฑ ์
1,780 คนฝ่ายครัวการบิน 2,185 คน ฝ่ายช่างบาํรุงอากาศ
ยาน 4,446 คน เน่ืองจาก ทราบขนาดจาํนวนประชากรจึง
ใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร ยา
มาเน่ (สํานักบริการขอ้มูลและสารสนเทศ, 2553)  ได้
จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 390 คน จากนั้นผูวิ้จัยนํา
จาํนวนกลุ่มตวัอย่างมาเทียบสัดส่วนเพ่ือหาจาํนวนกลุ่ม
ตัวอย่างของฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงแทนค่าได้ดังต่อไปน้ี ฝ่าย
บริการภาคพ้ืน 95.447 ≈ 96 คน ฝ่ายบริการอุปกรณ์
ภาคพ้ืน 68.172 ≈ 69 คน ฝ่ายบริการพาณิชยแ์ละ
ไปรษณียภณัฑ ์47.925 ≈ 48 คน ฝ่ายครัวการบิน 58.829 

≈ 59 คน ฝ่ายช่างบาํรุงอากาศยาน 119.706 ≈ 120 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีไดห้ลงัจากการเทียบสัดส่วนเพ่ือนาํไปใช้
การทาํวิจยัในคร้ังน้ีมีทั้งหมด คือ 392 คน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย ส่วน
ท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามปลายปิดแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของแรงจูงใจสําหรับ
พนกังานระดบัปฏิบติังาน ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิด
เก่ียวกบัความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะของผูต้อบ
แบบสอบถาม  เคร่ืองมือผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือโดยทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ อัล ฟ า ข อ ง ค อ น บ ร า ค 
(Cronbach’s alpha) ไดเ้ท่ากบั .956  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี   ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ไดแ้ก่ สถิติ t-test และ F-test 

 

ผลการวจัิย 

ตาราง 1  

ข้อมลูส่วนบคุคล 

 

ป�จจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

  ชาย 198 50.510 

หญิง 194 49.490 

รวม  392 100 

อายุ 

  ตํ่ากว่า 20 ป� 3 0.765 

20 – 35 ป� 229 58.418 

36 – 50 ป� 126 32.143 

มากกว่า 50 ป� 34 8.673 

รวม  392 100 
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 จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการจาํนวน 392 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายร้อยละ 50.510 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-35 ปี
ร้อยละ 58.418 มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญา

ตรีร้อยละ 87.755 มีระยะเวลาการทํางานในหน้าท่ี
พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่อยู่ท่ี 5-15 ปี ร้อยละ 
48.724 และหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันส่วน
ใหญ่อยู่ท่ีฝ่ายบริการภาคพ้ืนร้อยละ 26.276 (ตาราง 1)

 

ตาราง 2  

ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นของ พนักงานระดับปฏิบัติการเก่ียวกับระดับ

ความสาํคัญของแรงจูงใจ  

แรงจูงใจ ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. แปลความหมาย 

1.  แรงจูงใจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ 3.65 .701 มาก 

2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ 3.57 .651 มาก 

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร  3.64 .816 มาก 

รวมทั้งหมด 3.62 .602 มาก 

ระดับการศึกษา 

  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 15 3.827 

ปริญญาตรี 344 87.755 

ปริญญาโท 33 8.418 

สูงกว่าปริญญาโท 0 0 

รวม  392 100 

ระยะเวลาการทํางานในหน้าท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการ 

  น้อยกว่า 5 ป� 87 22.194 

5 – 15 ป� 191 48.724 

16 – 25 ป� 82 20.918 

มากกว่า 25 ป�ขึ้นไป 32 8.163 

รวม  392 100 

หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในป�จจุบัน   

ฝ�ายบริการภาคพื้น 103 26.276 

ฝ�ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น 77 19.643 

ฝ�ายบริการพาณิชย์และไปรษณียภัณฑ์ 57 14.541 

ฝ�ายครัวการบิน 66 16.837 

ฝ�ายช่างบํารุงอากาศยาน 89 22.704 

รวม  392 100 
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ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการเก่ียวกบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.62, 

S.D. = 0.602) จาํแนกเป็น 3 ดา้น ผลการวิจยัพบว่า ใน
ดา้นแรงจูงใจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้แรงจูงใจท่ี 

เกิดจากหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร แรงจูงใจท่ีไม่
สามารถจบัตอ้งได ้อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.65, 3.64, 

3.57ตามลาํดบั ดงัตาราง 2 

  

ตาราง 3  

ผลการวิเคราะห์สถิติเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานระดับ ปฏิบัติการเก่ียวกับระดับความสาํคัญของ

แรงจูงใจ จาํแนกตามเพศ 

แรงจูงใจ t-test p (value) แปลค่า 

1.  แรงจูงใจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ -1.022 .327 ไม่แตกต่าง 

2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ .166 .868 ไม่แตกต่าง 

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร -1.261 .208 ไม่แตกต่าง 

รวมทั้งหมด -.910 .363 ไม่แตกต่าง 

   

ผลการศึกษา เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
พนักงานระดบัปฏิบัติการกบัแรงจูงใจ จาํแนกตามเพศ 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจโดยรวมไม่
แตกต่างกนั (p = .363) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  

โดยจาํแนกเป็น 3 ดา้น   

1.แรงจูงใจท่ีจบัตอ้งได ้

 2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ 
 3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหาร ไม่แตกต่างกนั (p =  .327, .868, .208) 

ตามลาํดบั ดงัตาราง 

ตาราง 4  

ผลการวิเคราะห์สถิติเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานระดับ ปฏิบัติการเก่ียวกับระดับความสาํคัญของ

แรงจูงใจ จาํแนกตามอาย ุ

แรงจูงใจ ค่าความแปรปรวน p (value) แปลค่า 

1. แรงจูงใจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
ระหวา่งกลุ่ม .000 แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม   

2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถ 

จบัตอ้งได ้

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.000 แตกต่าง 

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 
ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.062 ไม่แตกต่าง 

รวมทั้งหมด  .000 แตกต่าง 
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ผลการศึกษา เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
พนักงานระดบัปฏิบัติการกบัแรงจูงใจ จาํแนกตามอาย ุ

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจโดยรวมแตกต่าง
กนั (p = .000) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  

 

โดยจาํแนกเป็น 3 ดา้น 1.แรงจูงใจท่ีจบัตอ้งไดแ้ตกต่าง 

กนั (p = .000) 2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถจับต้องได้
แตกต่างกนั (p = .000) 3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกั        
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ไม่แตกต่างกนั (p =  .062) ดงั
ตาราง 4 

ตาราง 5    

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post-hoc comparison) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ของระดับความคิดเห็นโดยรวม

ของพนักงานระดับปฏิบัติการเก่ียวกับ ระดับความสาํคัญของแรงจูงใจ ท่ีมีอายแุตกต่างกัน 

อายุ ตํา่กว่า 20 ปี 20-35 ปี 36-50 ปี มากกว่า 50 ปี 

ตํ่ากวา่ 20 ปี  * * * 

20-35 ปี *  * ** 

36-50 ปี * *  ** 

มากกวา่ 50 ปี * ** **  

*     P  ≥  0.05   

**   P <  0.05

จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกนั (p = .000) จึงใช้การวิเคราะห์สถิติแบบ
เปรียบเทียบรายคู่ (post-hoc comparison) ดว้ยวิธีของ 

เชฟเฟ่ (Scheffé)  เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของระดบั 

ความคิดเห็น เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ผลการวิจยัพบวา่ อาย ุ
20-35 ปี เทียบกบัอายมุากกวา่ 50 ปี และอาย ุ36-50 ปี 
เทียบกบัอายมุากกวา่ 50 ปี มีระดบัความคิดเห็นของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการกบัแรงจูงใจแตกต่างกนั ดงั
ตาราง 5

ตาราง 6  

ผลการวิเคราะห์สถิติเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการเก่ียวกับระดับความสาํคัญของ

แรงจูงใจ จาํแนกตามระดับการศึกษา 

แรงจูงใจ ค่าความแปรปรวน p (value) แปลค่า 

1. แรงจูงใจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
ระหวา่งกลุ่ม .048 แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม   

2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถ 

จบัตอ้งได ้

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.007 แตกต่าง 

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 
ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.014 แตกต่าง 

รวมทั้งหมด  .051 ไม่แตกต่าง 
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ผลการศึกษา เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของพนักงานระดบัปฏิบติัการกบัแรงจูงใจ จาํแนกตาม
ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับ
ปฏิบัติการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั (p = .051) อย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 โดยจาํแนกเป็น 3 ดา้น 

1.แรงจูงใจท่ีจบัตอ้งไดแ้ตกต่างกนั (p = .048)  

2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ตกต่างกนั 
(p = .007) 3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหาร ไม่แตกต่างกนั (p =  .014) ดงัตาราง 6 

 

 

ตาราง 7  

ผลการวิเคราะห์สถิติเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการเก่ียวกับระดับความสาํคัญของ

แรงจูงใจจาํแนกตามระยะเวลาการทาํงานในหน้าท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการ 

แรงจูงใจ ค่าความแปรปรวน p (value) แปลค่า 

1. แรงจูงใจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
ระหวา่งกลุ่ม .000 แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม   

2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถ 

จบัตอ้งได ้

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.000 แตกต่าง 

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 
ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.275 ไม่แตกต่าง 

รวมทั้งหมด  .000   แตกต่าง 

 

 ผลการศึกษา เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของพนักงานระดบัปฏิบติัการกบัแรงจูงใจ จาํแนกตาม
ระยะเวลาการทาํงานในหนา้ท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีระยะเวลา
การทาํงานในหนา้ท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

 

 

โดยรวมแตกต่างกนั (p = .000) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ี .05 โดยจําแนกเป็น 3 ด้าน 1.แรงจูงใจท่ีจับต้องได้
แตกต่างกนั (p = .000) 2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถจบัตอ้ง
ไดแ้ตกต่างกนั (p = .000) 3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกั   

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ไม่แตกต่างกนั (p =  .275) ดงั
ตาราง 7 
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ตาราง 8   

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (post-hoc comparison) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ของระดับความคิดเห็นโดยรวม

ของพนักงานระดับปฏิบัติการเก่ียวกับ ระดับความสาํคัญของแรงจูงใจ ท่ีมีระยะเวลาการทาํงานในการปฏิบัติหน้าท่ี

พนักงานระดับปฏิบัติการแตกต่างกัน 

 
*     P  ≥  0.05   

**   P <  0.05 

จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ
โดยรวมแตกต่างกนั (p = .000) จึงใชก้ารวิเคราะห์สถิติ
แบบเปรียบเทียบรายคู่ (post-hoc comparison) ดว้ยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffé)  เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ระดับความคิดเห็น เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ผลการวิจัย
พบว่า ระยะเวลาการทํางานในหน้าท่ีพนักงานระดับ
ปฏิบติัการนอ้ยกว่า 5 ปีเทียบกบัระยะเวลาการทาํงานใน
หนา้ท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการมากกว่า 50 ปี ระยะเวลา

การทาํงานในหนา้ท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการระหว่าง 5-

15 ปี เทียบกบัระยะเวลาการทาํงานในหน้าท่ีพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการมากกว่า 50 ปี และระยะเวลาการทาํงาน
ในหน้าท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการระหว่าง 16-25 ปี
เทียบกบัระยะเวลาการทาํงานในหน้าท่ีพนักงานระดับ
ปฏิบัติการมากกว่า 50 ปี มีระดับความคิดเห็นของ
พนักงานระดับปฏิบัติการกับแรงจูงใจแตกต่างกัน ดัง
ตาราง 8 

ตาราง 9  

ผลการวิเคราะห์สถิติเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการเก่ียวกับระดับความสาํคัญของ

แรงจูงใจ จาํแนกตามหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 

แรงจูงใจ ค่าความแปรปรวน p (value) แปลค่า 

1. แรงจูงใจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
ระหวา่งกลุ่ม .000 แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม   

2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถ 

จบัตอ้งได ้

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.000 แตกต่าง 

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 
ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.000 แตกต่าง 

รวมทั้งหมด  .000   แตกต่าง 

ระยะเวลาการ

ทาํงานในการ

ปฏิบัตหิน้าที ่                   

พนักงานระดบั

ปฏิบัตกิาร 

น้อยกว่า 5 ปี 5-15 ปี 16-25 ปี มากกว่า 25 ปี 

นอ้ยกวา่ 5 ปี  * * ** 

5-15 ปี *  * ** 

16-25 ปี * *  ** 

มากกวา่ 25 ปี ** ** **  
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ผลการศึกษา เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของพนักงานระดบัปฏิบติัการกบัแรงจูงใจ จาํแนกตาม
หน่วยงานท่ีปฏิบติังานอยู่ในปัจจุบนั ผลการวิจยัพบว่า 
พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีหน่วยงานท่ีปฏิบติังานอยู่
ในปัจจุบันต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ
โดยรวมแตกต่างกนั (p = .000) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี .05 โดยจําแนกเป็น 3 ด้าน 1.แรงจูงใจท่ีจับต้องได้
แตกต่างกนั (p = .000) 2. แรงจูงใจท่ีไม่สามารถจบัตอ้ง
ไดแ้ตกต่างกนั (p = .000) 3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากหลกั   

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารแตกต่างกนั (p =  .000) ดงั
ตาราง 9 

 

ตาราง 10   

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (post-hoc comparison) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ของระดับความคิดเห็นโดยรวม

ของพนักงานระดับปฏิบัติการเก่ียวกับ ระดับความสาํคัญของแรงจูงใจ ท่ีมีหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันแตกต่าง

กัน 

 
*     P  ≥  0.05   

**   P <  0.05 

 

จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ
โดยรวมแตกต่างกนั (p = .000) จึงใชก้ารวิเคราะห์สถิติ
แบบเปรียบเทียบรายคู่ (post-hoc comparison) ดว้ยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffé)  เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ระดับความคิดเห็น เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ผลการวิจัย
พบว่า หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันของฝ่าย
บริการภาคพ้ืนเทียบกบัฝ่ายครัวการบิน และฝ่ายครัวการ
บินเทียบกับฝ่ายช่างซ่อมบาํรุงอากาศยานระดับความ

คิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการกับแรงจูงใจ
แตกต่างกนั ดงัตาราง 10 

 

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ระดับความคิดเห็น
ของพนักงานระดับปฏิบัติการเก่ียวกับแรงจูงใจอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.62, S.D. = 0.602) เม่ือพิจาณารายดา้น
พบว่า  ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการ
เก่ียวกับแรงจูงใจท่ีสามารถจับต้องไดอ้ยู่ในระดับมาก     

หน่วยงานที่

ปฏิบัตงิานอยู่ใน

ปัจจุบัน 

ฝ่ายบริการ

ภาคพืน้ 

ฝ่ายบริการ

อุปกรณ์ภาคพืน้ 

ฝ่ายบริการพาณิชย์

และไปรษณีย์ภัณฑ์ 

ฝ่ายครัว

การบิน 

ฝ่ายช่างบํารุง

อากาศยาน 

ฝ่ายบริการภาคพ้ืน  * * ** * 

ฝ่ายบริการอุปกรณ์
ภาคพ้ืน 

*  * * * 

ฝ่ายบริการพาณิชย์
และไปรษณียภ์ณัฑ ์

* *  * * 

ฝ่ายครัวการบิน ** * *  ** 

ฝ่ายช่างบาํรุง
อากาศยาน 

* .* * **  
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( X = 3.65, S.D.= .701) (ตาราง 2) เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด อธิบายได้ว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการยงัคงให้
ความสาํคญักบัเงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ 
 เม่ือพิจารณาเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติัการมีผลต่อ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของแรงจูงใจใน
การทาํงานดว้ย ผลการวิจยัพบว่า ความแตกต่างทางดา้น
เพศ และระดบัการศึกษา ส่งผลให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั
แรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั (p = .363, .051

ตามลาํดบั) อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว้ ส่วนความแตกต่าง
ทางด้านอายุ ระยะเวลาการทํางานในหน้าท่ีพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ  และหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
ปัจจุบนั ส่งผลใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกนั (p = .000) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า ถา้องค์กรตอ้งการ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการควร
พิจารณาในเร่ืองของอายุ ระยะเวลาการทาํงานในหนา้ท่ี
พนกังานระดบัปฏิบติัการ และหน่วยงานท่ีปฏิบติังานอยู่
ในปัจจุบนั เน่ืองจากปัจจยัส่วนบุคคลเหล่าน้ีมีผลทาํให้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจแตกต่าง จึงจะทาํใหอ้งคก์ร
บริหารทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู ้บ ริหา รสา มา รถนําผลกา รศึกษา ท่ีได้ไป
ปรับปรุงพฒันาระบบแรงจูงใจเพ่ือให้พนักงานระดับ
ปฏิบติัการสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และเพ่ือขยายผลท่ี
ไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานอ่ืนโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ
ต่าง ๆ 
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ความพงึพอใจของผู้โดยสารระหว่างประเทศชาวไทยมุสลมิ  
ทีม่ีต่ออาหารฮาลาลพร้อมการบริการบนอากาศยานสายการบินไทย 

Satisfaction of Thai Muslim International Passengers for Halal Foods Including Services 
On-Board Air Craft of Thai International Airline 

 
                                                                                                                                                 สรยทุธ สุขประเสริฐ และรศ. ดร. สุธี อกัษรกิตต์ิ 

 
บทคดัย่อ

บทความน้ีวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมีต่ออาหารฮาลาลพร้อมการ
บริการบนอากาศยานสายการบินไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชาวไทยมุสลิม 
จาํนวน 387 คน นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชส้ถิติการวิจยั ที-เทสต ์และ เอฟ-เทสต ์ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจ
โดยรวมของผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชาวไทยมุสลิมท่ีมีต่ออาหารฮาลาลพร้อมการบริการบนอากาศยานสายการบิน
ไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชาวไทยมุสลิมโดยรวมพบว่า
ปัจจยัทางดา้นเพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, อาชีพ และจาํนวนคร้ังในการเดินทางระหว่างประเทศกบัการบินไทยมีความ
แตกต่างกนั 

 
คาํสําคญั :  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร, การบริการอาหารฮาลาลบนสายการบิน, ผูโ้ดยสารชาวไทยมุสลิม 
 
Abstract

The objectives of the thesis are to survey and analyze the satisfaction of Thai Muslim international 
passengers and to analyze the impact of personal demographic data (gender, age, educational degree received, career 
and frequency of travel with Thai international airline) for halal foods, including services on-board aircraft of Thai 
international airline. The tools for research are questionnaires to survey the samples of 387 Thai Muslim international 
passengers. The data collected are analyzed using the t-test and F-test. The results are: for the t-test, it is found that 
the overall satisfaction is in the level of “most”. For the Test of F-test, it is found that: for gender, age, educational 
levels, career, and frequency of travel with Thai international airline, the results are there no different in satisfaction 
at all. 
 
Keywords: satisfaction of passengers, halal foods services on-board of airline, Thai Muslim passengers 
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ความนํา  
การบริการในดานอาหารบนเคร่ืองบินนับเปน

สิ่งสําคัญควบคูไปกับการใหบริการในดานอื่น ๆ เพราะ
เรื่องของอาหารน้ันในแตละชนชาติ ในแตละศาสนาก็มี
ความหลากหลายและมีความละเอียดออนในการบริโภค 
โดยลูกคาของสายการบินสวนหนึ่ง เปนชาวมุสลิม 
ประกอบกับประเทศไทยของเรานอกจากจะเรียกไดวา
เปนเมืองทองเท่ียว  ซึ่งประเทศเราไดมีการตอนรับ
นักทองเท่ียวจากทุกมุมโลกหลายลานคนตอปแลว ยังได
ช่ือวาเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก และในตลาด
ของโลกมุสลิมนั้นมีประชากรผูบริโภคประมาณ 2,000 
กวาลานคนในปจจุบัน (วาติกัน, 2555) อาหารฮาลาล จึง
นับเปนชองทางการตลาดท่ีสําคัญ ซึ่งไทยควรจะตองเจาะ
ตลาดอาหารฮาลาลเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดใหมากข้ึน
รัฐบาลปจจุบันจึงมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลเพื่อการสงออกและไดแปลงนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ท้ังในดานการพัฒนาวัตถุดิบ การ
สงเสริมผูประกอบการ การแสวงหาตลาดและการพัฒนา
กลไกการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล ใหเปนท่ี
นาเช่ือถือและเปนท่ียอมรับของผูบริโภคท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 
 และจากการ ท่ีครั วฮาลาลการบินไทยได
ประกาศใชมาตรฐาน Halal-Q ในป2554 ท่ีผานมา       
(มาตรฐานอาหารฮาลาล, 2554) ซึ่งเปนการไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานสากลในการผลิตอาหารฮาลาลเพ่ือ
จําหนายและใหบริการบนสายการบินของการบินไทยเอง
และของสายการบินอื่น ๆ ท่ีทําการบินผานประเทศไทย 
ทําใหคาดการณไดวาจะมีแนวโนมความตองการอาหาร

ฮาลาลเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งส่ิงเหลานั้นลวนเปนสิ่งท่ีจะ
สงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารชาวมุสลิมในสาย
การบินท่ีมาใชบริการอีกดวย ผูวิจัยจึงเห็นวา สมควรเปน
อยางยิ่งท่ีจะทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูโดยสาร
ซึ่งถือเปนผูบริโภคหลักท่ีมาใชบริการอาหารฮาลาลของ
ครัวการบินไทย เพื่อนําผลท่ีไดนั้นมาทําการวิเคราะห
และเสนอแนะแนวทางใหกับผู ท่ี เกี่ ยวของในการ
ใหบริการอาหารฮาลาลและเพื่อเปนการนําผลลัพธท่ีได
จากการวิจัยไปใชในการปรับปรุงสวนตางๆใหดี
ยิ่งๆข้ึนไป ท้ังนี้ก็เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหเกิดข้ึนกับ
กลุมเปาหมายและสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูโดยสารท่ีมาใชบริการไดมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
    1. เพื่อสํารวจและวิเคราะหความพึงพอใจของ
ผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมีตออาหาร
ฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสายการบินไทย 
    2. เพื่อวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสาร
ระหวางประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมีตออาหารฮาลาล 
พรอมการบริการบนอากาศยานสายการบินไทย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมีตออาหาร
ฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสายการบินไทย 
สามารถนํามาสูการสรางกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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คน โดยขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรการ
กําหนดขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร 
ของ W.G. Cochran ดังนี้ 

n  = p(1-p)(z)2/e2 
    = (0.75)(1-0.75)[(2.58)(2)]/(0.05)2 
    = 387 คน 

ซึ่งตัวแปรในการวิจัยประกอบดวยตัวแปรตน คือ ปจจัย
สวนบุคคลของผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทยมุสลิม 
ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และจํานวนครั้งใน
การเดินทางระหวางประเทศกับการบินไทย ตัวแปรตาม 
คือ ความพึงพอใจของผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทย
มุสลิม ท่ีมีตออาหารฮาลาล และการบริการอาหารฮาลาล 
บนสายการบินไทย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 
สวนคือ  

สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศอายุ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ และจํานวนครั้งในการเดินทางระหวางประเทศกับ
การบินไทยจํานวนท้ังหมด 5 ขอ โดยมีลักษณะเปน
คําถามแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก โดยใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียวท่ีสอดคลองกับ
ตนเองมากท่ีสุด  

สวนท่ี 2 เปนคําถามปลายปดซึ่งจําแนกตามราย
ดาน ท้ังหมด 2 ดานโดยดานท่ี 1 คือดานความพึงพอใจ
ของผูโดยสารท่ีมีตออาหารฮาลาลบนอากาศยาน จํานวน 
13 ขอดานท่ี 2 คือดานความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมี
ตอการบริการอาหารฮาลาลบนอากาศยานจํานวน  13  
ขอ รวม 26 ขอ ซึ่งเปนคําถามเชิงบวกท้ังหมด ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบวัดคาตามระดับความสําคัญโดย
ใชมาตรฐานวัดแบบ ลิเคอรท สเกลค (Likert Scale) ซึ่ง
เปนแบบประเมินคา  5 คําตอบ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด  พึง
พอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  และพึง
พอใจนอยที่สุด 

สวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดจํานวน 3 ขอ 
เกี่ยวกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะในดาน
ความพึงพอใจตออาหารฮาลาล และความพึงพอใจตอ
การบริการของพนักงานตอนรับบนอากาศยาน โดยเปน
คําถามท่ีใหผูตอบแบบสอบถามมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น 

แบบสอบถามผานการทดสอบการใชงานได 
โดยการตรวจสอบเนื้อหาของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามนี้ไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ชุดแลวนํามาทดสอบในดานความเช่ือมั่น 
(reliability) โดยใชคอมพิวเตอรประมวลผล ใชหลักการ
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ 
Cronbach เพื่อทดสอบความเขาใจของขอคําถาม ความ
ถูกตอง และความสมบูรณของการตอบ ซึ่งจากการ
วิเคราะหไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.928 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย นํา
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนแจกใหกับผูโดยสารระหวาง
ประเทศชาวไทยมุสลิม จํานวน 387 คนเพื่อทําการกรอก
ขอมูล  โดยผูวิจัย เปนผูแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อนําไปบันทึกลงรหัสและ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ท้ังนี้ ผู วิ จัยวิ เคราะหขอมูลโดยใชสถิ ติ เ ชิง
พรรณนา บรรยายลักษณะขอมูลของกลุมตัวอยางโดยใช
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ t-test และ F-test เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานท่ีกําหนดไวและเมื่อพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะใช
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต า ง ร า ย คู (Post-hoc 
comparison) โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffé) เพื่อวิเคราะหความ
แตกตางของระดับความคิดเห็นโดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 
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ผลการวิจัย 
จากผลการวิ จั ย  เ รื่ อ งความพึ งพอใจของ

ผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมีตออาหาร
ฮาลาล พรอมการบริการบนอากาศยานสายการบินไทย 
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายดานพบวา 

ดานเพศของผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทย
มุสลิม ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง มีเพศชายจํานวน 180 คน (คิด
เปนรอยละ 46.51) และเพศหญิงจํานวน 207 คน (คิดเปน
รอยละ 53.49) ผลการวิจัยพบวามีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมท่ีมีตออาหารฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศ
ยานสายการบินไทย กลุมตัวอยางซึ่งเปนเพศชาย อยูใน
ระดับมากท่ีสุด (X = 4.28) และเพศหญิงอยูในระดับมาก 
(X = 4.17) ตามลําดับ 

ดานอายุของผูโดยสาร สวนใหญ มีอายุ 25-34 ป 
มีจํานวน 157 คน (คิดเปนรอยละ 40.57)  รองลงมา คือ 
อายุ 18-24 ป จํานวน 104 คน (คิดเปนรอยละ 26.87) และ
สุดทายอายุ17 ปหรือตํ่ากวา จํานวน 1 คน (คิดเปนรอยละ 
0.26) ผลการวิจัยพบวามีระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 
2 ดานของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 25 – 34 ปอยูในระดับมาก
ท่ีสุด (X = 4.35) อายุ 18-24 ป อยูในระดับมาก               
(X = 4.18) และอายุ 17 ปหรือตํ่ากวา อยูในระดับมาก     
(X = 3.77) ตามลําดับ 

ดานวุฒิการศึกษาของผูโดยสาร มีปริญญาตรี 
จํานวน 194 คน (คิดเปนรอยละ 50.13) รองลงมาคือ
ปริญญาโท จํานวน 118 คน (คิดเปนรอยละ 30.49) และ
สุดทายปริญญาเอก จํานวน 15 คน (คิดเปนรอยละ 3.88) 
ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมท้ัง 2 ดาน
ของกลุมตัวอยาง ระดับปริญญาเอก อยูในระดับมากท่ีสุด 
(X = 4.69) รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท อยูในระดับ
มากท่ีสุด (X = 4.28) และสุดทายระดับปริญญาตรี อยูใน
ระดับมาก (X = 4.15) ตามลําดับ 

ดานอาชีพ มีอาชีพทํางานเอกชน จํานวน 107 
คน (คิดเปนรอยละ 27.65) รองลงมาคืออาชีพนักศึกษา 
จํานวน 78 คน (คิดเปนรอยละ 20.16) สวนอาชีพ

เกษตรกรไมมีผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวากลุม
อาชีพท่ีมีความพึงพอใจโดยรวมตออาหารฮาลาลและการ
บริการบนอากาศยานสายการบินไทยมากที่สุดคือ อาชีพ
ครู-อาจารย อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.42) รองลงมา
คืออาชีพขาราชการ อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.39) 
และสุดทายอาชีพทํางานในโรงงาน อยูในระดับมาก        
(X = 3.94) ตามลําดับ 

ดานจํานวนครั้งในการเดินทางระหวางประเทศ
กับการบินไทย มีการเดินทาง 1-2 ครั้ง จํานวน 253คน 
(คิดเปนรอยละ 65.37) รองลงมามีการเดินทาง 3-4 ครั้ง 
จํานวน 76 คน (คิดเปนรอยละ 19.64) และสุดทายไมเคย
เดินทางกับการบินไทยเลยจํานวน 21 คน (คิดเปนรอยละ 
5.43) ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูโดยสารเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางดานจํานวนครั้ง
ในการเดินทางระหวางประเทศกับการบินไทย มีระดับ
ความพึงพอใจท่ีมีตออาหารฮาลาลพรอมการบริการบน
อากาศยานสายการบินไทย ซึ่งเดินทาง 1-2 ครั้ง อยูใน
ระดับมากท่ีสุด (X = 4.26) รองลงมาคือเดินทาง 3-4 
ครั้ง อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.21) และสุดทายไมเคย
เดินทางกับการบินไทย อยูในระดับมาก (X = 3.96) 
ตามลําดับ 

และจากผลจากการศึกษาตามปจจัยสวนบุคคล
ท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมีตออาหาร
ฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสายการบินไทยท่ี
สอดคลองกัน อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.22) ซึ่ง
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมีคามากกวาหรือเทากับ 
3.41 (μ ≥ 3.41) ดังนั้น จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจั ย  เรื่ อง  ความพึงพอใจของ
ผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมีตออาหาร
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ฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสายการบินไทย มี
ประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1. จากการกําหนดสมมติฐานการวิจัยในขอท่ี 1 
ท่ีระบุวา ความพึงพอใจโดยรวมของผูโดยสารระหวาง
ประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมีตออาหารฮาลาลพรอมการ
บริการบนอากาศยานสายการบินไทย อยูในระดับต่ํา 

ผลการวิจั ย  พบวา  คา เฉลี่ ยความพึงพอใจ
โดยรวมของผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ี
มีตออาหารฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสาย
การบินไทยท่ีสอดคลองกัน อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 
4.22) ท้ังนี้ เพื่อทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1ซึ่งระบุวา 
คาเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของผูโดยสารระหวาง
ประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมีตออาหารฮาลาลพรอมการ
บริการบนอากาศยานสายการบินไทย อยูในระดับตํ่า โดย
คาเฉล่ีย (μ) มีคามากกวาหรือเทากับ 3.41 สามารถ
ทดสอบสมมติฐานได ดังนี้ 
สมมติฐานทางสถิติ H0 : μ ≥3.41 

H1 : μ < 3.41 
เม่ือ μ = คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของผูโดยสาร
ระหวางประเทศชาวไทยมุสลิมท่ีมีตออาหารฮาลาลพรอม
การบริการบนอากาศยานสายการบินไทยท่ีสอดคลองกัน 
ซึ่งคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมีคานอยกวา 3.41     
(μ < 3.41) ดังน้ัน จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึ่งไมไป
ตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว  

2. จากการกําหนดสมมติฐานการวิจัยในขอท่ี 2 
ท่ีระบุวา ผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทยมุสลิม ท่ีมี
ปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกัน มีความพึงพอใจตออาหารฮา
ลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสายการบินไทย 
แตกตางกัน ท้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงเปนสมมติฐานยอย 
จํานวน 5 ขอ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยไดใช
คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test สถิติ F-test 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way 

analysis of variance) สําหรับการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน แยกเปนรายดานดังนี้ 

2.1 เพศ 
จากการวิจัยพบวา  ระดับความพึงพอใจตอ

อาหารฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสายการบิน
ไทย อันเนื่องมาจากปจจัยสวนบุคคลทางดานเพศของ
ผูโดยสารระหวางประเทศชาวไทยมุสลิมท่ีแตกตางกัน มี
ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

2.2 อายุ 
จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารระหวางประเทศ

ชาวไทยมุสลิม ท่ีมีอายุแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจ
ตออาหารฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสายการ
บินไทยโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีกําหนดไว 

2.3 วุฒิการศึกษา 
จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารระหวางประเทศ

ชาวไทยมุสลิม ท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีระดับความ
พึงพอใจตออาหารฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยาน
สายการบินไทยโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

2.4 อาชีพ 
จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารระหวางประเทศ

ชาวไทยมุสลิมท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีระดับความพึง
พอใจตออาหารฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยาน
สายการบินไทยโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

2.5 จํานวนครั้งในการเดินทางระหวางประเทศ
กับการบินไทย 
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จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารระหวางประเทศ
ชาวไทยมุสลิม ท่ีมีจํานวนครั้งในการเดินทางระหวาง
ประเทศกับการบินไทยแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจ
ตออาหารฮาลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสายการ
บินไทยโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีกําหนดไว 
 
ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้ 

จากผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจตออาหารฮา
ลาลพรอมการบริการบนอากาศยานสายการบินไทย 
สามารถนําขอเสนอแนะครั้งนี้ไปปรับปรุงแกไข หรือ
ระมัดระวังปจจัยท่ีจะสงผลกระทบตอความพึงพอใจใน
อาหารฮาลาลและการบริการอาหารฮาลาลบนอากาศยาน
ของสายการบินไทยเอง รวมถึงสายการบินอื่น ๆ ท่ีมี
ผูโดยสารเปนชาวมุสลิม ดังนี้ 

1. ควรปรับปรุงเรื่องเวลาในการแจงเพ่ือขอรับ
บริการอาหารฮาลาล เพราะหากลืมแจงโดยผูโดยสารแลว 
อาหารที่เสิรฟบางรายการท่ีสายการบินนํามาบริการ ก็
อาจจะไมใชอาหารฮาลาลโดยตรง (ทําใหเกิดความไม
เช่ือม่ันในการรับบริการ) 

2. ควรเพิ่มความรูความเขาใจเก่ียวกับอาหารฮา
ลาลใหพนักงาน เนื่องจาก “ฮาลาล” ไมใชเพียงแคอาหาร
ท่ีไมมีหมู แตเปนอาหารท่ีตองประกอบจากวัตถุดิบท่ี
ไดมาตามหลักอิสลาม และใหความรูพนักงานเรื่องการ
ปนเปอนของอาหาร ในกรณีท่ีใชภาชนะเดียวกัน 

3. ขอใหจัดอาหารฮาลาลสําหรับทุกสายการบิน 
เพื่อความสะดวกในการใหบริการ 

4. ไมควรท่ีจะตองแจงขอรับบริการอาหารฮาลา
ลกอนเดินทาง 24 ช่ัวโมง ควรมีการตรวจสอบขอมูลของ
ผูโดยสารกอนเพื่อจัดเตรียมอาหารลวงหนาไวสําหรับ
ชาวมุสลิมโดยเฉพาะ 
 
ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อสํารวจและวิเคราะห
เมนูอาหารฮาลาลและความตองการใหม ๆ ท่ีจะนํามา
ใหบริการบนอากาศยานของสายการบินท่ัวโลก 

2. ควรมีการวิจัยในเรื่องของการขยายตลาด
อาหารฮาลาล ท่ีใหบริการบนอากาศยานของสายการบิน
ท่ัวโลกท่ีประเทศไทย นาจะมีโอกาสไดเขาไปมีสวนรวม
ท้ังในดานอาหารสําเร็จรูปและวัตถุดิบ ตลอดถึงกรรมวิธี
การผลิตที่ใชในการปรุงอาหาร 
 3. ควรมีการวิจัยเพื่อประยุกตใช RFID (Radio 
Frequency Identification) เพื่อการตรวจสอบรับรอง 
(verification) และการนําไปใชไดอยางถูกกฎเกณฑ 
(validation) สําหรับอาหารฮาลาลบนอากาศยานของสาย
การบินท่ัวโลก 

4. การวิจัยเพื่อขยายผลขอ 1, 2, และ 3 ไปยังทุก
ภาคสวนในระดับชาติ และในระดับภูมิภาค เชน ใน
ระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC--Asean 
Economic Community)  
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ความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศชาวไทยที่มีตอพนักงาน 
และการบริการของสายการบินภายในประเทศ  ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 

Thai Domestic Airlines Passengers’ Satisfaction on Airline Personnel and Services of 
Domestic Airlines at Chiang Mai International Airport 

 
                                                                                                                                                 ชุติมา สุรกิจสกุล และรศ. ดร. สุธี อักษรกิตต์ิ 

 
บทคัดยอ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สํารวจความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศชาวไทยท่ีมีตอพนักงานและ
การบริการของสายการบินภายในประเทศ  (2) วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสารท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
พนักงานและการบริการของสายการบินภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานเชียงใหม  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก
ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทย ณ ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 400 คน มาวิเคราะหโดยใชสถิติการวิจัย t-test  และ 
F-test  พบวาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศชาวไทยท่ีมีตอพนักงานและการบริหารของสายการบิน
ภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  วัตถุประสงคในการเดินทาง และความถี่ในการเดินทาง ไมมีผลตอความพึงพอใจในการบริการของ
สายการบิน 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทย, สายการบินภายในประเทศ 
 
Abstract

This research aims to (1) survey Thai domestic airlines passengers’ satisfaction for cabin crew and service of 
domestic airlines (2) analyze the personal data that impact to satisfaction of cabin crew and service of domestic 
airlines at Chiang Mai international airport. Researcher used questionnaires to collect data from 400 domestic 
passengers at Chiang Mai international airport and analyze data by using t-Test and F-Test. The results found that the 
overall satisfaction is in the level of “most”. For the Test of F-test, it is found that: for genders; ages; educational 
level; occupation; purpose of travel; and frequency of trips; have no impact on their satisfaction. 
 
Keywords: satisfaction, Thai domestic airlines passengers, domestic airlines 
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ความนํา  
จังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางเศรษฐกิจท่ี

สําคัญในภาคเหนือของประเทศไทย อีกท้ังยังเปนเมือง
ทองเ ท่ียวท่ีสําคัญของท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ
ประกอบกับการมีศักยภาพและความพรอมในดานตางๆ  
ไมวาจะเปนดานท่ีพัก  ดานแหลงทองเท่ียว  สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆรวมถึงดานการลงทุน   การขยายตัว
ทางดานการทองเท่ียว และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม
มีการเจริญเติบโตเปนอยางมาก  โดยเฉพาะปจจัยดานการ
คมนาคมทางอากาศก็เปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนผลักดันให
ผูบริโภคมีความสะดวกสบายและมีทางเลือกในการ
เดินทางเพ่ิมมากข้ึนดวย     ทาอากาศยานเชียงใหมเปน 1 
ใน 6 ทาอากาศยานนานาชาติท่ีดําเนินงานโดยบริษัท    
ทาอากาศยานไทย  จํากัด (มหาชน) สามารถรองรับ
ผูโดยสารไดสูงสุดถึง  8 ลานคนตอป    กลาวไดว า                  
ทาอากาศยานเชียงใหม เปนประตูหลักสูดินแดนท่ี
สวยงาม  และเต็มอิ่มไปดวยวัฒนธรรมทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย โดยมีบทบาทสําคัญในการชวยสงเสริม
เรื่องของการทองเท่ียวท่ัวภูมิภาคตอนเหนือ  และธุรกิจ
ตางๆ มากมายสงผลใหมีการใชบริการสายการบินท้ัง
สําหรับการทองเท่ียวและการติดตอธุรกิจซึ่งถือเปน
ภาพลักษณของประเทศดวย  และจากขอมูลการรองเรียน
ของผูโดยสารท่ีมีตอพนักงานและการบริการในเรื่อง   
ตาง ๆ เชน พนักงานไมมีความเปนมิตรและไมคอยยิ้ม 
พนักงานมีความรูดานภาษาไมเพียงพอ  อาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่องบินไมมีความหลากหลาย เปนตน จึงมี
ความสนใจศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูโดยสาร
ภายในประเทศชาวไทยตอพนักงานและการบริการของ
สายการบินภายในประเทศซึ่งมีสายการบินแบบประจํา 5 
สายการบิน คือ สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร  
สายการบินนกแอร สายการบินไทย แอรเอเชีย และ 
สายการบินโอเรียนทไทย  

 ดวยเหตุนี้การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทยตอพนักงาน  และการ
บริการของสายการบินภายในประเทศ ณ ทาอากาศยาน
เชียงใหมในดานการบริการภาคพื้นและภาคอากาศ  
เ พื่ อ ใ ห ท ร า บถึ ง ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู โ ด ย ส า ร
ภายในประเทศชาวไทยท่ีมีตอพนักงานและการบริการท้ัง
ภาคพื้นและภาคอากาศ  เพื่อจะไดนําขอมูลมาพัฒนา และ
ปรับปรุ งกระบวนการใหบริการของสายการบิน
ภายในประเทศทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตอไป 
  
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู โดยสาร
ภายในประเทศชาวไทยท่ีมีตอพนักงานและการบริการ
ของสายการบินภายในประเทศในดานตางๆ และใน
ภาพรวม 
 2. เพื่อวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสาร
ภายในประเทศชาวไทยท่ีมีผลตอความ     พึงพอใจใน
พนักงานและการบริการของสายการบินภายในประเทศ 
ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ความพึงพอใจในตัวแปรตามจะหมายถึงผลลัพธ
จากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูในการทํางานของ
ผลิตภัณฑกับความคาดหวัง (โชคชัย ชัยธวัช, 2547) ซึ่ง
ในท่ีนี้จะศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการดาน
ภาคพื้น (พนักงานภาคพ้ืนและการบริการภาคพ้ืน) และ
ภาคอากาศ (พนักงานตอนรับบนเครื่องบินและการ
บริการภาคอากาศ) 
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การบริการภาคอากาศจํานวน 10 ขอ สวนท่ี 3 เปนคําถาม
ปลายเปด เก่ียวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัย นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนแจกใหกับ
ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทย ณ  ทาอากาศยาน
เ ชี ย ง ใหม จํ านวน  4 0 0  คน  โดยผู วิ จั ย เปนผู แ จก
แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อ
นําไปบันทึกลงรหัสและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ t-test และ F-test โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of 
variance) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีกําหนดไวและ
เปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีเชฟเฟ (Scheffé) 

 
ผลการวิจัย 

1 .  สํ า ห รั บ ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ต อ บ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ไ ด เ ก็ บ ข อ มู ล จ า ก ผู โ ด ย ส า ร  
ภายในประเทศชาวไทย ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 
จํานวน 400 คน ผลการวิเคราะหโดยรวมสวนบุคคล
ปรากฏดังนี้ 

1.1 เพศปจจัยสวนบุคคลดานเพศของ
ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทย มีเพศชายจํานวน 224 
คน (คิดเปนรอยละ 56) และเพศหญิงจํานวน 176 คน (คิด
เปนรอยละ 44)  

1.2 อายุปจจัยสวนบุคคลดานอายุของ
ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทย ระดับอายุ 25-35 ป
จํานวน 183 คน (คิดเปนรอยละ 45.75) รองลงมา คือ อายุ 
36-45 ปจํานวน 130 คน (คิดเปนรอยละ 32.50) 
รองลงมา คือ อายุ 46 ปข้ึนไปจํานวน 65 คน (คิดเปนรอย
ละ 16.25) ตามลําดับ 

1.3 ระดับการศึกษา ปจจัยสวนบุคคล
ดานระดับการศึกษาของผูโดยสารภายในประเทศชาว
ไทย ระดับปริญญาตรีจํานวน 370 คน (คิดเปนรอยละ 
92.50) รองลงมา คือ ตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 18 คน 
(คิดเปนรอยละ 4.50) และรองลงมา  คือ ปริญญาโท
จํานวน 12 คน (คิดเปนรอยละ 3) ตามลําดับ 

1.4 อาชีพปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพของ
ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทย ซึ่งเปนอาชีพพนักงาน
บริษัทจํานวน 125 คน (คิดเปนรอยละ 31.25) รองลงมา 
คือ อาชีพธุรกิจสวนตัวจํานวน 72 คน (คิดเปนรอยละ 
18) รองลงมา คือ อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษาจํานวน 54 
คน (คิดเปนรอยละ 13.50) ตามลําดับ 

1.5 วัตถุประสงคในการเดินทาง ปจจัย
สวนบุคคลดานวัตถุประสงค ในการเ ดินทางของ
ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคใน
การเดินทางเพ่ือทองเท่ียวจํานวน 140 คน (คิดเปนรอยละ 
35) รองลงมา คือ เดินทางเพ่ือไปหาครอบครัว, ญาติและ
เพื่อนจํานวน 101 คน (คิดเปนรอยละ 25.25)  รองลงมา 
คือ เดินทางเพ่ือประชุม, อบรม, สัมมนาจํานวน 80 คน 
(คิดเปนรอยละ 20)  ตามลําดับ 

1.6 ความถี่ในการเดินทาง ปจจัยสวน
บุคคลด านความ ถ่ีในการ เ ดินทางของผู โดยสาร
ภายในประเทศชาวไทย ซึ่งเดินทางปละไมเกิน 3 ครั้ง
จํานวน 169 คน (คิดเปนรอยละ 42.25) รองลงมา คือ 
เดินทางประมาณ 2 เดือนตอครั้งจํานวน 87 คน (คิดเปน
รอยละ 21.75) รองลงมา คือเดินทางประมาณ 3 เดือนตอ
ครั้งจํานวน 82 คน (คิดเปนรอยละ 20.50) ตามลําดับ 

1.7 สายการบินท่ีใชบริการปจจัยสวน
บุคคลด านสายการบินท่ีใชบริการของผู โดยสาร
ภายในประเทศชาวไทย ซึ่งเดินทางโดยสายการบินไทย
แอรเอเชีย จํานวน 83 คน (คิดเปนรอยละ 20.75) 
รองลงมา คือ สายการบินบางกอกแอรจํานวน 82 คน 
(คิดเปนรอยละ 20.50) รองลงมา คือ สายการบินไทย
จํานวน 79 คน (คิดเปนรอยละ 19.75) ตามลําดับ 
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2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของผูโดยสารภายในประเทศชาวไทย ท่ีมีตอพนักงาน
และการบริการของสายการบินภายในประเทศ ณ ทา
อากาศยานเชียงใหมพบวา ผูโดยสารภายในประเทศชาว
ไทยท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความพึงพอใจตอ
พนักงานและการบริการของสายการบินภายในประเทศ 
ณ ทาอากาศยานเชียงใหมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติดานการบริการขอมูลขาวสาร (p = 0.006) และ
ความสะดวกในการจองตั๋วโดยสาร (p = 0.043) สําหรับ
ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการภาคอากาศ 
พบวาไมมีความแตกตางกัน สวนความพึงพอใจดาน
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน พบวามีความพึงพอใจ
แตกต างกัน  ด านความชํ านาญในการปฏิ บั ติ งาน             
(p = 0.010) 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิ จั ย  เ รื่ อ งความพึ งพอใจของ
ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทยท่ีมีตอพนักงานและการ
บริการของสายการบินภายในประเทศ  ณ ทาอากาศยาน
เชียงใหม สามารถสรุปได ดังนี้ 

คาเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของผูโดยสาร
ภายในประเทศชาวไทยท่ีมีตอพนักงานและการบริการ
ของสายการบินภายในประเทศ  ณ  ทาอากาศยาน
เชียงใหมท่ีสอดคลองกัน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยได
คาเฉล่ียเทากับ 4.23 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.180 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 
 ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทยที่มีปจจัยสวน
บุคคลตางกัน  มีความพึงพอใจตอพนักงานและการ
บริการของสายการบินภายในประเทศ ณ ทาอากาศยาน
เชียงใหมแตกตางกัน ดังนี้ 

1. เพศ 
จากการวิจัยพบวาผูโดยสารภายในประเทศชาว

ไทย ท่ีมีเพศแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ
พนักงานและการบริการของสายการบินภายในประเทศ 

ณ ทาอากาศยานเชียงใหมโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว      

2. อายุ 
จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารภายในประเทศชาว

ไทย ท่ีมีอายุแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม
แตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

3. ระดับการศึกษา 
จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารภายในประเทศชาว

ไทย ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความพึง
พอใจตอพนักงานและการบริการของสายการบิน
ภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานเชียงใหมโดยรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

4. อาชีพ 
จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารภายในประเทศชาว

ไทย ท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ
พนักงานและการบริการของสายการบินภายในประเทศ 
ณ ทาอากาศยานเชียงใหมโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

5. วัตถุประสงคในการเดินทาง 
จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารภายในประเทศชาว

ไทย ท่ีมีวัตถุประสงคในการเดินทางแตกตางกันมีระดับ
ความพึงพอใจตอพนักงานและการบริการของสายการ
บินภายในประเทศ  ณ  ทาอากาศยานเชียงใหมโดยรวม
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

6. ความถี่ในการเดินทาง 
จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารภายในประเทศชาว

ไทย ท่ีมีความถี่ในการเดินทางแตกตางกันมีระดับความ
พึงพอใจตอพนักงานและการบริการของ 
สายการบินภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 
โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 
ท่ีกําหนดไว 

7. สายการบินท่ีใชบริการ  
จากการวิจัยพบวา ผูโดยสารภายใน ประเทศ

ชาวไทยที่มีสายการบินท่ีใชบริการแตกตางกันมีระดับ
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ความพึงพอใจตอพนักงานและการบริการของสายการ
บินภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานเชียงใหมโดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสาย
การบินท่ีใชบริการน้ันความพึงพอใจของผูโดยสาร
โดยรวมแตกตางกันจึงนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ
รายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) และผูโดยสารมีความ
พึงพอใจสายการบินนกแอรมากท่ีสุด 

 
 
 

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการวิจัยกับทาอากาศยานอื่น เพื่อทราบถึง

ความพึงพอใจและนําไปปรับปรุงการทํางานของ
พนักงานท้ังภาคพื้นและภาคอากาศใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

2. ควรมี ก า รวิ จั ย โดยแยกตาม ช้ัน ท่ีนั่ ง ของ
ผูโดยสาร คือ ช้ันประหยัด และช้ันธุรกิจ เพื่อจะไดทราบ
ถึงปญหาท่ีหลากหลาย 

3. ควรมีการวิจัยเรื่องการประชาสัมพันธของสาย
การบินดวย เนื่องจากการประชาสัมพันธจะมีสวนชวยได
มากในการหากลุมลูกคารายใหม และรักษากลุมลูกคาราย
เดิมเพื่อเพิ่มสัดสวนของตลาดใหไดมากกวาคูแขง 
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การรับรู้ของมารดาต่อพฤตกิรรมบริการแบบเอือ้อาทรของพยาบาลวชิาชีพในห้องคลอด
โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี 

The Perception of Mothers on Caring Service Behavior of the Professional Nurse 
in Labor Room of Community Hospital in Pathumthani Province 

 
                                                                                                                                                  สมควร ก่ิงกา้น และ ดร.ปรียากมล ข่าน 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) การรับรู้ของมารดาต่อ
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทร ของพยาบาลวิชาชีพในหอ้งคลอดโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี (2) เปรียบเทียบ
ระดบัการรับรู้ของมารดาต่อพฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทร ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชน 
จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งเป็นมารดาหลงัคลอดในโรงพยาบาลขมุชน จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 332 คน สุ่มตวัอยา่ง
แบบมีระบบ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ค่าเช่ือมัน่ของสัมประสิทธ์ิครอนบาคของแบบสอบถาม .96  
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียนเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบสมมติฐานประกอบดว้ย สถิติ Independent t-test และ one way anova กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 ผลการศึกษาพบว่า (1) การรับรู้ของมารดาต่อพฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพในห้อง
คลอดโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัสูง (p < 0.05)  (2) การรับรู้ของมารดาต่อ
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทร ของพยาบาลวิชาชีพในหอ้งคลอดโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี ตามปัจจยัส่วน
บุคคลพบว่าประสบการณ์คลอดในโรงพยาบาลชุมชน มีการรับรู้แตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้น (p < 0.05) ส่วน
ปัจจยัดา้นอาย ุ การศึกษา  สถานภาพการสมรส รายได ้อาชีพ สิทธิการรักษาท่ีแตกต่างกนั  มีการรับรู้พฤติกรรมบริการ
แบบเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกนั (p < 0.05)   
  
คาํสําคญั : พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทร, การรับรู้, พยาบาลวิชาชีพ, หอ้งคลอด 
 
Abstract  

The purposed of this descriptive research were: (1) to study the perception of mothers on nursing care 
behavior of  the professional nurses in the labor room, community hospitals, in Pathumthani province (2) to compare 
perceptive level of the mother to nursing care of the professional nurses in the labor room, community hospitals, in 
Pathumthani province. The mothers classified by age group, education level, occupation, marriage status, labor 
delivery experience in community hospitals, and medical treatment rights. The population in this study were woman 
who had just delivery new borns at the community hospitals, Pathumthani province. The questionnaires were used to 
collect data from sample of 322 professional nurses in labor room. The Conbrach alpha correlation was .96. 
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Statistical analysis were descriptive statistic including frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t- 
test, and One way analysis of variance with significance level at .05.The results showed that  (1) The perception of 
mothers on nursing care of  the professional nurse, including total high level (p < 0.05). (2) The difference was found 
for mothers who had past experiences in community hospitals (p < 0.05). However, there was no statistically 
significance of the perception of mothers on nursing care of the professional nurses classified by age group, 
education, occupation, marriage status, and medical treatment rights.  (p < 0.05).  
 
Keywords: caring service behavior, perception, professional nurse, labor room  
 
 
ความนํา  

การตั้งครรภแ์ละการคลอดนบัเป็นปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ  และถือว่าเป็นภาวะวิกฤตตามระยะ
พฒันาการและตามสถานการณ์ (ทรงพร  จนัทรพฒัน์, 
2543)  เน่ืองจากการตั้งครรภแ์ละการคลอดทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้ งทางด้านร่างกายและจิตสังคม  ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเครียดและความวิตกกงัวลต่างๆ ในมารดา
ซ่ึงถูกสะสมมาตั้งแต่ระยะตั้งครรภแ์ละจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือ
เข้าสู่ระยะคลอด (ฉวี เบาทรวง, 2525 อ้างใน บุญทวี 
สุนทรล้ิมศิริ, 2551)  มารดาท่ีคลอดจะมีความรู้สึกกลวั
รู้สึกวิตกกงัวลต่อเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง กลวัว่า
จะไม่ปลอดภยั กลวัความเจ็บปวดทรมานท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การคลอด กลวับุตรในครรภ์จะพิการหรือเป็นอนัตราย 
กลวัสภาวะส่ิงแวดลอ้มในห้องคลอดตลอดจนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ (Montgmeryo, 2003 อา้งใน บุญตา สุขวดี
,2551)   

ดังนั้นมารดาคลอดจึงต้องการ การดูแลอย่าง
ใกล้ ชิ ดจ าก บุคคล ท่ีตนไว้ว า ง ใจ  ท่ี มี ทักษะและ
ความสามารถ (จริยาวตัร คมพยคัฆ,์ 2531 อา้งใน พรทิพย ์
จนัทาทิพย ์ 2553) และมัน่ใจว่าสามารถให้การดูแลให้
ผ่านพน้การคลอดไปด้วยดี  มีความปลอดภยัทั้งมารดา
และทารก พยาบาลหอ้งคลอดจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญั
ท่ีสุดในการ  บูรณาการ การดูแลมารดาทั้งร่างกาย จิต
สังคม และจิตวิญญาณเขา้ด้วยกนัโดยให้การดูแลอย่าง

ต่อเน่ืองทั้งในระยะรอคลอด ระยะคลอด และหลงัคลอด  
เพื่อให้การคลอดดาํเนินไปไดด้ว้ยดี  ปลอดภยัทั้งมารดา
และทารก พยาบาลจาํเป็นตอ้งมีพฤติกรรมในการดูแล
มารดาในขณะคลอดดว้ยความเอ้ืออาทร ดว้ยความเขา้ใจ 
ห่วงใย เขา้ถึงซ่ึงจิตใจของผูรั้บบริการ 

การดูแลแบบเอ้ืออาทร (caring) ถือเป็นแก่นแท้
ของของวิชาชีพพยาบาลท่ีมีในการปฏิบติักิจกรรมการ
พยาบาลทุกกิจกรรม เป็นการดูแลระหว่างผูใ้ห้กบัผูรั้บ
การพยาบาล ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อ
การบาํบดัเยียวยาเป็นเป้าหมายสําคญั ในกระบวนการ
ดูแล พยาบาลและผูป่้วยแสดงออกและรับรู้ความเป็น
มนุษย์ซ่ึงกันและกันได้ด้วยใจท่ีเปิดกวา้ง วตัสัน              
(Watson’s of Transpersonal Caring) ไดเ้สนอแนวคิดการ
ดูแลระหว่างบุคคลว่า ศาสตร์ทางการพยาบาลนั้ นมี
รากฐานและกระบวนทศัน์ทางมนุษยนิ์ยม (humanism) 
และมีการปฏิบติัการพยาบาลท่ีเนน้การดาํรงไวซ่ึ้งคุณค่า
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  ระหว่างผู ้ให้และ
ผู ้รับบริการ  จึงจะเป็นเป้าหมายทางการพยาบาล  ท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การเห็นคุณค่าและการดูแลตนเอง
ในกระบวนการรักษา  แนวคิดการดูแลของวตัสันเนน้ว่า
บุคคลต่างก็ เ ป็นองค์รวมของ -กาย -จิต-วิญญาณท่ีมี
ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนเป็นลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงวตั
สันเรียกว่า   “สนามปรากฏการณ์ของแต่ละบุคคล” 
พยาบาลและผูรั้บบริการต่างก็มีสนามปรากฏการณ์ของ
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ละตนเอง  เ ม่ือเข้า สู่กระบวนการรักษาพยาบาลทั้ ง
พยาบาลและผูรั้บบริการ (ผูค้ลอด) จะเกิดการเรียนรู้ซ่ึง
กันและกันจน เข้าสามารถ ถึ ง จิตใจกัน   เ รี ยกว่ า 
“Transpersonal”  อนันาํไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนั  สามารถ
ตดัสินใจร่วมกนัและนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงพอใจทั้งผูใ้ห้
และผูรั้บบริการ  

วตัสัน (1988) ไดเ้สนอว่ากระบวนการดูแลน้ีจะ
เกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยัการดูแล (curative factors) 10 
ปัจจยัไดแ้ก่  (1) การสร้างค่านิยมท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของ
ผูอ่ื้น (2) การสร้างความศรัทธาและความหวงั (3)ไวต่อ
ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น (4) การสร้างสัมพนัธภาพ
การช่วยเหลือและไวว้างใจกนั (5) การส่งเสริมและการ
ยอมรับการแสดงออกของความรู้สึกท่ีดีและไม่ดี (6) การ
ใชร้ะเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการตดัสินใจการปัญหา 
(7) ส่งเสริมการเรียนการสอนระหว่างบุคคล (8) การ
ประคบัประคองสนับสนุนและแก้ไขส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพใหเ้กิดบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั (9) 
การช่วยเหลือเพ่ือสนองตอบความต้องการของบุคคล 
และ (10) เสริมสร้างพลงัจิตวิญญาณเพื่อการมีชิวิตอยู ่ 
แนวคิดของวัตสันได้รับความนิยมและได้ถูกนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัการพยาบาล  

การวิจัยคร้ังน้ีได้นําแนวคิดการดูแลแบบเอ้ือ
อาทรของวตัสันมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพราะ
เป็นแนวคิดท่ีครอบคลุมการดูแลแบบองคร์วม นอกจากน้ี
ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าการรับรู้
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันตามปัจจัยของบุคคล 
ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้
ประสบการณ์คลอด จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลของมารดา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทร ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ของมารดาต่อพฤติกรรมบริการ
แบบเอ้ืออาทรของพยาบาลในห้องคลอดโรงพยาบาล
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี   เพื่อใช้เ ป็นข้อมูลพื้นฐาน
เก่ียวกบั สภาพท่ีเป็นจริงและสามารถนาํขอ้คน้พบท่ีได้

ไปใช้ในการวางแผนพฒันาพฤติกรรมบริการแบบเอ้ือ
อาทรของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดโรงพยาบาล
ชุมชนจังหวดัปทุมธานี  ท่ีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพของ
การบริการพยาบาลหอ้งคลอดต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของมารดาต่อพฤติกรรม
บริการแบบเอ้ืออาทร ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด
โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี                                                          

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของมารดาต่อ
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทร ของพยาบาลวิชาชีพใน
ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี จาํแนก
ตาม  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  สถานภาพการสมรส 
ประสบการณ์การคลอดและสิทธิการรักษา 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการรับรู้ของมารดา
ต่อพฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทร ของพยาบาลวิชาชีพ
ในหอ้งคลอดโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานีโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีของวตัสัน(Watson, 1988) ในการอธิบาย
พฤติกรรมบริการแบบย่างเอ้ืออาทรของพยาบาลซ่ึง
ประกอบดว้ย 10 ดา้น สรุปเป็นกรอบแนวคิดดงัน้ี 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 

สมมติฐานการวจัิย  
1. การรับรู้ของมารดาต่อพฤติกรรมบริการแบบ

เอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดโรงพยาบาล
ชุมชน จงัหวดัปทุมธานีเม่ือพิจารณารายดา้นและใน
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนั 
     2. การรับรู้ของมารดาต่อพฤติกรรมบริการแบบ
เอ้ืออาทรของของพยาบาลวิชาชีพในคลอดโรงพยาบาล
ชุมชน จงัหวดัปทุมธานีมีความแตกต่าง จาํแนกตาม อาย ุ
การ ศึกษ า  อ า ชีพ  ร า ย ได้  สถานภาพการสมรส  
ประสบการณ์คลอดในโรงพยาบาลชุมชน  และสิทธิการ
รักษา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ มารดาหลงัคลอดในโรงพยาบาล 

ชุมชน จงัหวดัปทุมธานี ขนาดกลุ่มตวัอย่างคาํนวณโดย
วิธีการของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970, p.14) 
จากมารดาคลอดในปี 2554 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 332 

คน สุ่มตวัอย่างตามวิธีสุ่มแบบมีระบบ (systematic 
random sampling) ตามสัดส่วนของมารดาหลงัคลอด
โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัปทุมธานี ผูว้ิจัยได้ทาํการ
ตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ของขอ้มูลพบว่า 
ขอ้มูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอท่ีจะใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล จาํนวน 48 ขอ้ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา  
อาชีพ รายได ้ประสบการณ์คลอดในโรงพยาบาลชุมชน 
จงัหวดัปทุมธานี   สิทธิการรักษา  จาํนวน 10 ขอ้ ส่วนท่ี 
2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้พฤติกรรมบริการเอ้ือ
อาทรของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอด จํานวน 48 ข้อ 
เคร่ืองมือได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3  ท่าน ไดค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาคเท่ากบั .96  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้
-สถานภาพสมรส 
-ประสบการณ์คลอด 
-สิทธิในการรักษา      

การรับรู้พฤติกรรมบริการแบบ เอือ้อาทรของพยาบาลวชิาชีพ 
1. การสร้างค่านิยมเห็นประโยชน์คนอ่ืน/มีเมตตา 
2. ดา้นการสร้างศรัทธา/ความหวงั 
3. ดา้นการไวต่อความรู้สึกตนเอง/ผูอ่ื้น 

นการสร้างสัมพนัธภาพ  
5. ดา้นการยอมรับการแสดงออก 
6. ดา้นการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
7. ดา้นการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล   

8. ดา้นการประคบัประคอง  
9.ดา้นการช่วยเหลือ  
10. ดา้นสร้างเสริมพลงัจิตวญิญาณ                                                      
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียน
เบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานประกอบดว้ย 
สถิติ Independent t-test และ one way anova กาํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 
ผลการวจัิย  

1. กลุ่มตวัอย่างของการวิจัยคร้ังน้ีเป็น มารดา
หลังคลอดในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวดัปทุมธานี 
จาํนวน 332 คน ส่วนใหญ่อายนุอ้ยกว่า 20  ปี คิดเป็นร้อย
ละ 38.6 สถานภาพการสมรสส่วนใหญ่เป็นคู่ คิดเป็นร้อย
ละ 91.3 ในดา้นการศึกษาส่วนใหญ่จบระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้  คิดเป็นร้อยละ 59.3 ส่วนใหญ่ เป็นแม่บา้น คิด
เป็นร้อยละ 50.6 ส่วนรายไดต่้อเดือนของครอบครัวส่วน
ใหญ่ มีรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็น ร้อย
ละ43.7 ประสบการณ์การคลอดในโรงพยาบาลชุมชน
จงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่ไม่เคยมาคลอด คิดเป็นร้อยละ 
68.4 มารดาส่วนใหญ่คลอดช่วงเวลาเวรดึก คิดเป็น ร้อย
ละ 41.9 ระยะเวลาท่ีอยู่ในห้องคลอด น้อยกว่า 8ชัว่โมง 
ร้อยละ 59.3  มารดาส่วนใหญ่ ใชสิ้ทธิการรักษา ประกนั
สุขภาพ(ฟรี) คิดเป็น ร้อยละ 82.2 

2. การรับรู้ของมารดาต่อพฤติกรรมการบริการ
แบบเอ้ือของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดโรงพยาบาล
ชุมชนจงัหวดัปทุมธานี  ผลการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียของ
การรับรู้ต่อพฤติกรรมบริการของมารดาในโรงพยาบาล
ชุมชนจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง (X̄= 4.10, 
SD = .72) เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่าการรับรู้
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรอยู่ในระดบัสูงทุกด้าน 
โดยท่ีดา้นการประคบัประคอง สนับสนุนและแกไ้ข
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นกายภาพ จิตสังคมและจิตวิญญาณ มี
ค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุด (X̄=  4.38,  SD =.73 ) รองลงมาคือ
ด้านการมีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในกระบวนการ
เรียนการสอน(X̄ =  4.26, SD = .83) ดา้นการยอมรับการ
แสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกและทางลบ มีค่าคะแนน

เฉล่ียนอ้ยสุดคือ (X̄   =  3.91, SD = .88 ) ซ่ึงการรับรู้ก็ยงั
อยูใ่นระดบัสูง  

3. เปรียบเทียบการรับรู้ของมารดาหลงัคลอดต่อ
พฤติกรรมการบริการแบบเอื้อของพยาบาลวิชาชีพใน
ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปทุมธานี   ผล
การศึกษา พบว่า สถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีกา
รับรู้พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพ
ในห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนจังหวดัปทุมธานี ไม่
แตกต่างทั้งโดยรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 
.05  ( t =.45, Sig =.65) ส่วนมารดาท่ีมีประสบการณ์
คลอดในโรงพยาบาลชุมชนท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพใน
ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี โดยรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ( t = 
-.16,    Sig = .03)  มารดาท่ีเคยมีประสบการณ์คลอดใน
โรงพยาบาลชุมชน มีการรับรู้พฤติกรรมบริการมากกว่า
มารดาท่ีไม่เคยมาคลอด       

ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ 
อาชีพ และรายได้ของมารดา ท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพใน
ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี โดยรวม
และรายดา้น (F=1.04, P=.36, F=.69, P=.60 ) ไม่แตกต่าง
กนั แต่สิทธิการรักษา การศึกษา และอาย ุพบว่ามีการรับรู้
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพใน
ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั ( F=.1.00, P=.36, F =.69, P=.66, F =.45 P 
=.65) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  แต่เม่ือพิจารณาราย
ดา้นมีความแตกต่างกนั กล่าวคือดา้นการสร้างเสริมพลงั
จิตวิญญาณในกลุ่มมารดาท่ีมีสิทธิการรักษาประกัน
สุขภาพ(ฟรี) และชาํระเงินเองมีการรับรู้พฤติกรรมบริการ
แบบเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด (X̄ = 
3.93, SD = .87, X̄ = 3.90, SD = .79) สูงกว่ามารดท่ีมี
สิทธิประกนัสังคม ( X̄= 3.08, SD = 1.27) ดา้นการสร้าง
สัมพันธภาพการช่วยเหลือไว้วางใจ ในมารดาท่ีอายุ
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ต่างกนัมีการรับรู้แตกต่างกนั โดยกลุ่มมารดาท่ีมีอาย ุ20-
35 ปีมีรับรู้พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของพยาบาล
วิชาชีพ ( X̄= 4.31, SD=.67) มากกว่ากลุ่มมารดาท่ีมีอายุ
นอ้ยกว่า 20 ปี (  X̄= 4.11, SD=.74) ดา้นการสร้างศรัทธา
และความหวงั ในกลุ่มมารดาท่ีมีการศึกษาระดบัประถม,
มธัยมศึกษา,ปวช/ปวส  มีการรับรู้พฤติกรรมบริการแบบ
เอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดสูงกว่า (X̄= 
3.99, SD = .87, X̄=3.91, SD = .69, X ̄= 4.03, SD = .65) 
มารดาท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (X̄ = 2.80, SD = 
1.41)  

 
การอภิปรายผล 

การรับรู้ของมารดาต่อพฤติกรรมบริการแบบ
เอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดโรงพยาบาล
ชุมชน จงัหวดัปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมและ
รายดา้น อยู่ในระดบัสูง อธิบายไดว้่าพยาบาลวิชาชีพใน
ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปทุมธานีได้
แสดงออกถึงพฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรขณะ
ปฏิบติัการพยาบาลกบัมารดาในห้องคลอดโดยการดูแล
เอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดตลอดเวลา พูดคุย เขา้ใจมารดา ให้
กําลังใจ และให้การช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง จึงทาํให้
ม า รด า ท่ี มี ค ว าม เ ค รี ย ดและคว ามวิ ตกกั ง ว ล ใน
กระบวนการคลอด สภาพแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคยและหรือ
การทาํหัตถกรรมต่างๆ รับรู้ไดว้่าไดรั้บบริการเอาใจใส่
จากพยาบาลห้องคลอดเป็นอย่างดีประกอบกับมารดา
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีความสมบรูณ์ของอวยัวะรับสัมผสั 
มีสติสัมปชัญญะดี  ไม่ได้รับยากดประสาท  (ศิริ เพิ่ม     
เชาวศิ์ลป์, 2533 อา้งใน บุญตา  สุขวดี, 2551)ไดก้ล่าวว่า 
ถา้บุคคลมีอวยัวะรับสัมผสัท่ีอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์เป็น
ปกติมาก การรับรู้ย่อมถูกตอ้งตามความเป็นจริงและมี
การรับรู้มากตามไปดว้ย   จะเห็นไดว้่าพฤติกรรมบริการ
แบบเอ้ืออาทรของพยาบาลห้องคลอด  ท่ีแฝงอยู่ใน
กิจกรรมการพยาบาลมีความชดัเจนมากกว่าส่ิงเร้าอ่ืน จน
มารดาสามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมบริการได ้ผลการศึกษา

จึง พบว่าพฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของพยาบาลใน
ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัอยู่ในระดบัสูงทั้ง
โดยรวมและรายดา้น 

 เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ร า ย ด้ า น  พบว่ า  ด้ า น ก า ร
ประคบัประคอง สนบัสนุนและแกไ้ขส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง
ดา้นกายภาพ จิตสังคมและจิตวิญญาณอยู่ในระดบัสูง 
รองลงมาคือด้านการมีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลใน
กระบวนการเรียนการสอน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากพยาบาล
ห้องคลอดให้บริการโดยเอาใจใส่จัดส่ิงแวดล้อมให้
มารดาท่ีเหมาะสมเป็นสัดส่วนให้การพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ือง และพร้อมให้ช่วยเหลือมารดาได้ผ่อนคลาย
ความเจ็บปวด สอนเทคนิคการหายใจ และช่วยเหลือให้
ได้คลอดอย่างปลอดภัยทั้ งมารดาและทารก  จึงทาํให้
มารดารับรู้ไดถึ้งพฤติกรรมบริการท่ีเอาใจใส่ ห่วงใย และ
ความเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพในหอ้งคลอด  

ส่วนการรับรู้ของมารดาต่อพฤติกรรมบริการ
แบบเ อ้ืออาทรของพยาบาลวิชา ชีพในห้องคลอด
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย
ตํ่าสุดในด้านการยอมรับการแสดงออกถึงความรู้สึก
ทางบวกและทางลบอธิบายไดว้่า พยาบาลให้บริการโดย
การรับฟัง ยอมรับการระบายความรู้สึก อารมณ์ ของ
มารดาทั้งทางบวกและทางลบ โดยไม่ตาํหนิพร้อมอธิบาย 
แนะนําให้มารดายอมรับความรู้สึกของตนเอง ใน
กระบวนการคลอดของมารดา ซ่ึงจะมีความเจ็บปวดทุกข์
ทรมาน  ดงันั้นการรับรู้ของมารดาถึงความเอ้ืออาทรของ
พยาบาล  จึงมีการรับรู้ได้ไม่สมบรูณ์เน่ืองจากสภาพ
อารมณ์ไม่พร้อมต่อการรับรู้    (ชม ภูมิภาค, 2523 อา้งใน 
กุสุมา ปิยะศิริภณัฑ,์ 2545) ถึงแมน้ว่าการรับรู้ในดา้นน้ี
จะยงัอยู่ในระดบัท่ีสูง พยาบาลห้องคลอดจะตอ้งพฒันา
และส่ือสาร พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรด้านการ
ยอมรับการแสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกและทางลบ
ใหดี้ยิง่ๆข้ึน  

อีกประการหน่ึง โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดั
ปทุมธานี  มีการพฒันาการประกนัคุณภาพการพยาบาล
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ตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลของสาํนกัการ
พยาบาล และมีการประเมินตนเองทุก 6 เดือน  เพื่อ
ให้บริการมีคุณภาพ สร้างความประทบัใจและความพึง
พอใจแก่มารดา ดงันั้นพยาบาลจึงมุ่งเนน้ให้การพยาบาล
โดยบริการแบบองคร์วมและเอาใจใส่ ยิม้แยม้แจ่มใสเตม็
ใจใหบ้ริการและพร้อมใหก้ารช่วยเหลือตลอดเวลา  จึงทาํ
ให้มารดารับรู้พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของ
พยาบาล  อยู่ในระดับสูง  ผลการวิจัยสอดคล้องกับ        
พิศสมยั อรทยั และศรีวงัแกว้ เต็งเกียรต์ิตระกูล (2008) 
ศึกษาพฤติกรรมการดูเอ้ืออาทรของพยาบาล ห้องผ่าตดั
ตามการับรู้ของผูป่้วยท่ีเขา้รับการผ่าตดั ในโรงพยาบาล
รามาธิบดีพบว่าอยู่ในระดับสูง  กุสุมา  ปิยะศิริภัณฑ ์
(2545) ศึกษา พฤติกรรมการดูแลเอ้ืออาทรตามการรับรู้
ของผูป่้วยในหอผูป่้วยหนกัพบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
ประนอม ภู่ศรีทอง (2536) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลของ
พยาบาลตามการรับ รู้ของผู ้คลอดในโรงพยาบาล
รามาธิบดี พบว่าพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลโดยรวม
อยูใ่นระดบัสูง บุญตา สุขวดี (2551) ศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาลและการรับรู้
ของผูป่้วย พบว่าพฤติกรรมการดูแลอย่างอ้ืออาทรและ
การรับรู้ของผูป่้วยอยูใ่นระดบัสูง เช่นกนั 

ผลการศึกษา พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพการสมรส  และสิทธิการรักษา  ท่ี
แตกต่างกันมีการรับรู้พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทร
ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชน 
จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกนั อธิบายไดว้่า
พยาบาลวิชาชีพห้องคลอดในห้องคลอดโรงพยาบาล
ชุมชน จงัหวดัปทุมธานี ใหบ้ริการพยาบาลโดยเนน้ผูป่้วย
เป็นจุดศูนย์กลางและคํานึงสิทธิของผู ้ป่วยเป็นหลัก 
ดังนั้นพยาบาลจึงให้การดูแล เอาใจใส่ และช่วยเหลือ
มารดาทุกคนอยา่งเสมอภาค และต่อเน่ืองตลอดเวลาโดย
ไม่มีคาํนึงถึง อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพการ
สมรส สิทธิการรักษา เวลาท่ีให้บริการ  สอดคล้องกับ
การศึกษาของพิสมัย อรทัยและ ศรีวงัแก้ว เต็งเกียรต์ิ

ตระกูล (2008) โสภิตา ขนัแกว้ (2546) และ เกษศิรินทร์ 
สุจาคํา  (2552) นอกจากน้ีงานห้องคลอดยังให้การ
พยาบาลตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพของสาํนกัการ
พยาบาล จากกิกรรมการพยาบาลท่ีมุ่งตอบสนองความ
ตอ้งการของมารดาเป็นหลกั และยึดมัน่ต่อความเสมอ
ภาคในการดูแลมารดา จึงทาํให้มารดาท่ีมี อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพการสมรส และสิทธิ
การรักษา โดยรวมมีการรับรู้ต่อพฤติกรรมบริการแบบ
เอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดโรงพยาบาล
ชุมชน จงัหวดัปทุมธานี ไม่แตกต่างกนั 

ผลการศึกษา  พบว่าประสบการณ์คลอดใน
โรงพยาบาลชุมชน ท่ีต่างกันมีการรับรู้แตกต่างกันทั้ ง
โดยรวมและรายดา้น อธิบายไดว้่าการท่ีมารดามีการับรู้
พฤติกรรมบริการแตกต่างกนั อาจเกิดจากระยะเวลา จาก
การศึกษาร้อยละ 59.3 มารดาอยูใ่นหอ้งคลอด ตั้งแต่แรก
รับจนยา้ยออกจากห้องคลอดน้อยกว่า 8 ชัว่โมง การ
คลอดเป็นภาวะวิกฤต  การดูแลของพยาบาลอาจมุ่งเน้น
ทางดา้นร่างกายเพื่อให้มารดาและทารกปลอดภยั จึงอาจ
ส่ือใหม้ารดารับรู้ถึงความเอ้ืออาทรในปฏิบติัการพยาบาล
ไดไ้ม่ชดัเจน ส่งผลให้มารดามีการรับรู้ต่างกนัได ้ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัประนอม ภู่ศรีทอง (2536) ศึกษาพฤติกรรม
การดูแลของพยาบาลตามการรับรู้ของผู ้คลอดใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา่ประสบการณ์คลอดโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั 

จากผลการศึกษารายด้านพบว่ามารดาท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน ในการสร้างสัมพันธภาพ การช่วยเหลือ
ไวว้างใจมีการรับรู้แตกต่างกนั อธิบายไดว้่า พยาบาล
วิชาชีพในห้องคลอดให้บริการมารดาทุกกลุ่มอายุด้วย
ความเท่าเทียมด้วยความเอาใจใส่  เ อ้ืออาทร  เข้าใจ 
ตอบสนองความตอ้งการและช่วยแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ือง 
แต่มารดาท่ีมี อายุ 20-35  ปีมีการรับรู้ดีกว่ามารดาอายุ
นอ้ยกว่า 20 ปี   อาจเน่ืองจากมารดาท่ีอายมุากมี วุฒิภาวะ
ด้านอารมณ์มีความอดทนท่ีจะเผชิญกับส่ิงแวดล้อม
สถานการณ์ต่างๆโดยอาศยัสติปัญญา การเรียนรู้ และ
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ประสบการณ์ในอดีตมาประกอบได้มากกว่ามารดาท่ีมี
อายุน้อยกว่า สอดคล้องกับ ปัญจพร หร่ิงรอด (2546) 
การศึกษาพฤติกรรมบริการของพยาบาลตามการรับรู้ของ
ผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสรรพยา จงัหวดั
ชัยนาท  พบว่าผู ้รับบริการท่ีมีอายุมาก  รับรู้ สูงกว่า 
ผูรั้บบริการท่ีมีอายนุอ้ย     ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
(กุสุมา ปิยะศิริภณัฑ,์ 2545) ท่ีพบว่า ผูท่ี้มีอายนุอ้ยจะมี
การรับรู้การดูแลเอ้ืออาทรสูง ในทางกลบักันผูท่ี้มีอายุ
มากข้ึนจะมีการรับรู้การดูแลเอ้ืออาทรตํ่า มารดาท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกนั การรับรู้การสร้างความศรัทธาและ
ความหวัง  แตก ต่ า งกันโดยมารดา ท่ี มีก าร ศึกษา
ระดบัประถม มธัยมศึกษา ปวช./ ปวส.  มีการรับรู้
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของของพยาบาลวิชาชีพ
ในห้องคลอดมากกว่ามารดาท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี อธิบายได้ว่า มารดาในกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงมักมี
โอกาสศึกษาหาความรู้เก่ียวกับโรคและวิธีการรักษา
สุขภาพอนามัยได้ดีกว่าผู ้มีการศึกษาตํ่ า  ดั้ งนั้ นผู ้มี
การศึกษาสูงจึงมีการคาดหวงัในการดูแลเอ้ืออาทรจาก
พยาบาลสูงกว่าผูมี้การศึกษาตํ่าไปดว้ย (บวัหลวง สาํแดง
ฤทธ์ิ, 2538 อา้งใน อุสาห์ ชลวิทย,์ 2554) 

 
ข้อเสนอแนะ  

จ ากผลการวิ จัย  การ รับ รู้ ขอ งมารดา ต่ อ
พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพใน
ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี ทาํให้
ทราบได้ว่ามารดาท่ีมาใช้บริการคลอดในโรงพยาบาล
ชุมชน จงัหวดัปทุมธานีมีการรับรู้พฤติกรรมบริการแบบ
เอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดโรงพยาบาล
ชุมชน จงัหวดัปทุมธานีอยู่ในระดบัสูงทุกด้านเม่ือ
พิ จ า ร ณ า ต า ม ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น 
ประสบการณ์คลอดในโรงพยาบาลชุมชนท่ีต่างกนั การ
รับรู้พฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรแตกต่างกนั ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ในการปฏิบติัการพยาบาลทุกคร้ังควรคาํนึง
และตระหนกั ถึงปัจจยัดา้นบุคคลและความคาดหวงัของ
มารดาตลอดเวลา ถึงแมน้พยาบาลจะใหก้ารพยาบาลดว้ย
ความเอ้ืออาทรและมาตรฐานงานหอ้งคลอดอยูแ่ลว้ก็ตาม 
แต่การรับรู้ของมารดาอาจมีความแตกต่างกนัตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ดงันั้นการให้บริการแบบเอ้ืออาทรจึงตอ้งส่ือ
ใหม้ารดาเห็นอยา่งชดัเจนในปฏิบติัการพยาบาล เพื่อรับรู้
ได้ถึงพฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทรและเกิดความพึง
พอใจในบริการ ท่ีได้รับ   ได้แก่  พยาบาลต้อง เพิ่ม
ความสามารถในการส่ือสารใหก้บัมารดาในวยัรุ่นท่ีมีอายุ
นอ้ยกวา่ 20  ปี ซ่ึงในปัจจุบนัมารดาวยัรุ่นมีแนวโนม้ท่ีจะ
เพิ่มข้ึน  โดยพยาบาลเพิ่มการสังเกตความต้องการใน
ปัญหาต่างๆของมารดาและสนองตอบอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  ขณะพดูคุยหรือใหข้อ้มูลตอ้งชดัเจน เขา้ใจง่าย 
ใช้นํ้ า เ สียง ท่ี น่ิมนวล  แสดงท่า ท่ี ท่ี เข้าใจ  เ ป็นมิตร  
นอกจากน้ีตอ้งประเมินมารดาว่าเขา้ใจถูกตอ้ง  หรือไม่ 
ถ้ายงัไม่เข้าใจต้องพูดซํ้ าให้เข้าใจไม่แสดงอาการเบ่ือ
หน่าย     ส่วนพฤติกรรมการสนบัสนุนให้มารดาปฏิบติั
กิจกรรมทางศาสนาตามความเช่ือท่ีมีระดบัการรับรู้ปาน
กลาง(ตารางผนวก 1) พยาบาลห้องคลอดตอ้งคาํนึงและ
ระมดัระวงัในมิติของดา้นจิตวิญญาณของมารดาในขณะ
ใหบ้ริการ 

2. ผูบ้ริหารควรปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
แบบเอ้ืออาทรตามกรอบแนวคิดการของวตัสันทั้ ง 10 
ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้การบริการทั้ งด้าน
ความรู้ความสามารถและพฤติกรรมบริการครอบคลุม
แบบองคร์วมของ-กาย-จิตสังคม-วิญญาณ เน่ืองจากรับรู้
ถึงบริการแบบเอ้ืออาทรท่ีผูรั้บบริการเป็นผูป้ระเมินเป็น
ส่วนหน่ึงของตัวช้ีวดัท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการ
พยาบาลนาํไปสู่การประกนัคุณภาพ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
บริการ ท่ีผู ้รับบริการได้รับกับพฤติกรรมบริการ ท่ี
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ผูรั้บบริการมีคาดหวงั เพ่ือนาํผลท่ีได ้มาพฒันาองคก์าร
พยาบาลต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมบริการแบบเอ้ือ
อาทรตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี 

3. ควรนาํกรอบแนวคิดการดูแลเอ้ืออาทรของ
วตัสันไปทาํการศึกษาพฤติกรรมบริการแบบเอ้ืออาทร

ของพยาบาลตามการรับรู้ของแผนกผูป่้วยในโรงพยาบาล
ชุมชน จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นการขยายองคค์วามรู้ของ
ทฤษฏีการดูแลเอ้ืออาทร ท่ีเป็นวิถีหน่ึงในการพฒันา
คุณภาพของบริการประโยชน์ท่ีได้รับจะนําไปสู่การ
รับรองคุณภาพของโรงพยาบาลต่อไป 
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ปัจจยัทีม่ีผลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของพยาบาลวชิาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน  จงัหวดัปทุมธานี 

Factors Affecting the Quality of Work Life of Professional Nurses, Community Hospital, 
Pathumthani Province 

 
                                                                                                                                            ศศิพิมพ ์ คาํกรฤาชา และ รศ. ดร. สุลี  ทองวเิชียร 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ  (2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล  ลกัษณะงาน  สภาพแวดลอ้มในงานกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ  (3) ศึกษา
ปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัทาํนายคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน  จงัหวดัปทุมธานี  กลุ่ม
ตวัอยา่ง  ไดแ้ก่พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน  จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน 208 คน  กลุ่มตวัอยา่งถูก
สุ่มโดยใชก้ารสุ่มแบบมีระบบ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงถูกตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงตาม
เน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 4 ท่านและทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน  วิเคราะห์ความเท่ียงดว้ยสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาคไดค่้าความเท่ียงในส่วนลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มในงานและคุณภาพชีวิตการทาํงานเท่ากบั .86, 
.79 และ .92 ตามลาํดบั  สถิติท่ีใช ้ คือ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ กาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการศึกษาพบว่า  คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x ± SD = 3.44 ± .66) ปัจจยัลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานและรายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ส่วนปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส ดา้นลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในงานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน (r = .15, .42, และ .74 ตามลาํดบั) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ตวั
แปรท่ีสามารถร่วมกนัทาํนายคุณภาพชีวิตการทาํงานมี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่  ความมีอิสระในการทาํงานและความสาํคญัของ
งาน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของตวัแปรลกัษณะงาน ส่วนตวัแปรทาํนายอ่ืนไดแ้ก่ ความเป็นอิสระของหน่วยงาน  ความ
กดดนัในงานและความยึดเหน่ียวระหว่างผูร่้วมงาน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบในตวัแปรสภาพแวดลอ้มในงาน  ตวัแปร
เหล่าน้ีสามารถร่วมกนัทาํนายความแปรปรวนของตวัแปรคุณภาพชีวิตการทาํงานไดร้้อยละ 60.2  
 
คาํสําคญั: คุณภาพชีวิตการทาํงาน, พยาบาลวิชาชีพ, โรงพยาบาลชุมชน 
 
Abstract                                                                                                                                                                                                 

The  purposes  of  this  research  were  (1) to study  the quality  of  work-life level of  professional  nurses 
(2) to study  the  relationships  between  personal  factors,  job  characteristics, working environment  and  quality of  
work  life  of  professional  nurses and  (3) to study the influence of the variables predicting  quality  of  work  life  of  
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professional  nurses  in  community  hospital, in Pathumthani  province. The sample was 208 professional nurses in   
community hospital in Prathumthani province who were selected by systematic random sampling. Data was collected 
by the questionnaire which was validated the content validity by 4 experts. The tryout was done in 30 professional 
nurses and the Cronbach’s Alpha coefficient was analyzed to indicate the reliability. The reliability of job 
characteristics, working environment, and quality of work life were .86, .79, and .92, respectively. The statistics was 
the percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient and   multiple 
regressions. The significant level was set at .05. The results of this research revealed  that  the  quality  of  work-life 
level of professional  nurses  in  community  hospital was in the moderate  level ( x ± SD = 3.44 ± .66).  There  was  
no  significant  relationship between  the quality  of  work  life and some personal  factors: age,  education,  duration 
of work experience and  income. However, there  were  positive significant  relationships between  marital  status,  
job  characteristics, working environment  and  the quality  of  work  life (r=.15, .42, .74, respectively) at the level of 
.05.The five predicted variables for the quality of work life were job autonomy  and  task significance which were the 
domains of job characteristics as well as the  other three variables: the autonomy,  work  pressure  and  peer  cohesion 
which were the domains of the  working environment  factors.  These predictors accounted for the quality of work life 
variation with 60.2 percent. 
 

Keywords: quality of work life, professional nurse, community hospital.  
 
ความนํา     
         โรงพยาบาลชุมชน (Community  Hospital) เป็น
สถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ  มีภารกิจในการ
จดัการดา้นบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม
วยั  ทั้งเป็นศูนย์บริการและวิชาการทางด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การควบคุมป้องกนัโรค  
การปรับปรุงสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มชุมชน  และการฟ้ืนฟู
สภาพในระดับอํา เภอ   เ ป็นหน่วยงานท่ี ข้ึนตรงต่อ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  มีบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการใหบ้ริการตรวจวินิจฉยัและบาํบดัรักษา
ผูป่้วยทั้ งภายในและภาย นอกโรงพยาบาล  หลังการ
ปฏิรูประบบสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนตอ้งมีหนา้ท่ีเป็นพี่
เ ล้ียงให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ  ส่งผลให้พยาบาล
วิชาชีพซ่ึงเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพท่ีตอ้งทาํงานใกลชิ้ด
กับประชาชน มีบทบาทหน้าท่ีเพิ่มข้ึน  อาทิ การตรวจ
รักษาโรคเบ้ืองตน้  รวมถึงการบริการเชิงรุกท่ีเน้นการ

สร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาลท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลชุมชนหรือหน่วยบริการระดบัปฐมภูมิ  ดงั
จะเห็นไดจ้ากแผนพฒันาสุขภาพฉบบัท่ี 10 (แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 , 2550, หนา้ 42) 
ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพระบบบริการใหไ้ด้
มาตรฐาน  รวมทั้งปรับการบริหารและสร้างระบบงานให้
สามารถสร้างกาํลงัใจและแรง   จูงใจให้บุคลากรทางการ
แพทยแ์ละสาธารณสุขมีความสุขและเห็นคุณค่าของการ
ทาํงาน  นโยบายดงักล่าวแสดงถึงความจาํเป็นท่ีตอ้ง
จดัการสภาพแวดลอ้มในการการทาํงานท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ
รวมทั้ งระบบงานท่ี เป็นธรรมอันเป็นส่วนสําคัญท่ี
ส่งเสริมให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทํางาน  ซ่ึง
หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี   

คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นแนวคิดในการ
จดัการท่ีคาํนึงถึงบุคคลท่ีปฏิบติังานเป็นสาํคญั เป็นการ
ประสานเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายของงาน ตาม
แนวคิดของ Walton (1974) คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็น
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ลักษณะการทํางานท่ีตอบสนองความตองการ และความ
ปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะความเปน
บุคคล สภาพตัวบุคคลและระบบสังคมขององคการท่ีทํา
ใหงานประสบผลสําเร็จ ประกอบดวยเกณฑช้ีวัด 8 
ประการ คือ (1) คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม     
(2) สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ     
(3)  โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล         
(4)  ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  (5)  การ    
บูรณาการทางสังคม (6) สิทธิสวนบุคคล (7) ความสมดุล
ในการดํารงชีวิต  (8) ความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม ซึ่ง
เกณฑตัวช้ีวัดหรือองคประกอบเหลานี้เปนองคประกอบ
ท่ีตอบ สนองความตองการพื้นฐานของคนทํางาน สราง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ทําใหผูปฏิบัติงานมี
ความสุข ดังนั้น องคการตางๆ จึงตองมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหดีข้ึนกอนท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอื่น เพราะคุณภาพชีวิตเปน
พื้นฐานศักยภาพของมนุษย การท่ีพยาบาลมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได  

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ท่ีดีมีสวนสําคัญในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 
กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือใหมีการบริการท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานตามท่ีผูใชบริการคาดหวัง  ลักษณะ
งานท่ีดี เปนเสมือนแรงจูงใจท่ีผลักดันใหพยาบาลวิชาชีพ
พัฒนางานของตนเอง และผลงานท่ีเกิดข้ึนเปนเสมือน
รางวัลท่ีใหกับตนเอง หากผลงานไมดีพยาบาลก็จะมี
ความพยายามมากข้ึน เพื่อเพ่ิมรางวัลใหกับตนเองจากการ
ทํางานท่ีมีคุณภาพ กอใหเกิดความสุขในการทํางานสงผล
ตอคุณคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึน  

สภาพแวดลอมในงาน  นับเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหน่ึงมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคคล  การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการทํางาน  
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  ความสะดวก สบาย  จะเกิด
ผลดีตอผูปฏิ บั ติงานให ทํางานไดสะดวก   มีความ
ปลอดภัย  มีสมาธิในการทํางานสงผลใหพยาบาลวิชาชีพ

มีทัศนคติท่ีดีตองาน  เกิดความรูสึกมั่นใจและจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ดังแนวคิดของ Moss (1986) ท่ีศึกษา
พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน
ของพยาบาล  รวมท้ังสภาพแวดลอมในการทํางาน 
โดยเฉพาะพฤติกรรมดานความยึดเหนี่ยวระหวาง
ผูรวมงาน การไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับ บัญชา 
การไดรับอิสระจากหนวยงานและภาวะกดดันในการ
ทํางานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ  

การทบทวนวรรณกรรม ท่ีผ านมาพบว า
การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิ ช า ชีพในโรงพยาบาลชุ มชนยั งมีน อ ย  
โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอยู
ในเขตปริมณฑลท่ีมีการขยายเขตเมืองและเพ่ิมจํานวน
ประชากร สถานศึกษาและนับเปนแหลงอุตสาหกรรมใน
ระดับตนของประเทศ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายท่ีอยูในการ
ดูแลของโรงพยาบาลชุมชน เปนภาระงานซ่ึงพยาบาล
ชุมชนตองมีสวนรวม อันจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
และปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของพยาบาลวาชีพ โดย
เลื อก เฉพาะป จจั ยส วน บุคคล   ลักษณะงานและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน   ผลการวิจั ยจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบริการการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
ตอไป  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดปทุมธานี 

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  
ลักษณะงาน  สภาพแวดลอมในงานกับคุณภาพชีวิตการ
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เก่ียวกับสภาพแวดลอมในงานสรางตามแนวคิดทฤษฎี 
Work Environment  ของ Moss (1986)  และสวนท่ี 4 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานสราง
ตามแนวคิดของ Walton (1974) ตรวจสอบคุณภาพดาน
ความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน  และ
ทดลองใชในกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  วิเคราะหคา
ความเท่ียงดานคุณภาพชีวิตดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคไดคาความเท่ียง (r) ในสวนท่ี 2, 3 และ4  
เทากับ .86, .79, .92 ตามลําดับ   

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหเชิงบรรยาย (descriptive research) 
วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยแจกแจง
เปนความถี่ รอยละ วิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในงานโดยใชสถิติ
คาเฉล่ีย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในงานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน และวิเคราะหหาสมการทํานายคุณภาพชีวิต
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยใชสถิติวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง
เปนเพศหญิงท้ังหมด อายุระหวาง 31-40 ป อายุเฉลี่ย 

39.91 ป เกินครึ่งมีสถานภาพสมรสคูคิดเปนรอยละ 69.7 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 
91.8  ระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนระหวาง 
1.75 - 33 ป คาเฉลี่ย 15.72 ป รายไดสวนใหญอยูระหวาง 
30,001 – 40,000 บาท คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( x ± SD = 3.44 ± .66)   

2. ความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดปทุมธานี  ผลการศึกษา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล
พบวา สถานภาพสมรสเปนตัวแปรเดียวท่ีมีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(r = .150) สวนอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและรายไดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ  

ปจจัยลักษณะงาน  ท้ัง 3 ดาน ไดแก ความสําคัญ
ของงาน  ความมีอิสระในการทํางานและการรับรูผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01      
(r = .363, .486 และ.485 ตามลําดับ) สวนดานความ
หลากหลายของทักษะ และดานความมีเอกลักษณของ
งานไมความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน       
 ปจจัยสภาพแวดลอมในงานท้ัง 4  ดาน ไดแก 
ความยึดเหนี่ ยวระหวางผู รวมงาน   การไดรับการ
สนับสนุนจากผู บังคับบัญชา   ความเปนอิสระของ
หนวยงานและความกดดันในงานมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 (r = .506, .570, .641 
และ.582 ตามลําดับ) (ตาราง 1)  
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ตาราง 1  
คาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสันของปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในงานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี (n=208) 
ตัวแปร คาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน 
1. ปจจัยสวนบุคคล  
1.1 อายุ .112 
1.2 สถานภาพสมรส .150* 
1.3 ระดับการศึกษา .090 
1.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน .085 
1.5  รายได .087 
2. ลักษณะงาน  
2.1 ดานความหลากหลายของทักษะ                                                         .097 
2.2 ดานความมีเอกลักษณของงาน                                                            .027 
2.3 ดานความสําคัญของงาน                                                                     .363** 
2.4 ดานความมีอิสระในการทํางาน                                                           .486** 
2.5 ดานการรับรูผลการปฏิบัติงาน                                                            .485** 
3. สภาพแวดลอมในงาน  
3.1 ดานความยึดเหนี่ยวระหวางผูรวมงาน                                                 .506** 
3.2 ดานการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา                                   .570** 
3.3 ดานความเปนอิสระของหนวยงาน .641** 
3.4 ดานความกดดันในงาน                                                                       .582** 

* ระดับนัยสําคัญที่ .05      ** ระดับนัยสําคัญที่ .01 
3. ตัวแปรอิสระท่ีสามารถทํานายคุณภาพชีวิต

การทํางานพยาบาลวิชาชีพ  พบวา  ความเปนอิสระของ
หนวยงาน  ความกดดันในงาน  ความยึดเหนี่ยวระหวาง
ผูรวมงาน  ความมีอิสระในการทํางานและความสําคัญ

ของงาน  สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน
พยาบาลวิชาชีพไดรอยละ 60.2 ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุดคือ ความกดดันใน
งาน รองลงมาคือ ความเปนอิสระของหนวยงาน 

 

ตาราง 2  
 การวิเคราะหถดถอยแบบพหุ ของตัวแปรอิสระที่ทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี (n=208) 
ตัวแปร b SEb  t p-value 
ดานความเปนอิสระของหนวยงาน .244 .049 .297 4.969 .000 
ดานความกดดันในงาน                                       .211 .031 .341 6.884 .000 
ดานความยึดเหนี่ยวระหวางผูรวมงาน                .165 .041 .213 4.056 .000 
ดานความมีอิสระในการทํางาน                          .096 .044 .130 2.178 .031 
ดานความสําคัญของงาน                                     .099 .047 .114 2.106 .036 
คาคงที่=.407 ;  SEest =.32139 R =.776;  R2 =.602; adjust  R2=.592, F =61.030; p-value =.000 
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การอภิปรายผล 
1. ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี  โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( x ± SD = 3.44 ± .66) อธิบายไดวา  
พยาบาลวิชาชีพรับรูถึงความพึงพอใจในการทํางานท่ีไม
เปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิต  พอใจกับการแบงเวลา
ในการทํางาน  แบงเวลาใหกับครอบครัวและสังคมมีเวลา
ทํากิจกรรมสวนตัวไดเพียงพอ  มีปริมาณงานไมมาก
จนเกินไปทําใหมีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพื่อนๆหรือ
ออกงานสังคมไดตามโอกาสท่ีตองการ  ไดรับเงินเดือนท่ี
เพียงพอสําหรับคาใชจายตามภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
ตามอัตภาพ  คาตอบแทนที่ไดรับวามีความเหมาะสม กับ
ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ  ซึ่งสงผลใหเปนผลดีตอสุขภาพ
รางกาย  จิตใจ  อารมณ   สังคมและจิตวิญญาณของ
พยาบาลวิชาชีพเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพสวนใหญอยูใน
ระดับสูงทุกดาน  ยกเวนดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรมท่ีอยูในระดับปานกลาง ( x ± SD = 2.98 ± .83) 
พบวา  พยาบาลวิชาชีพมีความรูสึกวาเงินเดือนท่ีไดรับไม
คอยยุติธรรมและเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทํา  เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาตอบแทนของหนวยงานอื่นท่ีมีลักษณะ
คลายกัน เชน แพทย  ทันตแพทยและเภสัชกร  เปนตน ท่ี
ปฏิบัติงานในหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดวยกัน   พบวามีอัตราเงินเดือนท่ีสูงกวาและยังได
คาตอบแทนเพิ่มพิเศษหากไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและ/
หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  โดยแพทยและ
ทันตแพทยไดรับอัตราเดือนละ  10,000 บาท  เภสัชกร
ไดรับอัตราเดือนละ  5,000 บาท  สงผลใหพยาบาล
วิชาชีพบางคนประเมินคุณภาพชีวิตในดานน้ีในระดับ
ปานกลางและตํ่า  โดยเฉพาะกลุมท่ีมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป ซึ่งมีถึงรอยละ 24 และกลุมท่ีมี
รายไดนอยกวา 20,000บาทตอเดือนมีถึงรอยละ 7.2   

ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ  พบวา  อยูระดับปานกลาง ( x ± SD = 3. 05 ± 

.80) อธิบายวา  โรงพยาบาลชุมชนเปนสถานบริการท่ี
ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนท่ีตองใหบริการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง  จึงตองมีการจัดสภาพสถานท่ีทํางาน
อยางเหมาะสม  ไมมีการรบกวนจากกล่ิน  เสียงและแสง  
มีมาตรการความปลอดภัยจากอุ บั ติ เหตุ ท่ี เกิดจาก
เครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน  พยาบาลวิชาชีพทุกคน
สามารถทํางานดวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย   
อันจะสงผลใหประชาชนผูรับบริการมีความสะดวกและ
ปลอดภัย  นอกจากนั้นยังมีการเตรียมพรอมและมี
มาตรการ  ระเบียบชัดเจนในการปองกันอุบัติเหตุ  แตยัง
ไมมีความปลอดภัยทางดานกายภาพอยางเพียงพอ 

ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต พบวา อยูระดับ
ปานกลาง ( x ± SD = 3.34 ± .73) อธิบายไดวา สภาพงาน
ในปจจุบันเนนท่ีคุณภาพงานบริการท่ีจะตอบสนองตอ
ความตองการของผูรับบริการเปนหลัก  นโยบายของ
โรงพยาบาลชุมชนในปจจุบันไดเนนการพัฒนาดาน
คุณภาพการบริการ  และมีการนําระบบประกันคุณภาพ
มาใชในโรงพยาบาลเพ่ือใหไดมาซ่ึงการรับรองคุณภาพ 
(HA) จึงทําใหพยาบาลวิชาชีพตองมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน  
ท้ังงานดานบริหาร บริการและวิชาการในขณะที่จํานวน
พยาบาลวิชาชีพมีจํากัด  ถึงแมวาจะมีการจัดอัตรากําลัง
ใหเพียงพอกับภาระงาน  โดยการจัดพยาบาลวิชาชีพข้ึน
ปฏิบัติงานนอกเวลา  สงผลใหพยาบาลวิชาชีพตองข้ึน
ปฏิบัติงานนอกเวลา  ทําใหมีเวลาพักผอนนอยลง 

2. ความสัมพันธลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน 
สภาพแวดลอมในงานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี  

2.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 
              อายุไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ (r= .112) อธิบายไดวา  
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีปฏิบัติงานมาระยะหน่ึงแลวมีการรับรู
ถึงคุณภาพชีวิตการทํางานไมตางกับพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
อายุมาก  เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานท่ีมีการทํางาน
เปนทีม   และมีรุนพี่ คอย เปนพี่ เลี้ ยงหรือใหความ
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ชวยเหลือ  ทําใหมีโอกาสเรียนรูประสบการณในการ
ทํางานเปนอยางดี 

ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ (r = .090) เน่ืองจาก
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทแลวยังคงตอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมคาตอบแทนในการทํางาน
ยังคงเหมือนเดิม จึงพบวาระดับการศึกษาของพยาบาล
วิชาชีพไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ 

ระยะเวลาปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน (r = .085) อธิบายไดวา พยาบาล
วิชาชีพท่ีมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 3 ปข้ึนไป 
จะเร่ิมคิดถึงการสรางความรูความสามารถเพิ่มข้ึน มี
ความตองการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน จึงนับเปนชวงเวลา
เหมาะแกการพัฒนาไปสูความกาวหนาอีกระดับหน่ึง แต
เนื่องจากยังตองปฏิบัติงานท่ีเดิมไมเกิดการทาทายและไม
มีเรื่องใหมๆ ในการเรียนรูสงผลใหพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตางกันมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไมแตกตางกัน 

รายไดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (r = .087) จากการศึกษา พยาบาลวิชาชีพสวน
ใหญมีรายได 30,001- 40,000 บาทตอเดือน  จํานวน  90 
คน  คิดเปนรอยละ  43.3  อธิบายวา  พยาบาลวิชาชีพ
นอกจากจะไดรับเงินเดือนประจําแลว  สวนใหญยังไดรับ
คาตอบแทนในดานอื่นๆ อีก  ทําใหพยาบาลวิชาชีพรับรู
ไดวารายไดไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (r = .150) อธิบายไดวา พยาบาลที่มี
สถานภาพสมรสคูจะไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคู
สมรส ซึ่งมีสวนชวยลดความเครียด ไดรับความชวยเหลือ
ประคับประคองทางดานจิตใจ ทําใหพยาบาลวิชาชีพเกิด
อารมณมั่นคงตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดและมีกําลังใจท่ีจะ
ตอสูกับอุปสรรคในการทํางาน ซึ่งตางจากคนโสดท่ีตอง
เผชิญกับปญหาตาง  ๆ  หรือความเครียดจะขาดแรง

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ทําใหเบ่ือหนายการ
ทํางาน 

2.2 ดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ  อยางมีระดับ
นัยสําคัญท่ี .01 อธิบายไดวา เมื่อพยาบาลวิชาชีพมีความ
คิดเห็นและการรับรูคุณคาของลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูใน
ระดับสูง ยอมสงผลใหพยาบาลวิชาชีพเกิดความพึงพอใจ 
มีความสุขในการปฏิบัติงาน เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
ทําใหเกิดความตองการทุมเทในการทํางาน การเปด
โอกาสใหพยาบาลวิชาชีพไดมีอิสระในการตัดสินใจใน
ง านภ า ย ใต ข อบ เ ขต ท่ี ไ ด กํ า หนด  เ พื่ อ ให ง าน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และมีการสะทอนกลับถึงผลการ
ทํางานเพ่ือใหมีการรับรูและพัฒนาตอไป   

2.3 ดานสภาพแวดลอมในงานมีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ  อยางมี
ระดับนัยสําคัญท่ี .01 อธิบายไดวา  งานของพยาบาล
วิชาชีพเปนงานท่ีตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น พยาบาล
วิชาชีพไมไดทํางานแตเพียงผูเดียว  มีการทํางานเปนทีม
รวมกับทีมสหสาขาวิชาวิชาชีพ  ตองอาศัยความรวมมือ
เพื่อประสานงานกับชุมชนในการปฏิบัติงานรวมกัน  นั่น
คือเมื่อพยาบาลวิชาชีพไดรับการสนับสนุนในการทํางาน  
มีเพื่อนคอยใหกําลังใจและใหการสนับสนุน  มีการ
สนับสนุนการทํางานจากหัวหนางานยอมทําใหพยาบาล
วิชาชีพเกิดความพึงพอใจ  นําไปสูความสุขในการทํางาน
และสงผลใหเกิดประสิทธิผลของงานท่ีดีตามมา  สุดทาย
กอใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีตอไป 

3. ปจจัยท่ีสามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิต
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ  ไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .05  มี 5 ปจจัยโดยสามารถรวมกันทํานายคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ   ได รอยละ 60.2  ตัว
แปรทํานาย  ท่ีมีคาสูงท่ีสุดคือ  ความกดดันในงานมีคา 
Beta = .341 รองลงมา  คือ  ความเปนอิสระของ
หนวยงาน  ความยึดเหนี่ยวระหวางผูรวมงาน  ความมี
อิสระในการทํางานและความสํา คัญของงานมีค า        
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Beta = .297,  .213, .130 และ .114  ตามลําดับ  อธิบายได
วา  ความกดดันในงาน  ความเปนอิสระของหนวยงาน  
ความยึดเหน่ียวระหวางผูรวมงาน  ความมีอิสระในการ
ทํางานและความสํา คัญของงานรวม กันแสดงว า  
สภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะงานเปน
องคประกอบสําคัญ  โดยเฉพาะดานความมีอิสระในการ
ทํางานและดานความสําคัญของงาน  ทําใหพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มี อิ ส ร ะได ใ ช ศั ก ยภ าพ ในก า รทํ า ง านอย า ง เ ต็ ม
ความสามารถ  ทําใหพยาบาลมีความรูสึกพึงพอใจใน
ชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอมในการทํางาน  อัน
นําไปสูความมีคุณคาของชีวิต  โดยใหความถูกตองรอย
ละ  60.2  แสดงวาปจจัยท้ังหานี้อยูในระดับท่ีดี  จะสงผล
ใหพยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึน  และ
เม่ือใดไมสามารถคงไวหรือรักษาสภาพปจจัยท้ังหาไวได  
ก็จะทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
ลดลงได   
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมในงานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับสูง      
(r = .742) แสดงวา สภาพแวดลอมในการทํางานปจจุบัน
มีผลตอการทําใหพยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดีหรือไมดีได ในเรื่องน้ีผูบริหารควรคํานึงถึง
บรรยากาศในการทํางาน  สรางสัมพันธภาพระหวาง
ผู รวมงาน   ผู บังคับบัญชา   ผู ใต บังคับบัญชา   ควร
สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นและ
รับฟงขอเสนอแนะของผูรวมงานทุกคน  สามารถนํา
ความคิดใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานได  สนับสนุนให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีการตัดสินใจดวยตนเอง  มีความคิด
อิสระในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน  
หมั่นตรวจเย่ียมและนิเทศงาน  รวมรับฟงเรื่องราวตางๆ
พรอมชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอ   

2. ผลการวิจัยดานลักษณะงาน พบวา มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปาน
กลาง (r = .424) แสดงวา การจะเพ่ิมคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพในปจจุบัน  ควรคํานึงการเพิ่ม
ศักยภาพทางดานความรู ท้ังศาสตรและศิลปทางการ
พยาบาล   เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพท่ีมี
เอกลักษณ เฉพาะของงาน   ดังนั้น   ผูบริหารควร
สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความกาวหนาในหนาท่ี
การงานโดยเตรียมความรูสําหรับผูท่ีมีโอกาสกาวไปสู
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน  เชน  การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
หรืออบรมเพิ่มเติมเฉพาะทาง  จัดทําแผนการประชุม
วิชาการ /  อบรม /  สัมมนา /  ดูงาน   และกําหนดให
ผูรวมงานทุกคนมีโอกาสไดรับการพัฒนาตามความ
เ ห ม า ะ ส ม อ ย า ง เ ท า เ ที ย ม กั น   เ พื่ อ เ พิ่ ม ทั ก ษ ะ  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 3. ผลการวิจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
พบวา อยูในระดับปานกลาง  (คา เฉลี ่ย เท าก ับ  3.44)  
ดังนั้น  การจะเพ่ิมคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ   ผูบริหารควรพิจารณาในเรื่องการจัดสรร
คาตอบแทนอยางเหมาะสม ตามสิทธิท่ีพยาบาลวิชาชีพ
ควรจะไดรับ  ความคาดหวังเก่ียวกับสถานท่ีทํางานมี
ความปลอดภัยทางดานกายภาพอยางเพียงพอ  คํานึงถึง
สุขภาพอนามัยของพยาบาลวิชาชีพ  มีการจัดสิ่งแวดลอม
ใหเหมาะสม  มีการจัดหาเคร่ืองมือ  เครื่องใช  และสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ใหเพียงพอ  และเหมาะสมตอ
การใชงาน  จัดใหมีมาตรการในการปองกันการติดเช้ือท่ี
ไดมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ   
 
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ขยายการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนใน
ภู มิ ภ า ค อื่ น ๆ  เ ช น  ภ า ค เ ห นื อ  ภ า ค ใ ต แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียง เหนือโดยใชแนวคิดเ ดียวกัน เ พ่ือ
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เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชนในแตละภาค 

2. ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ตอเนื่องเปนระยะเพราะ
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนสิ่งจําเปนตองสงเสริมใหอยู
ในระดับดีข้ึนหรืออยางนอยท่ีสุดไมใหลดระดับลงตํ่า
กวาเดิม 

3. จากผลการวิจัย พบวา ความเปนอิสระของ
หนวยงาน ความกดดันในงาน ความยึดเหนี่ยวระหวาง
ผูรวมงาน ความมีอิสระในการทํางานและความสําคัญ
ของงาน สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไดถึงรอยละ 60.2 จึงควรมีการสงเสริมใหดานตางๆ
ดังกลาวทางการพยาบาลใหมีระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อเพ่ิม
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพตอไป 
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สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 

Competency of Professional Emergency Nurse in Community Hospital 
Pathumthani Province 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ตามการรับรูของตนเองและหัวหนางาน      
(2) เปรียบเทียบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กับปจจัยสวนบุคคล จําแนกตาม อายุ 
ประสบการณการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และการฝกอบรม กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 77 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
ขอมูลคือ แบบสอบถาม ผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดคา CVI= 0.88 วิเคราะหหาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค = 0.96  สถิติท่ีใชไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติวิเคราะหความแปรปรวนใช One-Way ANOVA เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของ Scheffe และ
สถิติทดสอบ independent t-test ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานีตามการรับรูของตนอง และหัวหนางานโดยรวม อยูในระดับสูง          
(X = 4.10, S.D. = 0.41,X = 3.79, S.D. = 0.34). (2) พยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน 
ในจังหวัดปทุมธานีท่ีมี อายุ ประสบการณการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีสมรรถนะไมแตกตาง
กัน และ (3) กลุมพยาบาลท่ีไดรับการฝกอบรมและไมเคยไดรับการฝกอบรม มีสมรรถนะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 การวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะวาควรนําเคร่ืองมือจากงานวิจัยไปใชในการ
ประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและวางแผนพัฒนาศักยภาพของ
พยาบาลวิชาชีพในดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่ากวาดานอื่น เชน ดานวิชาการ และดานบริหาร 
 
คําสําคัญ: สมรรถนะ, พยาบาลวิชาชีพ, อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, โรงพยาบาลชุมชน 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study the competency level of professional emergency nurses 
working in community hospital, Pathumthani province, as perceived by themself and the head nurses  and to 
compare the competency level of professional emergency nurses with personal factors classified by age, working 
experience, level of education and emergency nurse training. The sample was 77 of professional nurses working 
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in community hospital, Pathumthani province. The instrument used was questionnaires. The questionnaires were 
validated by 5 experts, Content validity index CVI was 0.88, and the reliability of the questionnaires by using  
Conbach’ s Alpha Coefficent was 0.96. The statistics used to analyze the data were mean, frequency, percentage, 
standard deviation, Scheffe’s compariaton and independen t-test. The results found that the competency level of 
professional emergency nurses as perceived by themselves and the head nurses were high (X = 4.10, S.D. = 0.41, 
X = 3.79, S.D. = 0.34). The competency level of professional emergency nurses and the personal factors such as 
age, experience, education showed no significant difference. The competency level of professional emergency 
nurses who have been trained and had not been trained showed statistically significant difference at the level .05. 
The recommendation of this research for suggestions of research tools used in the performance evaluation of the 
nurses in the emergency department and plan the development of professional nurses in the average were lower 
than the others. Such as the academic and management. 
 
Keywords: competency, professional nurse, emergency department, community hospital 
 
 
ความนํา  

หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปนหนวยบริการ
ท่ีมีความสําคัญของโรงพยาบาลในการใหบริการแก
ผูปวยในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตและเปนระยะท่ีอยูใน
ภาวะอันตรายถึงชีวิต ท่ีตองการความชวยเหลือท่ีรวดเร็ว 
ปลอดภัย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
รักษาพยาบาล ดังนั้นพยาบาลท่ีปฏิบัติงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน จึงตองปฏิบัติการพยาบาลโดยการใชความรู 
ความสามารถ  และการตัดสินใจอยางเรงดวน  เพื่อ
ใหบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถชวยเหลือผูปวยไดอยาง
รีบดวน (สํานักการพยาบาล, 2556, หนา 125) พยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
เปนผูท่ีมีบทบาทในวิชาชีพและมีความสามารถในการ
ทํางานในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จําเปนตองมี
สมรรถนะที่สําคัญ ไดแก ความรู ทักษะ เจตคติ ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล และตองมีสมรรถนะในการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายใน ภายนอก  การสงตอ
ผูปวย การประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจกรณีคดีความ
ของผูปวย การประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อขอความ

ชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัยหมู หากพยาบาลท่ีปฏิบัติงานใน
หนวยงานดังกลาวขาดความรู และทักษะความชํานาญ
หรือสมรรถนะท่ีจําเปนแลว อาจทําใหเกิดความลาชาและ
อาจเกิดอันตรายตอผูรับบริการจนถึงแกชีวิตได และอาจ
นําไปสูการฟองรองตอผูปฏิบัติงานและหนวยงานได จึง
จํา เปนท่ีพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินจะตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 

ส ม ร ร ถ น ะ พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ  ( nursing 
competency)  หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงถึง ความรู 
ความสามารถ ความถนัด  และทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลตามบทบาทหนาท่ีของพยาบาลวิชาชีพ (บุญใจ  
ศรีสถิตนรากูร, 2550, หนา 213) มีการศึกษาท่ีเกี่ยวของ
กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและ
ฉุก เ ฉินในโรงพยาบาล ท่ีมีขนาดแตกต างกันตาม
ภูมิศาสตร จากการศึกษาของ อรทัย  ปงวงศานุรักษ 
(2540) ศึกษาตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 
โดยแบงตัวประกอบสมรรถนะเปน 9 ตัวประกอบ ไดแก 
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ดานการประเมินอาการในภาวะฉุกเฉิน ดานภาวะผูนํา 
ดานกฎหมาย จริยธรรมและการจัดการบริการฉุกเฉิน 
ดานการปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน ดานการปฏิบัติการ
พยาบาลฉุกเฉินในภาวะวิกฤต ดานการบริหารงานใน
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดานการวางแผนการ
พยาบาล ดานวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน และดานการชวย
ฟนคืนชีพข้ันสูง ตอมาวันทนา  พรหมเศรณี (2545) นํา
แนวคิดน้ันมาศึกษาโดยแบงสมรรถนะออกเปน 7 ดาน
ดังน้ี ดานการประเมินอาการ ดานการวางแผนการ
พยาบาล ดานกิจกรรมการพยาบาล ดานวิชาการ ดาน
กฎหมายและจริยธรรม ดานการบริหารและดานลักษณะ
ผูนํา การศึกษาท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่มีขนาด
แตกตางกันหลายงาน (วันทนา  พรหมเศรณี, 2545;      
พรธิดา  แสงทอง, 2550; บุญญิสา  แจมสวาง, 2552) เปน
ตน   

จากการศึกษาท่ีผานมาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอ
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
มีหลายปจจัยแตผูวิจัยสนใจศึกษาตัวแปร 4 ตัวไดแก    
(1) อายุ  เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการทํางาน ผูท่ีมี
อายุมากข้ึนจะมีประสบการณ  ในการเผชิญปญหา
สามารถแกปญหาไดดีกว าผู ท่ีมี อา ยุนอย  มีความ
รับผิดชอบ และมีความคิดกวางไกล (2) ประสบการณ ใน
การทํางาน คือ ระยะเวลาในการทํางาน จะทําใหบุคคลมี
ความรู มีประสบการณ และมีทักษะ แกไขปญหาหรือ
การตัดสินใจท่ีดี ข้ึน  ชวยลดความผิดพลาดในงาน         
(3) ระดับการศึกษา ชวยใหบุคคลมีวุฒิภาวะสูงข้ึน มี
ความคิดอานและทัศนคติท่ีดีรูจักตนเองเขาใจสังคมและ
สิ่งแวดลอม มีการรับรูขอมูล แปลขอความ วิเคราะห
ปญหา ตลอดจนหาทางเลือกในการแกไขปญหาโดยการ
เรียนรูจากประสบการณและพฤติกรรมท่ีเคยทําสําเร็จมา 
จึงสามารถแกปญหาตาง  ๆได เปนอยางดี  ( ศิริญญ          
รุงหิรัญ, 2554 หนา 16) และ (4) การฝกอบรม  เปน
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

ใหเพิ่มพูนความรู ทักษะ ตลอดจนเปล่ียนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมไปในทางท่ีตองการเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี
ในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (พรธิดา  แสงทอง, 2550, 
หนา 14)  

โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี มี 7 แหง
ใหบริการดานงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตรวจรักษาโรค
ท่ัวไป ทําหัตถการตาง ๆ เชน ทําแผล เย็บแผล ผาฝ  ฉีด
ยา เปนตน ตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากน้ีใหบริการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน ระบบรับ สงตอผูปวย เปนผูรับการ
ประสานท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล การจัดการ
เตรียมความพรอมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติ ใหความรู
เกี่ ยวกับการปฐมพยาบาลเ บ้ืองตนแก บุคคลท่ัวไป 
พยาบาลหนวยงานอุบัติเหตุเปนบุคลากรท่ีสําคัญในการ 
ดูแลผูรับบริการ การคัดกรอง ตรวจรักษาโรคเบ้ืองตน 
การรักษาพยาบาลเชิงรุกสูชุมชนเพ่ิมข้ึน การสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค และฟนฟูสุขภาพท้ังทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม และ จิตวิญญาณ ดังนั้นพยาบาล
วิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจําเปนตองมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อใหผูปวยปลอดภัย และมี
การพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง  

การปฏิบัติงานในหนวยงานอุ บั ติ เหตุและ
ฉุกเฉิน สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งตอการแกไขปญหาสุขภาพของผูรับบริการ
ท่ีอยูในภาวะอันตรายและฉุกเฉิน สมรรถนะท่ีดีของ
พยาบาลชวยใหพยาบาลมีความม่ันใจในการดูแล
ผูรับบริการมากขึ้นและเปนตัวบงช้ีถึงคุณภาพของการ
บริการ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยใหความสําคัญกับสมรรถนะของ
พยาบาลในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจึงไดศึกษา
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี  เพื่อนําผล
การศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรพยาบาล
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานีโดยการจัดหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ ท่ีสํ า คัญกอนการปฏิ บั ติ ง านให
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สอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาลและมาตรฐาน
วิชาชีพตลอดจนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย   

1.  เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพ หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ตามการรับรู ของ
ตนเองและหัวหนางาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
จําแนกตามอายุประสบการณการปฏิบัติงาน  ระดับ
การศึกษา  และการฝกอบรมของพยาบาลวิชาชีพ
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี 
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานีตามการรับรูของตนเอง และหัวหนางาน 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดานเน้ือหา สมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
สอดคลองตามแนวคิดของ อรทัย  ปงวงศานุรักษ (2540)  
โดยแบง  สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินเปน 7 ดาน ไดแก ดานการประเมิน
อาการ ดานการวางแผนการพยาบาล ดานกิจกรรมการ
พยาบาล ดานวิชาการ ดานกฎหมายและจริยธรรม ดาน
การบริหาร และดานลักษณะผูนํา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาสมรรถนะของ
พยาบาลวิ ช า ชีพหน วยง านอุ บั ติ เหตุ และฉุก เฉิน
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี โดยใชแนวคิด

ของ อรทัย  ปงวงศานุรักษ (2540)  มา เปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังภาพ 1 
             ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1.สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ท่ีมีอายุแตกตางกันมีสมรรถนะแตกตางกันหรือไม 

2.  สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ท่ีมีประสบการณปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินมากมีสมรรถนะสูงกวาผูท่ีมีประสบการณการ
ปฏิบัติงานนอย 

3.  สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาจะมีสมรรถนะสูงกวาผู ท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่ากวา 

 
ปจจัยสวนบุคคล 
- อายุ  
- ประสบการณการ
ปฏิบัติงาน 

- ระดับการศึกษา 
- การฝกอบรม  
 

สมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
1. ดานการประเมินอาการ 
2. ดานการวางแผนการ
พยาบาล 
3. ดานกิจกรรมการ
พยาบาล 
4. ดานวิชาการ 
5. ดานกฎหมายและ
จริยธรรม 
6. ดานการบริหาร 
7. ดานลักษณะผูนํา 
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4.  สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ท่ีผานการฝกอบรมจะมีสมรรถนะสูงมากกกวาผูท่ีไมผาน
การฝกอบรม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิ จั ย เ ชิ งบรรย า ยครั้ ง นี้  ศึ กษ าระดั บ
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ หนวยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ตามการ
รับรู  ของตนเองและหัวหนางานและเปรียบเทียบ
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน กับปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ประสบการณ
การปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และการฝกอบรม  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการ และหัวหนางานท่ีปฏิบัติงานใน
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน ใน
จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีประสบการณการทํางานตั้งแต 1 ป
ข้ึนไป จํานวน 83 คน 

กลุม ตัวอย าง  คือ  พยาบาลวิชาชีพระดับผู
ปฏิบัติการท่ีปฏิบัติการในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดปทุมธานีท่ีมีประสบการณ
การทํางาน ต้ังแต 1 ป ข้ึนไป ขนาดกลุมตัวอยางเทียบจาก
ตารางของ Krejcie and Morgan (Krejcie & Morgan, 
1970 อางถึงใน บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2550,หนา 562) 
จํานวน 77 คน การเลือกกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยาง 
อยางงาย (simple random sampling) ใชวิธีจับฉลากแบบ
ไมใสคืน 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  เ ป น
แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และการ
ฝกอบรม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปน
แบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดนําเครื่องมือของ    
บุญญิสา  แจมสวาง (2552) นํามาพัฒนาและปรับปรุง
บางสวนโดยมีขอคําถามท้ังหมด จํานวน 68 ขอ  

แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity Index-- CVI ) ไดคาเทากับ 
0.88 จากน้ันผูวิจัยนําแบบสอบถาม ไปทดลองใชกับ
พยาบาลวิ ช า ชีพหน วยง านอุ บั ติ เหตุ และฉุก เฉิน 
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครนายก  และจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน  30  คน หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 
(Conbach’s coefficient alpha) ไดคาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ ท้ังฉบับเทากับ 0.96   
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผู วิ จั ยขอหนั งสื ออนุญาต เ ก็บข อมู ล  จาก
มหาวิทยาลั ยอี ส เ ทิ รน เอ เชี ย เสนอต อนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูลในการทําวิจัยและเสนอตอผูอํานวยการ หัวหนา
พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 
7 แหง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค รายละเอียดวิธีการเก็บ
ขอมูล  และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล  ขอความ
รวมมือในการทําวิจัย  มอบแบบสอบถาม ใหหัวหนา
พยาบาลหรือหัวหนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ตาม
จํานวนกลุมตัวอยาง โดยแยกแบบสอบถามแตละคนใน
ซอ งป ด ผนึ ก พ ร อ มนั ด หม า ย วั น  เ ว ล า ที่ ข อ รั บ
แบบสอบถามคืน เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยไปรับ
กลับคืนดวยตนเองในแตละโรงพยาบาล  เมื่อไดรับ
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แบบสอบถามกลับคืนท้ังหมดจํานวน 77 ชุดและหัวหนา
ประเมินอีก  7  ชุดนํ าแบบสอบถามท่ีได รับ คืนมา
ตรวจสอบความสมบรูณของขอมูล  เ พ่ือรวบรวม 
วิเคราะห ซึ่งไดรับคนท้ังหมด  77 ชุด และหัวหนา
ประเมินอีก 7 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะห ขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล โดยใชสถิติการ
แ จ ก แ จ ง ค ว า ม ถ่ี  ( frequency)  แ ล ะห า ค า ร อ ย ล ะ 
(percentage) 

2. วิเคราะหขอมูลระดับสมรรถนะตามการรับรู
ของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประเมินตนเอง โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (mean) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และประเมิน
ระดับคาเฉลี่ย จําแนกเปนรายดานและรายขอ 

3. วิเคราะหขอมูลระดับสมรรถนะตามการรับรู
ของหัวหนางานประเมินพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
ประเมินระดับคาเฉลี่ย จําแนกเปนรายดานและรายขอ 

4. วิเคราะหความแปรปรวนสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพ หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จําแนก
ตาม อายุ ประสบการณการปฏิบัติโดยการวิเคราะห    
one-way analysis of variance (ANOVA) และทําการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธีของ Scheffe 

5. เปรียบเทียบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 
หนวยงานอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน  จําแนกตามระดับ
การศึกษา  การฝกอบรมโดยใช สถิติทดสอบ t-test แบบ 
independent ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
 
ผลการวิจัย  

พยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี  ท่ี เปนกลุม
ตัวอยาง อายุอยูระหวาง 30 - 37 ป คิดเปนรอยละ 44.2 
อายุนอยท่ีสุด 22 ป อายุ มากกวา 45 ป ข้ึนไป จํานวน 10 
คน คิดเปนรอยละ 13.0 ระดับการศึกษาสวนใหญจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 72 คน 
คิดเปนรอยละ 93.5 ประสบการณการปฏิบัติงานใน
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มากกวา 15 ป จํานวน 29 
คน คิดเปนรอยละ 37.7 สวนใหญไดรับการศึกษาอบรม
ตอเนื่องทางดานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จํานวน 62 คน คิด
เปนรอยละ 80.5  

ตาราง 1    
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามการรับรู
ของตนเอง จําแนกตามสมรรถนะโดยรวมและรายดาน (n=77) 
รายการสมรรถนะพยาบาล วิชา ชีพ
หนวยงานอุบัติเหตุแลฉุกเฉิน 

คาเฉลี่ย 
 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับสมรรถนะ 
 

ดานการประเมินอาการ 4.13    0.50           สูง 
ดานการวางแผนการพยาบาล 4.14     0.52      สูง 
ดานกิจกรรมการพยาบาล 4.32     0.48 สูงมาก 
ดานวิชาการ 
ดานกฎหมายและจริยธรรม 

3.86 
4.17 

0.53 
0.44          

สูง 
สูง 

ดานการบริหาร   3.98  0.53           สูง 
ดานลักษณะผูนํา 4.16        0.46        สูง 
รวม 4.11        0.41         สูง 
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จากตาราง 1 พบวาระดับสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ชุมชน ในจังหวัดปทุมธานีตามการรับรูของพยาบาล

วิชาชีพหนวยงานอุ บัติ เหตุและฉุกเฉิน  โดยรวม  มี
สมรรถนะอยูในระดับสูง ( X = 4.10, S.D. = 0.41)  

 
ตาราง 2 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามการรับรู
ของหัวหนางาน จําแนกตามสมรรถนะโดยรวมและรายดาน (n=70) 
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุแล
ฉุกเฉิน 

คาเฉลี่ย 
 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับสมรรถนะ 
 

ดานการประเมินอาการ 3.82 0.35 สูง 
ดานการวางแผนการพยาบาล 3.84 0.33 สูง 
ดานกิจกรรมการพยาบาล 4.00 0.33 สูง 
ดานวิชาการ 
ดานกฎหมายและจริยธรรม 

3.59 
3.89 

0.33 
0.27 

สูง 
สูง 

ดานการบริหาร 3.61 0.44 สูง 
ดานลักษณะผูนํา 3.81 0.38 สูง 
รวม 3.79 0.34 สูง 
จากตาราง 2 พบวาหัวหนางานประเมินสมรรถนะของ
พยาบาลวิ ช า ชีพหน วยง านอุ บั ติ เหตุ และฉุก เ ฉิน

โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูใน
ระดับสูง เชนเดียวกัน  (X = 3.79, S.D. = 0.34)  

 
ตาราง 1.3 
วิเคราะหความแปรปรวนของสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ  หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
ปทุมธานีที่มีชวงอายุแตกตางกัน (n=77) 
แหลงความ
แปรปรวน 

คาความอิสระ คารวมของคะแนน 
ยกกําลังสอง 

คาเฉลี่ยของคะแนน 
ยกกําลังสอง 

F p 

ระหวางกลุม 25 5.30 0.21 1.42 0.14 

ภายในกลุม 51 7.58 0.14   

รวม 76 12.88    

*** p   .05 
 จากตาราง 3 พบวา สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี ในกลุมของพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุ
แตกตางกันมีสมรรถนะพยาบาลชีพหนวยงานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05   
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ตาราง 4 
วิเคราะหการแปรปรวนสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ  หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลชุมชน  ในจังหวัด
ปทุมธานี  ตามประสบการณการปฏิบัติงานท่ีแตกตาง (n=77) 
แหลงความแปรปรวน คาความอิสระ คารวมของคะแนน 

ยกกําลังสอง 
คาเฉลี่ยของคะแนน 

ยกกําลังสอง 
F p 

ระหวางกลุม 3 0.97 0.32 1.99 0.12 
ภายในกลุม 73 11.91 0.11   
รวม 76 12.88    
* p   .05 

 
จากตาราง 4 พบวา สมรรถนะของพยาบาล

วิชาชีพ  หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาล
ชุมชนในจั งหวัดปทุมธานี  ท่ีมีประสบการณการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันมีสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ  

หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

 
ตาราง 1.5 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด
ปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษา (n=77) 
ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ ยง เบน

มาตรฐาน 
t-value Sig.               (2-tail) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ปริญญาโท 

72 
5 

4.11 
4.11 

0.40 
0.56 

-0.01 0.99 
 

      * p < .05 
จากตาราง 5  พบวาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 

หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี กลุมระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทามีระดับสมรรถนะไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
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ตาราง 6 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด
ปทุมธานี จําแนกตามการฝกอบรม (n=77) 
ประสบการณการปฏิบัติงาน จํานวน คาเฉลี่ย ส ว น เ บ่ี ย ง เ บ น

มาตรฐาน 
t-value Sig. 

(2-tail) 
เคยไดรับการฝกอบรม 
ไมเคยไดรับการฝกอบรม 

   62 
   15 

 4.17 
 3.85 

0.36 
0.51 

   2.76 .007 
 

     *p < .05 
จากตาราง 6  พบวาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 

หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี กลุมพยาบาลท่ีเคยไดรับการฝกอบรม
กับกลุมพยาบาลที่ไมเคยไดรับการฝกอบรม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดย
กลุมท่ีผานการอบรมมีคาเฉล่ียของสมรรถนะสูงกวากลุม
ท่ีไมผานการอบรม 
 
อภิปรายผล  

จากการวิจัยในครั้งนี้ พบวาระดับสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยูในระดับสูง ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพงานอุ บัติ เหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี มีความรู ทักษะ 
ความสามารถเชิงสมรรถนะครอบคลุมลักษณะงาน และ
พยาบาลวิชาชีพสวนใหญมีประสบการณการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มากกวา 10 ป คิดเปน
รอยละ 63.6 ตามแนวคิดของเบนเนอร (Benner, 1984 
อางถึงใน บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร, 2550, หนา 225) 
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณการทํางานในหนวยงาน
เดิม 5 ปข้ึนไป  มีสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาล
ระดับผู ชํานาญการ  (expert) มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะหและ
ตัดสินใจแกไขปญหาวิกฤตไดถูกตอง ทันเหตุการณ 
สามารถประเมินปญหาและความตองการของผูปวย ได
ถูกตองรวมถึงการใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติการ

พยาบาลและดานวิชาการแกพยาบาลรุนนองได รวมถึง
นโยบายตามแผนพัฒนาคุณภาพบริการ (service plan) 
ของจังหวัดปทุมธานี มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยจัดอบรมการชวยฟน
คืนชีพและการชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ การจัดการ
สาธารณภัย การคัดแยกประเภทผูปวยเปนตน และในแต
ละโรงพยาบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามรายโรค 
หรือกลุมอาการ (Clinical Practice Guideline--CPG) เปน
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ใหพยาบาลทุกคนปฏิบัติตาม
แนวทาง เพื่อใหผูใชบริการไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ  
พยาบาลสวนใหญไดรับการศึกษาอบรมดานอุบัติเหตุ
และฉุก เ ฉิน  จํ านวน  62  คน  คิด เปนรอยละ  81 .6 
สอดคลองการศึกษาของ แววดาว  อินทบุตร (2545, อาง
ถึงใน ธนพัชร  สมใจ, 2552, หนา 97) พบวา การไดรับ
การฝกอบรมเพิ่มเติมทางการพยาบาลมีความสัมพันธกับ
การปฏิบัติงานของพยาบาล และการศึกษาของ กุลวดี 
อภิชาติบุตร และสมใจ ศิระกมล (2547, อางถึงใน พรธิดา  
แสงทอง, 2550, หนา 14)  พบวา การไดรับการศึกษา
อบรมมีความสัมพันธกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 
ดังนั้นผลการศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน ใน
จังหวัดปทุมธานีตามการรับรูของตนเอง และหัวหนางาน
ประเมินสมรรถนะ โดยรวมอยูในระดับสูง 

 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ 
ดานกิจกรรมการพยาบาลอยูในระดับสูงมาก (X = 4.32, 
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S.D. = 0.48) และหัวหนางาน ประเมินสมรรถนะอยูใน
ระดับสูง X = 4.00, S.D. = 0.33 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก เปน
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการพยาบาลผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อใหบริการ แกบุคคลท่ีไดรับ
บาดเจ็บหรือมีภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินและวิกฤต  ท้ังระบบ
รางกายและจิตใจ ประเมินสภาวะความรุนแรงของการ
เจ็บปวย ตัดสินใจใหการปฐมพยาบาล ใชเครื่องมือ
อุปกรณ การเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยเพื่อ
แกไขภาวะฉุกเฉินท่ีอาจคุกคามชีวิตของผูปวยได
ทันทวงที ใหการพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุและมีความรู
ความสามารถในการปฏิ บัติทักษะและเทคนิคการ
พยาบาลท่ัวไป เพ่ือใหการพยาบาลแกผูใชบริการทุกกลุม
วัย ทุกภาวะสุขภาพ เพื่อบรรเทาอาการ และแกไขปญหา
สุขภาพ กิจกรรมการพยาบาล ไดแก การประเมินอาการ
ผูปวย การจัดลําดับความรุนแรงในภาวะฉุกเฉิน การชวย
ฟนคืนชีพ ความสามารถยึดตรึง (immobilized) การดาม
กระดูก การหามเลือด ลดการปนเปอนและดูดซึมของ
สารพิษ  การเคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉินไดถูกวิธี รวดเร็ว 
ทักษะในการใชอุปกรณตางๆ ในหนวยงาน ใหคําปรึกษา 
แนะนําแกผูปวยและญาติ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลัง
การตรวจรักษา ปฏิบัติกิจกรรม โดยยึดหลักการปองกัน
การติดเช้ือ สามารถรักษาอวัยวะท่ีขาดหรือเกือบขาด
อยางถูกวิธี การตกแตงบาดแผล การเย็บแผล การตัดไหม 
การผาฝ การผาตัดเอาสิ่งแปลกปลอมในตําแหนงซึ่งไม
เปนอันตรายตออวัยวะสําคัญของรางกาย ปฏิบัติเทคนิค
พิเศษในภาวะฉุกเฉิน เชน เจาะเปดเสนเลือดดํา ใหสารน้ํา 
ใหออกซิเจน สามารถปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัยหมู พยาบาล
วิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจําเปนตองมีทักษะ
ดังกลาวมากกวาพยาบาลวิชาชีพในหนวยงานอื่น จึงทํา
ใหผลการศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน  ในจังหวัด
ปทุมธานีตามการรับรูของตนเอง  และหัวหนางาน

ประเมินสมรรถนะอยูในระดับสูงมากและระดับสูง
ตามลําดับ 
 สมรรถนะดานวิชาการ พบวา พยาบาลวิชาชีพ
และหัวหนางาน ประเมินสมรรถนะ อยูในระดับ สูง     
X  = 3.86 S.D. = 0.54, X  = 3.59 S.D. = 0.33 ตามลําดับ 
ท้ังนี้อาจเนื่องจาก พยาบาลจําเปนตองมีสมรรถนะใน
ดานวิชาการและการวิจัยจําเปนตองมีตามท่ีสภาการ
พยาบาลกําหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (สภาการพยาบาล, 2553) 
ท้ังนี้เพราะพยาบาลตองทําหนาท่ีในดานการใหความรู 
ใหคําปรึกษาแกผูใชบริการ ครอบครัว ชุมชนรวมถึงทํา
หนาท่ีดานการสอน ผลการวิจัยนี้พบวาสมรรถนะที่มี
คะแนนเฉลี่ย  ตํ่ าสุดไดแกความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ สื่อความหมายกับชาวตางประเทศท่ีมาใช
บริการ (X  = 3.10 S.D. = 0.86) การศึกษาวิจัย ติดตาม
งานวิจัยมาประยุกตใชในการทํางาน ( X  = 3.62         
S.D. = 0.73) การปฐมนิเทศเจาหนาท่ีใหม และผูฝกอบรม
ดูงาน (X  = 3.84 S.D. = 0.80) การเปนวิทยากรในการ
อบรมปฐมพยาบาล การชวยฟนคืนชีพ การเคลื่อนยาย
ผูปวยและรณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ 
การบันทึกปญหา  ขอมูล  อาการผูปวย  กิจกรรมการ
พยาบาลและผลลัพธทางการพยาบาล ประเมินคุณภาพ
บริการโดยเปนพี่เลี้ยงของหนวยปฏิบัติการข้ันพื้นฐานมี
คาเฉลี่ย (X  = 3.89 S.D. = 0.93 , 0.65, 0.75) ตามลําดับ 
ซึ่งเห็นวาสมรรถนะยอยเหลานี้เปนองคประกอบที่ชวย
ใหพยาบาลสามารถทําหนาท่ีดานวิชาการไดสมบูรณข้ึน 
ท้ังนี้เพราะความเขาใจเก่ียวกับภาษาจะชวยใหพยาบาล
สามารถสืบคนขอมูลดานวิชาการใหมๆ ไดอยางตอเน่ือง 
รวมท้ังสามารถส่ือความหมายกับผูใชบริการชาวตางชาติ
ไดดวยความเขาใจ ถาสมรรถนะดานภาษาไมดีจะสงผล
ใหพยาบาลไมสามารถส่ือสารกับผูใชบริการท่ีเปน
ชาวตางชาติได  การใชคอมพิวเตอร เ บ้ืองตนในการ
ปฏิบัติงานจําเปนในการบันทึก ประมวลผล และการ
สืบคน ดังจะเห็นวาสมรรถนะในเรื่องการใชภาษาอังกฤษ 
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สื่อความหมายกับท่ีผูใชบริการชาวตางชาติท่ีมาใชบริการ 
แมวาคาเฉล่ียจะจัดอยูในระดับมากก็ตาม ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับการศึกษาของพรธิดา แสงทอง (2550) ท่ี
พบวาพยาบาลวิชาชีพประเมินตนเองดานวิชาการใน
ระดับสูงทุกดาน  และสอดคลองกับการศึกษาของ    
บุญญิสา แจมสวาง (2552, หนา 72) ท่ีพบวาสมรรถนะ
วิชาการท้ังโดยรวมในระดับสูงทุกดาน แตกตางจากการ
วิจัยของ ศิริญญ  รุงหิรัญ (2554, หนา 82 ) พบวาพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานีมี
สมรรถนะดานวิชาการและการวิจัย อยูในระดับ ปาน
กลาง สวนพยาบาลหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดรับ
การอบรม ความรูดานอุบัติเหตุเปนสวนใหญ จึงทําใหผล
การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน  ในจังหวัด
ปทุมธานีตามการรับรูของตนเอง  และหัวหนางาน
ประเมินสมรรถนะอยูในระดับสูง 

ปจจัยสวนบุคคลในดานอายุ ผลการวิจัยนี้พบวา 
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ  หนวยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ในกลุม
อายุแตกตางกันมีระดับสมรรถนะพยาบาลชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 อภิปรายไดวา พยาบาลวิชาชีพทุกกลุม
อายุ ตองปฏิบัติงาน ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและ
รับผิดชอบใหดีท่ีสุดและโรงพยาบาลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีการพัฒนาคุณภาพบริการ 
เพื่ อ ให ผู ใ ช บริ ก ารได รั บการบริ ก าร ท่ีมี คุณภาพ  
สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญญิสา แจมสวาง (2552, 
หนา 84) พบวาอายุ ไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ผลการวิจัย ของ มีนา เกาทัณฑทอง (2551, 
หนา  106)  ท่ีพบวาปจจัยสวนบุคคลคืออายุ  ระดับ
การศึกษา  และประสบการณการการทํางานไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ 
แตกตางกับผลการวิจัยของ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 
2543 (อางถึงใน ธนพัชร  สมใจ, 2552, หนา 95) ท่ีวาผูท่ี

มีอายุมาก มักจะมีประสบการณและความชํานาญในการ
ทํางานสูงและกอใหเกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และการศึกษาของ วันทนา  พรหมเศรณี (2545) ท่ีพบวา
พยาบาลวิ ช า ชีพ ท่ีมี ช ว งอายุ แตกต า งกันมี ระดับ
ความสําคัญของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ หนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน แตกตางกัน กลุมท่ีมีอายุ 31-35 ป 
และกลุมท่ีมีอายุ มากกวา 38 ป มีคาเฉล่ียของระดับ
ความสําคัญของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มากกวากลุมท่ีมีอายุ 21-25 ป และ
กลุมท่ีมีอายุ 26 -30 ป  

 ปจจั ยสวนบุคคลในด านระดับการศึกษา 
ผลการวิจัยนี้ พบวาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ หนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
ปทุมธานี กลุมระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เ ทียบเท ามีระดับสมรรถนะไมแตกต างกันอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 อภิปรายไดวา พยาบาล
วิชาชีพในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี มีระดับการศึกษาท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการฝกฝนทักษะ 
เพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง และมีพยาบาลรุนพี่เปนท่ี
ปรึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศิริญญ   รุงหิรัญ 
( 2 5 5 4 ,  หน า  8 8 )  พบว า  ระดั บก า รศึ กษ า  ไม มี
ความสัมพันธกับสมรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี  และ
งานวิจัยของ สมหมาย  จันทรอัมพร (2553, หนา 62)  ท่ี
พบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0 .01) และ ไรฟฟ และชอร 
(Raiff and Shore, 1993 อางถึงใน สมหมาย จันทรอัมพร, 
2553, หนา 62) ไดกลาววาความแตกตางของการศึกษาทํา
ใหคนมีความสามารถในการทํางานและการพัฒนาตนเอง
ไมเทาเทียมกัน บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาที่สูงอยูใน
ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบสูงก็จะแสวงหาการมี
สวนรวมมากกวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากวา
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ปจจัยสวนบุคคลในดานประสบการณการปฏิบัติงาน 
พบวาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ หนวยงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน  โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ท่ีมี
ประสบการณการปฏิ บั ติ งานแตกต าง กันมีระดับ
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ  หนวยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 อภิปรายไดวา พยาบาลวิชาชีพในหนวยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน มีประสบการณการทํางาน เกิน 10 ป จัดอยูใน
กลุมท่ีมีความเช่ียวชาญ เพราะไดปฏิบัติงานในหนวยงาน
นี้เปนเวลานาน ทําใหไดเรียนรู ฝกทักษะการปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานจนเกิดความชํานาญ แตกตางจากงานวิจัย
ของ เตือนใจ  พิทยาวัฒนชัย, 2548 (อางถึงใน พรธิดา  
แสงทอง, 2550, หนา 14) พบวาปจจัยดานประสบการณ
ปฏิบัติงานในหนวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีความสัมพันธ
กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพทางบวกในระดับปาน
กลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ในด า น ก า ร ฝ ก อบ ร ม 
ผลการวิจัยนี้พบวา พบวาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี กลุมท่ีเคยไดรับการฝกอบรมกับกลุมท่ี
ไมเคยไดรับการฝกอบรม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดยกลุมท่ีผานการอบรม
มีคาเฉลี่ยของสมรรถนะสูงกวากลุมท่ีไมผานการอบรม
อภิปรายไดวา พยาบาลวิชาชีพในหนวยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินพยาบาลวิชาชีพท่ี ไดรับการฝกอบรมทางดาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ไดแก การพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติท่ัวไปการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และการชวยฟนคืนชีพข้ันสูงทุกป 
การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประชุมวิชาการอยาง
ตอเนื่อง  มีแผนการพัฒนาบุคลากรชัดเจน ซึ่งทําให
พยาบาลวิชาชีพมีความรูและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึนได สอดคลองการศึกษาของ แววดาว อินทบุตร, 
2545 (อางถึงใน ธนพัชร  สมใจ, 2552,หนา 97) การ
ได รั บ ก า รฝ ก อบรม เพิ่ ม เ ติ มท า งก า รพย าบ าล มี

ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาล ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ตางจาก บุญญิสา  แจมสวาง, 
(2552, หนา 71) การฝกอบรมไมมีความสัมพันธกับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

สรุปสมรรถนะตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ 
และหัวหนางานในหนวยงานอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานี สมรรถนะทั้ง 7 
ดาน มีสมรรถนะในระดับสูง ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน  ท่ีแตกตาง
กัน มีระดับสมรรถนะไมตางกัน และการฝกอบรมกลุมท่ี
เคยไดรับการฝกอบรมกับกลุม ท่ีไม เคยไดรับการ
ฝกอบรมมีระดับ สมรรถนะ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1.  จากผลการวิจัยสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดปทุมธานีในบางองคประกอบที่มี
คาเฉลี่ยนอยกวาขออื่นๆไดแก  การประเมินลักษณะ
คลื่นไฟฟาหัวใจท่ีผิดปกติ  การใชภาษาอังกฤษสื่อ
ความหมายกับชาวตางชาติ การศึกษาวิจัย ติดตามและ
ประยุกตผลการวิจัยในการทํางาน จึงควรกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในรายการท่ีจําเปน
ตอการปฏิ บั ติงานเชน  การฝกอบรมเรื่องการอาน
คลื่นไฟฟาหัวใจ การฝกทักษะภาษาอังกฤษ สงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาวิจัย  มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
นําผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

2. จากผลการวิจัยสมรรถนะดานการบริหาร ขอ
การจัดการประสานงานเมื่อเกิดอัคคีภัย และสมรรถนะ
ดานกิจกรรมการพยาบาลเม่ือเกิดอุบัติภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
และการดูแลเด็ก สตรีท่ีถูกกระทํารุนแรง ท้ังดานรางกาย
และจิตใจ มีคาเฉลี่ยคะแนนต่ํา ควรมีการจัดซอมแผนรับ
อุบัติภัยหมูและสารเคมีในระดับจังหวัดทุกปและจัดทํา
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แนวทางการปฏิบัติงานและ การอบรมเกี่ยวกับ อุบัติภัย
สารเคมี การดูแลเด็ก สตรี ท่ีถูกกระทํารุนแรง  

3. จากผลการวิจัยพยาบาลวิชาชีพสวนใหญ
ไดรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรเฉพาะทาง 
และมีสวนนอยท่ี ควรสงเสริมใหไดรับการศึกษาอบรม
เพิ่มเติมรวมถึงการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาท่ี
เกี่ยวของกับงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 
ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป 

จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะตามการรับรู
ของพยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปทุมธานีและหัวหนางาน 
อยูในระดับสูง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ดังนี้ 

1. เมื่อผลการวิจัยพบวาระดับสมรรถนะอยูใน
ระดับสูง ควรมีการศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 
กับคุณภาพการใหบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2. จากผลการวิจัยพยาบาลในหนวยงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน มีอายุเฉลี่ยมาก ประกอบกับภาระงานท่ีตอง
ดูแลผูปวยวิกฤต  ดังนั้นควรมีการศึกษาความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางานพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และความสุขในการทํางาน 
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ภาวะผู้นําของหัวหน้าหอผู้ป่วยในสถานการณ์อุทกภยั 
ตามการรับรู้ของพยาบาลประจาํการ จงัหวดัปทุมธานี 

Leadership of Head Nurse in Flood Situation as Perceived by Staff Nurses in  
Pathumtani Province 

 
                                                                                                                                                                                        อรทยั รุ่งวชิรา 

 
บทคดัย่อ  
 
  การวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ําของหัวหน้าหอผูป่้วยในสถานการณ์อุทกภยั ตามการรับรู้ของพยาบาลประจาํการ 
จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํในสถานการณ์อุทกภยัของหวัหนา้หอผูป่้วย ตามการรับรู้ของ
พยาบาลประจาํการ จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในตาํแหน่งพยาบาลประจาํการ ใน
โรงพยาบาลท่ีใหบ้ริการรับผูป่้วยใน และประสบสถานการณ์อุทกภยัในจงัหวดัปทุมธานี ปี 2554 จาํนวน 320 คน โดย
การคาํนวณตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงพยาบาล เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามภาวะผูน้าํในสถานการณ์
อุทกภยัของหัวหนา้หอผูป่้วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจาํการ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ตรวจสอบความตรงเน้ือหา ไดค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence--IOC) เท่ากบั .96 ตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือไดค่้า
สัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า ครอนบาค (α – Coefficient)  เท่ากบั .95 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้าํของหัวหน้าหอผูป่้วยในสถานการณ์อุทกภยั โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 เม่ือพิจารณาแบบผูน้าํ พบว่า หวัหนา้หอผูป่้วย มีการใชแ้บบภาวะผูน้าํทั้ง 4 แบบ 
ไม่ไดใ้ชแ้บบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียว โดยพบว่าหวัหนา้หอผูป่้วยใชภ้าวะ ผูน้าํแบบสั่งการ มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.79  และผูน้าํแบบสนบัสนุนนอ้ยท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.55  
 
คาํสําคญั: ภาวะผูน้าํ, หวัหนา้หอผูป่้วย , สถานการณ์อุทกภยั 
 
Abstract  

 The purpose of this research was to study the level of leadership of head nurses in flood situation as 
perceived by staff nurses working in hospitals which effected by flood situation in Pathumtani province during the 
year 2011.The sample of 320 staff nurses was selected by proportion of  population in each hospital.  The head 
nurses’ leadership questionnaire was used which developed by researcher, the content validity was .96, and the 
reliability was .95. The data were analyzed statistical values as frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The results showed that the level of leadership of head nurses in flood situation overall was high ( x  = 3.7). When 
considered in each style of leadership used, it was found that the head nurses used all four leadership styles, not the 
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only one either. The result also showed that the head nurses mostly used directive leadership style ( x  = 3.79), while 
the supportive leadership style used was minimal, ( x = 3.55).  

 
Keywords:  leadership, head nurse, flood situation 
 
 
ความนํา  

ป จ จุ บั น ท่ั ว โ ล ก กํ า ลั ง ป ร ะ ส บป ญ ห า             
สาธารณภัยและภัยพิบัติท่ีเกิดจากปรากฏการณทาง
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมความถ่ีและทวีความ
รุนแรงมากข้ึนซึ่งเปนผลมาจากสภาพแวดลอมของโลก
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังเชน การเกิดมหาอุทกภัยน้ําทวม 
ประเทศไทยในป 2554  ซึ่งเปนสถานการณท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายในวงกวาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีต้ังแต จังหวัด
นครสวรรค จังหวัดชัยนาท จังหวัดอางทอง จังหวัด
อยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดกรุงเทพ มหานคร  
ซึ่ง นายแพทยสมชัย ภิญโญพรพาณิชย อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กลาววา ปญหาน้ํา
ทวมครั้งนี้ ถือเปนมหาอุทกภัยท่ีถือวารุนแรงกวาทุก
ครั้งท่ีผานมา และสงผลกระทบตอสถานบริการ
สาธารณสุข (สธ.) ขนาดใหญถึงข้ันปดบริการหลาย
แหง (ผูจัดการ, 2554) การท่ีสถานบริการสาธารณสุข
ประสบอุทกภัย  มีผลตอระบบการใหบริการดูแล
รักษาพยาบาลผูปวย เนื่องจากเม่ือเกิดน้ําทวม การ
ไฟฟาอาจตองงดจ ายกระแสไฟฟา  เ พ่ือปองกัน
ผูประสบภัยไดรับอันตรายจากการถูกไฟฟาชอต และ
การประปาอาจหยุดจายน้ํา  สงผลตอระบบบริการ
สาธารณสุขตองหยุดชะงัก และตองปดดําเนินการ
ช่ัวคราว เจาหนาท่ีในการใหบริการอาจมีความวิตก
กังวลในการปฏิบัติงาน ในการเดินทางปฏิบัติงาน 
รวมท้ังกังวลเกี่ยวกับบานเรือนของตนวาจะถูกน้ําทวม
หรือไม จึงมีผลตอขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับโรงพยาบาลเพิ่งเกิดปญหาลักษณะครั้งนี้
เปนครั้ งแรก  จึ งไมมี แผนสํ ารองวางไว  ดั งนั้ น 

ความสําเร็จของการบริหารจัดการใหโรงพยาบาลผาน
พนสถานการณมหาอุทกภัย จึงข้ึนอยูกับความสามารถ
ในการบริหารงานของผูบริหารงานในทุกระดับของ
โรงพยาบาลเปนสําคัญ โดยผูบริหารจะตองแสดงภาวะ
ผูนําใหผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติตามไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อนําใหองคกรผานพนสถานการณไปใหได 
ซึ่งภาวะผูนําท่ีเหมาะสมสามารถอธิบายไดจากทฤษฎี
ผูนําตามสถานการณ ทฤษฎีผูนําแบบวิถี เปาหมาย 
(Path-Goal Theory) ของ เฮาส และมิทเชลล (House & 
Mitchell, 1974, pp. 81-87 ) เปนทฤษฎีหนึ่งในทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับภาวะผูนําตามสถานการณ ซึ่งทฤษฎีดังกลาว
เนนความ สัมพันธ ระหว า งแบบภาวะผู นํ า  กับ
คุณลักษณะของผูใตบังคับบัญชา และคุณลักษณะของ
งาน  โดยผู นํ าต องสร า งแรง จูงใจให เกิด ข้ึนกับ
ผูใตบังคับบัญชาดวยการทําใหวิถีทาง (path) ท่ีจะไปสู
เปาหมายมีความชัดเจนและงายพอที่ผูใตบังคับบัญชา
จะไปถึงได โดยชวยเหลือ แนะนํา สอนงาน และนํา
ทาง รวมทั้งชวยแกไขอุปสรรคท่ีขวางก้ันเสนทางไปสู
เ ป า ห ม า ย  เ พื่ อ ส ร า ง ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ ห แ ก
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร 
เฮาส และมิทเชลล (House & Mitchell, 1974,            
pp. 81-87 ) แบงพฤติกรรมผูนําออกเปน 4 แบบ คือ (1) 
แบบส่ังการ (2) แบบสนับสนุน (3) แบบใหมีสวนรวม 
(4) แบบมุงความสําเร็จของงาน โดยพฤติกรรมแตละ
แบบของผูนําจะมีผลตอแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา
แตกตางกันข้ึนอยูกับสถานการณ และผูนําคนเดียว
สามารถแสดงแบบภาวะผูนําไดแตกตางกันข้ึนอยูกับ
สถานการณเชนกัน ดังนั้นในสถานการณอุทกภัยท่ี
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เกิดข้ึนถาผูบริหารแสดงแบบภาวะผูนําไดเหมาะสม มี
การกําหนดวิถีทางสู เปาหมายท่ีชัดเจน จะชวยให
บริหารจัดการผานสถานการณอุทกภัยไปไดดวยดี  
ในทางตรงขาม หากผูบริหาร แสดงแบบภาวะผูนําท่ีไม
เหมาะสม กําหนดวิถีทางสูเปาหมายไมชัดเจน ไม
ส า ม า ร ถ ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ทํ า ง า น ต อ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะมีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางาน อาจสงผลถึงความลมเหลวในการบริหารจัดการ
ได  

หั ว หน า ห อ ผู ป ว ย ถื อ เ ป น ผู บ ริ ห า ร ใ น
หนวยงานพยาบาล  มีหนา ท่ีสําคัญ  คือรับผิดชอบ
หนวยงานพยาบาลในโรงพยาบาล ซึ่งมีการกระทํา
กิจกรรมหลักอันเปนหัวใจของโรงพยาบาล คือ การ
ใหบริการแกผูรับบริการ หัวหนาหอผูปวยนอกจากจะ
รับผิดชอบในการบริหารงานในหนวยงานพยาบาลแลว
ยังเปนผูรับและถายทอดนโยบายจากผูบริหารไปยัง
บุคลากรพยาบาลในหนวยงาน จากการเกิดสถานการณ
มหาอุทกภัย ซึ่งมีผลตอการบริหารจัดการในหนวยงาน 
ท้ังในดานการรักษาพยาบาลผูปวย การสงตอผูปวยเพื่อ
ความปลอดภัย  การ ดูแลขวัญและกํ าลั ง ใจของ
ผูปฏิบัติงาน หัวหนาหอผูปวยจึงตองเปนผูนําในทีมใน
การบริหารจัดการ  เ พ่ือให บุคลากรพยาบาลใน
หนวยงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นภาวะผูนํา
ของหัวหนาหอผูปวยจึงมีอิทธิพลตอการทําใหบุคลากร
พยาบาลรวมมือรวมใจ และเต็มใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อผานพนสถานการณนี้ไปใหได ดังเชน สุวรรณา  
ชัยกูล (2543)ไดศึกษาคุณลักษณะของหัวหนาหอผูปวย 
พบวา  คุณลักษณะภาวะผูนํา  เปนคุณลักษณะของ
พยาบาลหัวหนาหอผูปวยท่ีพึงประสงคมากท่ีสุด ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรในทีม และ ศิริทรัพย อินทร
หลวงดี (2551) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลการบริหาร
หอผูปวยโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา
ประสิทธิผลการบริหารหอผูปวยของหัวหนาหอผูปวย
มีความสัมพันธกับภาวะผูนํา  

จังหวัดปทุมธานี เปนจังหวัดท่ีอยูในภาคกลาง
ของประเทศไทย ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร มี
แมน้ําเจาพระยาไหลผาน จากสถานการณมหาอุทกภัย 
ป 2554 จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย
ครอบคลุมเกือบท้ังจังหวัด เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีรับนํ้า
เปนดานสุดทายกอนน้ําเขากรุงเทพ ประกอบกับรัฐบาล
มีการวางแนวเพื่อกั้นน้ําโดยวาง Big Bag เปนแนวทาง
ตอนเหนือของกรุงเทพ เปนผลใหน้ําไมสามารถระบาย
ลงสูพื้นท่ีดานลางได ทําใหปริมาณนํ้าทวมในจังหวัด
ปทุมธานีมากข้ึนและนานข้ึน  ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมี
สถานบริการสาธารณสุขหลายแหง เปนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 1 แหง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  7    แหง โรงพยาบาลภาคเอกชน    6     
แหง ซึ่งการดําเนินงานของโรงพยาบาลใหประสบ
ผลสําเร็จผานพนสถานการณไดนั้น ผูบริหารทุกระดับ
มีสวนสําคัญโดยเฉพาะหัวหนาหอผูปวย เพราะเปนผูท่ี
ปฏิบัติงานใกลชิดกับพยาบาลประจําการโดยตรง  
 จะเห็นวาหัวหนาหอผูปวยเปนแกนสําคัญของ
องคกรพยาบาล เปนกุญแจไปสูความสําเร็จในการ
บริหารจัดการในหนวยงาน ประกอบกับ สภาพปจจุบัน 
กระแสขาวไดมีการแจงเตือนถึงโอกาสการเกิดอุทกภัย
ซ้ํา ผูวิจัย จึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูนําของหัวหนา
หอผูปวยในสถานการณอุทกภัย ตามการรับรูของ
พยาบาลประจําการ  จังหวัดปทุมธานี  ผลจากการ
ศึกษาวิจัยนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูบริหาร
โรงพยาบาลและผูบริหารทางการพยาบาล ในการ
พัฒนาภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวยของตนตอไป อัน
จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการและองคกร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  

เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําในสถานการณ
อุทกภัยของหัวหนาหอผูปวย ตามการรับรูของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาล จังหวัดปทุมธานี โดยรวม
และแตละแบบ   
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แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ส่ิงจําเป็นอย่างยิ่งใน  การดําเนินงานของ
หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ คือ ผูน้าํ เพราะผูน้าํถือ
เป็นหัวใจขององคก์ร และผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัถือ
เป็นผูน้าํของหน่วยงานทั้งส้ิน 
 สตอ๊กดิลล ์(Stogdill, 1974 อา้งถึงใน  
สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2545, หนา้ 2) ไดใ้ห้ความหมาย
ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการของการใชอิ้ทธิพลต่อ
กิจกรรมต่างๆของกลุ่ม เพื่อการตั้งเป้าหมายและบรรลุ 

แบส (Bass, 1990 อา้งถึงใน จุมพล  
หนิมพานิช, 253, หน้า 1-2) ภาวะผูน้ํา เป็น
กระบวนการทางสงัคมท่ีผูต้ามเขา้ไปผกูพนักบัผูน้าํดว้ย
ความเต็มใจในการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีผูต้ามมี
ความรู้สึกวา่ผูน้าํใชอิ้ทธิพลดว้ยความเป็นธรรม 

สรุป ภาวะผูน้าํ คือ ความสามมารถของบุคคล
ท่ี มี อิ ท ธิพล ต่ อ บุคคล อ่ื น  ในก า รบัง คับบัญช า 
ประสานงาน ชกัจูงให้บุคคลอ่ืนร่วมมือในการปฏิบติั
ตาม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รดว้ยความเตม็ใจ 
 ทฤษฎีวิถีทางสู่เป้าหมาย (Path – Goal 
Theory) เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีเก่ียวกับภาวะผูน้ําตาม
สถานการณ์ ซ่ึงมาจากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจ
ของพนักงาน ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายมาจากผลงาน
ริเร่ิมคร้ังแรกของอีแวนส์ (Evans, 1970,  pp. 277-298) 
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเ น่ืองโดยเฮาส์และ        
มิทเชลล ์(House & Mitchell, 1974) เป้าหมายหลกัของ
ทฤษฎี คือ การส่งเสริมการเพิ่มการปฏิบัติงานของ
พนักงานพร้อมกับความพึงพอใจของพนักงานให้
สูงข้ึน โดยเน้นท่ีการจูงใจของพนักงาน โดยแนวคิด
ของเฮาส์และมิทเชลล ์ (House & Mitchell, 1974) เช่ือ
วา่ ผูน้าํสามารถสร้างการจูงใจใหเ้กิดข้ึน ถา้เพิ่มจาํนวน
และชนิดของผลตอบแทนท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บจาก
การทาํงาน ผูน้าํยงัสร้างแรงจูงใจดว้ยการทาํให้วิถีทาง 
(path) ท่ีจะไปสู่เป้าหมายมีความชัดเจนและง่ายพอท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไปถึงได ้โดยช่วยเหลือ แนะนาํ  นาํ

ทาง และช่วยแก้ไขอุปสรรคท่ีขวางกั้นเส้นทางไปสู่
เป้าหมาย รวมทั้ งช่วยทาํให้ตัวงานมีความน่าสนใจ 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ต้บังคบับัญชา 
กรอบมโนทศัน์ของทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย สามารถ
แสดงดงัภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1   แนวคิดของทฤษฎีวถีิทาง -เป้าหมาย 
ท่ีมา. จาก  Leadership: Theory and practice, (2001), 
โดย  Northouse, P. G.  

 
ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

พฤ ติ ก ร ร ม ผู ้นํ า  คุ ณ ลั ก ษณะ ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คุณลกัษณะของงาน  โดยพฤติกรรม
แ ต่ ล ะแบบขอ งผู ้นํ า จ ะ มี ผ ล ต่ อ แ ร ง จู ง ใ จ ขอ ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ โดย
สถานการณ์ดงักล่าว เรียกว่า สถานการณ์เอ้ืออาํนวย 
หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และคุณลกัษณะของงาน ดงัภาพ 2 
 
 
 
 

 
 
 
   อุปสรรค 
 
 
 

              ภาวะผูน้าํแบบวถีิทาง – เป้าหมาย 
                                   - กาํหนดเป้าหมาย 
                                   - ทาํวถีิทางใหช้ดัเจน 
                                   - เคล่ือนยา้ยอุปสรรค 
                                   - ใหก้ารสนบัสนุน 
 

ภาวะผู้นําแบบวิถทีาง - เป้าหมาย 

ผูใ้ตบ้งัคบั
บญัชา 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต) วิถีทาง วิถีทาง 
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ภาพ 2  องคประกอบของทฤษฎีวิถีทาง –เปาหมาย 
ที่มา. จาก  Leadership: Theory and practice, (2001), 
โดย  Northouse, P. G.  
 

พฤติกรรมผูนํา (leader behavior) เฮาสและ        
มิทเชลล (House and Mitchell, 1974,  pp. 81-84) แบง
ประเภทพฤติกรรมของผูนํ าตามทฤษฎีวิถีทาง  – 
เปาหมาย ออกเปน 4 ประเภท แตละประเภทแทนได
ดวยแบบภาวะผูนํา (leadership style) ดังนี้ 

1. ภาวะผูนําแบบสั่งการ (directive leadership) 
เปนผูนําท่ีมุงการบอกผูใตบังคับบัญชาถึงสิ่งท่ีควรทํา 
บอกวิธีการทํางาน จัดทํารายละเอียดของงานที่จะ
มอบหมาย กําหนดตารางการทํางาน กําหนดมาตรฐาน
การ ทํางานพรอมกฎระ เ บียบต า งๆ ท่ี ชัด เจนแก
ผูใตบังคับบัญชา มีการแจงความคาดหวังของงานและ
กําหนดเวลาทํางานใหแลวเสร็จ  

2. ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (supportive 
leadership) เปนผูนําท่ีมุงความตองการและความ
เปนอยูของพนักงาน มีพฤติกรรมท่ีเปนมิตรท่ี
ผูใตบังคับบัญชาสามารถเขาถึงได ใสใจในสวัสดิภาพ
ความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา สนับสนุนในการ
สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
รวมท้ังใหการปฏิบัติอยางเสมอภาค  

3. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (participative  
leadership) เปนผูนําท่ีรับฟงความคิดเห็นของ 
ผูใตบังคับบัญชา กระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีสวน
รวมในการตัดสินใจ ดวยการประชุมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับผูใตบังคับบัญชากอนการตัดสินใจ  

4. ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน  
(achieve-oriented leadership) เปนผูนําท่ีมีการกําหนด
เปาหมายท่ีทาทายสําหรับผูใตบังคับบัญชา กําหนด
วัตถุประสงคท่ีชัดเจน กําหนดมาตรฐานการทํางานสูง 
มีการปรับปรุงการทํางานของกลุมอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังต้ังความคาดหวังตอผูใตบังคับบัญชาวาสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

เฮาสและมิทเชลล (House and Mitchell, 
1974,  pp. 81-87) กลาววา ผูนําอาจใชแบบผูนําแบบใด
แบบหนึ่งหรือหลายแบบกับผูใตบังคับบัญชา และใน
สถานการณตางๆกัน ผูนําจะตองปรับแบบภาวะผูนํา
ของตนใหเขากับสถานการณและความตองการดาน
แรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา คือ ถาผูใตบังคับบัญชา
ตองการภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมในชวงหนึ่งของ
การทํางาน แตอีกชวงหนึ่งอาจตองการภาวะผูนําแบบ
สั่งการแทน ผูนําตองสามารถเปลี่ยนแบบภาวะผูนําของ
ตนไดตามตองการ  
 ส ถ า น ก า ร ณ เ อื้ อ อํ า น ว ย  (situation 
contingencies) องคประกอบดานสถานการณตาม
ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย ประกอบดวย 
 1. คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส ว น บุ ค ค ล ข อ ง
ผูใตบังคับบัญชา (subordinate characteristic)  เปนตัว

พฤติกรรมของผูนํา 
- แบบสั่งการ 
- แบบสนับสนุน 
- แบบใหมีสวนรวม 
- แบบมุงมั่นความสําเร็จของงาน 

คุณลักษณะสวนบคุคลของผูใตบังคับบัญชา 

คุณลักษณะของงาน 

ผูใตบังคับบัญชา 
เปาหมาย 
(ผลผลิต) แรงจูงใจ 
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บงช้ีวาผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจตอความคาดหวัง
และพฤติกรรมเกี่ยวกับงานของผูนํามากนอยเพียงใด 
ซึ่งประกอบดวย 
  1.1 ความตองการสวนบุคคล 
ไดแก ความตองการท่ีเปนแรงจูงใจ เชน ความตองการ
ดานวัตถุ ความตองการความรักใคร ความตองการมี
ช่ือเสียง ความตองการความสําเร็จ ความตองการมี
อิสระ เปนตน 
  1.2 ความสามารถในงานของ
ผูใตบังคับบัญชา เชน ความรู ทักษะ ความถนัด เปนตน 
  1.3 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 
เชน ความเช่ืออํานาจภายในและอํานาจภายนอกตน 
และความเช่ือมั่นในตนเอง เปนตน 
 2. คุณลักษณะของงาน (task characteristic) 
เปนตัวแปรท่ีสงผลกระทบอยางสําคัญตอการใช
อิทธิพลของผูนําในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา  ซึ่ง
ประกอบดวย 
  2.1 โครงสร า งของภาร กิจ  
(task structure)  
  2.2  ระบบอํานาจทางการของ
องคการ(formal authority system) เชน กฎระเบียบ 
และเงื่อนไขจากอํานาจทางการ 
  2.3 ปทัสถาน (norms) ของ
กลุมงาน (work group) 

ผลกระทบน้ําทวมตอโรงพยาบาลโรงพยาบาล
เปนสถานท่ีใหบริการทางการแพทยและการพยาบาล 
ตองใหการดูแลรักษาผูปวยตลอด 24 ช่ัวโมง เมื่อการท่ี
โรงพยาบาลประสบอุทกภัยน้ําทวม ยอมมีผลตอระบบ
การใหบริการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย เนื่องจากเมื่อ
เกิดนํ้าทวม การไฟฟาอาจตองงดจายกระแสไฟฟา เพื่อ
ปอง กันผู ประสบภั ยได รั บอันตรายจากการถู ก
ไฟฟาชอต และการประปาอาจหยุดจายน้ํา  สงผลตอ
ระบบบริการสาธารณสุขตองหยุดชะงัก และตองปด

ดําเนินการช่ัวคราว  เจาหนาท่ีในการใหบริการอาจมี
ความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน  ในการเดินทาง
ปฏิบัติงาน รวมท้ังกังวลเกี่ยวกับบานเรือนของตนวาจะ
ถูกน้ําทวมหรือไม จึงมีผลตอขวัญ กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน จากการคนควาสามารถสรุปปญหาอุปสรรค
ในการใหการรักษาพยาบาลผูปวยในขณะเกิดภาวะน้ํา
ทวมไดดังนี้ 

1. ปญหาในเรื่องการติดตอสื่อสารและการ
ติดตอสื่อสารลมเหลว มิลสเทน (Milsten, 2000, pp. 
361-365) เชน การไมสามารถติดตอกับหนวยงาน
ภายนอกได (สุภัค คชรัตน, 2547, หนา 123)  

2. ปญหาการมีทรัพยากรไมพอ (สุภัค คชรัตน
2547, หนา 123; Milsten, 2000, pp. 361-365) จากนํ้ามี
ไมพอและมีการปนเปอน มิลสเทน (Milsten, 2000, pp. 
361-365) เจาหนาท่ีบางคนหรือสวนมากไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได  

3. ปญหาความไมพรอมของเจาหนาท่ีและ
โรงพยาบาลที่ใหบริการ  

4. ปญหาการเส่ียงตอการปลอยท้ิงใหวัสดุ
อุปกรณไดรับความเสียหาย มิลสเทน (Milsten, 2000, 
pp. 361-365) 

5. ปญหาการอพยพท่ีไมมีระเบียบ มิลสเทน 
(Milsten, 2000, pp. 361-365) 
             6. ปญหาโรงพยาบาลไดรับขอมูลเกี่ยวกับภัย
พิบัติท่ีเกิดข้ึนไมเพียงพอจากตัวแทนการปกครอง
ทองถิ่น มารทเชนกี้ และพอยเตอร (Martchenke & 
Pointer, 1994, pp. 146-53) 
              7. ปญหาระบบการสนับสนุนเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลท่ีตอบสนองตอความตองการขององคกร
ในเรื่องระบบการชวยชีวิตชามาก แ ล ะ เ ต็ ม ไ ป ด ว ย
ความขัดแย ง  เฮย แมน ,  เอลแดด  และ  วีน เนอร 
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(Heyman, Eldad & Wiener, 1998,  pp.21-8) 
               8. ปจจัยแทรกซอนและเง่ือนไขเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม ไดแก ขอจํากัดของหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรและรังสีศึกษา ขอจํากัดของการใชยารักษา
โรค ท่ีมี อยู  วี ลี ย  , ชีนวี ชั ย  และ  ซี เบอร ก ( Wylie 
Cheanvechai & Seaberg, 2000, pp. 222-226) 

ในสถานการณอุทกภัยนั้น การดําเนินงานของ
โรงพยาบาลเพื่อใหผานพนสถานการณไดนั้น ผูบริหาร
ทุกระดับมีสวนสําคัญโดยเฉพาะหัวหนาหอผูปวย 
เพราะเปนผูท่ีปฏิบัติงานใกลชิดกับผูใตบังคับบัญชา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน
ในตําแหนงพยาบาลประจําการ  ในโรงพยาบาลท่ี
ใหบริการรับผูปวยใน และประสบสถานการณอุทกภัย
ในจังหวัดปทุมธานี ป 2554 จํานวน 320 คน โดยการ
คํ า น วณต าม สั ดส ว นขอ งป ร ะช า ก ร ในแต ล ะ
โรงพยาบาล 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 ประกอบดวยแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
ครอบคลุมเน้ือหาและสอดคลองตามวัตถุประสงค โดย
แบงเปน 3 สวน คือ  
 1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน  
ความคาดหวังใหหัวหนาหอผูปวยเปนผูนําแบบใด 
  2. แบบสอบถามภาวะผูนําในสถานการณ
อุทกภัยของหัวหนาหอผูปวย ซึ่งใชแนวคิดของ เฮาส
และมิทเชลล (House & Mitchell, 1974) มีแบบภาวะ
ผูนํา 4 แบบ ไดแก แบบสั่งการ แบบสนับสนุน แบบให
มีสวนรวม และแบบมุงความสําเร็จของงาน ซึ่งเปน
แบบสอบถามประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 16 ขอ  

 3.  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอการ
แสดงพฤติกรรมภาวะผูนําใสถานการณอุทกภัยของ
หัวหนาหอผูปวย เปนคําถามปลายเปด จํานวน 8 ขอ 
 เครื่องมือนี้ไดตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คนไดคา คาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of item objective congruence--IOC) 
เทากับ 0.96 และนําไปทดลองใชกับพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลภูมิพล วิเคราะหความเท่ียง 
(Reliability) ของแบบสอบถามดวยคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาคไดคาเทากับ 
0.903 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ
ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย 
ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ประสบสถานการณ
อุทกภัย ในจังหวัดปทุมธานี  เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 2.  ประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายการพยาบาล
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานวิจัยของแตละโรงพยาบาล 
เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคในการวิจัย ประโยชนท่ีจะไดรับ
จากการวิจัย การพิทักษสิทธ์ิและขอความรวมมือใน
การแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตามจํานวน
พยาบาลในแตละโรงพยาบาล และรับแบบสอบถามคืน
ดวยตนเอง  
 3.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนไปตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณขอมูล แลวดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ดวยสถิติแจก
แจงความถี่ และรอยละ 
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2. วิเคราะหภาวะผูนําในสถานการณอุทกภัย
ของหัวหนาหอผูปวย  ตามการรับรูของพยาบาล
ประจําการ  โดยหาคะแนนเฉล่ีย (mean) และหาคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) จําแนก
ตามแบบภาวะผูนํา ภาวะผูนําโดยรวม และประเมิน
ระดับ 

3. วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) สําหรับ
คําถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการแสดง
พฤติกรรมภาวะผูนําในสถานการณอุทกภัยของหัวหนา
หอผูปวย 
 
ผลการวิจัย  

  ผลการวิจัยพบวา พยาบาลประจําการมีอายุ 
31-40 ป รอยละ26.7,  สถานภาพแตงงาน รอยละ 50 
สําเร็จระดับปริญญาตรี รอยละ 92.9, ประสบการณการ
ทํางานในวิชาชีพพยาบาลระหวาง 1-10 ป และ 11-20 
ป คิดเปนรอยละ 39.5, สวนประสบการณในการทํางาน
ในโรงพยาบาลแหงนี้ ระหวาง 1-10 ป รอยละ 53.6 , 
เปนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 
49.2, จํานวนเตียงท่ีปฏิบัติงาน ระหวาง 451-500 เตียง 
รอยละ 36.7, ทํางานรวมกับหัวหนาหอผูปวยอยาง
สมํ่าเสมอรอยละ 49.2, และมีความคาดหวังผูนําแบบ
สนับสนุนรอยละ 54.2  
 สวนระดับภาวะผูนําในสถานการณอุทกภัย
ของหัวหนาหอผูปวย  ตามการรับรูของพยาบาล
ประจําการ พบวา ภาวะผูนําในสถานการณอุทกภัยของ
หัวหนาหอผูปวยโดยรวมอยูในระดับสูง ( X  = 3.70, 
SD = 0.71) สวนภาวะผูนําในแตละแบบ พบวา อยูใน
ระดับสูงทุกแบบโดยเรียงจากคะแนนสูงสุด ผูนําแบบ
สั่งการ ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ 
และผูนําแบบสนับสนุน เมื่อวิเคราะหตามรายขอของ
ภาวะผูนําแตละแบบ พบวา ผูนําแบบสั่งการ หัวหนา
หอผูปวยได ช้ีแจงใหทราบวาตองทําอะไรและทํา
อยางไร สูงสุด  ( X  = 3.85, SD = 0.94) ผูนําแบบ

ส นั บ ส นุ น  หั ว ห น า ห อ ผู ป ว ย ไ ด ป ฏิ บั ติ ต อ
ผู ใ ต บั ง คั บ บัญช าด ว ย ค ว า ม เ สมอภ าค  สู ง สุ ด                   
( X  = 3.79, SD = 0.98) ผูนําแบบมีสวนรวม หัวหนา
หอผูปวยใหโอกาสทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
สูงสุด ( X  = 3.87, SD = 0.88) ผูนําแบบมุงความสําเร็จ 
หัวหนาหอผูปวยเชื่อวาจะสามารถปฏิบัติงานบรรลุผล
สําเร็จ ( X  = 3.79, SD = 0.8) 
 สําหรับการแสดงความคิดเห็นของพยาบาล
ประจําการตอพฤติกรรมผูนําในสถานการณอุทกภัย
ของหัวหนาหอผูปวยแตละแบบ พบวา ภาวะผูนําแบบ
สั่งการ  หัวหนาหอผูปวยมีการส่ังการหรือแจงให
บุคลากรปฏิบัติในเรื่อง ระเบียบการปฏิบัติงาน มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 14.6, ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 
หัวหนาหอผูปวยใหการสนับสนุนในเรื่องท่ีพักอาศัย 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.6, ภาวะผูนําแบบมีสวน
รวม หัวหนาหอผูปวยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
ในการวางแผนแกปญหาเกี่ยวกับสถานการณอุทกภัย 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.1, ภาวะผูนําแบบมุง
ความสําเร็จ หัวหนาหอผูปวยแสดงพฤติกรรมเพื่อมุง
ใหงานสําเร็จในชวงสถานการณอุทกภัย  ในเรื่อง 
จัดสรรอัตรากําลังใหเพียงพอในการดูแลผูปวย สูงสุด 
คิดเปนรอยละ 27.3  สวนขอเสนอแนะของพยาบาล
ประจําการตอพฤติกรรมผูนําในสถานการณอุทกภัย
ของหัวหนาหอผูปวยแตละแบบ พบวา ภาวะผูนําแบบ
สั่งการ พยาบาลประจําการตองการใหหัวหนาหอผูปวย
ปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่อง ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
ไดแก หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.2, ภาวะผูนําแบบ
สนับสนุน  พบวา  พยาบาลประจําการตองการให
หัวหนาหอผูปวยปฏิบัติชวยสนับสนุนเพิ่มเติมในเร่ือง 
การสรางขวัญและกําลังใจ มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 
16.4, ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม พยาบาลประจําการ
ตองการใหหัวหนาหอผูปวยแสดงพฤติกรรมเพิ่มเติม
ในเรื่อง การอยูรวมปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชา มาก
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ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.9 ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ 
พยาบาลประจําการตองการใหหัวหนาหอผูปวยปฏิบัติ
เพิ่มเติมในเรื่อง ความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ และ
เปาหมายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.6 
 
การอภิปรายผล  

จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําใน
สถานการณอุทกภัยของหัวหน าหอผูปวยอยู ใน
ระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.7 อาจเนื่องมาจากใน
สถ านก า รณ อุ ท กภั ย ใน จั ง ห วั ดป ทุ ม ธ า นี เ ป น
สถ านก า รณ ฉุ ก เ ฉิ น ซ่ึ ง ไม เ ค ย เ กิ ด ข้ึ นม า ก อ น 
สถานการณดังกลาวกอให เกิดผลกระทบตอการ
ใหบริการทางสาธารณสุข ดังท่ี สุภัค คชรัตน (2547)  
ไดสรุปปญหาอุปสรรคในการใหการรักษาพยาบาล
ผูปวยในขณะเกิดน้ําทวมไว คือ ปญหาในเรื่องการ
ติดตอสื่ อสาร  ได แก  การไมสามารถติดตอกับ
หนวยงานภายนอกได, ปญหาการมีทรัพยากรไมพอ ซึ่ง
ปญหาดั งกล าว  พยาบาลประจํ าการไมสามารถ
แกปญหาไดดวยตนเอง หัวหนาหอผูปวยตองเปน
ผูจัดการและเปนผูผลักดันเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณอุทกภัยใหผานพน  ซึ่งในสถานการณ
ดังกลาว  หัวหนาหอผูปวยตองแสดงภาวะผูนําให
พยาบาลประจําการไดปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ขององคกรในการผานพนสถานการณไปใหได ดังผล
การแสดงความคิดเห็นพยาบาลประจําการตอการแสดง
พฤติกรรมผูนําในสถานการณอุทกภัยของหัวหนาหอ
ผูปวย ท่ีแสดงพฤติกรรมในการกําหนดขอตกลง 
เปาหมายและวิถีทางไปสูเปาหมายท่ีชัดเจนดวยการ
ช้ีแจงนโยบายในการปฏิบัติงาน มีการชวยเหลือดวย
การจัดอัตรากําลังใหเพียงพอ เหมาะสม เสมอภาค มี
การสนับสนุนในเร่ืองท่ีพักอาศัย อาหาร น้ําดื่ม และ
คาตอบแทน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเปนคุณลักษณะของ
ภาวะผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนําวิถีทาง-เปาหมาย (Path-
Goal Theory) ของเฮาสและมิทเชลล (House & 

Mitchell, 1974, pp. 81-87) ท่ีแบงประเภทพฤติกรรม
ออกเปน 4 ประเภท คือ ผูนําแบบสั่งการ ผูนําแบบ
สนับสนุน ผูนําแบบใหมีสวนรวม และผูนําแบบมุง
ความสําเร็จของงาน  และจากการปฏิบัติงานในการ
แกปญหาสถานการณอุทกภัย มีกิจกรรมหลายอยางท่ี
ตองมีการทํางานรวมกัน ตองอาศัยการมีสวนรวมของ
พยาบาลประจําการและหัวหนาหอผูปวย ทําใหหัวหนา
หอผูปวยและพยาบาลประจําการมีปฏิสัมพันธซึ่งกัน
และกันเปนประจํา หัวหนาหอผูปวยไดมีโอกาสแสดง
พฤติกรรมความเปนภาวะผูนํามากข้ึน จึงทําใหเกิดการ
รับรูพฤติกรรมภาวะผูนําในสถานการณอุทกภัยของ
หัวหนาหอผูปวยท้ัง 4 แบบอยูในระดับสูง ซึ่งเฮาสและ
มิทเชลล (House and Mitchell, 1974, pp. 81-87) กลาว
วา ผูนําอาจใชแบบภาวะผูนําแบบใดแบบหน่ึงหรือ
หลายแบบกับผูใตบังคับบัญชาข้ึนอยูกับสถานการณ  
สอดคลองกับผลการศึกษาของ คอลลีน (Colleen, 1984 
p. 2272-A) ท่ีพบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จตางใชรูปแบบของผูนําหลายแบบ เพื่อ
นําไปสูการบริหารท่ีประสบความสําเร็จ โดยไมใช
แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียว นอกจากน้ีพฤติกรรม
แต ล ะ แบบขอ งผู นํ า ยั ง มี ผ ล ต อ แ ร ง จู ง ใ จ ขอ ง
ผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น การท่ีหัวหนาหอผูปวยแสดง
พฤติกรรมผูนําในระดับสูงยอมสงผลตอแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการในการรวม
แกปญหาสถานการณอุทกภัย สอดคลองกับ มาลิค, 
ฮัสซัน  และ เอซิด  (Malik, Hassan & Aziz, 2011,      
pp. 24-50)  ที่ศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนํา (ผูนําแบบ  
สั่งการ, ผูนําแบบสนับสนุน, ผูนําแบบมีสวนรวม, ผูนํา
แบบมุงความสําเร็จของงาน) มีความสัมพันธตอความ
พึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ 
พฤติกรรมผูนํามีอิทธิพลโดยตรงตอความพึงพอใจใน
งาน และมีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงาน 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียแตละแบบของผูนํา 
พบวา ผูนําแบบสั่งการ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด เทากับ 
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3.79 อาจเนื่องมาจากในสถานการณอุทกภัย เปน
สถานการณฉุกเฉินท่ีประสบในจังหวัดปทุมธานีเปน
ครั้งแรก การวางแผนปฏิบัติรับมือสถานการณอุทกภัย 
การเตรียมความพรอมทางทรัพยากรท้ังวัสดุ อุปกรณ
และบุคลากร รวมถึงการซอมแผนรับมือสถานการณ
อุทกภัยอาจยังไมครอบคลุม และยังไมชัดเจน เนื่องจาก
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติยังคลุมเครือ บุคลากรยังขาด
ประสบการณ  ดังผลการแสดงความคิดเห็นของ
พยาบาลประจําการตอการแสดงพฤติกรรมผูนําใน
สถานการณอุทกภัยของหัวหนาหอผูปวย โดยพยาบาล
ประจําการตองการใหหัวหนาหอผูปวยปฏิบัติเพิ่มเติม
บทบาทสั่งการในเรื่อง ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.2 รองลงมา คือ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการดูแลผูปวย เพื่อให
ผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยผานไปใหได 
หัวหนาหอผูปวยจึงตองบอกวิธีการทํางาน จัดทํา
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมาย กําหนดเวลาการ
ทํางานใหแลวเสร็จ  พรอมแจงกฎระเบียบตางๆท่ี
ชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมดังกลาว เปน
แ บบภ า ว ะ ผู นํ า แ บบสั่ ง ก า ร ซ่ึ ง เ ห ม า ะ สมกั บ
ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีลักษณะขาดประสบการณ และ
ลักษณะของงานท่ีขาดความชัดเจน ผูใตบังคับบัญชาไม
ทราบวาจะทําอยางไร สอดคลองกับ การศึกษาของ ดิ
ซอน และฮารท(Dixon, & Hart, 2010, p. abstract) ได
ศึ กษารู ปแบบภาวะผู นํ า วิ ถี ท า ง -เ ป าหมาย  ต อ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม พบวา รูปแบบการ
สั่งการมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานกลุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.005    

สวนคะแนนเฉลี่ยแบบผูนําท่ีนอยท่ีสุด คือ 
ผูนําแบบสนับสนุน อธิบายไดวา ในชวงสถานการณ
ฉุกเฉิน และประกอบกับเปนสถานการณท่ีไมเคยเกิด
ข้ึนมากอน ผูใตบังคับบัญชายังขาดประสบการณใน
การปฏิบัติงาน หัวหนาหอผูปวยจึงตองมุงเนนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหารจัดการภาวะดังกลาว

ผานพนวิกฤติ ผูปวยไดรับความปลอดภัย จึงแสดง
พฤติกรรมทางดานการส่ังการเปนสวนใหญ ทําใหการ
แสดงพฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนนอยลง ซึ่ง
ในสถานการณอุทกภัยนี้ พบวางานมีลักษณะเครียด 
พยาบาลผูปฏิบัติก็มีความวิตกกังวลท้ังในงานท่ีปฏิบัติ 
และปญหาอุทกภัยท่ีเกิดกับบานของตนเอง ทําใหขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานลดลง ดังนั้น พยาบาล
ประจําการตองการหัวหนาหอผูปวยท่ีมีภาวะผูนําแบบ
สนับสนุนดวย  ดังขอมูลสวนบุคคลของพยาบาล
ประจําการตอความคาดหวังภาวะผูนําในสถานการณ
อุทกภัย พบวา คาดหวังใหหัวหนาหอผูปวยแสดง
พฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
54.2 และผลการแสดงความคิดเห็นของพยาบาล
ประจําการตอการแสดงพฤติกรรมผูนําในสถานการณ
อุทกภัยของหัวหนาหอผูปวย โดยพยาบาลประจําการ
ตองการใหหัวหนาหอผูปวยชวยสนับสนุนเพิ่มเติมใน
การปฏิบัติงาน ในเรื่อง การสรางขวัญและกําลังใจ มาก
ท่ีสุด รอยละ 16.4 รองลงมา การจัดอัตรากําลัง และ
ตารางเวรท่ีเหมาะสม  มีความเสมอภาค  บุคลากร
สามารถมาปฏิบัติงานได ซึ่งถาพยาบาลประจําการ
ไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอ จะมีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานเพื่อแกไขสถานการณ ทําให
ก า ร ทํ า ง า น แ ก ป ญ ห า ส ถ า น ก า ร ณ อุ ท ก ภั ย มี
ประสิทธิภาพ ดังเชน ดิซอน และฮารท (Dixon & Hart, 
2010)  ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนําวิถีทาง-เปาหมาย ตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม ภาวะผูนําแบบการ
สนับสนุน มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.026 และ อรพิม 
พุทธวงษ (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําของหัวหนาหอผูปวยกับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลศูนยกลาง นครหลวง
เวี ยงจันทร  ประเทศสาธารณรัฐประชา ธิปไตย 
ประชาชนลาว  ผลการวิจัย  พบวา   ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวยกับความพึง
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พอใจในงานของพยาบาลประจําการมีความสัมพันธ
ทางบวก ( r = 0.51) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ตัวแปรท่ีรวมกันพยากรณความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลประจําการ คือภาวะผูนําดานการเสริมสราง
กําลังใจ และดานการทําใหผูอื่นไดแสดงความสามารถ 
สามารถรวมพยากรณความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลประจําการไดรอยละ 25.7  

จะเห็นวาในสถานการณอุทกภัย ภาวะผูนํามี
บทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ แกไขปญหาใน
สถานการณอุทกภัยใหสําเร็จ โดยหัวหนาหอผูปวย
สามารถแสดงภาวะผูนําไดท้ัง 4 แบบ เพราะใน
สถานการณอุทกภัยนั้น มีสถานการณการณเอื้ออํานวย
ตอการแสดงพฤติกรรมผูนําของหัวหนาหอผูปวยหลาย
สถานการณ ท้ังคุณลักษณะของงาน ไดแก โครงสราง
ง าน ท่ี ไม ชั ด เ จน  สถ านก า รณ ท่ี ต อ ง ตั น สิน ใ จ 
สถานการณมีลักษณะเครียด  และคุณลักษณะสวน
บุคคลของผู ใต บัง คับบัญชา  ไดแก  บุคลากรขาด
ประสบการณ ตองการความปลอดภัย ตองการความ
เสมอภาค มีความวิตกกังวล ดังนั้นการแสดงพฤติกรรม
ภาวะผูนําท่ีเหมาะสมตอสถานการณ โดยใหสอดคลอง
ระหวางพฤติกรรมของผูนํ า  กับคุณลักษณะของ
ผูใตบังคับบัญชา และคุณลักษณะของงาน จะสามารถ
นําความสําเร็จในการบริหารจัดการได ดังเชน การ
ศึกษาวิจัยของ คอลลีน (Colleen, 1984 p. 2272-A) ได
ศึกษาวิ จั ยถึ งพฤ ติกรรมของผู บริหารโรง เรี ยน
ประถมศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ ในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับภาวะผูนํ า  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จตางใชรูปแบบของผูนําหลายๆแบบ เพื่อ
นําไปสูการบริหารท่ีประสบความสําเร็จโดยไมใชแบบ
ใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว และจะพยายามสรางภาวะ
ผูนําใหเกิดข้ึน เพื่อใหเขากับบทบาทในการบริหารของ
ตนเอง 
 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
จากผลการวิจัยภาวะผูนําในสถานการณ

อุทกภัยของหัวหนาหอผูปวย ตามการรับรูของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาล จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
และรายดาน อยูในระดับสูง ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใน
การนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 

1. ผูบริหารทุกระดับควรนําไปพิจารณาเปน
นโยบายในการสราง และพัฒนาภาวะผูนําท้ัง 4 แบบ
ตามแนวคิดทฤษฏีผูนํ าแบบวิถีทาง-เปาหมายใน
หัวหนาหอผูปวย  เพื่อ เปนการเตรียมความพรอม
หัวหนาหอผูปวยในการรองรับสถานการณอุทกภัย 
หรือ สถานการณฉุกเฉินอื่นท่ีอาจเกิดข้ึน 

2. จากผลการวิจัย พบวา พยาบาลประจําการ
สวนใหญมีความคาดหวังใหหัวหนาหอผูปวย 
แสดงพฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุน ดังนั้น หัวหนาหอ
ผูปวยควรใหความสําคัญกับพฤติกรรมผูนําแบบ
สนับสนุนตอบุคลากรดวยการสรางขวัญและกําลังใจ 
ความเสมอภาคในการจัดตารางเวร จัดหาสวัสดิการ
เพิ่มเติมในชวงอุทกภัย ไดแก คาตอบแทนเพิ่มเติม ท่ี
พักอาศัย อาหาร น้ําดื่ม และความปลอดภัยในการ
เดินทางและการปฏิบัติงาน  เพราะการสนับสนุน
ดังกลาวมีผลตอความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน จะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

3. ในการแสดงความคิดเห็นของพยาบาล
ประจําการตอการแสดงพฤติกรรมผูนํา 
ในสถานการณอุทกภัยของหัวหนาผูปวย พบบทบาท
เพิ่มเติมของหัวหนาหอผูปวยนอกเหนือจากพฤติกรรม
ผูนําท้ัง 4 แบบ คือพยาบาลประจําการตองการให
หัวหนาหอผูปวย  อยูรวมปฏิบัติงานดวย  มีความ
เสียสละ ซึ่งพฤติกรรมนี้จะสงผลในเร่ืองขวัญและ
กําลังใจตอผูปฏิบัติงาน ดังนั้นหัวหนาหอผูปวยควร
ปฏิบัติพฤติกรรมดังกลาวเพิ่มเติมในภาวะผูนํา 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในการหาความสัมพันธ 

ระหวางภาวะผูนําในสถานการณอุทกภัยของหัวหนา
หอผูปวยกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานการณอุทกภัยหรือสถานการณฉุกเฉิน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําใน 

สถานการณอุทกภัยของหัวหนาหอผูปวยตามการรับรู
ของพยาบาลประจําการ ระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เนื่องจากท้ัง 2 หนวยงาน มีโครงสรางการ
บริหาร ลักษณะการจัดการเครือขายในการใหการ
ชวยเหลือ ท่ีตางกัน 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท 
หัวหนาหอผูปวยในการบริหารจัดการเมื่อเกิด 
สถานการณอุทกภัย หรือสถานการณฉุกเฉิน 
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คุณลกัษณะบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชียทีสํ่าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

Characteristics of Graduated Nurses of School of Nursing, Eastern Asia University 
in Academic year 2012 

 
                                                                             ดร.ศศิกาญจน์  สกลุปัญญวฒัน์  ร้อยตาํรวจเอกหญิง พีรยา สุธีรางกรู และพลตรีหญิง ดร.อรนนัท ์ หาญยทุธ 

 
บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชับัณฑิตท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ประจาํปีการศึกษา 2555  (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตและบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2552) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 108 
คน ประกอบด้วย ผูใ้ช้บณัฑิต คือหัวหน้าหน่วยงานท่ีบณัฑิตปฏิบติังานอยู่ด้วย  จาํนวน  54 คน และบณัฑิตท่ีจบ
การศึกษาในปี 2555 จาํนวน   54 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา จากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน และตรวจสอบความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ทั้งฉบบั ( reliability) เท่ากบั 0.92 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และIndependent t-test ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ
บณัฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก  (X= 4.70) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( X= 4.94)  ส่วนดา้นทกัษะในการวิเคราะห์และการส่ือสารอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด ( X= 4.39) ในส่วนของของ
บณัฑิตประเมินตนเอง พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (X= 4.87)  ดา้นทกัษะการปฏิบติัการพยาบาล อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ส่วนดา้นความรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X= 4.82) จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูใ้ชบ้ณัฑิตและบณัฑิต 
พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
คาํสําคญั  ความคิดเห็น , คุณลกัษณะ, บณัฑิตคณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
 
Abstract 
             This research was survey research. Aims: (1) to study the opinions of graduate  employers to the 
characteristics of the graduated nurses of Bachelor of Nursing Science in academic year 2012 and (2) to compare the 
opinions of employers and graduated nurses to the characteristics of the graduated nurses of Bachelor of Nursing 
Science in academic year 2012 according to Higher Education Qualifications Framework Of Nursing 2009 in six 
areas .The samples used in this study consisted of 54 graduate employers and  54 graduated nurses who work in the 
same hospitals.  Data were collected by means of questionnaires which verified the content validity  from 3 qualified 
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persons and reliability were by mean of cronbach’s alpha coefficient with the result 0.92  Data analysis by frequency, 
percentage, mean  standard deviation and Independent t-test. The study found that employers were satisfied with the 
Graduated nurses. Overall, all sides  was at high level (X= 4.70), when considering  on the Ethics and Moral side  
found that it was the highest level (X= 4.94), the Analytical Skills and Communication at the minimum (X= 4.39) The 
self-assessment of their graduated nurses found that  all sides were at  high level (X= 4.87) and Nursing Practice 
Skills  was the highest level (X= 4.92), the knowledge  was the high level (X= 4.82).  Comparing the opinions 
between employers and graduated nurses were not significantly different at. 05 
 
Keywords: opinion, characteristics, graduated nurses  
 
ความนํา 

สภาการพยาบาล ได้จัดทาํกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และได้ประกาศให้สถาบนัการศึกษาพยาบาลทุกแห่ง
นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํหลกัสูตร การจดัการ
เรียนการสอนและพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยได้
กาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ไว ้6 ดา้นคือ (1)  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
(ethics and moral) (2) ดา้นความรู้ (knowledge)        
(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (cognitive skills) (4) ดา้น
ทักษะคว ามสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง บุคคลและความ
รับผิดชอบ   (interpersonal skills and responsibility) 
(5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลย ีและ (6) ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
(professional skills)  

คณะพยาบาลศาสตร์ไดใ้ชก้รอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มาจดัทาํ
หลักสูตรและการจัดการเ รียนการสอนโดยเน้น
คุณลกัษณะบณัฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ดา้นโดย
มุ่งหวังว่าบัณฑิตท่ีผลิตออกมามีคุณลักษณะตามท่ี
หลกัสูตรกาํหนด เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและทกัษะการพยาบาล สามารถให้

การดูแลผูรั้บบริการไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู ้รับบริการและผู ้ใช้
บัณฑิต  ตลอดจนความต้องการของสั งคมและ
ประเทศชาติ การประเมินคุณภาพบณัฑิตปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นความจาํเป็นและสาํคญัยิ่งต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมี
คุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามความ
ตอ้งการของสังคมและประเทศตลอดจนเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บณัฑิตและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดขน
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อการขบัเคล่ือนสู่มาตรฐานสากล 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย จึงไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพของบณัฑิตท่ี
สาํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรพยาบาล ศาสตรบณัฑิตปี
การ ศึกษา  2 5 5 5  โดยใช้วิ ธี ก าร เก็บข้อมู ลจ าก
โรงพยาบาล สถานประกอบการ  ซ่ึงเป็นผูใ้ช้บณัฑิต
และจากผูส้าํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555  และผล
ท่ีไดจ้ากการศึกษาจะนาํไปใชใ้นการบริหารหลกัสูตร
และการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรม
พัฒนานัก ศึ กษาและง าน อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามปรัชญา ปณิธาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาล
ศาสตร์และมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 231

วตัถุประสงค์การวจัิย 
               1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบัณัฑิตท่ีมี
ต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ประจาํปีการศึกษา 2555  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้ใช้
บณัฑิตและบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 
ต่อ คุณลักษณะบัณฑิต ท่ีพึ งประสงค์  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
(พ.ศ. 2552) ทั้ง 6 ดา้นคือ (1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
(2) ด้านความรู้  (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้าน
ทักษะคว ามสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง บุคคลและความ
รับผิดชอบ  (5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ
ส่ือสาร และ (6) ดา้นทกัษะการปฏิบติัการพยาบาล  
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
               การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการสาํรวจความคิดเห็น
ของผูใ้ชบัณัฑิตและบณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
สาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สาขา
พยาบาลศาสตร์  โดยใชก้รอบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ ( พ.ศ. 2552) ทั้ง 6 ด้านคือ (1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  (2) ดา้นความรู้ (3) ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา (4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  (5) ด้านทกัษะในการวิเคราะห์และ
การส่ือสาร และ (6) ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  
 
สมมติฐานการวจัิย 

ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตและบณัฑิตท่ีจบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555 ต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ( พ.ศ. 2552) ทั้ง 
6 ดา้นคือ (1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (2) ดา้นความรู้ 
(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ดา้นทกัษะใน

การวิเคราะห์และการส่ือสาร และ (6) ดา้นทกัษะการ
ปฏิบติัการพยาบาล แตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
        การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  (survey 
research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชับณัฑิตและ
บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
                   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ประชากร 2 กลุ่มคือ  
                   1. ประชากรกลุ่มผู ้ใช้บัณฑิต  หมายถึง 
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลที่บณัฑิต
พยาบาลปฏิบติังานอยูด่ว้ยในปัจจุบนั 
                    2. บณัฑิตท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรพยาบาล
ศาสตร์บณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา
2555  
                   กลุ่มตัวอย่ าง  ผู ้วิ จัยทําการ เ ลือกก ลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตและบณัฑิตท่ีจบใน
ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไป ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
และเติมคาํในช่องว่าง และ แบบประเมินคุณลกัษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้ง 6 ดา้น เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale ) 5 ระดบั จาํวน 40 ขอ้ แบบสอบถามไดผ้่านการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน และตรวจสอบ
ความเช่ือมัน่โดยนาํไปทดลองกบักลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะ
ใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  30 คน ได้ค่าความ
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เช่ือมัน่ของแบบสอบถามรายดา้นอยู่เท่ากบั 0.93-.097  
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุด เท่ากบั 0.92 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
                ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู ้ใช้บัณฑิต 
โดยส่งแบบสอบถามโดยตรงไปยงัโรงพยาบาลต่างๆท่ี
มีบัณฑิตท่ีสํา เ ร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2555
ปฏิบัติงานอยู่ จํานวน 54 คน และส่งแบบสอบถาม
ให้กบับณัฑิตท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2555 
จาํนวน 54 คน แบบสอบถามทั้ง 108 ชุดไดก้ลบัคืนมา
และสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
  
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน   และการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติอา้งอิง Independent  t-test 
 
ผลการวจัิย 

1. ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อาย ุ
ระหว่าง   30-40 ปี  รองลงมาคือ  40-50 ปี  ระดับ
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ปริญญาตรี  ประสบการณ์
การทาํงาน ส่วนใหญ่4-6 ปี รองลงมาคือ 7-10 ปี 

2. ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณลกัษณะ 
ท่ีพึ งประสงค์ของบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  พบว่าความ
คิดเห็นโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัดีมาก ( X= 4.70) 
เ ม่ือพิจารณาเ ป็นรายด้านพบว่า   ด้านคุณธรรม
จริยธรรม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด( X= 4.94)  รองลงมา
คือดา้น ทกัษะการปฏิบติั การพยาบาลและดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  (X= 
4.85) และด้านทักษะในด้านการวิเคราะห์และการ
ส่ือสารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(X= 4.39) ตามลาํดบั 

3. ความคิดเห็นของบณัฑิตต่อคุณลกัษณะท่ีพึง 
ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง บัณ ฑิ ต ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  พบว่าความ
คิดเห็นต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร
โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ( X= 4.87)  ดา้นทกัษะการ
ปฏิบติัการพยาบาล อยู่ในระดบัมาก ท่ีสุด ( X= 4.92)   
รองลงมาด้านทกัษะในการวิเคราะห์และการส่ือสาร     
( X= 4.91) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านความรู้         
( X= 4.89)  และ ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล       
( X= 4.87) ส่วนด้านความรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด          
(X= 4.82 ) ตามลาํดบั 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ 
บณัฑิตระหว่างผูใ้ช้บณัฑิตและบณัฑิตท่ีจบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
การอภิปรายผล 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตพึงพอใจต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง 
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นท่ี
พึงพอใจมากท่ีสุดคือดา้นคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา
คือดา้น ทกัษะการปฏิบติัและ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   ในส่วนของ
บัณฑิตเองประเมินตนเองว่า  คุณลักษณะบัณฑิต
โดยรวมในระดบัดีมาก  ดา้นทกัษะการปฏิบติัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านทกัษะการส่ือสารและสารสนเทศ 
และดา้นความรู้ ตามลาํดบั  แสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้ชบ้ณัฑิต
และบณัฑิต มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั กล่าวคือมี
ความคิดเห็นว่าพยาบาลวิชาชีพตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุกมศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร์ในทุกดา้น โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ณัฑิต
มีความตอ้งการบณัฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีเป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงหมายถึงมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
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มีจิตอาสา มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความเสียสละ เห็นประโยชนข์องส่วนรวม 
มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีความ
ตรงต่อเวลา  ซ่ึงเป็นคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีจําเป็น
สําหรับผูท่ี้ประกอบวิชาชีพพยาบาลซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อริศรา สิงห์ปัน (2551), ฤทยัรัตน ์ 
โสมนัส (2550) และสุขุม  เฉลยทรัพย  ์(2552) ศึกษา
ความคาดหวงัของครูและผูป้กครองต่อนกัเรียน มีความ
คาดหวงัให้นักเรียนมีการพฒันาจริยธรรม 5 ด้านคือ 
ความมีระเบียบวินัย ความมีมารยาท ความซ่ือสัตย ์
ความประหยดั และความรับผดิชอบ ความคาดหวงัของ
ผูใ้ชบ้ริการลาํดบัถดัมาคือตอ้งการพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
ความสามารถในการปฏิบติัทางวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั การศึกษาของ    ศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ (2547) 
ศึกษาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีมีผลต่อการจ้างงาน พบว่า
องคป์ระกอบหลกัท่ีนายจา้งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และมนุษยสัมพันธ์ 
รองลงมาคือความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพท่ีสามารถดูแลผูป่้วยได้ดี
จะตอ้งประกอบดว้ยความรู้ และความสามารถในการ
ปฏิบัติสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการไดใ้นทุกดา้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ บณัฑิต
จึงจํา เป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพเป็น
พื้นฐาน  และมีทักษะในการปฏิบัติ ท่ี ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  จึงจะสามารถให้การดูแลผูป่้วยได้
อย่างปลอดภัย  ความคาดหวัง อีกประการหน่ึง ท่ี
ผูใ้ช้บริการมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะบณัฑิตคือ
ต้องการพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคุณลักษณะด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
กล่าวคือ  ต้องการให้มีพยาบาลวิชาชีพท่ีมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
มีความสามารถในการทาํงานเป็นทีม สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อรนนัท์ หาญยุทธ และ รัชยา รัตนถาวร
(2554) กล่าวว่าในการดูแลผูป่้วยพยาบาลวิชาชีพไม่

สามารถปฏิบัติงานโดยลําพงัได้ จําเป็นต้องทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น โดยเฉพาะสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผน 
และดูแลผูป่้วยร่วมกนัเพื่อประโยชน์สูงสุด และความ
ปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหลกั พยาบาลวิชาชีพจึงควรมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน มีทักษะในการ
ทาํงานเป็นทีม เพื่อผลงานของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบในงานท่ีรับมอบหมายและมีความ
สามัคคีในหน่วยงาน  นอกจากน้ีบัณฑิตยงัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถในการส่ือสารและการใช้
เ ทคโนโลยี ส า รสน เทศ  เ น่ื อ ง จ ากบัณ ฑิต เ ป็น
ผู ้ปฏิบัติงานจึงควรมีทักษะการส่ือสารโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษในกรณีท่ีมีชาวต่างชาติมารับบริการ 
สามารถท่ีจะส่ือสารและให้การดูแลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั นอกจากน้ีในปัจจุบนัพบว่าใน
กระบวนการดูแลผู ้ป่วยเกือบทุกขั้ นตอนมีการใช้
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการบริการ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
บริหารจดัการ เขา้มาช่วยในการลดขั้นตอน  และช่วย
ให้การบริการสะดวกรวดเร็วข้ึน จึงมีความจาํเป็นท่ี
พยาบาลวิชาชีพจะตอ้งมีความรู้ ทกัษะเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั และผูรั้บบริการพึงพอใจมากข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะ 
          1. จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของผูใ้ช้
บัณฑิตและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ตาม
ก ร อ บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์
ระดบัอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้นํา
หลกัสูตรดงักล่าวมาใชใ้นปี 2554 ดงันั้นบณัฑิตท่ี
ตอบแบบสอบถามยงัไม่ผา่นการศึกษา ในหลกัสูตร
ดงักล่าว ทางคณะพยาบาลศาสตร์ควรดาํเนินการ
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ติดตามประเมินผลหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อนาํผล
การประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
          2. การปรับปรุงทางดา้นการจดัการเรียนการ
สอน การส่งเสริมบรรยากาศความรู้วิชาการให้มาก

ข้ึน เน่ืองจากผลการประเมินพบว่าคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ด้ า น ค ว า ม รู้ ย ั ง ไ ม่ โ ด ด เ ด่ น
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ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารการพยาบาล : กรณศึีกษา  
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข 

Transformational Leadership of Nursing Administrations: Case Study of the Community 
Hospitals, in Chonburi Province, under Thai Ministry of the Public Health 

 
                                                                                                                                                                          วาสนา โควนิทท์ววีฒัน์ และ พลตรีหญิง ดร. อรนนัท ์หาญยทุธ 

 
บทคดัย่อ   
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัชลบุรี  (2) ศึกษาเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง จาํแนกตามอายุ การศึกษา 
สถานภาพการทาํงาน ประชากรท่ีศึกษาเป็นผูบ้ริหารการพยาบาลจาํนวน 94 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการพยาบาลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVAประกอบกบั Scheffe's test) ผลการวิจยัพบว่า(1) 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการพยาบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น ( X =3.58, S.D.=0.51) เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่าด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด( X =3.64)รองลงมา คือ ด้านการกระตุ ้นทางปัญญา              
( X =3.59) และดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X =3.57) (2) เม่ือจาํแนกตามอายพุบว่าภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการพยาบาลท่ีมีอายุระหว่าง 25-34 ปี และ  35-44 ปี มีความแตกต่างกนัทั้งโดยรวม
และรายดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการพยาบาลจาํแนกตาม
ระดบัการศึกษาพบว่า พยาบาลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาตรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่าผูบ้ริหารการพยาบาลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี มีภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารการพยาบาลท่ีมี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัปริญญาโท (4) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการพยาบาล
จาํแนกตามประสบการณ์การดาํรงตาํแหน่ง พบวา่ ผูบ้ริหารการพยาบาลท่ีมีประสบการณ์การดาํรงตาํแหน่งนอ้ยกว่า 2 ปี
, 2-5 ปี และมากกว่า 5 ปี โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าผูบ้ริหารการพยาบาลท่ีมีประสบการณ์การ
ดาํรงตาํแหน่งมากกวา่ 5 ปี มีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นการกระตุน้ทางปัญญาสูงกว่ากลุ่ม 2-5 ปี และกลุ่มนอ้ยกว่า2 
ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
คาํสําคญั:ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, ผูบ้ริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลชุมชน 
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Abstract 
This research aimed to study about transformational leadership of nursing administrators of Community 

Hospitals, in Chonburi Province, under regulation of Thai Ministry of Public Health. Purposive sampling technique 
was used to recruit 94 nursing administrators as research participants. The reliability of opiniounaires, used for 
collection of data about transformational leadership of nursing administrators, was 0.78. The statistical techniques 
were used for analysis of data were percentage, mean and standard deviation, t-test, and ANOVA with Scheffé test, 
resulted in: (1) The total mean of transformational leadership of nursing administrators was in high level ( X =3.58, 
S.D.= 0.51). In which the highest was the aspect of inspiration creation ( X =3.64), the second was intellectual 
motivation ( X =3.59), and the lowest was individual consideration ( X =3.57) (2) There were difference opinions, in 
transformational leadership, between age groups of nursing administrators in which the younger age group (25-34 
years) was higher than the older (35-44 years) significantly at the level of 0.01. (3) There were no difference 
opinions, as a whole in transformation leadership, between nursing administrators who had baccalaureate training and 
masters training. But there was significant difference, at the level of 0.05, in the aspect of intellectual motivation. In 
which the baccalaureate training group was higher than the master training group. (4) There were no difference 
opinions, as a whole in transformation leadership, between nursing administrators differentiated by their 
administrative experiences. But there was significant difference, at the level of 0.05, in the aspect of intellectual 
motivation.  In which the groups of nursing administrators who had administrative experiences over 5 years was 
higher than the group of 2-5 years, and less than two years experiences. 
 
Keywords:  transformational leadership, nursing administrators, community hospital 
 
 
ความนํา 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลยังคงเปนสถานบริการ
สุขภาพท่ีสําคัญในการใหบริการ  ท้ัง  4 มิติ  คือ  การ
รักษาพยาบาล การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และ
การฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งเปนลักษณะท่ีตองใหบริการ
อยางตอเนื่อง 24 ช่ัวโมง แตดวยสภาวการณท่ีเปลี่ยนไป 
ลักษณะการใหบริการดานตาง  ๆ   จําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ท้ังรูปแบบ 
คุณภาพ  และแนวคิดการบริการพยาบาล  ในระดับ
องคการปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคการ 
ห รื อ ก า ร บ ริ ห า ร ท่ี มุ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  ( result-based 

management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลลวนแต
ข้ึนอยูกับภูมิปญญา  ความคิดอาน และแนวปฏิบัติท่ี
สรางสรรคของผูนําองคการ (ทิพาวดี  เมฆสวรรค, 2539) 
สอดคลองกับการศึกษาของสงวนศรี พันธพานิช (2551) 
ท่ี ศึ กษาป จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิพลต อพฤ ติกรรมผู นํ า ก าร
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย
ภาคใต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาพฤติกรรมผูนํา
การเปล่ียนแปลงของผูบริหารการพยาบาล โรงพยาบาล
ศูนยภาคใตโดยรวมอยูในระดับสูง ท้ังนี้เปนเพราะภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงเปนปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผู
ตาม ซึ่งทําใหผูตามเคารพไววางใจ เลื่อมใสศรัทธาและ
จงรักภักดี เกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ยินดี
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ทุมเทปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และปฏิบัติงาน
ไดมากกวาท่ีคิด (Bass, 1985) สามารถปรับเปลี่ยน
เปาหมายและคานิยมของผูตาม  เพื่อใหเปาหมายน้ัน
ประสบผลสําเร็จและเกิดประโยชนตอองคการ รวมท้ัง
เกิดความปรารถนาอยางแรงกลา ท่ีจะเปลี่ยนแปลง
โดยรวม  ผูบริหารการพยาบาล ท่ีมีภาวะผูนํ าการ
เปลี่ยนแปลงจะทําใหเงื่อนไขตางๆ ในการบริหารลดลง 
ทําใหองคการบรรลุเปาหมายท้ังในระยะส้ันและระยะ
ยาว (Yukl, 1994) ผูบริหารการพยาบาล มีหนาท่ีกําหนด
นโยบายการบริหารงาน ปลูกฝงคานิยม การสรางคานิยม 
การสรางวิสัยทัศน สรางความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
พยาบาล และถายทอดวิสัยทัศนใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
นําไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย (จรัสศรี ไกรนที, 
2539) งานการพยาบาลเปนงานท่ีมีลักษณะพิเศษ  เพราะ
เปนงานท่ีตองรับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตมนุษย พฤติกรรม
ของผูนําหรือผูบริหารการพยาบาลยอมมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพยาบาลประจําการและ
เจาหนาท่ีอื่นๆ ซึ่งสะทอนถึงการใหบริการแกผูรับบริการ 
(สุลักษณ มีชูทรัพย, 2539) โดยมีผูนํา ไดแก  หัวหนาหอ
ผูปวย หัวหนาหนวยงาน ผูตรวจการพยาบาล หัวหนา
กลุมงานพยาบาล เปนผูบริหารการพยาบาลตามลําดับ 
ผูบริหารการพยาบาลทุกระดับมีความสําคัญอยางยิ่ง 
เพราะเปนผูมีบทบาทสําคัญท้ังในดานการจัดใหมีการ
บริการแกผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทใน
การทําใหการดํา เนินงานภายในหนวยงานประสบ
ความสําเร็จ ตามพันธกิจขององคการน้ันๆโดยตองเปนผู
มีความรู ความเขาใจอยางดีตอทรัพยากรทุกประเภท
ภายในหอผูปวยท่ีตนเองรับผิดชอบรูจุดเดนและจุดออน
ของคนรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช อีกท้ังสามารถนําเอา
จุดเดนและจุดออนมาใชประโยชนเชิงการบริหารท่ี
สรางสรรคไดเปนอยางดี (พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2538) 
ลัฟเวอรริดจ (Loveridge, 1996) กลาววา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสามารถทําใหพยาบาลประจําการไดรับการ
ตอบสนองความตองการในข้ันความมีคุณคาในตนเอง 

และการบรรลุความสมหวังในชีวิตสามารถพัฒนา
พยาบาลประจําการไดเต็มศักยภาพ  นั่นคือสามารถ
ตอบสนองความตองการของบุคคลในแงความตองการ
ดานการบรรลุผลสําเร็จและการเจริญกาวหนา ทําให
พยาบาลประจําการมีความรูสึกท่ีมีความหมาย และมี
เปาหมายในการปฏิบัติงาน สามารถสรางบรรยากาศใน
การปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ือถือไววางใจซ่ึงกันและกัน 
สามารถสรางสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีทําใหเขาถึง
อํานาจ และโอกาสในการรับการพัฒนาความกาวหนาใน
วิชาชีพแกพยาบาลประจําการ ซึ่งจะนําไปสูการเพ่ิมข้ึน
ของสมรรถนะในการผลิต ผูบริหารการพยาบาลปจจุบัน 
จึงจําเปนตองพัฒนาภาวะผูนําใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี 10 โรงพยาบาล มี
การบริหารจัดการตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ 
โดยกลุมการบริการพยาบาลและกลุมงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวทํางานเปนทีมเครือขายสุขภาพ ใหการบริการ
แบบผสมผสานสงตอในกิจกรรมการบริการ มีพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการอยูในแตละงาน โดยมีผูบริหารการ
พยาบาลทําหนาท่ีบริหารจัดการใหบรรลุตามเปาหมาย
ของงานและองคการกลุมงานพยาบาลแบงเปนงานตางๆ 
ไดแก ผูปวยใน ผูปวยนอก อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หองคลอด 
หลังคลอด หองผาตัด เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2553) แตเนื่องจากในระยะ 5 ป 
ท่ีผานมาโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีไดมีการ
ขยายการบริการ การประกันคุณภาพโรงพยาบาล และมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการสุขภาพเปนแบบเชิง
รุกมากข้ึน ผูบริหารการพยาบาลท่ีไดรับคัดเลือกเขาสู
ตําแหนงจําเปนตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให
สามารถบริหารจัดการทางการพยาบาลท่ีเหมาะสม กับ
สภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ผูวิจัยเปนผูปฏิบัติงานในทีมบริหารทางการพยาบาล
ตระห นักในความ สํ า คัญของการพัฒนาง าน ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเอื้อตอการบริการ 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผูนํ าใหมี คุณภาพนําไปสูการบริการพยาบาลท่ีได
มาตรฐานแหงวิชาชีพและบรรลุตามเปาหมายของ
องคการ รองรับการเขาสูอาเซียนในป 2558 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารการ
พยาบาล โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชลบุรี  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณการดํารงตําแหนง 
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 เบอรน (Burns, 1978) กลาววา ภาวะผูนํา
เปนปฎิสัมพันธของบุคคลท่ีมีความแตกตางกันในดาน
อํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสูจุดมุงหมาย
รวมกัน ซึ่งเกิดข้ึนไดใน 3 ลักษณะ 
 1.  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  (transactional 
leadership) เปนปฏิสัมพันธท่ีผูนําติดตอกับผูตามเพ่ือ
แลกเปล่ียนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ผูนําจะใชรางวัล
เพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความ
ตองการ อยูในระดับข้ันแรกตามทฤษฎีความตองการ
ลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s Need Hierachy 
Theory) 
 2. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (transformational 
leadership) ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกัน กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝาย คือเปลี่ยนผูตามไปเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการเปล่ียนแปลง
จะตระหนักถึงความตองการของผูตามและจะกระตุน

ตามใหเกิดความสํานึกและยกระดับความตองการของผู
ตามใหสูงข้ึนตามลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 
และทําใหผูเกิดจิตสํานึกของอุดมการณยึดถือคานิยมเชิง
จริยธรรม เชน อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค 
สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน 
 3. ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (moral leadership) 
ผูนําการเปล่ียนแปลงจะเปลี่ยนเปนผูนําแบบจริยธรรม
อยางแทจริง เมื่อไดยกระดับความประพฤติและความ
ปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูนําและผูตามใหสูงข้ึน 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังสองฝาย สรางจิตสํานึกใหผู
ตามเกิดความตองการในระดับข้ันท่ีสูงกวาเดิมตามลําดับ
ข้ันความตองการของมาสโลว หรือระดับการพัฒนา
จริยธรรมของโคลเบิรกและจึงดําเนินการเปล่ียนสภาพทํา
ใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายท่ีสูงข้ึน 
 ผูนําท้ังสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอรน มี
ลักษณะเปนแกนตอเนื่อง ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยู
ปลายสุดของแกน  ซึ่งตรงกันขามกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งมุงเปลี่ยนสภาพไปสูภาวะผูนําแบบ
จริยธรรม 
 ทฤษฎีของแบส (Bass, 1985) ไดเสนอทฤษฎี
ภาวะผูนําท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน แบส กลาววา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงเปนมากกวาคําเพียงคําเดียวท่ีเรียกวา
บารมี (charisma) แบสเห็นวาความมีบารมีมีความจําเปน 
แตไมเพียงพอสําหรับผูนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีสําคัญอีก
ส า ม ส ว น ข อ ง ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท่ี มี
นอกเหนือจากความมีบารมี คือการกระตุนทางปญญา 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการสรางแรง
บันดาลใจ แบสไดใหคํานิยามภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีกวางกวาเบอรน และแบสยังมีภาวะผูนําการ
เปลี่ ยนแปลงที่มีความแตกตางจากภาวะผูนํ าแบบ
แลกเปลี่ยน แบสยอมรับวาในผูนําคนเดียวกัน อาจใช
ภาวะผูนําท้ังสองแบบ แตในสถานการณหรือเวลาท่ี
แตกตางกัน 
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 ทฤษฎีการบริหารองคกรอยางเปนทางการ 
(formal organization theory)ของ Henri Fayol บิดาของ
ทฤษฎีการปฏิบัติการไดเสนอแนวคิดเรื่องการบริหาร
ท่ัวไป โดยมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
 1. หลักการทํางานเฉพาะทาง (specification) คือ
การแบงงานใหเกิดความชํานาญเฉพาะทาง 
 2. หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชา
สูงสุดสูระดับตํ่าสุด 
 3. หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (unity of 
command) 
 4. หลักขอบขายของการควบคุมดูแล (span of 
control) ผูดูแลหนึ่งคนตอ 6 คนท่ีจะอยูใตการดูแลจึงจะ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 5. การส่ือสารแนวด่ิง (vertical communication) 
การส่ือสารโดยตรงจากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลาง 
 6. หลักการแบงระดับการบังคับบัญชาใหนอย
ท่ีสุด คือ ไมควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว หลายระดับ
มากเกินไป 
 7. หลักการแบงความรับผิดชอบระหวางสาย
บังคับบัญชาและสายเสนาธิการ (line and staff devision) 
 ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร (Douglas 
MC Gregor Theory X, Theory Y) ไดเสนอแนวคิดการ
บริหารอยู บน พ้ืนฐานของขอสมมุ ติฐานเกี่ ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษยตางกัน โดยทฤษฎี Y (The 
integration of individual and organization goal) ต้ังอยู
บนขอสมมุติฐานดังนี้ 
 1. คนจะใหความรวมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ 
ขยัน 
 2. คนไมเกียจครานและไววางใจได 
 3. คนมีความคิดริเริ่มทํางานถาไดรับการจูงใจ
อยางถูกตอง 
 4. คนมักจะพัฒนาวิธีการทํางาน และพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย 
(descriptive research) เพื่อศึกษา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
เปนกลุมเดียวกันท้ังหมด ไดแก พยาบาลวิชาชีพท่ีดํารง
ตําแหนงผูบริหารการพยาบาลปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดชลบุรีท้ังสิ้น 10 แหง ไดแก โรงพยาบาล
บางละมุง โรงพยาบาลอาวอุดม โรงพยาบาลสัตหีบ กม.
10 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาลเกาะสีชัง 
โ ร งพ ย าบ า ลบ อ ทอ ง  โ ร งพ ย าบ า ลหนอ ง ใหญ 
โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาลบานบึง โรงพยาบาล
พานทอง รายละเอียดดังนี้1. หัวหนาพยาบาล 10 คน   
 2. ผูชวยหัวหนาพยาบาล 14 คน  

ขอมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไป 

1. อายุ 
2. ระดับการศึกษา 
3.ประสบการณ
การดํารงตําแหนง 

ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง 
ของผูบริหารการพยาบาล 
1.การสรางแรงบนัดาลใจ
(Charismatic-Inspirational 
Leadership) 
2.การกระตุนทางปญญา 
(Intellectual Stimulation) 
3.การคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล(Individualized 
Consideration) 
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 3. หัวหนางาน 70 คน รวมผูบริหารการพยาบาล
ท้ังหมด จํานวน 94 คน เลือกกลุมประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ระยะเวลาท่ีเก็บขอมูลระหวาง
วันท่ี 1–31 มกราคม พ.ศ.  2556 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป น
แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย ขอคําถามเก่ียวกับ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณการดํารงตําแหนง มีลักษณะเปนขอคําถาม
แบบใหเลือกตอบและเติมคํา  

ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถาม
ภาวะผู นํ า ก า ร เปลี่ ยนแปลงที่ ผู วิ จั ย ได ปรั บปรุ ง
ประกอบดวยขอคําถาม 3 ดาน คือ (1) การสรางแรง
บันดาลใจ (2) การกระตุนทางปญญา (3) การคํานึงถึงการ
เปนปจเจกบุคคล ท้ังหมด 20 ขอ ลักษณะแบบสอบถาม
ปลายปด เปนขอคําถามทางดานบวกท้ังหมด 

ตอนท่ี 3 ปญหา และขอเสนอแนะ ตอการ
พัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และระบบงานบริหาร
การพยาบาล ของผูบริหารการพยาบาล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลสวนบุคคลไดแก  อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณการดํารงตําแหนง นํามาแจกแจงความถ่ี 
และคํานวณคารอยละ ขอมูลระดับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารการพยาบาล คํานวณโดยการ
ใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความ
แตกตางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารการ
พยาบาลจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน 
โดยใช t-test (independent samples) ) 

 วิ เ ค ร า ะห ค ว ามแตกต า ง ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดชลบุรีโดยการคํานวณหาคาเฉล่ีย จําแนกตาม
ประสบการณการดํารงตําแหนงท่ีแตกตางกัน โดยใช
สถิติวิเคราะหความแปรปรวน One way ANOVA แลว
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe's test) 
 
ผลการวิจัย 
  1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารการ
พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใน
ระดับสูง ( X =3.58, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณา รายดาน 
พบวาอยูในระดับสูงทุกดาน  ดานการสรางแรงบันดาลใจ
มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด( X =3.64, S.D.= 0.47) รองลงมา คือ 
ดานการกระตุนทางปญญา( X = 3.59, S.D.= 0.50) และ
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ( X = 3.57, S.D.= 0.52) (ตาราง1)
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ตาราง 1 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นาํการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารการพยาบาลจาํแนกรายด้าน และโดยรวม  
       ( n =94 ) 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
ของผูบ้ริหารการพยาบาล 

X  S.D. แปลผล 

ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 3.64 0.47 สูง 
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 3.59 0.50 สูง 
ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.57 0.52 สูง 
รวม 3.58 0.51 สูง 

2. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการ
พยาบาลจําแนกตามอายุ ผลการศึกษาพบว่า อายุอยู่
ระหว่าง 25-34 ปี และ 35-44 ปี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 (p=0.00) โดยกลุ่มท่ีมี
อายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.28, S.D.= 
0.24)สูงกว่ากลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 35-44 ปี ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 
( X = 3.94. S.D.= 0.35) ความแตกต่างรายดา้นพบว่าดา้น
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 (p = 0.00) โดยกลุ่มท่ีมี
อายรุะหว่าง25-34 ปี มีค่าเฉล่ีย( X = 4.36, S.D.= 0.24) สูง
กว่ากลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง35-44 ปี  มีค่าเฉล่ีย                             
( X = 3.83, S.D.= 0.34) ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา
แตก ต่ า ง กัน อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คัญท า งส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดับ
0.01(p=0.00) โดยกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 25-34 ปี มีค่าเฉล่ีย  
( X = 4.42, S.D.= 0.21)สูงกว่ากลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 35-44 
ปี มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.07, S.D.= 0.40) และดา้นการสร้าง
แรงบันดาลใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั0.05 (p=0.02) โดยกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่างระหว่าง 25-
34 ปี มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.12, S.D.=0.28) สูงกว่ากลุ่มท่ีมี
อายรุะหวา่ง 35-44 ปี มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.93, S.D.= 0.30) 

 3.ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการ
พยาบาลจําแนกตามการศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท มี
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการกระตุ ้นทางปัญญา 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t92= 
0.306, p = 0.02)โดยผูบ้ริหารการพยาบาลท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.33, S.D.= 0.33) สูง
ก ว่ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท  ซ่ึ ง มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย  
( X =4.10, S.D.= 0.37) 
 4. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการ
พยาบาล จําแนกตามประสบการณ์การทํางานพบว่า 
ผูบ้ริหารการพยาบาลท่ีมีประสบการณ์การดาํรงตาํแหน่ง
นอ้ยกว่า 2 ปี  2-5 ปี มากกว่า 5 ปี ข้ึนไป มีภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงดา้นการกระตุน้ทางปัญญาแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F2,93=4.074, p=0.02) 
แสดงดงัตาราง 2 ซ่ึงเม่ือทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี 
Scheffe's test พบว่าผูบ้ริหารการพยาบาลท่ีมี
ประสบการณ์การดาํรงตาํแหน่งมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ีย  
( X = 8.34, S.D.= 0.35) สูงกว่ากลุ่ม2-5 ปี ( X =3.02, 
S.D.=0.25)  และสูงกว่ากลุ่มน้อยกว่า 2 ปี( X =1.32, 
S.D.= 0.35 ) แสดงดงัตาราง 2 

  
 
 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology242 Vol. 8 No. 2 July-December 2014

ตาราง  2  
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารการพยาบาล โดยรวมและรายดานจําแนกตามประสบการณ
การดํารงตําแหนง            
                 (n=94) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 3 
เปรียบเทียบผลตางของคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธ ีScheffe's test 
                                                                                  (n=94) 

กลุม n X (S.D.) 95%CI ผลตางของคาเฉลี่ย 
นอยกวา 2 ป 2-5 ป มากกวา 5 ป 

นอยกวา 2 ป 4 1.32 
(.35) 

(1,1.5) 1.39 1.53 2.31* 

2-5 ป 40 3.02 
(.25) 

(2,5)  0.14 2.01* 

มากกวา 5 ป 50 8.34 
(.35) 

(5.6,15) - - 0.78 

  *p < 0.05 
 
การอภิปรายผล 

อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
1.  คุณลักษณะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชลบุรี 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรวมอยูใน
ระดั บสู ง  มี ค า เ ฉ ล่ี ย เท า กั บ  3.58 ท้ั งนี้  เ นื่ อ ง จ าก
โรงพยาบาลชุมชนเปนโรงพยาบาลท่ีมีภาระงานมาก 

เนื่องจากพยาบาลท่ีปฏิบัติงานยังไมเพียงพอ (ยุวยงค  
จันทรวิจิตร และคณะ, 2552)  และตองผานการรับรอง
คุณภาพบริการ ดังนั้นผูบริหารการพยาบาลทุกระดับ
จําเปนตองพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน พรอมแสดงความ
มุงมั่นและใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการให
มี ม าตรฐาน เ พ่ื อการรั บรองการประ กัน คุณภาพ
โรงพยาบาล  ซึ่งแสดงถึงความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพ ดังนั้นผูบริหารการพยาบาลตองมีทักษะในการ

 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

ประสบการณการดํารงตําแหนง  
F 

 
p -value นอยกวา 2ป 2 – 5 ป มากกวา 5ป 

X  SD X  SD X  SD 
 การสรางแรงบันดาลใจ 
การกระตุนทางปญญา 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

4.13 
4.71 
4.40 

0.35 
0.20 
0.00 

4.02 
4.34 
4.22 

0.25 
0.31 
0.42 

4.03 
4.25 
4.11 

0.35 
0.36 
0.39 

0.11 
4.07 
2.60 

0.89 
0.02* 
0.08 

รวม 4.41 0.18 4.19 0.33 4.13 0.37 2.27 0.33 
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ติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน เพื่อกระตุนจูงใจสรางแรง
บันดาลใจ  ใหเห็นประโยชนในการดําเนินงานของ
องคการ รวมทั้งการใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ 
สรางเสริมพลังอํานาจใหกับผูรวมงาน  ใหสามารถ
แกปญหาและเกิดความตระหนักในตนเอง มีความมุงมั่น
ตอความสําเร็จในงานสวนรวม รวมแรงรวมใจ ทุมเท 
และเสียสละเวลา เพื่อทําใหองคการเปลี่ยนแปลงไป
ในทาง ท่ีดี ข้ึน  และประสบผลสํา เร็ จร วมกันตาม
เปาประสงคขององคการ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
ชลบุรี มีความหลากหลายทั้งดานบุคลากร ผูใชบริการ 
รวมท้ังภาระงาน สงผลกระทบตอการบริหารจัดการของ
ผูนําในองคการ การตัดสินใจ การมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล
และการนําองคการใหอยูรอดในสภาวะการเปล่ียนแปลง 
จึ ง ทํ า ให ผู บ ริ ห า รการพยาบาล  มี ภ าวะผู นํ า ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูในระดับสูง  
 2. ผู บริห ารการพยาบาล มีภาวะผู นํ าก าร
เปลี่ยนแปลงในระดับสูงทุกดาน โดยดานการสรางแรง
บันดาลใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.64แสดงวาผูบริหาร
การพยาบาลมีอํานาจในตนเองตามธรรมชาติความผูกพัน
กับบุคลากร มีความเปนกันเองกับบุคลากรท้ังนอกและ
ในเวลางาน มีการเสริมสรางพลังอํานาจใหบุคลากร จัด
สิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรพึง
พอใจ  สอดคลอง กับผลการศึกษาของ  จารุวรรณ           
ชุณหวรานนท (2545) สงวนศรี  พันธพานิช (2551) ท่ี
พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารการ
พยาบาลดานการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับสูง อาจ
เปนเพราะวาในภาวะปจจุบันผูบริหารการพยาบาลตาง
มุงมั่นในการดําเนินการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล การพัฒนาใหเกิดคุณภาพการบริการตอง
อาศัยผูบริหารการพยาบาลท่ีมีความใกลชิดสนิทสนมกับ
ผูปฏิบัติงาน การท่ีผูบริหารการพยาบาลใชคําพูดและการ
กระทํ า ท่ี  ทํ า ให ผู ต าม เ กิดความร า เ ริ งมี ชี วิ ต ชี ว า
กระตือรือรนและทุมเทความพยายามในการทํางานเพื่อ
สวนรวมมากกวาเพ่ือประโยชนสวนตัวและทําเพ่ือกลุมท่ี

มีความผูกพันกับจุดมุงหมายของผูนํา (Bass & Avolio, 
1999) และสอดคลองกับบาส ( Bass, 1985) ทีกลาววา 
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูตามสํานึกถึงปญหาและ
วิธีการแกไขโดยการใหขอมูลขาวสาร และทางเลือก
ปฏิ บั ติ ในการแกปญหา  กํ าหนดค านิ ยม  กํ าหนด
จุดมุงหมาย สรางภาพพจน คําขวัญ สัญลักษณท่ีผูตาม
สามารถเขาใจไดงายใชคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีกําลังทําและ
เหตุผลในการกระทํา ผูตามจะเกิดความสนใจ เขาใจและ
ยอมรับ  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  การปฏิบัติตาม
คําแนะนําของหัวหนากลุมงานการพยาบาล มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 3.65 อาจเปนเพราะวาผูบริหารการพยาบาล
สรางตัวกระตุนและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานให
ผูรวมงานโดยการใหคําแนะนํา ใหขอมูลขาวสารท่ีดี  มี
ความมุงมั่นทุมเท เพื่อใหงานสําเร็จตามกําหนด และ
สําเร็จตามเปาหมาย ทําใหผูตามเกิดแรงบันดาลใจและ
เกิดความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติงานไหสําเร็จตามเปาหมาย
รวมกัน สวนการทํางานรวมกับพยาบาลปฏิบัติการทําให
สนุกกับงานจนลืมความเหนื่อยลาอยูในระดับปานกลางท่ี
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเทากับ 3.43 อาจเปนเพราะวาปจจุบัน
ผูบริหารการพยาบาลมีภาระงานมากนอกจากจะให
ความสําคัญกับการใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยยึดผูปวย
เปนศูนยกลางแลวยังตองคํานึงถึงความพึงพอใจของ
บุคลากรซ่ึงเปนผูใหบริการดวย  บทบาทของผูบริหาร
การพยาบาลตองเปนท้ังผูควบคุมกํากับ มอบหมายงาน 
ประเมินผลและนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน จึงสงผล
ทําให เกิดความเหนื่อยลาในการปฏิบัติงานรวมกับ
พยาบาลปฏิบัติการได  
 3. ผูบริหารการพยาบาลท่ีมีอายุอยูระหวาง 25-
34 ป และ 35-44ป มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0.01          
(p = 0.00)โดยกลุมท่ีมีอายุอยูระหวาง 25-34 ป มีคาเฉลี่ย   
( X =4.28, S.D.=0.24) สูงกวากลุมท่ีมีอายุระหวาง 35-44 
ป ซึ่งมีคาเฉลี่ย( X =3.94, S.D.=0.35) ความแตกตางราย
ดานพบวาดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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แตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0.01 
(p=0.00) โดยกลุมท่ีมีอายุระหวาง 25-34 ป มีคาเฉลี่ย       
( X = 4.36, S.D.= 0.24) สูงกวากลุมท่ีมีอายุระหวาง 35-44 
ป ซึ่งมีคาเฉลี่ย ( X =3.83, S.D.= 0.34) ดานการกระตุน
ทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 (p = 0.00) โดยกลุมท่ีมีอายุระหวาง 25-34 ป มี
คาเฉลี่ย ( X = 4.42, S.D.=0.21) สูงกวากลุมท่ีมีอายุ
ระหวาง 35-44 ป มีคาเฉลี่ย ( X = 4.07, S.D.= 0.40)และ
ดานการสรางแรงบันดาลใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p = 0.02) โดยกลุมท่ีมีอายุระหวาง
ระหวาง 25-34 ป มีคาเฉล่ีย ( X = 4.12, S.D.= 0.28) สูง
กวากลุมท่ีมีอายุระหวาง 35-44 ป มีคาเฉล่ีย ( X = 3.93, 
S.D.= 0.30) ซึ่งอธิบายไดวา อายุมีความสัมพันธกับระดับ
พัฒนาการและประสบการณตาง ๆ ในชีวิต  และสงผล
ใหเกิดความแตกตางในการใชเหตุผลและการตัดสินใจท่ี
จะแสดงพฤติกรรมของแตละบุคคล  กลาวคือ  เม่ือบุคคล
มี อ ายุ และวุ ฒิภ าวะสู ง ข้ึนย อมสามารถประ เ มิน
สถานการณและมีความรับผิดชอบมากขึ้น  ซึ่งรวมถึง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดวย  เมื่อมีอายุมากข้ึน
จะสามารถควบคุมตนเองไดดีข้ึน มีความสุขุมรอบคอบ
ข้ึน (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 2542) มีการเรียนรูท่ีจะ
จัดการและพัฒนาตนเอง บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนและมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานมากข้ึน เกิดการเรียนรู
จากประสบการณ ท่ีสั่งสมมา  สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทํางานท่ีมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน  ซึ่งผูบริหาร
การพยาบาลได แสดงบทบาทและหน า ท่ี ในการ
ปฏิบัติงานในแบบของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมาใช
ในการบริหารงานในหนวยงานไดเปนอยางดีโดยการนํา
องคความรู ท่ี ได ศึกษาและฝกอบรมมาพัฒนาให
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการเพื่อใหผูตาม
ปฏิบัติงานไดอยางดี   สอดคลองกับการศึกษาของ 
จารุวัฒน บูรพันธ (2545) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ภาวะผูนําของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข  พบวา  อายุ  มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับปานกลาง กับภาวะผูนําของพยาบาล 
และสอดคลองผลการศึกษาของ ทัศนีย  คํารณฤทธิศร 
(2547) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวน
บุคคล ภาวะผูนํา ความพึงพอใจในงาน กับการปฏิบัติงาน
ของหัวหนางาน โรงพยาบาลชุมชน เขต 11 ท่ีพบวา อายุ 
และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงมีความสัมพันธกับ
การปฏิบัติงานของหัวหนางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ปจจัยท่ีสามารถอธิบายการปฏิบัติงานพบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง อายุ ภาวะผูนําการแลกเปล่ียน สามารถ
รวมกันทํานายการปฏิบัติงานของหัวหนางานไดรอยละ 
45.0     
 4. ผูบริหารการพยาบาลท่ีมีการศึกษาแตกตาง
กัน มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับการศึกษาของ (ดวงเนตร  ภูวัฒนวนิชย, 
2550) พบวาปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา และ
ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธทางลบกับ
ประสิทธิผลขององคการพยาบาล สอดคลองกับ
การศึกษาของ สงวนศรี พันธุพานิช (2551) พบวา ระดับ
การศึกษา  บรรยากาศองคการดานประสิทธิผลในการ
เ ป น ผู นํ า ไ ม มี ค ว า ม สั มพั น ธ กั บพฤ ติ ก ร ร มก า ร
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย
ภาคใต ไมสอดคลองกับคํากลาวของสารา วงศเจริญ 
(2542)  กลาววา การศึกษาทําใหสติปญญาดี มีความรูของ
ศาสตรตาง ๆ มีความกาวหนาและมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว  รวมท้ังความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาทําใหบุคคลมีการรับรูขอมูล การ
แลกเปลี่ยนขอมูล  การวิ เคราะหปญหา  การคนหา
ทางเลือก สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานท่ีผูนําจะตองใชในการ
บริหารจัดการและเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีตองการพัฒนา
หรือทําใหดีข้ึนกวาเดิม  ไมสอดคลองกับ ดันแฮมและ
เทยเลอร (Dunham & Taylor, 2000) ท่ีกลาววาผูสําเร็จ
การศึกษาสูงมีโอกาสแสดงบทบาทผูนําไดมากกวา 
รวมท้ังการเปนผู ท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
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ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  การสนับสนุนทางสังคมกับภาวะผู ้นําท่ีเป็น
แบบอย่างของหัวหนา้หอผูป่้วย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
คือ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์การทํางานมี
ความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํท่ีเป็นแบบอย่างของหัวหน้า
หอผูป่้วย และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กาญจนา  
ธานะ (2551) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ สภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน และภาวะผูน้ําการปรับเปล่ียนของหัวหน้าหอ
ผูป่้วยโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับภาวะผูน้ําการปรับเปล่ียนของหัวหน้าหอ
ผูป่้วย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5. ผูบ้ริหารการพยาบาลที่มีประสบการณ์การ
ดาํรงตาํแหน่งนอ้ยกว่า 2 ปี  2-5 ปี มากกว่า5 ปีข้ึนไป มี
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายด้าน  พบว่าด้านการกระตุ ้นทางปัญญา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 
(F2,93=4.074,p=0.02) ซ่ึงเม่ือทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี 
Scheffe' test พบวา่ผูบ้ริหารการพยาบาลท่ีมีประสบการณ์
การดาํรงตาํแหน่งมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย ( X =8.34, 
S.D.=0.35) สูงกว่ากลุ่ม 2-5 ปี( X =3.02, S.D.=0.25) และ
กลุ่มนอ้ยกว่า 2 ปี ( X =1.32, S.D.=0.35)สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของนพพร การถกั (2535) พบว่าระยะเวลาใน
การปฏิบติังานหรือประสบการณ์ในตาํแหน่งของหวัหนา้
ฝ่ า ย ก า ร พ ย า บ า ล โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีความสัมพนัธ์กับการรับรู้การ
ปฏิบัติงานตามบทบาท  และ อนงลักษณ์ จันทร์สาม 
(2536) พบว่าประสบการณ์การนิเทศสาธารณสุข
ผสมผสานระดับจังหวดั มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
บทบาทผูนิ้เทศปฏิบติัจริง ดา้นการวางแผน การควบคุม
งาน การจดัองค์การ และรวมทุกด้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของเพลินพิศ   อรรถาชิต  (2534) ท่ีพบว่า

ประสบการณ์การทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติั
กิจกรรมการประสานงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก เม่ือระยะเวลาท่ีปฏิบติังานเพิ่มมากขึ้น ทาํ
ให้หัวหนา้พยาบาลมีประสบการณ์ในการทาํงานมากขึ้น
ก่อให้เกิดความชาํนาญ และส่งผลให้เกิดการปฏิบติังาน
ไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจารุวฒัน์บูร
พนัธ์ (2545) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  พบว่ า  ประสบการณ์ ก ารทํา ง าน  มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง กบัภาวะผูน้าํ
ของพยาบาลวิชาชีพ และตวัแปรท่ีสามารถร่วมพยากรณ์
ภาวะผู ้นํา  คือ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การ
ปฏิบติังาน และความพึงพอใจในงานไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ สงวนศรี พนัธุ์พานิช (2551) พบว่า อาย ุ
ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร การ
อบรมดา้นบริหารการพยาบาล  และบรรยากาศองคก์าร
ด้านประสิทธิผลในการเป็นผูน้าํไม่มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการพยาบาล
โรงพยาบาลศูนยภ์าคใต ้
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. จ า ก ผลก า ร วิ จั ย พบว่ า ภ า ว ะ ผู ้นํ า ก า ร
เปล่ียนแปลงของผู ้บริหารการพยาบาล  โรงพยาบาล
ชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง-สูง ดังนั้ นผูบ้ริหารการ
พยาบาลระดบัสูงควรสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารการพยาบาล
ทุกระดบัไดรั้บการพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงใหดี้
ยิ่งๆข้ึน ไป โดยการจดัให้เขา้รับการประชุม อบรม หรือ
สัมมนา ในเร่ืองภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เป็นระยะๆ 
อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งสามดา้น ดงัน้ี 

1.1 ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 
(charismatic inspirational leadership)  
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1.2. ดานการกระตุนทางปญญา 
(intellectual stimulation) 

1.3. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล (individualized consideration) 
 2. จากผลการวิจัย ผูบริหารการพยาบาลท่ีมี
ประสบการณการดํารงตําแหนงนอยกวา 2 ป, 2-5 ป และ
มากกวา 5 ปข้ึนไป มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการ
กระตุนทางปญญาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยกลุมท่ีมีประสบการณการดํารงตําแหนง
มากกวา 5 ปข้ึนไป มากกวากลุม 2-5 ป และกลุมนอยกวา 
2 ป ดังนั้นในการพิจารณาคัดเลือกผูท่ีจะมาดํารงตําแหนง
ผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  ควรนํา
ประสบการณการดํารงตําแหนงทางการบริหารมา
พิจารณารวมดวยกลาวโดยสรุป การเปรียบเทียบภาวะ
ผู นํ าก าร เปลี่ ยนแปลงของ ผู บริ ก ารการพยาบาล 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี กระทรวง
สาธารณะสุขพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการ
กระตุนทางปญญามีความแตกต าง กัน ท้ังในกลุ ม

เปรียบเทียบดานอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการ
ทํางาน แตในดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมมีความแตกตางกัน 
ดังนั้น การพัฒนาเพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในดาน
การสรางแรงบันดาลใจ และการคํานึงถึงความเปนปจเจก
ของการทํางานของแตละบุคคลใหมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจากกลุมท้ังผูบริหารการพยาบาลและกลุม
ผูรวมงานท่ีปฏิบัติงานดวยเพื่อใหครอบคลุมการประเมิน
ท้ังจากการประเมินโดยตนเองและผูใตบังคับบัญชา
มากกวาการประเมินตนเองเพียงฝายเดียว 

2.  ควรมีการสรางโปรแกรมพัฒนาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารการพยาบาลและมีการ
วัดผลเปรียบเทียบกอนและหลังการใชโปรแกรม  
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัการตนองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

โรงพยาบาลคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 
Factors Influencing Self- Managing  Behavior of  Diabetes  Mellitus Patient at the 

Klongluang Hospital  Pathumthani Province 
 

                                                          โชติรส  คงหอม 
 

บทคดัย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษาระดบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการจดัการ

ตนเองของผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูรั้บบริการท่ีป่วย
เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 จาํนวน 229 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบบนัทึกขอ้มูลส่วน
บุคคล และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพฤติกรรมการจดัการตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ระดบัการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน ระดบัพฤติกรรมการจดัการตนเองของพฤติกรรมการจดัการตนเองของผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 
โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และศึกษาปัจจยัทาํนายพฤติกรรมการจดัการ
ตนเองของผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และระดบัพฤติกรรมการจดัการตนเองของพฤติกรรมการ
จดัการตนเองของผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.06 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.94 และ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 54.64 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.74 การศึกษาการถดถอย
พหุคูณพบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน สามารถทาํนายพฤติกรรมการจดัการ
ตนเองของพฤติกรรมการจดัการตนเองของผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 อย่างมนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
สามารถทาํนายไดร้้อยละ 13.7 

 
คาํสําคญั : พฤติกรรมการจดัการตนเอง, การรับรู้สมรรถนะแห่งตน, ผูป่้วยเบาหวาน, โรงพยาบาลคลองหลวง 
 
Abstract  

The objective of this research was to study the level of perceived efficacy and behavioral self-management 
of diabetes type 2 and SMS. Pathumthani. The sample consisted of patients with type 2 diabetes were treated with 
insulin injections. No such complications Myocardial infarction, stroke, kidney failure, eye paralysis or amputations. 
Treated diabetic clinic. And SMS number 229 by means of simple random sampling and record personal information. 
Duration of diabetes. Assess the perceived efficacy of self care for patients with diabetes do not need. Insulin (insulin 
injection) and structured interviews, self-management behaviors. Analysis of personal data Levels of perceived 
efficacy. Levels of behavioral self-management behaviors, self-management of diabetes type 2 by using frequency, 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 249

percentage, mean and standard deviation. And factors predicting self-management behaviors of patients with diabetes 
and SMS. Pathumthani By using stepwise regression results showed that the level of perceived efficacy. And 
behavioral self-management of behavioral self-management of type 2 diabetes as a whole is moderate. With an 
average of 7.06 standard deviation equal to 2.94 and the mean was 54.64, the standard deviation was 7.74 multiple 
studies found that perceived efficacy. And duration of diabetes. Can predict the behavior of self-management 
behaviors, self-management of diabetes type 2 are statistically significant at the 0.05 level, and can be predicted 13.7 
percent 
 
Keywords: self-management, self efficacy, behaviors of diabetes patients, Klong Luang hospital 
 
ความนํา  

เบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีเป็นปัญหาสุขภาพ
สําคญัของโลก องค์การอนามยัโลก  (World Health 
Organization--WHO) ประมาณว่าจะมีผูป่้วยเบาหวาน 
จาํนวน 366 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยสาํรวจ
อตัราความชุก (prevalent rate) พบว่า มีผูป่้วย
โรคเบาหวาน จาํนวน 2,379,150 ราย คิดเป็นอตัราความ
ชุก 6.9 % และพบว่าผู ้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับ
นํ้ าตาลไม่ได้มีอตัราสูง ทาํให้อตัราการกลบัเขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน
อยู่ในเกณฑ์สูงด้วยเช่นกัน  ความเจ็บป่วยส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตทั้ งของผูป่้วย ครอบครัว และสังคม เป็น
ปัญหาสุขภาพเร้ือรังท่ีมีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสูง 
และตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้ารดูแล
ของแพทย ์และบุคลากรสาขาอ่ืนๆ ผูป่้วยจึงจาํเป็นตอ้งมี
บทบาทอย่างมากในการเรียนรู้และร่วมดูแลตนเองเพื่อ
ควบคุมการกลบัเป็นซํ้ าและลดความรุนแรงของภาวะ
โรคเบาหวาน (กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ผูท่ี้เป็น
เบาหวานถา้ไม่สามารถควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดจะ
ส่งผลให้หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่และหลอดเลือดแดง
ขนาดเล็กเกิดการตีบและแข็ง ส่งผลต่อการเส่ือมระบบ
ไหลเวียนโลหิตระบบประสาทส่วนปลาย (พฒัน์พงษ ์
นาวีเจริญ, 2549)  และพบมากกว่าร้อยละ 50 ของผูท่ี้เป็น
เบาหวานนานเกิน 10 ปี นาํไปสู่ความผิดปกติของอวยัวะ

สาํคญัของร่างกายไดแ้ก่สมอง หวัใจ ไต ตาและเทา้ ทาํให้
เกิดความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือด
หัวใจตีบ  ไตวาย  ตามัวหรือตาบอด  และแผลท่ีเท้า      
(ศกัด์ิชยั จนัทรอมรกุล และชยัชาญ ดีโรจนวงศ,์ 2546)  
การท่ีจะสามารถควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดไดน้ั้น จะ
เก่ียวขอ้งกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการด้วย
ตนเอง (กาญจนา สุขประเสริฐ, 2551) ไดแ้ก่ ดา้นการ
รับประทานอาหาร ดา้นการใชย้า ดา้นการออกกาํลงักาย 
ด้านการ ดู แล เท้า และด้ านการพักผ่ อนและขจัด
ความเครียดทาํให้ผูป่้วยโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แนวคิดท่ีเหมาะสมและใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการดุแลผูป่้วยโรคเร้ือรังใหมี้ประสิทธิภาพ คือแนวคิด
การจดัการดว้ยตนเอง (กาญจนา สุขประเสริฐ, 2551) การ
จดัการตนเอง (self –management ) เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจดัการ
ตนเองโดยประกอบด้วย การควบคุมอาหาร การออก
กาํลงักาย การใช้ยา การดูแลสุขภาพทัว่ไปและการดูแล
เทา้ (วลัลา ตนัตโยทยั และอดิสัย สงดี, 2540) ตาม
แนวคิดของโอเร็ม (Orem, 2001) เช่ือว่าถา้ผูป่้วยโรค
เร้ือรังมีพฤติกรรมการการดูแลตนเองหรือการจัดการ
ตนเองท่ีดีจะส่งผลใหก้ารรักษาประสบความสาํเร็จดงันั้น 
การสนบัสนุนการจดัการตนเองเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากท่ีทาํ
ให้ผูป่้วยโรคเบาหวานสามารถจดัการกบัอาการท่ีเกิดข้ึน
ได ้ มีสมรรถนะแห่งตนเองดีข้ึน มีภาวะสุขภาพดี และ
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เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลนอ้ยลง ทาํใหก้ารควบคุม
ระดบันํ้ าตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึนในผูป่้วย
เบาหวาน (จิตติมา จรูญสิทธ์ิ, 2547 อา้งถึงใน สุพิชา อาจ
คิดการ, 2555 หนา้ 4) โรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานีมีผูป่้วย  โรคเบาหวานเป็นโรคท่ีพบ 1 ใน 5 
อนัดบัแรกของโรงพยาบาลและเป็นปัญหาสําคญัระดบั
จังหวดัและของโรงพยาบาล  (ข้อมูลสถิติเวชระเบียน
โรคเบาหวานโรงพยาบาลคลองหลวง , 2556)  
โรงพยาบาลคลองหลวงไดเ้ห็นความสําคญั  จึงจดัให้มี
การเปิดบริการคลินิกเบาหวานโดยเฉพาะมีพยาบาล
วิชาชีพผูรั้บผิดชอบ มีบทบาทในการคดักรอง ซกัประวติั
ให้ ค ว าม รู้ ส่ งพบแพทย์และออกใบนัด  ติ ดต าม
ผลก า ร รั กษ า ร วมทั้ ง ส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพ ให้ ผู ้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานไดรั้บการดูแลท่ีมีมาตรฐานและครบองค์
รวมโดย ทีมสหวิชา ชีพของโรงพยาบาล ท่ี ได้ รับ
มอบหมายในการรับผิดชอบให้คาํแนะนาํมีการจดัสอน
สุขศึกษาปรึกษาถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติตัวท่ี
เหมาะสมจากเจา้หน้าท่ี แจกแผ่นพบั  จดัทาํคู่มือ จดัทาํ
ส่ือเอกสารการสอน การสาธิต  การตรวจเทา้และมีการให้
ความรู้แก่ผูป่้วย และมีการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วยและ
ญาติก่อนกลบั แต่ก็ยงัพบสถิติการควบคุมระดบันํ้ าตาล
ไม่ได ้มีภาวะแทรกซอ้นเพิ่มข้ึนจากการปฏิบติัพฤติกรรม
ไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งการใชย้าในผูป่้วยเบาหวานไม่ถูกตอ้ง 
โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีตอ้งฉีดอินซูลินมีจาํนวนเพิ่มข้ึน และ
ในปี พ.ศ. 2553-2556 พบว่ามีผูป่้วยโรคเบาหวานตอ้งมา
นอนโรงพยาบาลจาํนวนเพิ่มข้ึนด้วยภาวะ Hypo –
Hyperglycemia, DM foot  มีจาํนวน 115 , 125 และ 140 
คน ตามลําดับ (ข้อมูลสถิติเวชระเบียนโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลคลองหลวง, 2556) และไม่ให้ความสนใจ
ส่งผลใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นต่างๆตามมา   

จากความเป็นมาและความสาํคญัดงักล่าว ผูว้ิจยั
ในฐานะบุคลากรพยาบาลวิชาชีพไดท้าํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูป่้วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลคลองหลวงและใน
ชุมชนจงัหวดัปทุมธานี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู ้ท่ี เป็น
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2โรงพยาบาลคลองหลวง เพื่อคน้หา
ปัญหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการตนเองของ
ผูป่้วยเบาหวานท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลคลองหลวง 
ผลการวิจยัท่ีได้จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานแก่ทีมสุขภาพ ใน
การกาํหนดปรับเปล่ียนระบบให้บริการในทีมพยาบาล
และแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการตนเองของ
ผูป่้วยโรคเบาหวาน และนําปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการ
ตนเองของผู ้ป่วยโรคเบาหวานสร้างรูปแบบ คลินิก
เบาหวานให้มีโปรแกรมการพยาบาลท่ีเก่ียวกับการ
จัดการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน เพื่อให้ผูท่ี้เป็น
โรคเบาหวาน สามารถดูแลตนเองไดอ้ย่างมัน่ใจปฏิบติั
พฤติกรรมอยา่งถูกตอ้งสามารถควบคุมระนํ้ าตาลในเลือด
ได ้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดข้ึน และนาํไปสู่
การพฒันาระบบบริการของเครือข่ายโรงพยาบาลคลอง
หลวงต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย   
    1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
แล ะพฤ ติ ก ร ร มก า ร จั ด ก า ร ตน เ อ ง ข อ ง ผู ้ ท่ี เ ป็ น
โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี 
             2. เพื่อศึกษาปัจจยัทาํนายพฤติกรรมการจดัการ
ตน เ อ งของผู ้ ป่ ว ย ท่ี เ ป็ น โ รค เบ าหว านช นิ ด ท่ี  2 
โรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลและการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
 
แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดการจัดการกับตนเองตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ปัญญาทางสังคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) 
ร่วมกบัแนวคิดพฤติกรรมการจดัการตนเองของโอเร็ม 
(Orem, 2001 ) ตามท่ีจิตรานนัท ์ กุลนันท์ (2551) ได้
ศึกษาเร่ืองการรับสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการ
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นของผูท่ี้เป็นเบาหวานท่ีมารับการ
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รักษาท่ีโรงพยาบาลฝางจังหวดัเชียงใหม่และผูว้ิจัยได้
นาํมาดดัแปลงใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน
ดา้นการรับประทานอาหาร ดา้นการใชย้า  ดา้นการออก
กาํลงักาย ดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัและเทา้ ดา้นการ
พักผ่อนและขจัดความเครียด โดยใช้ทฤษฏีการดูแล
ตนเองของโอเร็มในการจัดการพฤติกรรมท่ีดีด้านการ
รับประทานอาหาร ดา้นการใชย้า  ดา้นการออกกาํลงักาย 
ดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัและเทา้ ดา้นการพกัผอ่นและ
ขจดัความเครียด  

ตามแนวคิดของ Bandura ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล  
(personal factor) และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน  เป็น
ลักษณะท่ีแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคล  
เ ป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐ าน ท่ี กํ า หนดก า ร จัด ก า ร ตน เ อ ง  
ประกอบดว้ยปัจจยัดงัน้ี เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา 
ประสบการการเจ็บป่วยและการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจัยสําคญัท่ีส่งผลต่อ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Bandura 
(1997)  ท่ีกล่าวว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตน  (perceived 
self - efficacy) จะไดรั้บการสนบัสนุนจากแหล่ง
ประโยชน์  4 ด้านไดแ้ก่ ประสบการณ์ของความสําเร็จ
จ ากก า ร ล ง มื อกระทํา  ก า ร ได้ เ ห็ นตัว แบบห รื อ
ประสบการณ์ของผู ้อ่ืน  การใช้ค ําพูดชักจูง  สภาวะ
ทางด้านร่างกายและอารมณ์ หากผูป่้วยโรคเบาหวานมี 
พฤติกรรมการจัดการตนเองและปัจจัย ท่ี มีผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

จิตรานันท์ กุลทนันท์ (2551)  ศึกษาการรับรู้
สม ร รถนะแ ห่ ง ตนและพฤ ติ ก ร รมก า ร ป้ อ ง กัน
ภาวะแทรกซอ้นของผูท่ี้เป็นเบาหวานกลุ่มตวัอย่างเป็นผู ้
ท่ีเป็นเบาหวานชนิดท่ี2ท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้นของระบบ
กลา้มเน้ือหัวใจตาย  หลอดเลือดสมอง   ไตวาย  ตามวั 
อัมภาพ หรือตัดอวัยวะท่ีมารับการตรวจรักษาแผนก
ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลฝาง จาํนวน 88 คนผลการศึกษา

พบว่าคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งโดยรวมและรายดา้น  อยู่ในระดบัปานกลาง 
และคะแนนพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน  
โดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณารายด้าน คะแนน
พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน   ด้านการ
รับประทานยา ดา้นการพกัผ่อนและดา้นขจดัความเครียด  
ดา้นการควบคุมอาหาร  ดา้นการดูแลเทา้  ดา้นการดูแล
สุขภาพทั่วไปและด้านการงดสูบบุหร่ี อยู่ในระดับสูง 
ส่วนคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนดา้น
การออกกาํลังกายอยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบั 
พฤติกรรมการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน(r =.23) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นันทวัน  หม่ืนทอง  และคณะ(2552)  ศึกษา
ปัจจัย  ท่ี มี อิท ธิพล ต่อการ ดู แลตน เองของผู ้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ งอินซูลินในตาํบลหนองหลวง 
อาํเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนครผลการวิจยัพบว่า 
ประชากรศึกษามีการดูแลตนเองระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการดูแลตนเองไดแ้ก่ ความรู้ และการรับรู้
เก่ียวกบัโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.0 (r = 0.271, 0.002, p = 0.003, 0.016 
ตามลาํดบั) 

สุพาพร  เพช็รอาวุธ (2555) ศึกษาปัจจยัทาํนาย
พฤติกรรมการจดัการโรคเบาหวานดว้ยตนเองของผูป่้วย
เบาหวานชนิดท่ี 2  ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการ
จดัการโรคเบาหวานดว้ยตนเองอยู่ในระดบัดีและพบว่า 
อายุ   เพศ   สมรรถนะแห่งตน   การสนับสนุนจาก
ครอบครัว และการส่ือสารระหว่างผูป่้วยกับเจ้าหน้าท่ี
สุขภาพ สามารถร่วมกันทาํนายพฤติกรรมการจัดการ
โรคเบาหวานด้วยตนเองได้ ร้อยละ 34.4 ( R2 = .344,     
F =10715, p <.001) เพศ และการสนบัสนุนจาก
ครอบครัวไม่สามารถทํานายพฤติกรรมการจัดการ
โรคเบาหวานดว้ยตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ได ้
พบว่าสมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจัยทีทาํนายพฤติกรรม
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การจดัการโรคเบาหวานดว้ยตนเองไดสู้งสุด (β = .509, 
p <.001) รองลงมา คือ การส่ือสารระหว่างผูป่้วยกบั
เจา้หนา้ท่ีสุขภาพ ( β = .229,  p < .05 ) และอาย ุ          
(β = - .206,  p < .05 )  

อมรรัตน์  ภิรมย์ชม  (2555) ศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิท ธิพลต่อพฤติกรรมการ ดูแลตนเองของผู ้ป่ ว ย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในอาํเภอหนองบวัระ เหว จงัหวดั
ชยัภูมิ ผลการวิจยัพบวา่ ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2  มีระดบั
การรับรู้สุขภาวะราย ดา้น และระดบัพฤติกรรมการดูแล
ตนเองรายดา้นและภาพรวมของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี  2 
อยู่ในระดบัปานกลาง การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติั
คาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ี  ( X1 ),  การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคเบาหวาน   ( X2 ),รายได้  ( X3 ) และระดับ
นํ้ าตาลในเลือดในเลือดคร้ังสุดท้าย  ( X4 ) สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง (Y^ ) ของ

ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2( F =13.962 , p –value < 
0.001 ) ซ่ึงเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  Y^ = 0.284 + 0.348 ( 
X1 ) + 0.260 ( X2 )+ 0.118 ( X3 )+ 0.137 ( X4 )โดยมี
ความแม่นยาํ ในการพยากรณ์ร้อยละ 25.4 ( R2 = 0.254 ) 

สุพิชา   อาจคิดการ (2555)  ศึกษาพฤติกรรมการ
จดัการตนเองและปัจจยัทาํนายในผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคไต
เร้ือร้ังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้งอย่าง
ต่อ ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการจัดการตนเองด้าน
การแพทยด์า้นบทบาทในชีวิตประจาํวนัและดา้นอารมณ์
อยู่ในระดบัสูง ปัจจยัส่วนบุคคล อายุมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการตนเองในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ (p<.01) และ ปัจจัยส่วนบุคคล อาย ุ
สามารถร่วมทาํนายร้อยละ41 ของพฤติกรรมการจดัการ
ตนเอง   (P < .01) 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
1. ดา้นการควบคุมอาหาร 
2.  ดา้นการใชย้า 
3. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขภาวะนํ้าตาลใน

เลือดตํ่าหรือสูงเกินไป  
4. ดา้นการออกกาํลงักาย  
5. ดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัและเทา้ 
6.  ดา้นการพกัผอ่นและขจดัความเครียด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อาย ุ                                                       
2. รายไดต่้อเดือน                                              
3.ระดบัการศึกษา                                  
4. ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน                    พฤตกิรรมการจัดการตนเอง 

1. ดา้นการรับประทานอาหาร 
2. ดา้นการใชย้า 
3. ดา้นการออกกาํลงักาย 
4. ดา้นการดูแลเทา้ 
 5. ดา้นการพกัผอ่นและขจดัความเครียด 
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สมมติฐานการวจัิย  
ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ  รายได้ต่อเดือน 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวานและ
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนสามารถร่วมกันทํานาย
พฤติกรรมการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานท่ี
ชนิดท่ี 2 มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลคลองหลวง
จงัหวดัปทุมธานีได ้

 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 ใชว้ิธีการวิจยัแบบหลายขั้นตอน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประช ากร  คื อ  ผู ้ รั บบ ริ ก า ร ท่ี ป่ ว ย เ ป็ น
โรค เบาหวานชนิด ท่ี  2 ได้ รับการ รักษาด้วยยา
รับประทานและฉีดยาอินซูลิน โดยมีคุณลกัษณะตาม
กลุ่มตัวอย่าง มารับการรักษาท่ีคลินิกโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลคลองหลวง จาํนวน  539  คน 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู ้รับบริการ ท่ีป่วยเ ป็น
โรคเบาหวานชนิดท่ี  2 ได้รับการรักษาด้วยยาฉีด
อินซูลิน โดยมีคุณลกัษณะตามกลุ่มตวัอย่าง มารับการ
รักษาท่ีคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลคลองหลวง 
จาํนวน 229  คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

ส่วนท่ี 1  แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
เพศ อายุ  รายได้  สถานภาพสมรส   ศาสนา ระดับ
การศึกษา   ระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหวาน  

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการดูแลตนเองสําหรับผูป่้วยโรคเบาหวานชนิด
ไม่พึ่ง อินซูลิน (ใชย้ารับประทานไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั  0.95  

ส่วนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดา้น
พฤติกรรมการจัดการตนเองประกอบด้วย ด้านการ
รับประทานอาหาร, ดา้นการใชย้า, ดา้นการออกกาํลงั

กาย, ดา้นการดูแลเทา้ และดา้นการพกัผอ่น ดดัแปลงมา
จาก จิตรานนัท ์ กลุทนนัท ์(2551) เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ี
พัฒนาขึ้ น โดยได้ ค่ าคว าม เ ช่ื อมั่น เ ท่ ากับ  0 . 8 1 
ประกอบด้วยข้อคําถามแบบมาตรวัดประมาณค่า
ทั้งหมด 40 ขอ้    

       
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์
ด้ว ย แบบบัน ทึ กข้อ มู ล ส่ วน บุคล  ขอ งผู ้ ท่ี เ ป็ น
โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรม
การจดัการตนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที
ภายหลังการสัมภาษณ์ผูศึ้กษาให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติ เพื่ อ ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนให้ผู ้ ท่ี เ ป็น
โรคเบาหวาน  ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูล จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทาง
สถิติ 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

.  วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ของผูท่ี้เป็น
โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ  วิเคราะห์ระดบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ
ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ระดบัคะแนน โดยใช้
สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการจดัการตนเอง
ของพฤ ติกรรมการจัดก ารตน เอ งของผู ้ ท่ี เ ป็ น
โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ระดบัคะแนน โดยใชส้ถิติการ
แจกแจงความถี่  ร้อยละ  ค่า เฉ ล่ีย  ส่วนเ บ่ียง เบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลและการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการ
ตนเองของผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน  
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ผลการวจัิย  
ตอนท่ี 1 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ผลการ

วิเคราะห์ พบว่า คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัคะแนนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางจํานวน  165  คนคิดเ ป็นร้อยละ 
72.05(X=7.06,S.D.= 2.94 ) รองลงมาระดบัตํ่าจาํนวน 33 
คนคิดเป็นร้อยละ 14.41 เม่ือพิจารณาคะแนนการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นส่วนมาก
อยู่ในระดบัปานกลางโดยดา้นการใช้ยามีจาํนวนมาก
ท่ีสุดคือ 165 คนคิดเป็นร้อยละ72.10 (X =7.00,S.D.= 
2.18 )  รองลงมาคือดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัและเทา้
และดา้นการพกัผ่อนและขจดัความเครียดจาํนวน 162 
คนคิดเป็นร้อยละ 70.70  รองลงมาคือดา้นการป้องกนั
และแก้ไขภาวะนํ้ าตาลในเลือดตํ่าและสูงเกินไปด้าน
การควบคุมอาหารและดา้นการออกกาํลงักายจาํนวน 
159 คน,155 คน,และ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 69.40, 
67.70, 64.60  ตามลาํดบั 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการจดัการตนเอง 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนพฤติกรรมการ

จัดการตนเองของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนน
พฤติกรรมการจัดการตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง
จาํนวน120 คนคิดเป็นร้อยละ52.40 ( X = 54.64, S.D. = 
7.74 )รองลงมาคือระดบัปานกลาง จาํนวน75คนคิดเป็น
ร้อยละ32.75 เม่ือพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการจดัการ
ตนเองเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการใชย้าอยู่ในระดบัสูง
ท่ีสุดมีจาํนวน 184 คนคิดเป็นร้อยละ 80.35 ( X = 
68.28, S.D. = 12.19) รองลงมาดา้นการดูแลเทา้ ดา้น
การพกัผ่อนและขจดัความเครียด ดา้นการรับประทาน
อาหาร และดา้นการออกกาํลงักาย จาํนวน 152 คน,95 
คน, 86 คน  และ 40 คน และคิดเป็นร้อยละ 66.38, 
41.49 , 37.55  และ 17.47 ตามลาํดบั ระดบัปานกลาง 
ดา้นการออกกาํลงักายจาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.31 รองลงมา ดา้นการรับประทานอาหาร ดา้นการ
พกัผอ่นและขจดัความเครียด ดา้นการดูแลเทา้ และดา้น

การใชย้าจาํนวน 143 คน, 130 คน 76 คนและ 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.45, 56.77,และ 19.22 ตามลาํดบั และ
ดา้นการออกกาํลงักายอยูใ่นระดบัตํ่าจาํนวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.23   

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพรวมการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน ระดบั
การศึกษา และ อายุ กับพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่า
กบัพฤติกรรมการจดัการตนเอง ส่วนระยะเวลาในการ
เป็นโรคเบาหวานมีความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัตํ่า
กบัพฤติกรรมการจดัการตนเอง 
 ผลการวิ เคราะห์อํานาจในการทํานาย
พฤติกรรมการจัดการตนเอง  โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนและระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน  มี
ความสามารถในการร่วมทาํนายพฤติกรรมการจดัการ
ตนเองไดร้้อยละ 13.7 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  โดยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจยัตวัแรกท่ี
ทาํนายพฤติกรรมการจดัการตนเอง มีอาํนาจการทาํนาย 
ไดร้้อยละ 11.6 ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวานเป็น
ปัจจยัตวัท่ี 2 อาํนาจการทาํนาย ร้อยละ13.7 
 ผลการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอน พบว่ามีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร ท่ีมีผล
ต่อตวัแปรตามหรือความสามารถในการทาํนายตวัแปร
ตามหรือต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่  อาย ุรายไดต่้อ
เ ดื อน  ระดับการ ศึกษา  ระยะ เ วล า ในการ เ ป็ น
โรคเบาหวาน และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเน่ืองจาก
อายุ รายไดต่้อเดือนและระดบัการศึกษาไม่มีการแจก
แจงแบบโค้งปกติตามข้อตกลงเ บ้ืองต้นของการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนจึงไม่สามารถนาํ
สามปัจจยัดงักล่าวมาเขา้ร่วมสมการทาํนายพฤติกรรม
การจดัการตนเองไดใ้นคร้ังน้ี ดงันั้นจึงมีเพียง 2 ตวัแปร 
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ไดแ้ก่ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และระยะเวลาในการ
เป็นโรคเบาหวาน (p-value <.05)) ท่ีสามารถเขา้ร่วม
สมการทํานายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้มี
รายละเอียดการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
เพื่อหาสมการอธิบายความสามารถในการจัดการ
พฤติกรรมการจดัการตนเองของกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนสามารถทาํนายพฤติกรรมการจดัการ
ตนเองได้สูงสุด รองลงมาคือ ระยะเวลาในการเป็น
โรคเบาหวาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ ( b ) 
เท่ากับ .068  และ -4.484  ตามลาํดับ ในรูปคะแนน
มาตรฐานเท่ากบั .344  และ -.145  ตามลาํดบัมีค่าคงท่ี
เท่ากบั 40.878  และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทาํนายเท่ากบั 7.225.สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ พฤติกรรมการจัดการ
ตนเอง = 40.878  + .068 (การรับรู้สมรรถนะแห่งตน) -
4.482 (ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน) สมการใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐานพฤติกรรมการจดัการตนเอง 
=  . 3 4 4 (  Zก า ร รั บ รู้ สมรรถนะแ ห่ งตน ) - . 1 4 5 
(Zระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน) 
 
การอภิปรายผล 

ตอนท่ี 1 ระดบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและ
พฤติกรรมการจดัการตนเองของผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน 
ชนิดท่ี 2 โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 
ผลการวิจยัพบว่ามีระดบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมี
ระดับคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 
70.05 ( X = 7.06, S.D. = 2.94 )  เม่ือพิจารณาคะแนน
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้น
ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านการใช้ยามี
จํานวนมากท่ี สุดคือ ร้อยละ72 .10สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุพาพร เพ็ชรอาวุธ และคณะ (2011) 
ศึ กษ า ปั จจัย ก า รทําน ายพฤ ติกรรมการจัดก า ร

โรคเบาหวานด้วยตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี2  
จากผลการศึกษาพบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและ
สอดคล้องกับการผลการ ศึกษาของ จิตรานันท ์
กลุทนนัท ์(2551) ศึกษาการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและ
พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผูท่ี้เป็น
เบาหวานท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลฝางจังหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนอยู่โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลางและ
จากการศึกษาของ Weijman และ คณะ (2005) พบว่า
การท่ีผู ้ป่วยเบาหวานมีการรับรู้ว่าโรคเบาหวาน
สามารถรักษาหรือควบคุมการดําเนินโรคได้จะมี
พฤติกรรมการจัดการตนเองดีกว่าผู ้ป่วยท่ีรับรู้ว่า
โรคเบาหวานไม่สามารถควบคุมการดําเนินโรคได ้
และการท่ีผูป่้วยเกิดความรู้สึกว่าโรคท่ีตนเองเผชิญอยู่
สามารถรักษาหรือควบคุมได้ย่อมส่งผลให้ผู ้ป่วย
พยายามเรียนรู้ จากแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 
1997) กล่าวว่าการท่ีบุคคลจะทาํพฤติกรรมหรือไม่นั้น
เป็นผลมาจากการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและเม่ือบุคคล
ประเมินว่าพฤติกรรมท่ีตนเองปฏิบัตินั้ นจะนําไปสู่
ผลลพัธ์ของการกระทาํท่ีตนเองคาดหวงัไว ้โดยเฉพาะ
เม่ือพฤติกรรมนั้น ไม่ยากท่ีจะปฏิบติัตาม โดยบุคคลจะ
กระทาํพฤติกรรมไดห้รือไม่ข้ึนอยู่กบัความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถท่ีจะทาํพฤติกรรมนั้นและความคาดหวงั
วา่จะทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อตนเอง ดงันั้น
การพฒันาการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อให้ผู ้ป่วย
โรคเบาหวานมีความรู้สึกนึกคิดถึงความมั่นใจและ
เ ช่ือมั่นในความสามารถของตนเองที่ จะปฏิบัติ
พฤติกรรมการจดัการตนเองซ่ึงสามารถพฒันาการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนไดแ้นวคิดว่าของ Bandura (1997) 
จากแหล่งขอ้มูล 4 แหล่งดงัน้ี (1) การใชค้าํพดูจูงใจ (2) 
การไดเ้ห็นตวัแบบหรือประสบการณ์ของผูอ่ื้นเป็นการ
ไดเ้ห็นตวัแบบ (3) ประสบการณ์ท่ีจะกระทาํสาํเร็จดว้ย
ตนเอง (4) ภาวะดา้นร่างกายและอารมณ์ 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการจดัการตนเองของผูท่ี้
เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี2 2ผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 ท่ีมารับการรักษาโรงพยาบาลคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่าระดับคะแนน
พฤติกรรมการจดัการตนเองกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
คะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูงร้อยละ52.40 (X = 54.64, S.D.= 7.74)
รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง ร้อยละ 32.75และระดบั
ตํ่าร้อยละ 14.85 เม่ือพิจารณาระดบัคะแนนพฤติกรรม
การจดัการตนเองเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการใชย้าอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุดร้อยละ 80.35 รองลงมาดา้นการดูแลเทา้
ร้อยละ 66.38ระดับปานกลางด้านการออกกาํลงักาย
ร้อยละ 70.31 รองลงมาดา้นการรับประทานอาหารร้อย
ละ62.45และระดบัตํ่าดา้นออกกาํลงักายร้อยละ 12.23
รองลงมาดา้นการพกัผ่อนและขจดัความเครียดร้อยละ
1.77 จากกลุ่มตวัอยา่ง พฤติกรรมการจดัการตนเองโดย
รวมอยู่ในระดับสูงแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
สามารถดูแลตนเองและจดัการตนเอง ปฏิบติักิจกรรม
ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัได ้ส่งผลใหเ้กิดสุขภาพท่ีดี
ต่อตนเองสามารถจดัการตนเอง เพื่อบรรเทาอาการของ
โรคหรือชะลอความรุนแรงของโรค  และป้องกัน
ภาวะแทรกซอ้นของโรคได ้
              ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัทาํนายพฤติกรรม
การจดัการตนเองของผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 
2 โรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีจากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน เพื่อหาอาํนาจการ
ทําน ายพฤ ติกร รมการ จัดก า รตน เอ งของ ป่ ว ย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่ามีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 
ตวัแปร ท่ีมีผลต่อตวัแปรตามหรือความสามารถในการ
ทาํนายตวัแปรตามหรือต่อพฤติกรรมการจดัการตนเอง
ของกลุ่มตวัอย่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่  อาย ุ
รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการเป็น
โรคเบาหวาน และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน เน่ืองจาก
คะแนน อายุ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษาไม่มี

การแจกแจงแบบโคง้ปกติตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนจึงไม่สามารถ
นําสามปัจจัยดังกล่ าวมา เข้า ร่วมสมการทํานาย
พฤติกรรมการจดัการตนเองไดใ้นคร้ังน้ี และพบว่าจาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนในขั้นตอนท่ี 
1 ตวัทาํนายแรกท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้ไปในสมการ
คือการรับรู้สมรรถนะแห่งตน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เพียร์สันมากท่ีสุด ( r  = .340, p < .05 ) สามารถทาํนาย
พฤติกรรมการจัดการตนเองได้ร้อยละ 11.6  โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ .340  ( p < .05,    F = 
29.727)  ในขั้นตอนท่ี 2  ตวัทาํนายท่ีไดรั้บการคดัเลือก
เขา้ไปพิจารณาคือ ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน  
( r =  -.137, p < .50 ) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ.370  ( p<.05 , F = 5.525 ) สามารถทาํนาย
พฤติกรรมการจดัการตนเองเพิ่มเป็นร้อยละ-13.7 โดย
พบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของพฤติกรรมการ
จดัการตนเองเป็นตวัแปรท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรม
การจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2ไดดี้
ท่ีสุด สามารถอธิบายได้ดังน้ีจากผลการวิจยัสามารถ
อธิบายได้ว่าปัจจัยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็น
แรงจูงใจในการท่ีทาํให้บุคคลเกิดความเช่ือมัน่หรือ
มั่น ใจในความสามารถของตน เองที่ จ ะป ฏิบัติ
พฤติกรรมการจัดการตนเอง  เ น่ืองจากการรับ รู้
สมรรถนะแห่งตนเป็นการตดัสินความสามารถของ
บุคคลท่ีจะทําพฤติกรรมให้บรรลุผลสํา เ ร็จตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวด้งันั้นการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
เ ป็นปัจจัยแรก ท่ี มีความสามารถในการทํานาย
พฤ ติกรรมการจัดก ารตน เองของผู ้ ป่ ว ย ท่ี เ ป็น
โรคเบาหวานสูงซ่ึงเป็นไปตามกรอบแนวคิดของผูป่้วย
ท่ีเป็นโรคเบาหวานมีการรับรู้ในการจดัการตนเองสูง
จะมีแนวโน้มในการจดัการตนเองที่ดีจากแนวคิดของ
แบนดูรา (Bandura,1997) กล่าวว่าการท่ีบุคคลจะทาํ
พฤติกรรมหรือไม่นั้นเป็นผลมาจากการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนซ่ึงเป็นการตดัสินว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะ
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กระทาํพฤติกรรมได้สําเร็จตามมุ่งหมายและผลลพัธ์
ของพฤติกรรมถึงแม้ว่าผลท่ีคาดหวงัไม่เป็นไปตาม
ตอ้งการแต่บุคคลก็พยายามและยืนยนัจะทาํพฤติกรรม
นั้นต่อไป สมรรถนะแห่งตนเป็นตวัทาํนายท่ีดีในการ
ดูแลตนเองทั้ งด้านอาหาร  การออกกําลังกาย  การ
ควบคุมระดบั HbA1cการใช้ยา  การพกัผ่อน และการ
ขจัดความเครียด โดยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเอง
สามารถทาํนายพฤติกรรมการจดัการโรคเบาหวานดว้ย
ตนเองไดสู้งสุด หมายความว่า ถา้ผูป่้วยโรคเบาหวานมี
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมากข้ึนจะช่วยใหพ้ฤติกรรม
การจัดการตนเองของผู ้ป่วยโรคเบาหวานได้ดีข้ึน
เช่นกนั และระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวานเป็น
ปัจจัยตัวท่ีสองท่ีสามารถร่วมทาํนายพฤติกรรมการ
จดัการตนเองได้เพิ่มข้ึนอีก เป็นร้อยละ -13.7 อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบว่า มีความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัพฤติกรรมการจดัการตนเองนัน่หมายความวา่
ถา้ผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวานระยะเวลานานทาํให้การ
จดัการพฤติกรรมการจดัการตนเองของโรคเบาหวาน
ไดล้ดลงหรือไดไ้ม่ดีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเรมวล 
นนัทสุ์ภวฒัน์ (2524) พบว่า ระยะเวลาการรักษาโรค มี
ความสัมพนัธ์ทางลบกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
และสอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณ รัตนพิทักษ ์
(2540, หน้า  80) ศึกษาผลของการพยาบาลระบบ
ส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อ
การควบคุมโรคเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่า ผูป่้วยยิ่ง

ป่วยนานจะทาํให้การควบคุมโรคได้ไม่ดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือป่วยเป็นโรคเบาหวานซ่ึงเป็นโรคเร้ือร้ัง 
ความเจ็บป่วยเร้ือร้ัง ทาํให้ความสามารถของบุคคล
ลดลง (สมจิตร หนุเจริญกุล 2539, หนา้ 141)  และจาก
การศึกษาของ American  Diabetes Association(2005, 
p. 62)  พบว่า ผูป่้วยท่ีเป็นเบาหวานมานานกว่า 7 ปี มี
โอกาสเป็นโรคแทรกซ้อน  เ ช่น  เ กิดการเ ส่ือมท่ี
เส้นประสาทท่ีตา ( Retinopathy ) ท่ีไต (Nephropathy)  
ท่ีสมอง  (Neuropathy) ไดถึ้ง  60 % ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อรุณ  รัตนพิทกัษ ์ ( 2540, หน้า 80) ท่ี
ศึกษาผลของการพยาบาลระบบส่งเสริม และสนบัสนุน
พฤติกรรมการดูแลตนเองต่อการควบคุมโรคเบาหวาน  
ผลการศึกษาพบว่า  ผูป่้วยยิ่งป่วยนานจะทาํให้การ
ควบคุมโรคไดไ้ม่ดีและคุณภาพชีวิตแยล่ง 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนกบัการจดัการตนเองในผูป่้วยโรคเบาหวานและ
พฒันาการปฏิบติัการพยาบาลท่ีส่งเสริมเร่ืองการการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนให้มากข้ึนเพื่อให้ผูป่้วยเกิดการ
จดัการตนเองไดดี้ข้ึน 

2.ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการจดัการ
ดูแลตนเองในการปรับเปล่ียนกิจกรรมการดูแลตนเอง
ของผูเ้ป็นโรคเบาหวาน 
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ปจจัยพยากรณพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆ                                        
ที่ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน 

Factors Predicting Glycemic Control Behaviors Among Monks with Type 2 Diabetes  
in the Upper Northern Region 

 
                                                                                                                                                                                  ปทมา สุพรรณกุล 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษา พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆท่ีปวยเปน
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน  และ (2)  ศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลของพระสงฆ  
กลุมตัวอยาง คือ พระสงฆท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี2 จํานวน 380 รูป สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน 
เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ
แบบข้ันบันได  ผลการวิจัยพบวา  (1)  พระสงฆสวนใหญมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลอยูในระดับดี  
รองลงมามีพฤติกรรมอยูในระดับพอใช และดีมาก (รอยละ 55.0,  44.2 และ 0.8) ตามลําดับและ  (2) ปจจัยพยากรณ
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆ ไดแก อายุ (p-value = 0.002) การศึกษา (p-value = <0.0001)     
ความสามารถแหงตน (p-value = <0.0001)  และ แรงสนับสนุนทางสังคม  (p-value = 0.007)   ตัวแปรท่ีมีอํานาจ
พยากรณมากท่ีสุด ไดแก ความสามารถแหงตน รองลงมาไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม  อายุ  และการศึกษา (Beta 
=0.311, 0.128, -0.155 และ   -0.215 ตามลําดับ) โดยตัวแปรท้ัง 5 พยากรณพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
พระสงฆไดรอยละ18.0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับทัศนคติ ระยะเวลาการบวช ระยะเวลาการเจ็บปวย  
และระดับน้ําตาลในเลือด พบวาไมมีอํานาจพยากรณพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆท่ีปวย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
 

คําสําคัญ:   พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด, โรคเบาหวานชนิดท่ี 2,  พระสงฆ 
 

Abstract 
The purpose of this research were as follows: (1) to study the glycemic control behaviors among  monks 

with type 2 diabetes in the upper northern region and (2) to examine the predictive power of factors effecting 
glycemic control behaviors among monks. The study sample included 380 of the monks with type 2 diabetes and 
the multistage sampling technique was used. Data were collected using a questionnaire and analysed by descriptive 
statistics and multiple regression analysis (stepwise) at the significance level of 0.05. The results showed that       
(1)  the glycemic control behaviors of the majority of the samples as follows:  good,  poor and very good level        
(55.0%,  44.2% and 0.8%) respectively. (2) The predictive factors of glycemic control behaviors among monks as 
follows: age  (p-value = 0.002),  education  (p-value = <0.0001), self-efficacy (p-value = <0.0001)   and   social 
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support (p-value = 0.007). The best predictive power was the self-efficacy, social support, age and education 
respectively. (Beta = 0.311, 0.128, -0.155 and -0.215) The four factors had predictive value of 18.0 % at the 
significance level of 0.05. However, attitudes, duration of the monk, duration of illness and blood sugar level no 
predicting the glycemic control behaviors among monks with type 2 diabetes. 
 
Keywords:  glycemic control behavior, type 2 diabetes, monk 
 
 
ความนํา 
 โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีกําลังเปนปญหา
สาธารณสุขท่ีสําคัญท่ีพบไดท้ังในประเทศที่พัฒนาแลวและ
กําลังพัฒนา (วิฑูรย โลสุนทร และวิโรจน เจียมจรัสรังสี
2552, หนา 623) โดยโรคเบาหวานที่พบมากท่ีสุด คือ 
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบถึงรอยละ 90-95 ของ
โรคเบาหวานท้ังหมด (American Diabetes Association, 
2011, pp. S63) ดังขอมูลรายงานสถานการณผูปวย
โรคเบาหวานของสมาพันธเบาหวานนานาชาติท่ีพบ
ผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลกในป พ.ศ.2556 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 382 ลานคน และมีการคาดการณวาจะมีจํานวน
ผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลกเพิ่มข้ึนมากกวา 592ลานคน 
ในป พ.ศ.2578 มีอายุอยูระหวาง40-59 ป (International 
Diabetes Federation, 2013) ในสวนภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตก็มีการคาดประมาณวาในป พ.ศ.2573 
จะมีผูปวยเบาหวานเพิ่มข้ึนจาก 58.7 ลานคน เปน 101 
ลานคน (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุม  กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) ซึ่งในจํานวนนี้พบมีพระสงฆปวย
เปนโรคเบาหวานรวมอยูดวย ดังสถิติขอมูลสถานการณ
ด าน สุขภาพและคุณภาพชีวิตของพระสงฆ ไทย 
โรงพยาบาลสงฆกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขป 
2555 ท่ีพบวา สาเหตุการอาพาธของพระสงฆ 5 อันดับ
แรก ไดแกโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาด
เลื อด ภาวะไขมันในเลือดสู งและโรคไตวายเรื้ อรั ง 
(โรงพยาบาลสงฆ, 2550) โดยพบพระสงฆปวยเปน
โรคเบาหวานมากที่สุดจํานวน  671  รูป หรือ รอยละ 

5.23  จากจํานวนพระสงฆ 12,828 รูปท่ีมารับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ  
 สําหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ไดแก 
จังหวัดนาน  แพร พะเยา เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน 
และ แมฮองสอน พบพระสงฆปวยเปนเบาหวาน  จํานวน 
1,195 รูป จากจํานวนพระสงฆท้ังส้ิน 17,317 รูป คิดเปนรอย
ละ 6.90 (กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 
และจากรายงานการตรวจสุขภาพพระสงฆของจังหวัด
เชียงใหม ในป พ.ศ. 2554 ท่ีไดทําการตรวจสุขภาพ
พระสงฆ จํานวน 3,302 รูป  พบพระสงฆปวยเปน
เบาหวาน จํานวน 388 รูป ในท่ีนี้พบเกิดภาวะแทรกซอน
ทางตา จํานวน 335 รูป  และพบวาเกิดอาการแทรกซอน
จนตองตัดอวัยวะบางสวนของรางกายท้ิงไป จํานวน 29 รูป 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2554)  
 จากสถานการณปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของพระสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน และ
ปจจัยพยากรณพฤติกรรมดังกลาว โดยผลการวิจัยท่ีไดรับจะ
เปนขอมูลสําคัญและเปนประโยชนตอการดูแลโรคเบาหวาน
ในพระสงฆเพื่อการควบคุมปองกันการเกิดความรุนแรง/
ภาวะแทรกซอนตาง ๆ   อันจะสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่
ดี อีกทั้งยังเปนแนวทางในการลดปญหาโรคเรื้อรังในระยะ
ยาวอยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของพระสงฆท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆท่ีปวยเปน 
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2  
 
 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแกโรคเบาหวาน 
อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซอน
โรคเบาหวาน, การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2, ทฤษฎีความสามารถแหง
ตน (Self- Efficacy Theory) Bandura, A. (1986) และ
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory) 
House, J. (1987). 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดปจจัยท่ีจะนํามาพยากรณ
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆท่ี
ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีจํานวน 4 ปจจัย  ดังนี้ 
(1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา ระยะเวลา
การบวช ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน และระดับ
น้ําตาลในเลือด (2) ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรมดานการฉัน
ภัตราหาร การบริหารรางกาย การรักษาโรคและตรวจ
สุ ข ภ าพต าม นั ด   และก า ร จั ด ก า รคว าม เ ค รี ย ด                
(3) ความสามารถแหงตน ดานการฉันภัตราหาร  การ
บริหารรางกาย การรักษาโรคและตรวจสุขภาพตามนัด 
และการจัดการความเครียดและ (4) แรงสนับสนุนทาง
สังคม ดานกําลังใจ   การเงิน, สิ่งของ, การดูแลชวยเหลือ
, ขอมูลขาวสารและการติดตามประเมินผล  รายละเอียด
แสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

พฤติกรรมการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด    
ของพระสงฆท่ีปวยเปน

เบาหวานชนิดท่ี 2 

ทัศนคติ 

ความสามารถแหงตน   

ปจจัยสวนบุคคล 
อาย ุ
การศึกษา 
ระยะเวลาการบวช 
ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน 
ระดับน้ําตาลในเลือด 

แรงสนับสนุนทางสังคม 
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สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคล   ทัศนคติ  ความสามารถแหงตน  

และ แรงสนับสนุนทางสังคม  มีอํานาจพยากรณพฤติกรรม 
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆท่ีปวยเปน
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีศึกษา ไดแก  พระสงฆท่ีปวยเปน
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย วาปวย
เปนโรคเบาหวาน ท่ีจําพรรษาอยูในวัด ท่ีต้ังอยูในเขตพื้นท่ี 
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จังหวัดนาน  แพร พะเยา 
เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน และ แมฮองสอน) 
จํานวน  1,195 รูป 
   กลุ ม ตัวอย าง  ไดแก   พระสงฆ ท่ีป วยเปน
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2  จํานวน 380 รูป  ในการกําหนด
ขนาดตัวอยางครั้งนี้ผูวิจัยใชกรอบการกําหนดตัวอยาง 
ของ Comrey และ Lee (1992)  โดยกําหนดขนาดตัวอยาง
ไวท่ีจํานวนอยางนอย  300  ราย ซึ่งมีอัตราสวนมากกวา  
1:40 เทาของตัวแปรพยากรณ  และเพื่อปองกันการสูญ
หายของขอมูลผูวิจัยจึงเพ่ิมขนาดตัวอยางอีก  80  รูป  
รวมเปน 380 รูป  
 การสุมตัวอยาง ผูวิจัยสุมตัวอยางดวยวิธีแบบ
หลายข้ันตอน (multistage sampling)  อธิบายไดดังนี้ 

     1.  แบงจํานวนประชากรสงฆ ท่ีปวยเปน
เบาหวาน (N) จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีศึกษาจากระดับเขต
พื้นท่ีการปกครองของสงฆ (stratified random sampling) 
ลงสูระดับจังหวัด   
                           2.  คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ในแตละจังหวัด ( n )  
โดยการเทียบสัดสวนจนครบท้ัง 8 จังหวัด   (ตารางท่ี 1)    ดัง
ตัวอยางการคํานวณขนาดตัวอยางพระสงฆจังหวัดเชียงราย
ตอไปนี้ 

n  =  82258
1195
380

x      ราย 

3. คํานวณคาชวง /ระยะหาง (Interval: I) ของการสุม
ตัวอยาง ดวยสูตร  

n
NI    เมื่อ  N   คือ จํานวนประชากรสงฆ

ท่ีปวยเปนเบาหวาน ในจังหวัดท่ีตองการศึกษา  และ   n  คือ
จํานวนพระสงฆกลุมตัวอยาง ท่ีไดจากการคํานวณ ดัง
ตัวอยางการหาคาระยะหางของพระสงฆในจังหวัด
เชียงราย คํานวณตามสูตรไดดังนี้  14.3

82
258

I   เมื่อได

คาระยะหางของการสุม = 3  (3.14)  ผูวิจัยนําคาท่ีไดไป
ดําเนินการสุมพระสงฆตัวอยางออกมาจากบัญชีรายชื่อ
พระสงฆท่ีจําพรรษาอยูในจังหวัดเชียงราย โดยพระสงฆ
รูปท่ี 1  กับรูปท่ี 2 และรูปตอๆมา จะมีระยะหางกัน
เทากับ 3 หนวยนับ  สําหรับจังหวัดท่ีเหลืออีก 7 จังหวัด 
ผูวิจัยดําเนินการสุมในลักษณะเดียวกันจนครบทั้ง 8 
จังหวัด ไดพระสงฆตัวอยางครบ 380 รูป     
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  
ไดแก แบบสอบถาม   ท่ีผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา  และกระบวนการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น 
(reliability) ดวยการนําแบบสอบถาม ไปทดลองใชกับ
พระสงฆท่ีมีคุณลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 35 
รูป ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น  จําแนกรายดาน ได
ดังนี้   

1.  ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 6  ขอ   
2. ทัศนคติ จํานวน 15 ขอ มีคาความเช่ือมั่น   

= .83 
3. ความสามารถแหงตน  จํานวน 15 ขอ  มีคา

ความเช่ือมั่น = .86 
4.  แรงสนับสนุนทางสังคม จํานวน 18 ขอ     

มีคาความเช่ือมั่น = .72 
5. พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด

ของพระสงฆ  จํานวน  15 ขอ    มีคาความ
เช่ือมั่น = .79 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 263

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม    
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. อธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางดวยสถิติ
เชิงพรรณนา  ไดแก   การแจกแจงความถ่ี  รอยละ พิสัย  
คาเฉล่ีย  และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. วิ เคราะหอํานาจพยากรณของปจจัยท่ีมีตอ
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆท่ี
ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2   ดวยสถิติการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันบันได (stepwise) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 การวิจัยนี้ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตามเอกสารรับรองเลขที่  ศธ .0527.01.33(3)/NU-
IRB2878  ในขณะดําเนินการวิจัยผูวิจัยปฏิบัติตาม
หลักการพิทักษสิทธิ์ของผูรวมวิจัยทุกประการ สําหรับ

ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยจะถูกเก็บเปนความลับ และจะ
นําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น  
 
ผลการวิจัย 

คุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
พบวาสวนใหญ มีอายุระหวาง 50-59 ป  (รอยละ 37.1) 
ปวยเปนเบาหวานนาน 5-9 ป (รอยละ 42.1)  จาํพรรษา
นานมากกวา 20 ป (รอยละ 67.9) จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (รอยละ 51.3)  มีระดับน้าํตาลในกระแสเลือด
นอยกวา  130  mg % และมากกวา  130  mg %  จํานวนใกลเคียง
กัน (รอยละ 49.7 และ 50.3 ตามลําดับ)  มีอาการแทรก
ซอนรอยละ  38.2 และอาการแทรกซอนท่ีพบมากที่สุด 
ไดแก ชาปลายมือ ปลายเทา (รอยละ 33.2) รองลงมา
ไดแกตาพรามัว (รอยละ 15.0)  พบนอยท่ีสุด ไดแก 
โรคหัวใจ (รอยละ 0.5)

\ 
ตาราง   2  
จํานวนและรอยละของพระสงฆกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล   (n  =  380) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
อาย ุ   

ตํ่ากวา  39  ป 27 7.1 
อายุ  40 – 49  ป 62 16.3 
อายุ  50 – 59  ป 141 37.1 
อายุ  60 – 69  ป 106 27.9 
อายุ  70 ป ข้ึนไป 44 11.6 

             x =  56.99 ป     S.D.  =   10.522    Min =  35  ป      Max= 89   ป    
การศึกษา 

ไมไดเรียน 12 3.2 
ประถมศึกษา 195 51.3 
มัธยมศึกษา 114 30.0 
อนุปริญญา 2 0.5 
ปริญญาตรีข้ึนไป 57 15.0 
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ระยะเวลาปวยเปนเบาหวาน   
1 – 4  ป 156 41.1 
5 – 9  ป 160 42.1 
10 – 14  ป 44 11.6 
15 – 19  ป 13 3.4 
20  ป ข้ึนไป 7 1.8 

  x =  6.31 ป     S.D.  =   4.465    Min =  1  ป      Max= 40  ป   

ระดับน้ําตาลในกระแสเลือด 
≥ 131 มิลลิกรมั % 

 
 
191 

 
 

           50.3 
≤   130 มิลลิกรัม %                                                     189                                49.7 

     x =   144.80   mg%     S.D. =  32.318        Min  =  116  mg%      Max =  261  mg% 
 

อาการแทรกซอน   
ไมมีอาการ 235 61.8 
มีอาการ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 145 38.2 

ชาปลายมือเทา 126 33.2 
ตาพรามัว 57 15.0 
ไตวาย 9 2.4 
หัวใจ 2 0.5 
ถูกตัดอวัยวะ 3 0.8 
แผลเรื้อรัง 7 1.8 
   

2. พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ของพระสงฆ  พบวาพระสงฆสวนใหญมีพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลอยูในระดับดี   (45-59 คะแนน) 

รองลงมามีพฤติกรรมอยูในระดับพอใช (นอยกวา 44 
คะแนน) และ ดีมาก (60-75 คะแนน)  รอยละ 55.0,  
44.2 และ  0.8 ตามลําดับ   (ตาราง 3)  

ตาราง  3    
จํานวนและรอยละพระสงฆ จําแนกตามระดับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสเลือด   (n=380) 

ระดับพฤติกรรม จํานวน รอยละ 
ดีมาก (60-75 คะแนน)  3 55.0 
ดี   (45-59 คะแนน)   209 0.8 
พอใช (นอยกวา 44 คะแนน) 168 44.2 

x =  44.43,     S.D.  =   5.720,   Min = 23  คะแนน,      Max= 60  คะแนน      
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3.  ปจจัยพยากรณพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของพระสงฆท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2   
ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก อายุ (p-value = 0.002)   
การศึกษา (p-value = <0.0001)   ความสามารถแหงตน 
(p-value = <0.0001)  และ แรงสนับสนุนทางสังคม     
(p-value = 0.007)   ตัวแปรท่ีมีอํานาจพยากรณมากท่ีสุด 
ไดแก  ความสามารถแหงตน  รองลงมาไดแก  แรง
สนับสนุนทางสังคม  อายุ  และการศึกษา ( Beta =0.311, 

0.128, -0.155 และ -0.215 ตามลําดับ) โดยตัวแปรท้ัง 5 
พยากรณพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
พระสงฆไดรอยละ18.0   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05      สําหรับ ทัศนคติ  ระยะเวลาการบวช  ระยะเวลา
การเจ็บปวย  และระดับน้ําตาลในเลือด พบวาไมมีอํานาจ
พยากรณพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
พระสงฆท่ีปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2   (ตาราง 4) 

 
ตาราง  4    
ผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณของปจจัยท่ีมีตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆ ท่ีปวยเปน
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2   แบบ  stepwise  (n= 380) 

 ตัวแปร   Beta t p-value 
1. อายุ -0.084 -0.155 -3.126 0.002* 
2.  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
    (ไมไดเรียนหนังสือ เปนตัวอางอิง) 

-2.684 -0.215 -4.358 <0.0001* 

3. ความสามารถแหงตน       
  4. แรงสนับสนุนทางสังคม      

0.280 
0.271 

0.311 
0.128 

6.569 
2.710 

<0.0001* 
0.007* 

 

     * P-value < 0.05,    R square = .180,    Constant   29.985 
จากตาราง 4 นํามาเขียนสมการพยากรณ ไดดังนี้ 
สมการพยากรณ   Y /  =  b0 + b1(x1) + b2(x2) + ……………….. bn (xn)                                       
เมื่อ  Y /   =  พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2    

b0 =  คาคงท่ี  (constant) 
b1 , b2 , b3  = คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรพยากรณ 
X1  =  อาย ุ
X2  =  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
X3  =  ความสามารถแหงตน 
X4 =  แรงสนับสนุนทางสังคม 

จากผลการวิเคราะหนําเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 

 

 
 

Y /   =  29.985  -0.084 (อายุ)  - 2.684 (การศึกษาระดับมัธยมศึกษา)  + 0.280 (ความสามารถแหงตน)  
           +  0.271 (แรงสนับสนุนทางสังคม) 
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การอภิปลายผล 
 ผูวิจัยอภิปรายผลปจจัยพยากรณพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ํ าตาลในเลือดของพระสงฆ ท่ีปวยเปน
โรคเบาหวานชนิดท่ี2ในเขตภาคเหนือตอนบนจําแนกตามผล
การพยากรณดังนี้ 
 ปจจัยท่ีมีอํานาจพยากรณพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน้ําตาล  
 1.  ความสามารถแหงตน  พบวามีอํานาจพยากรณ
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆ 
นั่นหมายความวาเมื่อพระสงฆมีความสามารถแหงตน
เพิ่มข้ึน  จะชวยใหมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลท่ีดี
ข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ Catharine (2002) ท่ีพบวา 
ความสามารถแหงตนเปนตัวทํานายท่ีดีตอพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 ท้ังดานอาหาร 
การออกกําลังกาย และการควบคุมระดับ HbA1c  สอดคลอง
กับการศึกษาของ ทวีศักดิ์ กสิผล ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา 
และอัจฉรา จินายน (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยคัดสรร
ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และพบวา
การรับรู ความสามารถของตนเอง การรับรู อิทธิพล
ความสัมพันธระหวางบุคคล และการรับรูประโยชนตอ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดานการบริโภคอาหาร การ
ออกกําลังกาย และการจัดการกับความเครียด สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดรอยละ 
63.30  
                2 .  แรงสนับสนุนทางสังคม  พบมีอํานาจ
พยากรณพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ของพระสงฆ    อธิบายไดวาพระสงฆท่ีปวยเปนเบาหวาน
หากไดรับการสนับสนุนดานปจจัย สิ่งของ และการดูแลจาก
บุคคลรอบขาง  เชน จากพระลูกวัด  เจาอาวาส ตลอดจนญาติ
โยม  จะมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ํ าตาลท่ีดี ข้ึน  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ธีรยา   วชิรเมธาวี (2550) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกับปจจัยนําปจจัยเอื้อ   ปจจัยเสริม กับการ

ปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดและพบวาการสนับสนุนดานการให
กําลังใจการเอาใจใสจากบุคคลใกลชิดเชน  แพทย  
พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   
สอดคลองกับการศึกษาของสมชาย   พรหมจักร (2550) 
ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่ง      
อินสุลินมากท่ีสุด คือ การไดรับสนับสนุนจากคูสมรส    
บิดา  มารดา  ญาติพี่นอง   เพ่ือนบาน   เพ่ือนรวมงาน   
แพทย   พยาบาล   เจาหนาท่ีสาธารณสุข และการรับรู
ผลดีของการปฏิบั ติตามคําแนะนําของเจ าหนา ท่ี
สาธารณสุข  โดยท้ัง 2 ปจจัยสามารถรวมกันพยากรณ
ไดรอยละ12.90   สอดคลองกับการศึกษาของอรทัย      
วุฒิเสลา  (2553) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน 
จังหวัดมุกดาหาร และพบวาการสนับสนุนดานการเงิน 
สิ่งของ แรงงาน และบริการ การรับรูความสามารถของตน
ในการปฏิบัติการสนับสนุนดานการมีสวนรวม การเปน
สวนหนึ่งของสังคม การสนับสนุนดานการยอมรับ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน รวมกันพยากรณพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน 
จังหวัดมุกดาหารไดรอยละ 90.00  และยังสอดคลองกับ
การศึกษาของทรรศนีย  สิริวัฒนพรกุล และคณะ (2550) 
ท่ีพบวาการสนับสนุนของครอบครัวอยางเหมาะสมเปน
ปจจัยสําคัญในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ0.05 แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุพาพร 
เพ็ชรอาวุธ และคณะ (2554) ท่ีพบวาการสนับสนุนจาก
ครอบครัวไมทํานายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานดวย
ตนเอง (p-value = 0.577) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05                            
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3. การศึกษา พบวามีอํานาจพยากรณ
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ํ าตาลในเลือดของ
พระสงฆท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยพบวา
พระสงฆท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีพฤติกรรม
การควบคุมระดับน้ําตาลไดดีกวาพระสงฆท่ีไมไดเรียน
หนังสือ นั่นอาจเปนเพราะวาพระสงฆเหลานั้นสามารถ
เขาถึงแหลงความรูเกี่ยวกับโรคและวิธีการปฏิบัติตนใน
การควบคุมระดับน้ําตาลไดดีกวาผูท่ีไมไดเรียนหนังสือ 
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  Worawit 
Ruchirawanitchathep (2008) ท่ีพบวาความรู  ทัศนคติมี
ความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  0.05 

4. อายุ พบวามีอํานาจพยากรณพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆ ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากพระสงฆท่ีมีอายุมาก มีโอกาสเสี่ยงสูงตอ
การเปนโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดัน  รวมกับการ
ฉันอาหารที่มีรสหวาน ไขมันสูงอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
ไมสามารถปฏิเสธอาหารที่ญาติโยมนํามาถวายได จึง
สงผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด  สอดคลอง
กั บก า รศึ กษ าขอ ง  Janbok (2005) พบว า  อ า ยุ  มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค  และ
การศึกษาของ ปณณธร  ชัชวรัตน (2553) ท่ีศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมสุขภาพ
ของพระสงฆในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  และ
พบวาอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานกิจกรรม
ทางกายและพฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยอยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-value = 0.019, 0.050 
ตามลําดับ) แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ     
สุวัฒสัน  รักขันโท (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของพระภิกษุในเขตภาคใตตอนบน แลว
พบวา อายุ พรรษา และสถานท่ีต้ังวัดไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  

ปจจัยท่ีไมมีอํานาจพยากรณพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาล 

1.  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระยะเวลาการบวช  ระยะเวลา
การเจ็บปวย และระดับน้ําตาลในเลือด พบวาไมมีอํานาจพยากรณ
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆ
ท่ีปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
พระสงฆท่ีมีระยะเวลาในการบวชนานจะไดรับการแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงทางสงฆท่ีสูงข้ึนทําใหตองรับผิดชอบตอ
บทบาททางสังคม เชน  มีกิจนิมนต และใหบริการสังคมมาก
ข้ึน  จึงไมมีเวลาในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่ง
พบวาไมสอดคลองกับการศึกษาของ  เพรียวพันธุ          
อุสาย  นิรมล เมืองโสม และประยูร โกวิทย (2554), Nur 
Sufiza Ahmad, Farida Islahudin, & Thomas 
Paraidathathu (2013) และ Khattab M., Khader Y.S., 
Al-Khawaldeh A. & Ajlouni K. (2010) ท่ีพบวา
ระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับ
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

2. ทัศนคติ  พบวาไมมีอํานาจพยากรณพฤติกรรม
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆ อธิบายไดวา                        
การมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรม ก็ใชวาทุกคนจะปฏิบัติ
พฤติกรรมไดดีดวย  ( r  มีคาระหวาง  0.1- 0.2 )  สอดคลองกับ
การศึกษาของ ยุพาพร หัตถโชติ และสุภรัตน  หมั่นพลศรี 
(2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวานท่ีเขารับการรักษาดวยภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า
หอผูปวยในตึกอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลอุดรธานี 
พบวาทัศนคติไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของ Al-Maskari F., El-Sadig 
M., Al-Kaabi J. M., Afandi B., Nagelkerke N, et al. 
(2013). และ Worawit Ruchirawanitchathep (2008) ท่ี
พบวาความรู  ทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกกับการ
ปฏิบัติพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิด
ท่ี 2    
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ขอเสนอแนะ 

ในการวิเคราะหปจจัยพยากรณพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆครั้งนี้ ผูวิจัย
เก็บขอมูลเฉพาะระดับบุคคล  (พระสงฆ)  เทานั้น  
ผลการวิจัยจึงไมอาจอธิบายความเกี่ยวของสัมพันธของ
ตัวแปรตางระดับ ท่ีอาจสงผลตอการปฏิบัติพฤติกรรม

การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆได   เชน ตัว
แปรระดับวัด ระดับชุมชนเปนตน  ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุ
ระดับท่ีสงผลตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลใน
พระสงฆ 
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การสนับสนุนการคงอยู่ของป่าทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการอนุรักษ์ 
Support of Remained Community Forest Affecting Conservation Behavior  

 
                                                                                                                                                                                                                        พิชิตชยั คาํอินทร์ 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอยา่งคือชาวทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่โดยรอบป่าชุมชนโคกหนองไผ่ จาํนวน 390 คน โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบั
การสนบัสนุนการคงอยูข่องป่าชุมชนซ่ึงประกอบดว้ย การสนบัสนุนของรัฐบาล การสนบัสนุนขององคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนของภาคประชาชน และการสนบัสนุนของประเพณีวฒันธรรม และ ระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์
ของชาวทอ้งถ่ิน และศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระ การสนับสนุนการคงอยู่ของป่าชุมชน ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม
พฤติกรรมการอนุรักษข์องชาวทอ้งถ่ิน โดยใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 
ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการสนับสนุนการคงอยู่ของป่าชุมชน และพฤติกรรมการอนุรักษข์องชาวทอ้งถ่ิน อยู่ใน
ระดบัมากทั้งหมด อีกทั้งยงัพบว่า การสนบัสนุนการคงอยู่ของป่าชุมชนซ่ึงประกอบดว้ย การสนบัสนุนของรัฐบาล 
การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน การสนับสนุนของภาคประชาชน และการสนับสนุนของประเพณี
วฒันธรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษข์องชาวทอ้งถ่ิน โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 95.40 (Adjusted R2 = 
0.954) อย่างมีน ัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 รวมทั้งยงัพบว่าการสนับสนุนของภาคประชาชนมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการอนุรักษข์องชาวทอ้งถ่ินถึงร้อยละ 61.90 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น การสนบัสนุน
ของภาคประชาชนจึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการสนบัสนุนการคงอยูข่องป่าชุมชน 
  
คาํสําคญั: การสนับสนุน, การคงอยูข่องป่าชุมชน, พฤติกรรมการอนุรักษ,์ ชาวชุมชน  
 
Abstract 
 The survey research was conducted. Questionnaire was used as research tool for collecting data from 390 
local peoples who live around Khok-Nhong-Pai community forest in Northeastern region of Thailand. The objectives 
were to study the support of remained community forest and local people conservation behavior levels, and to study 
the independent variables of Support of Remained Community Forest composing of Governmental Support, Local 
Administration Organization Support, Popular Support, and Cultural and Traditional Support affecting to dependent 
variable of Local People Conservation Behavior. Multiple Regression Analysis was used for predicting the 
relationship between independent variables and dependent variable. The findings illustrated that in holistic view of 
support of remained community forest and local people conservation behavior levels were at more levels. Moreover, 
Support of Remained Community Forest composing of Governmental Support, Local Administration Organization 
Support, Popular Support, and Cultural and Traditional Support affected to Local People Conservation Behavior 
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(Adjusted R2 = 0.954). However, Popular Support was the most effect to Local People Conservation Behavior with 
61.90 percents with statistically significant at level of 0.01. Therefore, the popular support would be significant factor 
to support of remained community forest. 
 
Keywords: support, remained community forest, affecting, local people conservation behavior 
 
Introduction  

Community forestry, firstly, came to eminence 
in the mid-1970s and had persistent to evolve over the 
last few decades in a growing number of countries. 
Community forest has no unique definition, generally, it 
involves the local people in forest planning as well as 
management and a forest type is regularly relatively 
small scale. The accessibility of forest resources is often 
significantly reduced for use by the local people due to 
escalating stresses to cultivate the agricultural product 
for local selling and exporting due to economic and 
political changes.  Over the past two decades, 
community forestry has been applied successfully in 
many developing countries with its main goal being the 
alleviation of poverty amongst local forest communities 
and forest conservation. More recently, community 
forestry has been implemented in developing countries 
and it has been successful in its aims of sustainable 
forest management in order to secure socio-economic 
benefits for local communities (Arnold, 2001; Roberts 
& Gautam, 2007; Harrison & Suh, 2004). 
 Community forestry is an evolving branch of 
forestry whereby the local community plays a vital role 
in forest management and land use decision making by 
themselves in the facilitating support of government as 
well as change agents. It involves the participation and 
collaboration of various local peoples including 
community, government and non-government 

organizations (NGO’s). The level of involvement of 
each of these groups is dependent on the specific 
community forest project, the management system in 
use and the region. The community forestry can now be 
seen in many countries including Nepal, Korea, Brazil, 
India, North America, Bhutan, Bolivia, Mexico, 
Vietnam, Indonesia and Thailand (Acharya, 2002; FAO, 
1978; Barton et al., 2005; Thiengkamol, 2009c; 
Wikipedia, 2013; Buffum, 2007; Evans et al., 2010; 
RECOFTC, 2013a).  
 Local peoples of community forestry have a 
vested interest to establish sustainable practices, 
whether this is to develop and maintain a regular 
income, ensure that forests are sufficiently protected to 
ensure their longevity or to reduce illegal activities and 
manage the area in such a way to promote conservation. 
In this situation, local peoples came to finale to 
handover forest resources to local communities for 
conserving, managing and utilizing by their own 
decision. Despite major development, continued 
improvement in the collaboration between local 
government and forest community seems to be a key 
point for better community forest management. A wide 
range of futures scenarios have been put up to help the 
environmental decision process (Evans et al., 2008).  
 Forest devolution is referred to provide 
communities with greater decision-making power over 
the use and future of tropical forests. However, 
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decentralization policies have not always had the 
anticipated effect; in some cases they have caused or 
furthered the termination of the poor, the creation of 
open access conditions, resource conflict and forest 
degradation. These problems are likely to arise when 
forest communities are at a disadvantage when 
interacting with other local players and are unprepared 
for their new opportunities and responsibilities due to 
their physical remoteness, cultural isolation, low 
literacy rates or lack of experience in formal planning 
and negotiation (Buffum, 2007; Evans et al., 2010; 
RECOFTC, 2013b).  
 Community forest is an essentially natural 
resource as four basic needs for human being in terms 
of food, cloths, drug, and shelter, additionally, it also 
essential to other creatures. Besides, it provides direct 
benefits as mentioned above, it also gives indirect 
benefits such as giving shadow, soil erosion prevention, 
regulate weather with proper rainy season and adjusts 
the temperature to be balance. Forest conservation and 
management must be regarded to community local 
peoples planning decision making, implementing, 
monitoring and preventing degradation and over 
consumption (Buffum, 2007; Ruengpanich, 2003; 
Evans et al., 2008; Thiengkamol, 2009c; RECOFTC, 
2013b).  
 Local people’s community forest must be able 
to participate efficiently in planning, decision making, 
implementing for community forest conservation, 
therefore, its sustainability would be accomplished. 
Moreover, they must be able to express their 
perspectives, and they must be able to collaborate and 
negotiate effectively with other actors. Over the last 
decade, community forest devolution advocates have 

developed methods for facilitating collaborative forest 
management and democratic participation by forest 
communities (Davis-Case 1990; Holman & Devane, 
1999; Colfer 2005; Evans et al., 2006; Lynam et al.m 
2007; CIFOR 2007). Promotion of collaborative forest 
management has led to legal and policy changes to 
accommodate multi-stakeholder forest management 
(Buck et al., 2001; Fisher 1995).  
 Thailand has more than 10,000 community 
forest sites. Presently, there is no Community Forestry 
Bill in place. There is also no recognition for 
community forests that overlap with protected areas. 
This affects between 1 million and 2 million local 
peoples who depend on forest resources from these 
forest areas. However, community forestry proponents 
include the Royal Forest Department, NGOs, and 
Thailand’s emerging community forestry networks that 
continue to make progress. The Royal Forest 
Department had formally recognized and registered 
around 7,000 community forests in 2010 for those are 
all outside of protected areas. However, this department 
is dynamically looking for to register more. The 
development of community forestry networks is 
currently initiative with a variety of members, from the 
sub-district and district levels through to the 
Community Forestry Assembly. It is operated 
nationally. These networks are proving to be a 
necessary medium in which to contribute to lessons 
learned and practical experience for setting up and 
managing sites. They also give supporters a stronger 
voice to advocate for legislative reforms (RECOFTC, 
2013b).  
 The rising matter of climate change alleviation 
is also pursuing the interest of the community forestry 
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movement in Thailand. The climate change problem has 
caused possible ways of developing participatory forest 
management that carries greater advantages to local 
people to gain more realization the importance of forest 
conservation. Particularly, Thailand locates in the 
tropical zone; therefore most of plants in the community 
forest are useful as food, drug, clothing and shelter for 
local people (Edmunds & Wollenberg, 2003; 
RECOFTC, 2013b; Thiengkamol, 2009c). However, it 
needs to understand support of remained community 
forest in terms of governmental support, local 
administration organization support, popular support, 
and cultural and traditional support affecting to 
dependent variable of local peoples conservation 
behavior in order to rearrange the pattern of community 
participation for forest management effectively 
(Thiengkamol, 2005a; Thiengkamol, 2009c; 
Jukravalchaisri et al., 2013; Artwanichakul et al., 

2012a; Mongkonsin et al., 2013b). Therefore, in this 
study aims to measure the forest conservation behavior 
in terms of food sources, decreasing of deforestation, 
and afforestation (Colfer 2005; Evans et al., 2006; 
Lynam et al.m 2007; CIFOR 2007).  
 
Objective 
The research objectives were as the followings. 

1. To study the support of remained community 
forest level and local people conservation behavior 
level. 

2. To study independent variables of support of 
remained community forest composing of  
governmental support, local administration organization 
support, popular support, and cultural and traditional 
support affecting to dependent variable of local people 
conservation behavior. 

 
Conceptual Framework 
 
 
 
 
 
 
 
Methodology 
The research design was implemented in steps by step 
as the followings.  
 
Population and Sample 

The populations were 1,818 local peoples  

living in 4 villages of Nhong Gnong, Pailom, Nhong 
Bok, and Non-jan in Khampom Sub-district, Wapee 
Prartoom District, Maha Sarakham Province in the year 
of 2013. The simple random sampling technique was 
employed to collect the sample for 390 peoples from 4 

Support Remained Community Forest 
1. Governmental Support 
2. Local Administration Organization Support 
3. Popular Support 
4. Cultural and Traditional Support 

Conservation Behavior 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology274 Vol. 8 No. 2 July-December 2014

villages of Khampom Sub-district, Wapee Prartoom 
District, Maha Sarakham Province.  
 
Research Tool 

The research instrument was the questionnaire and 
it was used for data collection. The questionnaire 
consisted of 10 items of demographic characteristics 
and 31 questions with 5 rating scales of support of 
remained community forest and local people 
conservation behavior. The content and structural 
validity were determined with Item Objective 
Congruent (IOC) by 5 experts in the aspects of 
psychology, social science and social research 
methodology (Rovinelli & Hambleton, 1977). The 
reliability was done by collecting the sample group 
from 50 village local peoples of Khampom Sub-district, 
Wapee Prartoom District, Maha Sarakham Province 
which was the similar characteristic of people and 
location and they were not sample group. The reliability 
was determined with Cronbach's Alpha (Cronbach, 
1951). The reliability of support of remained 
community forest, local people conservation behavior, 
and total questionnaire were 0.925, 0.938, and 0.949 
respectively. 
 
Data Collection 

The questionnaire was used for data  
collecting from 4 villages of Nhong Gnong, Pailom, 
Nhong Bok, and Non-jan in Khampom Sub-district, 
Wapee Prartoom District, Maha Sarakham Province 
during January to March in 2013. 
 
 

Statistical Analysis 
The descriptive statistics were used that  

include frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The rating for explanation of level of 
behavior were as the followings:
The rating for explanation of level of behavior  

Rating Level of behavior 
0-1.50 
1.51-2.50 
2.51-3.50 
3.51-4.50 
4.51-5.00 

very low 
low 
moderate 
more 
most 

The inferential statistics used was  
Multiple Regression Analysis (Hair et al., 1998) by 
considering confident interval at 0.05 and 0.01. 
 
Results 
1. General Characteristics of Sample Group 
 Table 1 shows the general characteristics of 
390 local people who live at 4 villages of Nhong 
Gnong, Pailom, Nhong Bok, and Non-jan in Khampom 
Sub-district, Wapee Prartoom District, Maha Sarakham 
Province in the year of 2013. They were selected by 
simple random sampling technique. Most of them were 
female (56.15%), paid respect to Buddhism (100.00%), 
married (73.33%), graduated at lower secondary level 
(37.95%), were agriculturist (45.64%), had family 
income per month  with average of  5,694.87 bahts, had 
number of family member with 4-6 persons (55.64%), 
had duration of living in community with  10 years and 
above (100.00%), and had social position in community 
as general people (85.38%) as shown in table 1. 
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Table 1 
 Demographic Characteristics of Sample Group 

Characteristics Local People 
Frequency Percent 

Gender  
  Male 
  Female 

 
171 
219 

 
43.85 
56.15 

Religion 
 Buddhist 
 Christian 

 
390 

- 

 
100.00 

- 
Marital Status 
 Single 
 Married 
 Widow 
 Divorce 
 Separated 

 
87 

286 
12 
5 
87 

 
22.31 
73.33 
3.08 
1.28 
22.31 

Total 390 100 
Education Level 
 Primary level 
 Lower Secondary Level 
 Upper Secondary Level 
 Vocational level 
 High Vocational/Diploma Level 
 Bachelor 
 Higher than Bachelor 
 Unidentified 

 
120 
148 
49 
17 
17 
38 
- 

1.00 

 
30.77 
37.95 
12.56 
4.36 
4.36 
9.74 

- 
0.26 

Total 390 100 
Occupation 
 Agriculturist  
 Business Owner 
 Employee/General Hire 
 Governmental Officials 
 Private Enterprise Officer 

 
178 
45 
80 
43 
44 

 
45.64 
11.54 
20.51 
11.03 
11.28 
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Characteristics 

 

Local People 
Frequency Percent 

Family Income Per Month  
 Highest income =35,000 baths, Lowest income=1,500 baths 
 Mean 5,694.87 baths, S.D.=3991.05 

 
 

 
 

Number of Family Member  
 1-3 persons  
 4-6 persons  
 More than 6 persons 

 
126 
217 
47 

 
32.31 
55.64 
12.05 

Duration of Living in Community 
 1-3 years  
 4-6 years 
 7-9 years 
 10 and above 10 years 

 
- 
- 
- 

390 

 
- 
- 
- 

100.00 
Social Position in Community 
 Health Volunteer 
 Head of Village 
 Assistant of Village Head 
 Member of TOA and Municipality 
 General People  

 
17 
- 

24 
16 

333 

 
4.36 

- 
6.15 
4.10 
85.38 

Total 390 100.00 
 
2. Results of Support of Remained Community 
Forest Level 
 The results of support of remained community 
forest level of 390 local peoples had total mean score at 
more level with 4.23 while considering on each aspect, 
 

it was revealed that local administrative organization 
support was at more level with 4.43 and subsequence 
were popular support, cultural and traditional support, 
and governmental support with 4.41, 4.21, and 3.96 
respectively as presented in table 2. 
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Table 2  
Support of Remained Community Forest Level 

 
Governmental Support X  S.D. Level 

1. Agricultural officer provides knowledge to local people for community forest 
conservation and utilization. 

4.62 0.60 Most 

2. Forest Department Land Development Center make public relation bout 
National Protected Forest Act. 

3.44 1.12 More 

3. Land Development Center makes public relation on knowledge of 
rehabilitation and quality improvement in the degradation part of community 
forest. 

3.82 1.03 More 

Mean of Governmental Support 3.96 0.92 More 
Local Administrative Organization Support X  S.D. Level 

4. Local Administrative Organization provides knowledge about Community 
Forest Protection and Conservation Act. 

4.15 0.94 More 

5.  Local Administrative Organization supports tool and utensil for forest fire 
prevention such as fire wooden stick and fire extinguisher. 

4.46 0.63 More 

6 Budget support to different groups/clubs/organizers for community forest. 4.63 0.60 Most 
7 Work force support to do fire fence protection for community forest. 4.49 0.65 More 

Mean of Local Administrative Organization Support 4.43 0.71 More 
Popular Support X  S.D. Level 

8. Local peoples devote force labor for participation of community forest 
conversation. 

4.13 0.86 More 

9. Local peoples devote money for participation of community forest 
conversation. 

4.62 0.60 Most 

10. Local peoples devote material, tool and utensils for participation of 
community forest conversation. 

4.48 0.66 More 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology278 Vol. 8 No. 2 July-December 2014

Mean of Popular Support 4.41 0.71 More 
Cultural and Traditional Support X  S.D. Level 

11. Tradition of forest ordination assists forest conservation. 4.03 0.93 More 
12. Tradition of forest ordination makes community people to cut timber and 

degrade forest decreasingly. 
4.48 0.66 More 

13. Tradition of forest ordination cultivates the local people to love community 
forest. 

4.03 0.93 More 

14. The belief and tradition was introduced for community forest conservation 
would assist the effect to community forest. 

4.48 0.66 More 

15. Having the temple in community forest would affect community forest 
conservation. 

4.03 0.93 More 

Cultural and Traditional Support X  S.D. Level 
16. Paying respect for grandmother and grandfather high ground would assist to 

participate for community forest conservation. 
4.14 1.01 More 

17. If there was tradition of community forest conservation every year, it would 
affect to success of community forest conservation. 

4.23 1.05 More 

18. High cemetery ground in the community forest takes a part to make people 
to pay respect for community forest and decreases encroaching. 

4.23 0.90 More 

Mean of Cultural and Traditional Support 4.21 0.88 More 
Mean of Remained Community Forest Level 4.23 0.83 More 

 
3. Results of Local People Conservation Behavior 
Level 
 The findings revealed that local people 
conservation behavior level of 390 local peoples in 
holistic view was at more level with 4.35. When 
considering on each item, it was found that local 
peoples persuaded other local community to look after 

community forest for global warming alleviation, local 
peoples participated for decreasing of timber cutting 
and deforesting, and local peoples participated in every 
environmental activity without benefit demand were at 
most levels with 4.63, 4.63 and 4.62 respectively as 
presented table 3. 
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Table 3  
Community Forest Conservation Behavior Level 

Community Forest Conservation Behavior Level X  S.D. Level 
1. Local peoples consumed food that existed in community forest. 4.03 0.93 More 
2. Local peoples consumed mushroom and herbs food that existed in 

community forest. 
4.14 1.01 More 

3. Local peoples consumed foods that was prepare with environmental 
conservation technique. 

4.23 1.05 More 

4. Local peoples avoided consuming extravagant foods from community 
forest 

4.48 0.66 More 

5. Local peoples wore their friend about impact from deforestation. 4.13 0.92 More 
6. Local peoples persuaded other local community to look after community 

forest for global warming alleviation. 
4.63 0.60 Most 

7. Local peoples felt willing to participate activities for community forest 
conservation. 

4.49 0.66 More 

8. Local peoples participated for decreasing of timber cutting and deforesting. 4.63 0.60 Most 
9. Local peoples and family members lived daily adequately according to the 

royal remark of the king. 
4.49 0.65 More 

10. Knowledge distribution of forest conservation was a participating way. 4.13 0.86 More 
11. Local peoples participated in every environmental activity without benefit 

demand. 
4.62 0.60 Most 

12. Local peoples agreed that everyone should participate in environmental 
problem solving. 

4.48 0.66 More 

13. Local peoples accepted that pubic mind was an important factor for 
participation in environmental problem solving. 

4.03 0.93 More 

Mean of Local People Conservation Behavior Level 4.35 0.78 More 
4. The Relationship between Support of Remained 
Community Forest and Local People Conservation 
Behavior 
 The relationship between independent 
variables of support of remained community forest in 

terms of governmental support, local administration 
organization support, popular support, and cultural and 
traditional support affecting to dependent variable of 
local people conservation behavior as presented in table 
4 and 5. 
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Table 4  
Result Analysis Prediction Power of Support of Remained Community Forest Affecting to Local Peoples 
Conservation Behavior 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0.978a 0.956 0.954 0.009822 

a. Predictors: Constant, Support of Remained Community Forest 
b. Dependent Variable: Local People Conservation Behavior 

 
Table 5  
Multiple Linear Regression Analysis between Support of Remained Community Forest Affecting to Local People 
Conservation Behavior 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 28.630 4 7.157 741.848 

 
 

0.000a 
 
 

Residual 1.331 138 0.010 
 Total 29.961 142 

a. Predictors: Constant, Support of Remained Community Forest 
b. Dependent Variable: Local People Conservation Behavior 

 
From table 4 and 5 when Multiple Linear 

Regression was analyzed between independent variable 
of support of remained community forest affecting to 
dependent variable of local people conservation 
behavior, it was found that regression coefficient 
equaled to 0.978 (97.80%) and coefficient of R Square 
was 0.956 (95.60 %) with statistically significant at 
level of  0.01. After it was adjusted, the coefficient of R 
Square with power of prediction was 0.954 (95.40%).   
 
 
 
 
 

5. The Relationship among Governmental Support, 
Local Administrative Organization Support, 
Popular Support, and Cultural and Traditional 
Support on Local People Conservation Behavior 
Relationship between Support of Remained Community  
Forest and Local People Conservation Behavior, the 
result illustrated in table 6. 
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Table 6  
Relationship between Support of Remained Community Forest and Local People Conservation Behavior 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   
 Constant  0.211 0.093 - 2.261 0.025* 

1.

Governmental Support -0.107 0.025 -0.116 -4.195 0.000** 
LAO Support 0.304 0.027 0.279 11.269 0.000** 
Popular Support  0.521 0.029 0.619 18.173 0.000** 
Cultural and 
Traditional Support 

0.232 0.023 0.283 10.041 0.000** 

a. Predictors: Constant, Support of Remained Community Forest 
b. Dependent Variable: Local People Conservation Behavior 

  
From table 6, linear regression equation, it was revealed 
that independent variable of  Support of  Remained 
Community Forest consisting of Governmental Support, 
Local Administrative Organization (LAO) Support, 
Popular Support, and Cultural and Traditional Support 

affecting to dependent variable of  Local People 
Conservation Behavior, with statistically significant at 
level of 0.01, 0.01, 0.01, and 0.01. Therefore, the equation 
1 can be written as the following

  
 y = a+b1x1+b2x2+ b3x3+b4x4 …………………………………………………. (1) 
 
When 
 y = Local People Conservation Behavior as 
Dependent Variable 
 a = constant value 
 b1 = Coefficient relation of Governmental 
Support as Independent Variable 
 x1 = Governmental Support as Independent 
Variable 
 b2 = Coefficient relation of LAO Support 

 x2 = LAO Support as Independent Variable 
 b3 = Coefficient relation of Popular Support 
 x3=  Popular Support as Independent Variable 
 b4 = Coefficient relation of Cultural and 
Traditional Support    
 x4 = Cultural and Traditional Support as 
Independent Variable 
 Therefore, the prediction equation of relationship 
between independent variables of Governmental Support, 
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Local Administrative Organization (LAO) Support, 
Popular Support, and Cultural and Traditional Support 
affecting to dependent variable of Local People 
Conservation Behavior. It can be explained that Popular 
Support was the most effect to Local People Conservation 
Behavior with 61.90 percents with statistically significant  
 

at level of 0.01. Subsequences were Cultural and 
Traditional Support, Local Administrative Organization 
(LAO) Support, and Governmental Support with 28.30, 
27.90, and -11.60 percents with statistically significant at 
level of 0.01, 0.01 and 0.01 respectively as the following 
equation 2. 
 

 
 y = 0.00-0.116x1+0.279x2+ 0.619x3+0.283x4………………………… (2) 
 
Discussions 
 The results indicated that Governmental Support, 
Local Administrative Organization (LAO) Support, 
Popular Support, and Cultural and Traditional Support 
and Local People Conservation Behavior were at more 
levels. Moreover, the prediction equation of relationship 
of Support of Remained Community Forest composing of 
Governmental Support, Local Administrative 
Organization (LAO) Support, Popular Support, and 
Cultural and Traditional Support affecting to dependent 
variable of Local People Conservation Behavior and the 
Popular Support was the most effective prediction but the 
Governmental Support was negative direction. This 
implies that local peoples realize to their responsibility to 
conserve forest community with their participation but the 
governmental support did not support for local people 
community forest conservation behavior. The results were 
congruent to the study of Jukravalchaisri et al., 2013; 
study of Artwanichakul et al., 2012a; research of 
Thiengkamol, 2005a; study of Mongkonsin et al., 2013b.  
Moreover, the finding in this study indicated that Popular 

Support and Cultural and Traditional Support are the most 
affected on Local People Conservation Behavior that is 
congruent with the study of Alcorn, 2010.  
 
Recommendations 
 From this study, it should study with the In-depth 
Interview to find out the more details that why the 
governmental sectors do not support for community forest 
conservation. 
 
Conclusion 
 It might be concluded that community forest 
conservation would be successful when popular support 
because the local peoples require direct and indirect 
benefit from community forest. Additionally, if they gain 
more competencies for community forest management 
whether in terms of planning, decision making, 
implementing, monitoring and evaluating the community 
forest management, therefore it might be the best way of 
community forest conservation. Moreover, the problem of 
community forest degradation in different regions across 
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Thailand has been rapidly at present; therefore to 
understand the support of remained community forest 
covering variables of governmental support, local 
administration organization support, popular support, and 
cultural and traditional support are essential. The research 
was conducted to survey the opinion of local people who 

live nearby the community forest would assist to maintain 
the sustainable community forest. This study discovered 
that popular support was the most effect to local people’s 
community forest conservation behavior with 61.90 
percents. 
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ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางจติวทิยาองค์การ 

กบัการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษทัDRC 
The Relationships between Organizational Psychological Factors and 

Organizational Learning Perception of Employee 
Digital Research and Consulting Company Limited (DRC Company) 

                                                                                                                                                                                                                                       ชลธิชา แกว้กาญจน์  

 
บทคดัย่อ  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์ารกบัการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษทั DRC (2) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ท่ีสามารถทาํนายการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั DRCโดยปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์าร กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทั DRC 
จาํนวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย แบบสอบถามการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร, แบบสอบถาม
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหัวหน้างาน แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และแบบสอบถามการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน และสร้างสมการทาํนายโดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัทางจิตวิทยา
องคก์ารกบัการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั DRC ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้นคือดา้นวฒันธรรม
องคก์าร ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้งาน และดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์กบั การรับรู้ความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานDRC อย่างมีนัยท่ีสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ เท่ากบั .53 , .41 และ.70  ตามลาํดบั (2) ปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์ารไดแ้ก่ 2 ตวัแปรคือ  วฒันธรรมองคก์าร 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สามารถร่วมกนัทาํนายการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั DRC ได้
ร้อยละ 53.30 โดยมีสมการทาํนายการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในรูปคะแนนมาตรฐานสามารถเขียนได้
ดงัน้ี การรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ = .580(แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิz1) +.239 (วฒันธรรมองคก์ารz2) 
 
คาํสําคญั: วฒันธรรมองคก์าร, ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้งาน, แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ, องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
Abstract 
 This research aims (1) to study the relationships between factors of organizational psychology and perceptions 
of learning organization for DRC company’s employees. (2) to create a predictive equation for predict the learning 
organization status among DRC company’s employees. The sampling group is 100 employees at DRC. The research 
instruments consist of an organizational culture perception questionnaire, transformational leadership of supervisor 
questionnaire, achievement motivation questionnaire and perception of learning organization questionnaire. The statistic 
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that use for this research is percentage, mean and standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and multiple 
regression analysis. The result found that the (1) organizational psychology factors and perceptions of learning 
organization of the employees which are divided in three aspects; organizational aspect, transformational leadership 
aspect of supervisors and achievement motivation were determined to be correlated with perceptions of learning 
organization at the statistically significant level of .01 concomitant with the correlation coefficients of 0.53, 0.41, and 
0.70, respectively.(2) two organizational psychology factors; organizational culture and achievement motivation can 
predict the perceptions of learning organization at 53.30 percent. The predictive equation for perceptions of learning 
organization in standard score form can framed as follows: perceptions of learning organization = 0.580               
(achievement motivationz1) + 0.239 (organizational culture z2)
 
Keywords: organizational culture, transformational leadership, achievement motivation, learning organization     
 
ความนํา 

ปัจจุบนัไดมี้การกล่าวถึงองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
กันอย่างแพร่หลาย  ซ่ึงองค์การแห่งการเรียนรู้  เป็น
แนวคิดในการพฒันาองคก์ารดงัท่ี Marquardt (1996) 
และ Dove (1999) กล่าวว่า ความลบัขององคก์ารแห่งการ
เรียนรู้  คือ  การท่ีสามารถนําศักยภาพของบุคคลใน
องคก์ารมาใชเ้พื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และวิสัยทศัน์ของ
องคก์าร บุคคลเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่อองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ Senge (1990) ไดน้าํเสนอกรอบแนวคิดในการ
พฒันาองคก์ารสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ในรูปของวินยั 5 
ประการ ไดแ้ก่ การมุ่งสู่ความเป็น รูปแบบ วิธีการคิดและ
มุมมองท่ีเปิดกว้าง การสร้างและสานวิสัยทัศน์ การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดและเขา้ใจเชิงระบบ 
(Senge, 1990) กล่าวว่าองคก์ารท่ีจะเป็นเลิศในอนาคตได้
จะต้องเป็นองค์การซ่ึงค้นพบวิธีท่ีจะทาํให้เกิดพนัธะ
สัญญาและความสามารถที่จะเรียนรู้ของบุคคลในทุก
ระดบัขององคก์าร นอกจากนั้น (Hoy & Miskel, 2001) 
เม่ือองคก์ารตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรู้ในองคก์าร องคก์าร
แต่ละองคก์ารจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริม และสนบัสนุน
พนักงานในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษา
เร่ืองจิตวิทยาองค์การ ซ่ึง จิตวิทยาองค์การจะมุ่งเน้น

พฤติกรรมภายในมากกว่าพฤติกรรมภายนอกเน่ืองจาก
พฤติกรรมภายในเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอก 
มนุษย์มีการกระทําท่ีสอดคล้องกับจิต หรือความคิด
ภายในและไดก้าํหนดปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์ารกบัการ
รับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั 
DRCไวด้งัน้ี 

การท่ีจะกา้วไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นผูน้าํ
มีบทบาทสําคญัทฤษฏีภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงของ
หวัหนา้งาน(transformational leadership theory) ซ่ึง 
Bass  & Avalio, (1994) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํแบบ
เปล่ียนแปลงของหัวหน้างานจะเกิดข้ึนเม่ือผูน้าํกระตุน้
ให้พนกังานทาํงานของตน ดว้ยมุมมอง และแนวคิดใหม่ 
ๆ โดยผูน้าํกระตุน้ให้พนักงานรับรู้ในภารกิจ(mission) 
และวิสัยทศัน์ (vision) ของกลุ่มและองคก์าร พฒันาให้
พนกังานมีความสามารถและมีศกัยภาพในการทาํงานใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งจูงใจให้พนกังานมองไปสู่อนาคต
ขา้งหน้า ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเช่นเดียวกับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ของผูป้ฏิบติังานก็นับไดว้่าเป็นตวั
แปรหน่ึงท่ีอาจมีผลต่อผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน
ได ้McClelland (1987) คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะ
ชอบทํางานท่ีท้าทาย ไม่ซํ้ าซาก  มีอิสระในงาน  และ
สามารถรับรู้ผลการปฏิบติังานได ้ดงันั้นหากบุคคลรับรู้
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ลกัษณะงานว่ามีความสอดคลอ้งกบัแรงจูงใจ ก็จะทาํให้
บุคคลทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมีผลการปฏิบติังาน
ท่ีดี และมีความสุขในการทาํงาน บริษทั DRC เป็นบริษทั
ท่ีมุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละไอซีที โซลูชัน่ ร่วมกบัการให้
ค ําป รึกษาและบ ริการ ท่ีไว้ใจได้  จากทีมงาน ท่ี มี
ประสบการณ์เช่ียวชาญรับออกแบบ ผลิต และประกอบ
เก่ียวกบัการส่ือสารและโทรคมนาคม ร่วมทั้งระบบรักษา
ความปลอดภยั (บริษทั DRC, 2548) บริษทั DRC ให้
ความสําคญักับเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการเพื่อ
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเ น่ืองและมี
ตอ้งการเพิ่มศกัยภาพในดา้นปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์าร 
โดยศึกษาตวัแปรดงัต่อน้ี วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของหัวหน้างาน  และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิให้กบัพนกังานให้มากข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทาํงานดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์ารกบัการ
รับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั
DRC เพื่อพฒันาองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ส่ิงเหล่าน้ีเอง จะมีผลต่อการพัฒนาองค์การให้เจริญ 
กา้วหนา้และย ัง่ยนือยา่งมัน่คงตลอดไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทาง
จิตวิทยาองคก์ารกบัการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังานบริษทัDRC 

2. เพื่อศึกษาอาํนาจการทาํนายการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานบริษทัDRCจากตวั
แปรจิตวิทยาองคก์าร

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
                                  ปัจจยัทางจิตวทิยาองคก์ารท่ีประกอบดว้ย 
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

วฒันธรรมองค์การ (ตามแนวคิดของ Schien, Boyett, Daft, Denison) 
1. ความสามารถในการปรับตวั 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัพนัธกิจ 
3. ความสอดคลอ้งตอ้งกนั 

ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของหัวหน้างาน(ตามแนวคิดของ Bass and Avolio) 
1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 
3. การกระตุน้ทางปัญญา 
4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (ตามแนวคิดของ McClelland) 
1. ความทะเยอทะยาน  4. ความรับผดิชอบต่อตนเอง 
2. ความกระตือรือร้น  5. การรู้จกัวางแผน  
3. ความกลา้เส่ียง  6. ความมีเอกลกัษณ์ 

การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (ตาม
แนวคิดของ Senge) 
1. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
2. รูปแบบวธีิการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง 
3. การสร้างและสานวสิยัทศัน ์
4. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็น 
5. การคิดและเขา้ใจเชิงระบบ 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจัยทางจิตวิทยาองค์การมีความสัมพนัธ์ 

กับการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเ รียนรู้ของ
พนกังานบริษทัDRC 
 2. ปัจจัยทางจิตวิทยาองค์การสามารถร่วมกัน
ทาํนายการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานบริษทัDRC 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาพนกังานใน
ระดบัปฏิบติัการของพนกังานบริษทัDRCจาํนวน 100 คน 
เ น่ืองจากลักษณะขององค์การมีขนาดเล็กและย ังมี
พนักงานในระดบัปฏิบติังานไม่มากผูว้ิจยัจึงทาํการเก็บ
ข้อมูลจากประชากรในการศึกษาทั้ งหมดคร้ังน้ีเต็ม
จาํนวน 100% 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
จาํนวน 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่ ว น ท่ี  1  ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง พ นั ก ง า น 
ประกอบดว้ย อาย ุ ระดบัการศึกษา  อายงุาน  

ส่วนท่ี 2  วฒันธรรมองคก์ารผูว้ิจยัไดด้ดัแปลง
แบบสอบถามจนัทนา วิปุลานุสาสน์ (2549) ตามแนวคิด
ของนกัวิชาการ 4 คน คือ Schien และ Boyett (2000) ใน
ด้านวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ แนวคิดของ 
Daft และ Denison (2000) แบบวดัวฒันธรรมองคก์ารใน
งานวิจยัน้ีมี 3 ด้าน ความสามารถในการปรับตวั การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติพันธกิจ และความสอดคล้อง
ตอ้งกนั จาํนวน 28 ขอ้ เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดบั 

ส่วนท่ี  3  ภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงของ
หัวหน้างาน ผูว้ิจัยได้ดัดแปลงแบบสอบถามจาก  รัตติ
กรณ์ จงวิศาล (2543) ตามแนวคิดของ Bass & Avolio 

(1994) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบออกเป็น 4 องคป์ระกอบ การ
มีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การ
กระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล จาํนวน 47 ขอ้ เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 
5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิผูว้ิจยัไดด้ดัแปลง
แบบสอบถามเลิศศิลป์ รัตนมุสิก (2538) แนวคิดของ 
McClelland เน้ือหาครอบคลุมทั้ ง 6 ด้าน ความ
ทะเยอทะยาน ความกระตือรือร้น ความกลา้เส่ียง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การรู้จกัวางแผน และความมี
เอกลักษณ์  จํานวน  42 ข้อ  เ ป็นแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั  

ส่วนท่ี 5  การรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้  ผู ้วิจัยได้ดัดแปลงทศพร  เวชศิริ (2551) ตาม
แนวคิดของ Senge (1990) โดยแบ่งองค์ประกอบ
ออกเป็น 5 องคป์ระกอบ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบ 
วิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง การมีวิสัยทศัน์ร่วม การ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  และการคิดอยา่งเป็นระบบ เป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 

 แบบสอบถามได้มีการตรวจสอบหาค่าความ
เช่ือมัน่ (reliability) โดยนาํไปทดสอบก่อนใชง้านจริง 
(try out) กบักลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่พนกังานบริษทั 
DRC จาํนวน 30 คน   จากนั้นผูว้ิจยัจึงนาํขอ้คาํถามมาหา
ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ดว้ยการวดัความคงท่ีภายใน 
(internal consistency) โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s α-Coefficient)    และค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้กับคะแนนรวมของขอ้อ่ืน ๆ 
(Corrected Item Total Correlation--CITC) เลือกเฉพาะ
ขอ้ท่ีมีค่าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้
อ่ืน ๆ (CITC) คือจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ไดค่้า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี  แบบวดัวฒันธรรม
องคก์ารเรียนรู้มีค่าความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบัเท่ากบั .963 
แบบวดัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้งานเรียนรู้  
มีค่าความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบัเท่ากบั .978  แบบวดั
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีค่าความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบัเท่ากบั 
.934 และแบบวดัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ค่าความ
เช่ือมัน่รวมทั้งฉบบัเท่ากบั .953 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
ดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ผู ้วิจัยดํา เ นินการทําหนังสือถึงผู ้บริหาร
พนักงานบริษทัDRC เพื่อขออนุญาต และขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนําแบบสอบถามไป
แจก และขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามดว้ยตวัเอง
ใหก้บัพนกังานบริษทั DRC ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีผูว้ิจยั
จะทาํการศึกษา โดยใชร้ะยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เร่ิมส่ง
แบบสอบถามจนถึงเกบ็แบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล และนํามาให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
กาํหนด 
 4. นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบใหค้ะแนนตาม
เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้แลว้นาํคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ
ท่ีสามารถสร้างแฟ้มขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู ้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งหมดโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปในวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage)   
ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง            
  2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson เพื่อ
ใช้ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปร
ตาม  เกณฑ์เปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ของค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เม่ือค่า r เขา้ใกล ้1ค่าระหว่าง 

.70 ถึง .90 มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงเม่ือค่า r เขา้ใกล ้

.50ค่าระหว่าง .30 ถึง .69 มีความสัมพนัธ์ในระดบัปาน
กลางเม่ือค่า r เขา้ใกล้ .00ค่าระหว่าง .00 ถึง .29 มี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า โดยกาํหนดค่านัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
  3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple 
regressions) เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปร 2 ตวัข้ึนไป โดยท่ีตวัแปรหน่ึง คือ ตวัแปรตาม 
และตวัแปรอ่ืน ๆ เป็นตวัแปรอิสระซ่ึงมีมากกว่า 1 ตวั 
เพื่อดูความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 
และหาสมการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด โดยการวิเคราะห์ตวัแปร
ดว้ยการเพิ่มตวัแปรเป็นขั้น ๆ (stepwise) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวิจยัเป็น 2 
ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่  
ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์ารมี
ความสัมพนัธ์กับการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังานบริษทัDRC 
  สมมติฐานท่ี 1.1 วฒันธรรมองค์การมี
ความสัมพนัธ์ กับการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 
  สมมติฐานท่ี 1.2 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ของหัวหน้างานมีความสัมพนัธ์ กับการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
  สมมติฐานท่ี 1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมี
ความสัมพนัธ์ กับการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 
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  สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์าร
สามารถทาํนายการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของพนกังานบริษทัDRC 
 
ผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง ของพนกังานบริษทัDRC 
จาํนวนรวมทั้งส้ิน 100 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 30 ปีข้ึน
จาํนวน 63คน (ร้อยละ 63) อายุการทาํงานของพนกังาน
บริษัทDRCส่วนใหญ่มีอายุงานน้อยกว่า  2  ปี ข้ึนไป 

จาํนวน 67 คน (ร้อยละ 67.00) ในดา้นระดบัการศึกษา
พนกังานบริษทัDRCมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูง
กวา่จาํนวน 73 คน (ร้อยละ 73.) 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจัยทางจิตวิทยาองค์การมี
ความสัมพนัธ์กับการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของพนกังานบริษทัDRC 
 สมมติฐานท่ี 1.1 วฒันธรรมองคก์ารมี
ความสมัพนัธ์ กบัการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้

 
ตาราง 1  
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษทัDRC 

ตวัแปร การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นความสามารถในการปรับตวั .514** 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัพนัธกิจ .505** 
ดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั .445** 
วฒันธรรมองคก์ารโดยรวม .530** 

          ** p < .01 
 

จากตาราง 1  เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ  เพีย ร์สันวัฒนธรรม
องคก์ารกบัการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
พนกังานบริษทั DRC มีความสัมพนัธ์ทางบวก และเป็น
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01โดย มี ค่ าสัมประ สิท ธ์ิสหสัมพันธ์ เ ท่ ากับ  .530             
(r = .530) ดงันั้นผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 
สมมติฐานท่ี 1.2 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหัวหนา้
งานมีความสัมพนัธ์ กบัการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ 
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ตาราง 2  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํการเปล่ียนแปลงของหัวหน้างานกับการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
พนักงานบริษทัDRC 

ตวัแปร การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ .356** 
ดา้นการสร้างแรงบลัดาลใจ .360** 
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา .425** 
ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล .362** 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้งานโดยรวม .408** 

            ** p < .01 
 

จากตาราง 2  เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของหัวหน้างานกบัการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั DRC พบว่า  
ภ า ว ะผู ้นํ า ก า ร เ ป ล่ี ย นแปล งขอ งหั ว หน้ า ง า น มี
ความสัมพนัธ์ทางบวก และเป็นความสัมพนัธ์ในระดบั

ปานกลางกบัการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คัญท า งส ถิ ติ ท่ี ร ะดับ  .01 โดย มี ค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .408 (r = .408) ดงันั้น
ผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 สมมติฐานท่ี 1.3 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีความสมัพนัธ์ กบัการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 
ตาราง 3  
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกับการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษทัDRC 

ตวัแปร การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นความทะเยอทะยาน .552(**) 
ดา้นความกระตือรือร้น .567(**) 
ดา้นความกลา้เส่ียง .584(**) 
ดา้นความรับผดิชอบต่อตนเอง .654(**) 
ดา้นการรู้จกัวางแผน .658(**) 
ดา้นความมีเอกลกัษณ์ .389(**) 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิโดยรวม .700(**) 

            ** p < .01 
 
จากตาราง 3 เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบั
การรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน
บริษทัDRC พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์

ทางบวก และเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัการรับรู้
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
.700 (r = .700) ดงันั้นผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 
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 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์าร
สามารถทาํนายการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ของพนกังานบริษทัDRC

ตาราง 4  
ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํนายองค์การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ตวัแปรพยากรณ์ r R2 Adjusted R2 F 
วฒันธรรมองคก์าร .700 .490 .485 .341 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ .730 .532 .523 .328 

  
 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนจากตาราง 4 
พบว่า ตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํนายองค์การ
แห่งความเป็นเลิศ  มีทั้งส้ิน 2 ตวัแปร เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 
คือ วฒันธรรมองคก์าร  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  โดยตวัแปร
วฒันธรรมองคก์าร  สามารถทาํนายไดร้้อยละ 49.0  เม่ือ

เ พิ่ ม ตัว แป รภ า ว ะ แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝ่ สั ม ฤท ธ์ิ  จ ะ เ พิ่ ม
ความสามารถในการทาํนายสูงข้ึนอีกร้อยละ 52.3 และ
ร้อยละ53.2 ดงันั้น ตวัแปรทั้ง 2 สามารถร่วมกนัทาํนาย
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศได ้ร้อยละ 53.2 

 
ตาราง 5  
รูปแบบสมการทาํนายการรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ตวัแปรพยากรณ์ b S.E.est Beta t Sig 
วฒันธรรมองคก์าร .184 .062 .239 2.968* .004 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ .676 .094 .580 7.214* .000 

* p < .05      
 
จากตาราง  5  เ ม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย 
(standardized coefficient) ของตวัแปรอิสระในรูป
คะแนนมาตรฐาน (beta) ซ่ึงเป็นค่าของแต่ละตวัทาํนายท่ี
มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม พบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากท่ีสุดคือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (β = .580) และรองลงมาคือ 
วฒันธรรมองคก์าร (β = .239) ซ่ึงตวัแปรทั้งสองร่วมกนั
ทาํนายการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05และสามารถเขียนสมการทาํนายใน
รูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

สมการทาํนายในรูปคะแนนดบิ 
 การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ = 
.582+ .676(แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ) +.184(วฒันธรรม
องคก์าร)  
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี Zr = 
b1Z1+b2Z2 
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สมการทาํนายในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเ รียนรู้          
= .580 (แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิZ1) +.239(วฒันธรรมองคก์าร
Z2) 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 9 และตาราง 10 
สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้ ง 2 ตัวแปร  เ รียง
ตามลําดับดังน้ี คือ  วัฒนธรรมองค์การ  แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ สามารถทาํนายองคก์ารรับรู้ความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ได้  ดังนั้ นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ี
กาํหนดไวว้่า วฒันธรรมองค์การ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
สามารถร่วมกันทาํนายองค์การรับรู้ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ได้ โดยท่ีค่า วฒันธรรมองค์การ(R2)  
สามารถทาํนายไดร้้อยละ 49.0  เม่ือเพิ่มตวัแปรภาวะ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(R2)เพิ่มความสามารถในการทาํนาย
สูงข้ึนอีกร้อยละ  52.3 ดังนั้ น  ตัวแปรทั้ ง  2 สามารถ
ร่วมกนัทาํนายองคก์ารแห่งความเป็นเลิศได ้ร้อยละ 53.2 
 
การอภิปราย 
 ผลการวิจยั มีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปราย
ดังน้ีผลการวิจัย  สมมุติฐานท่ี  1  ปัจจัยทางจิตวิทยา
องค์การมีความสัมพนัธ์ กบัการรับรู้ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของพนกังานDRC โดยแบ่งเป็นรายดา้น
สมมุติฐานท่ี 1.1 วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์ กบั
การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สรุปได้ว่า 
วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.1 และพบว่า วฒันธรรมองคก์ารทั้ง 3 องคป์ระกอบอยู่
ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .617 และพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารทั้ง 3 
องคป์ระกอบอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัจาก
ค่ า เ ฉ ล่ี ย ท่ี ไ ด้จ า กม ากไปหาน้อ ย  ได้ดั ง น้ี   ด้ าน
ความสามารถในการปรับตวั ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัพนัธกิจ ด้านความสอดคลอ้งตอ้งกัน สรุปได้ว่า 
วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้โดยผูว้ิจัยเห็นวฒันธรรมเป็น
ค่านิยม ความเช่ือ วิธีปฏิบติั ขององคก์ารซ่ึงจะมีส่วนช่วย
ในการวางรูปแบบของพฤติกรรมและการรับรู้ของคนใน
องคก์าร วฒันธรรมองคก์ารขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ก็
คือ วฒันธรรมท่ียอมรับว่าการเรียนรู้มีความสําคญัต่อ
ความสําเร็จในองคก์ารอย่างแทจ้ริง และการเรียนรู้ก็ได้
กลายเป็นส่วนหน่ึงของหน้าท่ีการทาํงานทุกอย่างใน
องคก์าร วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและปรับเปล่ียนไดโ้ดยง่าย
จะสร้างความสัมพนัธ์และเพิ่มพูนการเรียนรู้ โดยการ
สนับสนุนค่านิยมต่างๆ เช่น การทํางานเป็นทีม การ
บริหารจัดการตนเอง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยกับ 
จันทนา วิปุลานุสาสน์ (2549) ได้ศึกษาการรับรู้
วฒันธรรมองคก์ารและบรรยากาศองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ซ่ึงพบว่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารจาํแนกเป็นรายมิติกบัองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ และพบว่า ทุกรายมิติมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูงทุกองคป์ระกอบ
ในองคก์ารแห่งการเรียนรู้   
 สมมุติฐานท่ี 1.2 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
หัวหน้างานมีความสัมพันธ์  กับการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้จากผลการ สรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของหัวหนา้งานมีความสัมพนัธ์กบัการ
รับรู้ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 01.พบว่า ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของ
หัวหน้างานทั้ง 4 องค์ประกอบอยู่ในระดบัปานกลางมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .591 
และพบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้งานทั้ง 
4 องคป์ระกอบอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัจาก
ค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี  ดา้นการกระตุน้
ทางปัญญา ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้น
การสร้างแรงบลัดาลใจ และด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ สรุปได้ว่าภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของ
หวัหนา้งานมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความเป็นองคก์าร
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แห่ งการ เ รี ยน รู้  โดยผู ้วิ จัย เ ห็นว่ าภ าวะผู ้นํ า ก าร
เปล่ียนแปลงของหัวหน้างานนอกจากจะทาํให้ผูต้าม
สร้างผลงานไดเ้กินความคาดหวงัแลว้ ยงัช่วยเหลือให้ผู ้
ตามสามารถเปล่ียนจุดยืนของตนจากการทาํประโยชน์
ตนเองไปเป็นทาํประโยชน์เพื่อองคก์าร ผูน้าํยงัมีอิทธิพล
ต่อผูต้ามโดยสามารถจูงใจใหส้มาชิกในองคก์ารเกิดความ
สาํนึกในการทาํงานเพื่อให้เกิดโยชน์แก่หมู่คณะ ยอมรับ
ต่อเป้ าหมายและค่านิยมขององคก์ารอนัเป็นค่านิยมท่ีอยู่
บนพื้นฐานแห่งศีลธรรมซ่ึงพฤติกรรมของผูน้าํท่ีดีเป็น
ปัจจัย ก่อให้ เ กิดประสิทธิผลของหน่วยงานผู ้นํา มี
ความสามารถในการนาํการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ กลยทุธ์
ทางวฒันธรรมขององคก์ารพร้อมไปกบัการส่งเสริมการ
ริเร่ิมสร้างสรรคด์า้นผลงาน และเทคโนโลยใีหม่ๆอีกดว้ย 
นอกจากน้ีย ังทําให้ผู ้ตามสร้างผลงานได้เ กินความ
คาดหวงัและยงัช่วยให้เปล่ียนจุดยืนของตน จากทาํเพื่อ
ประโยชน์ตนเองไปเป็นเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะหรือ 
และยงัส่งผลถึงในทางบวกกบัความพอใจของผูต้าม และ
ความไวว้างใจในตวัผูน้าํ ถือไดว้่าเป็นบุคคลสําคญัท่ีจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พชั
รา พนัธ์เจริญ (2546) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บรรยากาศการส่ือสารในองค์การภาวะผูน้าํการเปล่ียน
เปล่ียนของหัวหน้าหอผูป่้วย กบัความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมพบว่า ภาวะ
ผู ้นํ า ก า ร เ ป ล่ี ยน เป ล่ี ยนขอ งหั วหน้ าหอผู ้ ป่ ว ย มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรู้
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  สม มุ ติ ฐ า น ท่ี  1.3 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีความสมัพนัธ์ กบัการรับรู้ความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้จากผลการ สรุปไดว้่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 สรุป
ไดว้่า บุคคลตอ้งเป็นนายตวัเอง มีการควบคุมจิตใจและ
พฤติกรรมของตนเอง  เน่ืองจากการท่ีฝึกฝนตนเองให้
เป็นผูร้อบรู้ เก่งในทุกดา้น และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีนั้น 

จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ซ่ึงสนับสนุนให้
บุคคลเป็นผูเ้ชียวชาญพิเศษ  หรือผูใ้ฝ่พฒันาตนเองท่ีจะ
ขยายความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีตอ้งการได้
อยา่งต่อเน่ือง รับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู้ มี
อิสระ และมีเสรีภาพในความคิดและการกระทาํ เม่ือ
ส่งเสริมให้เกิดข้ึนกบับุคลากรในองคก์าร ก็จะสามารถ
นําพาไปสู่การเ ป็นองค์การแห่งการเ รียนรู้ได้ ซ่ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัญชนา วรสุนทรารมณ์ 
(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง ภาวะผูน้าํ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ วฒันธรรมองค์การ และการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์
จํากัด  (มหาชน) พบว่า  จากผลการวิจัยแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ พบวา่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทั้งโดยรวม และในแต่
ละองค์ประกอบของพนักงานอยู่ในระดับสูง และมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้ความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้  

สมมติฐานท่ี  2 ปัจจัยทางจิตวิทยาองค์การ
สามารถร่วมกันทาํนายการรับรู้ความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของพนักงานบริษทัDRCตัวแปรท่ีสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ จึงมีเพียงตัวแปร 2 ตวั คือ
วฒันธรรมองคก์าร และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ซ่ึงตวัแปร
ทั้งหมดสามารถร่วมกนัทาํนายองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ได้
ร้อยละ 53.2 โดยเรียงตามลําดับ สมการทํานายดังน้ี 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และวฒันธรรมองค์การ จะพบว่า 
วฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงมีองคป์ระกอบ รายดา้นคือ ดา้น
ความสามารถในการปรับตวั ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัพนัธกิจ และดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั จะพบว่า
องคป์ระกอบดงักล่าวนั้น มีความจาํเป็นต่อการสนบัสนุน
ใหเ้กิดการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และทาํให้การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ประสบความสาํเร็จ ซ่ึงในงานวิจยั
ในดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนัของพนกังานบริษทัDRC 
อยู่ในระดับสูง  สอดคล้องตามแนวคิดของ  Denison 
(2000) อธิบายว่า วฒันธรรมองคก์ารท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนั
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ของสมาชิกในองค์กรนําไปสู่เป้าหมายในการทาํงาน
ร่วมกนัเน่ืองจากการยอมรับในค่านิยมหลกัร่วมกนั ซ่ึง
นาํไปสู่ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ผูว้ิจัยพบว่า
วฒันธรรมองค์การ กับองค์การรับรู้ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้นั้นมีความสัมพนัธ์ต่อกนั เพราะต่างเป็น
ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อกัน จึงสรุปได้ว่าว ัฒนธรรมองค์การมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นิสัยของการเรียนรู้สู่องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว  ้และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี ท่ีกล่าวขา้งตน้นอกจากน้ีตวั
แปรสุดทา้ยท่ีสามารถร่วมกนัทาํนายการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ขอพนักงานDRCนั้นได้นั้น คือ แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ ผูว้ิจยัพบวา่คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมกัจะชอบ
คิดท่ีจะทาํงานให้ดีข้ึน ทาํงานให้สําเร็จอย่างเกินความ
คาดหมาย หาทางก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง และมี
ความรู้สึกพึงพอใจกบัการเรียกร้องหาความสําเร็จเสมอ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริพร ทองบุญเก้ือ (2547) 
ไดท้าํการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพนัธ์ในทางบวก
กบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลงานวิจยัในเร่ืองปัจจยัทางจิตวิทยาองคก์าร
กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นรายดา้น
คือ วฒันธรรมองคก์ารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ผูว้ิจัยเห็นว่าองค์การควรให้ความสนใจในการสร้าง
วฒันธรรมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง
อาจทาํไดโ้ดย เปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจแกไ้ข ใหพ้นกังานรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของทีม 
 2. ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้
งานองคก์ารรักษาระดบัและส่งเสริมพฒันาภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของหัวหน้างานให้สูงข้ึน โดยจดัให้มีการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
หัวหน้างานเขา้ไวใ้นโปรแกรมการฝึกอบรมประจาํปี 
โดยใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรม
ท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งและหนา้ท่ี 
 3. ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบัการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ดงันั้น ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเพื่อรักษาระดบั
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของพนักงานให้อยู่ในระดับปาน
กลาง  ควรพัฒนาให้สูงข้ึน  องค์การควรส่งเสริมให้
พนกังานมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจทาํได้
โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ โดยการฝึกอบรมเร่ือง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิการมอบอาํนาจการตดัสินใจในงาน
และมีขอบเขตอาํนาจเพิ่มมาก 
 4. การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนจะประสบ
ความสําเร็จได้นั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งได้รับความ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารดงันั้นผูบ้ริการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกคนในองคก์าร ในฐานะผูก้าํหนดแนวทางและกลยทุธ์
ขององค์การควรให้ความสําคญั ให้การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นขอ้มูลข่าวสารในองคก์าร
ใหพ้อเพียง และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เพื่อเป็นการอาํนวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ทุกคนในองคก์ารสามารถ
ดาํเนินกิจกรรมดา้นการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปอาจนาํวิธีการวิจยั
แบบอ่ืน ๆ เขา้มาใชร่้วมกนัในการเก็บขอ้มูลนอกจากการ
ใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth-
interview) สัมภาษณ์พนกังาน ตลอดจนผูบ้ริหารในทุก
ระดบั  
 2. ศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่ งการ เ รี ยน รู้  เ ช่น  การสนับสนุนจากองค์การ 
(organizational support) การพัฒนาตนเอง                  
(self-development)  
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เทคโนโลยกีารจดัการทรัพยากรมนุษย์ในสังคมสารสนเทศ 
Human Resource Management Technology in the Information Society 

 
                                                                                                                                                                                              กาญจนา ไกรสดบั และ สุปราณีวงษแ์สงจนัทร์  

 
บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัองค์กรตอ้งหันมาให้ความสําคญักับการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้าง               
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่เขา้มาช่วยบริหารจดัการองคก์รสาํหรับ 
งานดา้นทรัพยากรมนุษย ์ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา การคดัเลือก การพฒันาการประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันา
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทนใหก้บับุคลากร ในบทความน้ีจึงได้
ทาํการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั ความหมายและความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการปรับตวัขององคก์รซอฟตแ์วร์สําเร็จรูปดา้นการบริหารขอ้มูลบุคลากร ตวัอย่างระบบงาน
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยร์ะบบท่ีน่าสนใจกบังาน HR ของ People Plus ไดแ้ก่ e-HR, e-RC, ESS, MSS, Time 
Attendance System เป็นตน้ รวมทั้ง เครือข่ายสงัคมออนไลนก์บัการคดัเลือกคนรุ่นใหม่ และระบบงานบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นอนาคตเพื่อพฒันาองคก์รให้กา้วไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นสังคมสารสนเทศอย่าง
แทจ้ริง 
 
คาํสําคญั: เทคโนโลย,ี การจดัการทรัพยากรมนุษย,์ สงัคมสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ 
 

Abstract 
 Nowadays, each organization is focuses to develop their personnels’ performancesto take the advantage of 
the business. Using modern technology helps for managing the organization about Human Resources Management. It 
has processes about recruitment, selection, development, evaluation the performance, career’s development, 
succession planning, and compensation of the personnel in the organization. This paper presents the definition and 
significance of Human Resource Management Information Systems. Also, it studies the factors affecting adaptation 
of the organization. For software package about managing the information in human resource management has 
several package. For example of this software, that is very interesting, is People Plus. It composes of e-HR, e-RC, 
ESS, MSS, Time Attendance System. In addition, it considers about the social network with the selection of a new 
generation and human resource management systems in the future to develop the organization in the Human 
Resource Management Technology on the Information Society. 
 
Keywords: technology, human resource management, information society, information system
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 บทนํา 
ในยคุท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

กา้วหนา้ ไปอยา่งรวดเร็วและผูค้นจาํนวนมากมีโอกาส
เข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้ง่ายดาย เทคโนโลยีจึง
กลายมาเป็น ส่วนหน่ึงท่ีจะขาดเสียมิไดใ้นชีวิตของคน
ยุคใหม่  กล่าวคือ  เ ม่ือเทคโนโลยีราคาถูกลง  และ
กลายเป็นส่ิงคุน้เคยสําหรับคนทัว่ไป ทาํให้คนรุ่นใหม่ 
ท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงานในอนาคตมีความคาดหวงัต่อการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรท่ีตนจะเข้าไป
ทาํงานดว้ย ความคุน้เคยกบัเทคโนโลยีในคนรุ่นใหม่น้ี
เอง ทาํให้องค์กรตอ้งหาวิธีการรับมือและปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัในการใช้เทคโนโลยีของ
คนรุ่นน้ี เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นกําลังสําคัญของ
องค์กรเอาไว้ให้ได้ ในขณะเดียวกันยงัสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อให้เ กิดความคุ้มค่าต่อองค์กรและ
หน่วยงานมากท่ีสุด โดยการลดตน้ทุน ค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

ทุกวันน้ี  เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา                     
มีบทบาทในทุกๆ วงการ การพฒันาองคก์รให้กา้วทนั
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก ปัจจยัหน่ึง                   
ท่ีสําคัญท่ีสุด  ซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนา
องคก์ร คือบุคลากรภายในองคก์ร การไดม้าซ่ึงบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพแลว้นั้น จึงเป็นส่วนช่วย
ผลกัดนัใหอ้งคก์รสามารถพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ี
ตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั้ง หากสามารถส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  ให้เ ติบโตไปสู่
เส้นทางอาชีพของตนเองไดอ้ยา่งมัน่คงแลว้ ก็จะทาํให้
บุคลากรนั้นๆ มีความรักและภาคภูมิใจต่อตนเอง เป็นท่ี
ยอมรับนบัหนา้ถือตาในสังคม และเกิดความจงรักภกัดี
ต่อองคก์รในท่ีสุด 

การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร  จึงเป็น                   
ส่วนหน่ึงของการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร
สามารถก้าวไปขา้งหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก

องค์กรจึงต้องหันมาให้ความสําคัญ  และพยายาม
แสวงหากลยุทธ์และยุทธวิ ธี ต่างๆ  ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การคดัเลือก 
การพฒันาการประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันา
ความก้าวหน้าทางอาชีพ การวางแผนการสืบทอด
ตําแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล
ให้กบับุคลากรนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ เขา้มาเพื่อสร้างองคก์รให้เกิดความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั (Josh Bersin, 2013) และ (Meghan M. 
Biro, 2014) อาทิการใชซ้อฟตแ์วร์ประยุกตด์า้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การใช้หลักสูตรการเรียนรู้
แบบออนไลน์ (Massive Open Online Course--
MOOC) การใชเ้ทคโนโลย ีGoogle glass การสัมภาษณ์
ผา่นระบบ VDO Conference การใชเ้ทคโนโลยโีมบาย 
(Mobile Technology)การใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลในกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)ในการทาํ
กิจกรรมต่าง  ๆ  การส่งมอบงานผ่านกระบวนการ
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 
ความหมายและความสํ าคัญของ เทคโนโลยี
สารสนเทศกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เ ทคโนโลยีส า รสน เทศในการบ ริห าร
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นแนวทางในการตดัสินใจ หรือช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร  ท่ามกลาง
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว  การดําเนินการใดๆ  ขององค์กร  จึง
จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ต่างๆ อย่างใกลชิ้ด เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตวัให้
ทนัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้
อย่างทันท่วงที ซ่ึงมีคาํนิยาม ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง และ
ส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีผลกัดนัให้องค์กรตอ้งพฒันา
ตนเอง ดงัน้ี 
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1. ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย (์รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์, 
2549)เป็นเคร่ืองมือในการนาํเสนอสารสนเทศเพื่อใช้
ในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ทั้งในเชิงกล
ยทุธ์ กลวิธี และปฏิบติัการ โดยมีการปรับกระบวนการ
ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศที่นาํมาใช ้
ทั้งในงานดา้นการบริหารและการควบคุมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้า ท่ี  ท่ีได้
รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละบุคคลภายในองคก์รได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรมนุษย  ์มีองค์ประกอบท่ีสําคญัๆ 8 
ระบบดงัน้ี 

1.1 ระบบงานวางแผนกาํลงัคน (man power 
planning) แสดงให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวของ
อตัรากาํลงัอตัราการเขา้ – ออกของบุคลากร 

1 . 2  ระบบงานทะเบี ยนประวัติ  ( central 
database) ช่วยในการเกบ็ขอ้มูลดา้นประวติัส่วนตวัของ
บุคลากร  ประวัติการทํางาน เป็นต้นซ่ึงระบบอ่ืนๆ 
สามารถดึงขอ้มูลไปใชร่้วมกนัได ้

1 . 3  ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ ว ล า ( time 
attendance) ระบบจะดึงเวลาจากเคร่ืองรูดบตัร มา
เปรียบเทียบกับตารางเวลาทาํงานปกติของพนักงาน 
แลว้รายงานความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนออกมา เช่น การ
ขาดงานการมาสาย การลา หรือการทาํงานล่วงเวลา 
เป็นตน้ 

1 .4  ระบบงานด้านการคํานวณเงินเดือน 
(Payroll) ช่วยในการบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ภาษี โดยท่ีระบบจะทาํการคาํนวณอตัโนมติั 

1 . 5  ระบบประ เมิ นผลก า รป ฏิบั ติ ง าน 
(performance evaluation) ช่วยในการกาํหนดมาตรฐาน
ในการประเมินผล ช่วยในการบนัทึก คาํนวณผลลพัธ์ 

และสรุปการประเมินผลของบุคลากร ในเร่ืองการข้ึน
เงินเดือนและการเล่ือนขั้นตาํแหน่งของพนกังาน 

1.6 ระบบงานพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร 
(training and development) เป็นระบบท่ีช่วยในการ
วางแผนฝึกอบรม และการพฒันาบุคลากร 

1.7 ระบบงานสวสัดิการต่างๆ (Welfare) ช่วย
ในการเก็บบนัทึก และบริหารงานขอ้มูล เก่ียวกบัการ
จดัสวสัดิการต่างๆ เช่นค่ารักษาพยาบาลเงินกูก้ารเบิก
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

1.8 ระบบการสรรหาบุคลากร (recruitment) 
เป็นระบบท่ีบนัทึกขอ้มูลการสมคัรงาน สามารถสร้าง
แบบฟอร์มการทดสอบ  แบบฟอร์มสําหรับการ
สัมภาษณ์งานได้ และเม่ือพนักงานผ่านการคดัเลือก
แล้วก็สามารถโอนข้อมูลเข้า สู่ระบบรวมได้โดย
อตัโนมติั 
 2. ความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศกบั
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 เ ทคโนโลยีส ารสน เทศกับการบ ริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์(รุจิจนัทร์ พิริยะสงวนพงศ,์ 2549) มี
จุดมุ่งหมายสําคญัเพื่อนาํเสนอสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้กบัผูใ้ช้
สารสนเทศ โดยจาํแนกประเภทของผูใ้ช้สารสนเทศ 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 2.1 ผูใ้ชภ้ายในธุรกิจ ประกอบดว้ย ลูกจา้งผู ้
ปฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ ของธุรกิจ ตลอดจน
ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ขององคก์ร 
 2.2 ผูใ้ชภ้ายนอกธุรกิจ ประกอบดว้ย สหภาพ
แรงงาน หน่วยงานรัฐบาล ตลาดแรงงาน ตลอดจน
ธุรกิจ อ่ืนๆ  ซ่ึงสนใจใช้ข้อมูลขององค์กรในการ
เปรียบเทียบขอ้มูลด้านต่างๆ เช่นอตัราเงินเดือนและ
ความตอ้งการแรงงาน เป็นตน้ 
 3. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการปรับตวัของ
องคก์ร 
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 ปัจจัย ท่ีส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของ
องคก์ร (เสกสิทธ์ิ คูณศรี, 2548) เพื่อใหก้า้วทนัต่อความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
2 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ 
 3.1 ปัจจยัภายใน 

ปัจจัยภายในองค์กรท่ีเราต้องคาํนึงถึง เช่น 
ปัจจยัดา้นบุคลากร (human resources) ปัจจยัดา้น
สารสนเทศ (information technology) ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการ (management) ปัจจยัดา้นบญัชีและ
การเงิน (financial/accounting) ปัจจยัดา้นการตลาด 
(marketing/sales) และปัจจยัดา้นการวิจยัและพฒันา 
(research & development) เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแต่มี
ความสาํคญัต่อการพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์ร 
เพื่อนาํมาปรับปรุงการทาํงาน โดยเฉพาะในเร่ืองการ
จดัการทรัพยากรบุคคล ซ่ึงองคก์รตอ้งยอมรับว่าการท่ี
จะดําเนินงานต่างๆ  ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและ                            
มีประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งพฒันาทรัพยากรบุคคล
ใหมี้ประสิทธิภาพเสียก่อน ดงันั้น ระบบสารสนเทศใน
การบริหารงานด้านบุคลากร จึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารไม่
ควรละเลย และตอ้งพยายามส่งเสริมให้มีข้ึนในองคก์ร
ของตนเองใหไ้ด ้
 3.2 ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายนอก อาทิ การเปล่ียนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง  ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม
และวฒันธรรม ลว้นมีผลต่อองคก์รเป็นอย่างมาก เช่น 
การขยายตัวของชุมชน  การเปล่ียนแปลงนโยบาย
บริหารประเทศของรัฐบาล การปรับเปล่ียนนโยบาย
ทาง เศรษฐกิจ  ตลอดจนการ เพิ่ม ข้ึนของจํานวน
ประชากร รวมถึงการเข้ามาของวฒันธรรมต่างชาติ 
ส่งผลให้คนในสังคมหรือในองคก์รต่างๆ ตอ้งปรับตวั
ตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะองคก์รธุรกิจ 
ดังนั้ น หากองค์กรใดมีระบบสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
แม่นยาํครบถว้นและทนัสมยั ก็จะสามารถบริหารงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ตัวอย่างระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. ซอฟต์แวร์สํา เ ร็จ รูปด้านการบริหาร

ขอ้มูลบุคลากร 
 ซอฟตแ์วร์บริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษยใ์น
ประเทศไทยท่ีผลิตโดยคนไทย เช่น PisWin HRII HR 
Enterprise เป็นตน้ และซอฟตแ์วร์ท่ีมีการนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ เช่น PeopleSoft Oracle  SAP เป็นตน้ ทั้งน้ี 
ซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนโดยคนไทยนั้น มีขอ้ดีในเร่ืองของ
ระบบท่ีตรงกบัความตอ้งการของบุคลากรและองคก์ร
ในประเทศอย่างแทจ้ริงเน่ืองจาก ถูกพฒันาข้ึนภายใต้
เ ง่ือนไขและสภาพแวดล้อม  (condition & 
environment) ในประเทศท่ีไม่เหมือนกบัประเทศอ่ืน 
เช่น เร่ืองของภาษี การให้สวสัดิการ ขอ้กาํหนดทาง
กฎหมาย  เ ป็นต้น  ส่ วนโปรแกรม ท่ีนํา เข้า จ าก
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ไปของ
โลก ซ่ึงหากมีการนาํมาใชจ้ะตอ้งดาํเนินการปรับปรุง 
(modification) ในบางโมดูล (module) หรือในบาง
โมดูลอาจจะไม่ไดถู้กนาํมาใชเ้ลย ทาํให้ตอ้งหาโมดูล
ดงักล่าวจากโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนภายในประเทศ มา
ประยกุตใ์ชร้วมอยูด่ว้ย  

2. ระบบท่ีน่าสนใจกบังาน HR ของ People 
Plus 
 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีน่าสนใจ (มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา, 2551) และ              
(พิมวรินทร์ กนรักสนัติ, 2556) มีดงัต่อไปน้ี 
 2.1 e-HR (Electronic Human Resource)  

เป็นบริการรูปแบบใหม่ท่ีช่วยให้การบริหาร
เวลาทาํงานของพนกังาน และ การจ่ายค่าตอบแทนได้
อย่างสะดวก ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ e-HR เป็น
บริการท่ีเหมาะสาํหรับองคก์รท่ีตอ้งการลดปริมาณงาน
ธุรการสําหรับแผนกบุคคลและตอ้งการลงทุนทางดา้น
ระบบ HRMS (Human Resource Management 
System) โดยขอบเขตการใหบ้ริการ e-HR  มีดงัต่อไปน้ี 
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1) Personnel Data Management ทาํหนา้ท่ี
บริการจัดเก็บและติดตามความเปล่ียนแปลงข้อมูล
พนกังานตลอดระยะเวลาการจา้งงาน 

2)  Payroll Service ทาํหนา้ท่ีบริการจดัทาํ
เงินเดือนพนกังาน คาํนวณภาษี และจดัทาํรายงานเพื่อ
ส่งกรมสรรพากร ประกนัสังคมธนาคาร และกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ 

3) Employee’s Attendance and Leave 
Management ทาํหน้าท่ีบริการจดัเก็บ และ บริหาร
ขอ้มูลเวลาการทาํงานของพนกังานรวมถึงการคาํนวณ
รายไดแ้ละส่วนหกัท่ีเก่ียวกบัเวลาทาํงาน 

4)  Benefit Management หนา้ท่ีบริการบริหาร
การจ่ายสวสัดิการทุกประเภทของพนกังาน 

5) Performance Appraisal ทาํหนา้ท่ีบริการ
จดัเกบ็ขอ้มูลการประเมินผลการทาํงานของพนกังาน 

6) Training & Development Management  
ทาํหน้าท่ีบริการจดัเก็บและติดตามความเปล่ียนแปลง
ของขอ้มูลการฝึกอบรมพนกังาน และ ผลการประเมิน
หลงัการอบรม พร้อมจดัทาํรายงานส่งกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน  

e-HRจึงเป็นบริการรูปแบบผสม ท่ีนาํขอ้ดีของ
บริการรับจดัทาํเงินเดือน (Payroll Outsourcing) และ 
บริการแบบ Shared Resource สําหรับ HRMS 
Software และ IT Infrastructure (Software as a 
Service) มารวมไวด้ว้ยกนั ในการใหบ้ริการลูกคา้เพียง
ส่งขอ้มูลพนกังานมายงัPeople Plus เพื่อดาํเนินการ
บันทึกและประมวลผล  แล้วจึงจัดทํารายงานสรุป 
เพื่อใหลู้กคา้สามารถนาํไปใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลหรือจดัส่ง
ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ  

นอกจากน้ีลูกคา้สามารถเขา้ดูขอ้มูลพนกังาน 
และสัง่พิมพร์ายงานยอ้นหลงัไดอ้ยา่งง่ายดายทางระบบ 
People Plus Web Application ซ่ึงทาํใหส้ามารถเขา้ไป
ตรวจสอบขอ้มูลพนกังานและสัง่พิมพร์ายงานยอ้นหลงั
ไดอ้ย่างไม่จาํกดัผ่านระบบ Web Application ของ 

People Plus จึงช่วยลดปริมาณงานธุรการของแผนก
บุคคล ลดความจาํเป็นในการฝึกอบรมพนกังานให้รู้จกั
วิธีใชง้านและวิธีดูแลระบบการจดัการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management System--HRMS)               
จะช่วยลดการลงทุนทางดา้นซอฟตแ์วร์ฮาร์ดแวร์และ
ทรัพยากรบุคคลท่ีใชใ้นการดูแลระบบ IT  ลดค่าใชจ่้าย
ในการลงทุนลดความจําเป็นในการให้บุคคลกรใน
องคก์รเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบั เช่น ขอ้มูลเงินเดือน 
โดยขอ้มูลจะถูกเก็บรักษาด้วยระบบการรักษาความ
ปลอดภยัและการ Backup ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.2 e-RC (Electronic Recruitment) 

ฟังก์ชันการทํางานในระบบน้ี  จะช่วยให้
ขั้นตอนการคดัเลือกผูส้มคัรเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเร่ิมจากการบนัทึกขอ้มูล
ใบสมคัร Online การคดัเลือกผูส้มคัรเพื่อทาํการ
สัมภาษณ์หรือทดสอบการทาํขอ้สอบ Online การทาํ
สัญญาการจา้งงาน การบนัทึกขอ้มูลพนกังานใหม่และ
การคํ้าประกนั เป็นตน้ ขั้นตอนการทาํงานใน Module 
น้ีจะเป็นไปตาม Workflow ท่ีกาํหนดเช่นเดียวกนั เช่น 
ระบบจะส่ง Alert Message เพื่อเตือนผูใ้ชถึ้งการทาํงาน
ในขั้นตอนต่างๆ สําหรับการคัดเลือกผู ้สมัคร ผู ้ใช้
สามารถกาํหนดเง่ือนไขการคดัเลือกไดด้ว้ยตนเองและ
สามารถทําการอนุมัติ และคัดเลือก ก่อนท่ีจะเข้าสู่
กระบวนการในการสมัภาษณ์จริง 
 2.3 ESS (Employee Self Service) 

เป็นการลดเวลาของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคลใน
การให้บริการข้อมูลแก่พนักงานระบบงานน้ีจึงถูก
ออกแบบข้ึนเพื่อใหพ้นกังานสามารถเรียกดูขอ้มูลต่างๆ
ได้ด้ ว ยตน เอ งโดยผ่ านทางระบบอิ นทร า เ น็ ต
(intranet)หรือ ทางเวบ็เพจ (webpage) โดยขอ้มูลท่ี
สามารถเรียกดูประกอบไปดว้ย ขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูล
เงินไดท่ี้จ่ายประจาํงวดการคาํนวณภาษีและรายละเอียด
ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น หน้ีสินคา้งชาํระ สวสัดิการท่ีมีสิทธิ
เบิก การประเมิน ผลการทํางานข้อมูลการลงเวลา
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ทาํงาน สิทธิการลาหยุดและขอ้มูลต่างๆของบริษทัท่ี
ตอ้งการเปิดเผยหรือแจง้ใหพ้นกังานทราบ ซ่ึงพนกังาน
สามารถบนัทึกคาํร้องต่างๆผา่นทางระบบ ไม่ว่าจะเป็น
การบนัทึกคาํร้องขอแก้ไขขอ้มูลส่วนตวั การบนัทึก
ใบลาการบันทึกคํา ร้องขอเบิกค่าสวัสดิการ  การ
ร้องเรียนเร่ืองต่างๆหรือแม้กระทัง่การยื่นใบลาออก
และการบัน ทึกแบบสอบถามการลาออก  ( exit 
interview) จากนั้นระบบจะทาํการส่งคาํร้องต่างๆต่อไป
ยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อทาํการอนุมติัโดยท่ีขั้นตอนการ
ทาํงานต่างๆของระบบน้ีจะเป็นไปตาม Workflowท่ี
ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดข้ึนเอง 
 2.4 MSS (Manager Self Service) 

ระบบงานน้ีเป็นการทาํงานควบคู่ไปกบัระบบ 
Employee Self-Service เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่
ผูบ้ริหารในการอนุมัติคาํร้องต่างๆ และแจ้งผลการ
อนุมติัให้พนกังานทราบทาง E-mail ซ่ึงขั้นตอนการ
ทาํงานของระบบก็จะเป็นไปตาม Workflow ท่ีผูใ้ช้
กาํหนดเช่นกนัสําหรับการอนุมติัคาํร้องผูบ้งัคบับญัชา
สามารถมอบหมายสิทธิให้บุคคลอ่ืนทาํการอนุมติัแทน
หรือขา้มขั้นตอนการอนุมติัไปก่อนในระหว่างท่ียงัไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากน้ีผู ้บังคับบัญชายงั
สามารถเรียกดูขอ้มูลส่วนตวัและประวติัต่างๆยกเวน้
ข้อมูลรายได้ของผู ้ใต้บังคับบัญชาได้อีกด้วย  และ
เพื่อให้การส่ือสารกับพนักงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถใชฟั้งกช์นัในการส่งขอ้ความ
หรือจดหมายต่างๆทาง E-mail ไปยงักลุ่มพนักงาน
จาํนวนมากตามเง่ือนไขท่ีระบุได ้
 2.5 Time Attendance System  

เป็นระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน  (Time 
Attendance System) คือระบบท่ีใชส้าํหรับบนัทึกเวลา
การเขา้ทาํงานและเลิกงาน ในอดีตอยู่ในรูปแบบของ                   
การเซ็นช่ือ หรือการใชเ้คร่ืองตอกบตัรเพื่อบนัทึกเวลา 
ฝ่ายบุคคลจะต้องใช้เวลามากในการสรุปรวบรวม
ชั่วโมงการทํางานเพื่อทํา เ ร่ือง  การจ่ายเ งินเดือน 

(Payroll) บางบริษทันําเอาอุปกรณ์บันทึกเวลา
อิเล็คทรอนิคส์มาใชเ้พื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โดย
ใชเ้คร่ืองรูดบตัรแบบรหสับาร์โค๊ด (Barcode System) 
หรืออาจใชบ้ตัรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card) ซ่ึงทั้ง
สองระบบจะช่วยให้ การประมวลผลบตัรตอกทาํได้
รวดเร็วอยา่งมาก 

แต่ยงัมีปัญหาบางประการที่ระบบทั้ งสอง
แบบไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ เช่น ปัญหาของ
เคร่ืองรูดบัตรทั้ งแบบแม่เหล็กและบาร์โค๊ดนั้ น ไม่
สามารถป้องกนัการบนัทึกเวลาแทนกนัได้ พนักงาน
อาจฝากบัตรของผู ้ อ่ืนมา รูดลง เวลาแทนกันได ้
นอกจากน้ีการปลอมแปลงบตัรของทั้งสองระบบทาํได้
ง่ายจึงไม่ปลอดภยัท่ีจะนาํระบบดงักล่าวมาใชง้าน  

ในปัจจุบนั จึงมีการนาํเทคโนโลยเีก่ียวกบัการ
ต ร ว จสอบ  บุ ค ค ลด้ ว ย ล า ย น้ิ ว มื อ  ( Fingerprint 
Identification Technology) ทาํใหก้ารตรวจสอบบุคคล
ทาํไดแ้ม่นยาํมากข้ึนเน่ืองจากลายน้ิวมือ (fingerprint) 
ของคนจาํนวน 600 ลา้นคน อาจมีโอกาสท่ีลายน้ิวมือ 
(fingerprint) จะซํ้ ากนัไดเ้พียง 1 คู่เท่านั้นอย่างไรก็ดี 
การใช้ลายน้ิวมือในการบันทึกลงเวลานั้ น ควรต้อง
เลือกรูปแบบของหัวอ่านและหน้าสัมผสัหัวอ่านให้
เหมาะสม กบัสภาพการใชง้าน และจาํนวนพนกังานท่ี
มีโดยประเภทหัวอ่าน ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
มกัจะเป็นแบบใช้แสงออปติคอล (Optical) และ
บนัทึกภาพบนอุปกรณ์รับภาพแบบ CMOS หรือแบบ 
CCD กไ็ด ้

อีกทางเลือก สําหรับองค์กรท่ีไม่กังวลเร่ือง
การบนัทึกลงเวลาแทนกนั ก็คือการใช้บตัรแบบทาบ
โดยปราศจากการสัมผสักบัตวัเคร่ืองอ่าน (Contactless 
Smart Card) ซ่ึงไดถู้กนาํมาใชง้านในส่วนของระบบ
ควบคุมการผ่านเขา้ออกประตูและบนัทึกเวลาการเขา้
ออกงาน กนัอยา่งแพร่หลาย เพราะการตรวจสอบทาํได้
แม่นยาํและรวดเร็ว โดยบตัรท่ีใชจ้ะเป็นรูปแบบ RFID 
ซ่ึงภายในตวับตัรจะมีหมายเลขประจาํบตัร ไม่สามารถ
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ปลอมแปลงได้ โดยส่วนใหญ่ จะใช้บัตรท่ีเรียกว่า 
Proximity Card ซ่ึงใชค้วามถ่ียา่น 125 KHz และอีก
ประเภทหน่ึงเรียกว่าบตัร Mifare Card ซ่ึงใชย้่าน
ความถ่ี 13.5 MHz ซ่ึงบตัรประเภทน้ี สามารถเขียน
บนัทึกขอ้มูลลงบนบตัรไดด้ว้ย รวมทั้ง สามารนาํไปใช้
งานร่วมกบัระบบอ่ืนๆ เช่น บตัรจอดรถ คูปองอาหาร 
ประวติัสมาชิก เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีระบบ Face Scan หน่ึงใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดย ั้ ง  เพื่อการ
ประมวลผลท่ีรวดเร็วและแม่นยาํดว้ยประสิทธิภาพของ 
Multi-processor 594 MHz ความเร็วสูงมาพร้อมกบั
กลอ้งอินฟราเรดความแม่นยาํสูงซ่ึงช่วยให้จบัภาพได้
อย่างรวดเร็วสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมท่ีมืด                        
ซ่ึงมาพร้อมกบัจอภาพสีขนาด3.5 น้ิว โดยเคร่ืองแสกน
ใบหน้า เพื่อการลงเวลาทาํงานและควบคุมประตูปิด
เปิดโดยเคร่ืองแสกนใบหนา้มีความเร็วในการอ่านและ
มีความแม่นยาํสูงสุดในปัจจุบนั รวมทั้งเป็นท่ียอมรับ
แพร่หลายทัว่โลกอีกดว้ย 

3.เครือข่ายสังคมออนไลน์กบัการคดัเลือกคน
รุ่นใหม่ 

ในยุคท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่ิงท่ีขาด
ไม่ได้สําหรับแรงงานรุ่นใหม่ นักบริหารทรัพยากร
มนุษยจึ์งคน้พบว่าขอ้มูลท่ีมาจากช่องทางน้ีมีประโยชน์
มหาศาลท่ีช่วยในการคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงานดว้ย  
เพราะในเครือข่ายน้ีผูส้มคัรไดแ้สดงตวัตนออกมาอยา่ง
เต็มท่ีจนทาํให้สามารถใช้ขอ้มูลมาประเมินคุณสมบติั
ของผูส้มคัรได้เป็นอย่างดีนักทรัพยากรมนุษยใ์นยุค
ดิจิทลั จึงมีแหล่งอา้งอิงท่ีดีเทียบกบัแหล่งอา้งอิงเดิมๆ 
ท่ีมกัถูกระบุไวใ้นใบสมคัรของผูส้มคัรงานแบบในยุค
ก่อนหนา้น้ีท่ีผา่นมา 
 จากผลการทดลองร่วมของ Northern Illinois 
University, University of Evansville และAuburn 
Universityในสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงผลการทดลองไดรั้บการ
ตีพิมพใ์น Journal of Applied Social Psychology ใน

เดือนพฤษภาคมปี 2012 (Cisco, 2012) สรุปผลการ
ทดลองท่ีน่าสนใจว่าคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของ
ผูส้มคัรงานท่ีถูกประเมินผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
นั้ น มีความสัมพันธ์ อย่ า ง มีนัยสํ าคัญกับผลการ
ปฏิบติังานจริงและความเหมาะสมท่ีจะถูกจา้งของตวั
ผูส้มคัรงานเอง 
 วิธีการทดลองดงักล่าวทาํโดยให้ผูป้ระเมิน 3 
คนคือ อาจารย์ 1 คนกับนักศึกษา 2 คนนั่งดู Profile 
ของนัก ศึกษาบนเฟซบุ๊ ค  ทั้ ง รูปและ ส่ิง ท่ีโพสต ์
กิจกรรมการแสดงออก รวมทั้ง การแสดงความเห็นใน
ด้านต่างๆ แล้วจากนั้ น จึงให้ผู ้ประเมินให้คะแนน
คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพสําคญั 5 คุณลกัษณะ (Big 
Five Traits) ไดแ้ก่การแสดงออก (Extraversion) การ
ยอมรับฟังความเห็นผูอ่ื้น(Agreeableness) การรู้จัก
ไตร่ตรอง(Conscientiousness) ความมัน่คงทางอารมณ์ 
(Emotional Stability) และการเปิดกวา้ง (Openness) 
จากนั้น 6 เดือนต่อมานกัวิจยัไดน้าํเอาผลการประเมิน
การทาํงานของนักศึกษาแต่ละคนท่ีส่งมาจากนายจา้ง  
มาประกอบเขา้กบัการประเมินในขั้นตอนแรกส่ิงท่ีพบ
คือมีความสอดคล้องกันอย่างมากระหว่างผลการ
ประเมินจากนายจ้างกับผลการประเมินคุณลักษณะ
ต่างๆ ท่ีไดจ้ากการนั่งดู Profile ของคนเหล่านั้นบน
เครือข่ายสงัคมออนไลนข์องเฟซบุค๊ (Facebook) 

อย่างไรก็ ดี  แม้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ดังกล่าวจะมีประโยชน์ในด้านการเป็นตัวช่วยใน
กระบวนการคดัเลือกคนรุ่นใหม่ แต่มีความจาํเป็นท่ี
ตอ้งใช้อย่างระมดัระวงั เพื่อมิให้เกิดอคติต่อผูส้มคัร
หรือเป็นการใช้ขอ้มูลท่ีจาํกดัเพียงบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มาตดัสินตวัตนทั้งหมดของผูส้มคัร เช่น รูป
ของผูส้มคัรท่ีแสดงท่าทางหรือมีกิริยาอาการแปลกๆ ท่ี
ไม่ค่อยเหมาะสมในงานสังสรรค์กับเพื่อนอาจไม่ได้
หมายความว่าผู ้สมัครจะมีพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจ 
หากแต่อาจเป็นคนกลา้แสดงออกหรือเขา้สังคมไดดี้ก็
ได้  นอกจากนั้ นการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์ควรอยู่ในขอบเขตท่ีไม่ล่วงละเมิดความเป็น
ส่วนตวัของผูส้มคัรในแต่ละรายดว้ย 
 
ระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

งานบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นยุคศตวรรษท่ี 
21(ประเวศน์มหารัตน์สกุล, 2550) และ (เสกสิทธ์ิ      
คูณศรี ,  2552) คือ  งานท่ีถูกขับเคล่ือนด้วยการใช้
เคร่ืองมือในการบริหารสมยัใหม่ การเพิ่มศกัยภาพใน
การบริหารงานประจํา และเพิ่มบทบาทในการเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ผู ้บริหารระดับสูง ดังนั้ น
วิธีการท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมาย คือ การทาํให้
ภ า ร กิ จหลักขอ ง ง านบ ริห า รท รัพย ากรม นุษย์
เปล่ียนแปลงไปตามแนวคิดใหม่ ซ่ึงอาจต้องเปล่ียน
กรอบความคิดแบบเดิม ตอ้งพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
เป็นรูปแบบใหม่ เหมือนกบัรูปพีระมิดหัวกลบั โดยจะ
เห็นวา่ มีแนวโนม้สูงมากท่ีงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
แบบปัจจุบนั ซ่ึงมีภารกิจงานประจาํท่ี คือ 80% ของ
งานบริหารผู ้บริหารตามฟังก์ชันหลักต่างๆ  เ ช่น 
ระบบงานเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ ระบบฝึกอบรม
พนักงาน ถูกเปล่ียนทดแทนด้วยระบบ Outsourcing 
หรือถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ และท่ีสาํคญั
งานใหม่ๆ ท่ีจะเพิ่มเขา้มา คือ งานในเชิงของการใชก้ล
ยุทธ์เพื่อพฒันาองค์กรตามระบบงานอนาคต โดยใช้
เคร่ืองมือสมยัใหม่มาบริหารคนและองคก์ร โดยจะเห็น
ไดว้่า ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
ภายในทศวรรษน้ี ซ่ึงจะเป็นงานท่ีท้าทาย  มีความ
ทนัสมยั มีบทบาทต่อการเพิ่มประสิทธิภาพองคก์รให้
สูงข้ึน และจะช่วยปฏิวติัภาพลกัษณ์ในวิชาชีพน้ีให้ดูดี
ยิง่ข้ึน 

เทคโนโลยี 3G เป็นตน้ไปนั้นเป็นเทคโนโลยี
ท่ีมีความสามารถในการรับส่งขอ้มูลด้วยความเร็วสูง 
และกาํลังเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากในเมืองไทย ด้วย
ความสามารถให้บริการเสียง รูปภาพ แผนท่ี และการ
ส่ือสารท่ีเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟ เทคโนโลยท่ีีรองรับ 

3G ข้ึนไปไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคล่ือนท่ี อุปกรณ์
Tablet เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์พกพาท่ีจะช่วยให้
ชีวิตประจาํวนัสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ดีงาน
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้นมกัเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินการด้านเอกสารจาํนวนมากเช่น ใบลา ใบขอ
อนุมติัทาํงานล่วงเวลา การขอหนงัสือรับรองเงินเดือน
การขออนุมติัการใชร้ถบริษทั การขอไปฝึกอบรมทั้งใน
และนอกสถานท่ีซ่ึงการดาํเนินการเอกสารเหล่าน้ี ซ่ึง
หากใช้เป็นกระดาษ ในบางคร้ังต้องเสียเวลาในบาง
ขั้นตอน เพื่อรอในการขออนุมติัจากผูบ้ริหาร เน่ืองจาก 
ผูบ้ริหารมกัจะไม่ค่อยมีเวลาหรือเดินทางอยูต่ลอดเวลา 
ดงันั้น การใชเ้ทคโนโลยเีครือข่ายความเร็วสูงน้ี จะช่วย
ให้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลไดโ้ดยง่ายจากทุกท่ีทุกเวลาโดย Application ท่ี
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
เช่น ระบบ Employee/Manager Self Service เป็นระบบ
สําหรับผูใ้ช้ท่ีอยู่ในกรุงเทพหรือผูใ้ช้ท่ีต้องเดินทาง
ต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศเป็นประจาํ โดยระบบจะ
สนองตอบต่อการดาํเนินการทางดา้นเอกสารผ่านทาง
เวบ็ เพื่อสร้างความสะดวกใหก้บัผูใ้ชแ้ละสามารถจูงใจ
ให้องค์กรลงทุนเพิ่มได้เพราะช่วยให้การดาํเนินการ
เอกสารเป็นไปอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมาก ข้ึนอีกทั้ ง  ย ัง ช่วยประหย ัด
ค่ าใช้ จ่ ายการดํา เ นินการ เ น่ืองจาก  เทคโนโลยี
โทรคมนาคม และการติดต่อส่ือสารในอนาคตนั้น ช่วย
ลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางช่วยใหก้ารประชุม 
Online สามารถทาํไดอ้ยา่งง่ายดาย มีความรวดเร็วและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเดินทางไปพบกัน
โดยตรง 

การ เพิ่ มศักยภาพโดยการให้ความ รู้กับ
บุคลากรเพิ่มเติม สามารถใช้หลกัสูตรการเรียนแบบ
ออนไลน์หรือ Massive Open Online Course (MOOC) 
(นํ้ าทิพย ์วิภาวิน, 2557) คือหลกัสูตรท่ีสามารถสมคัร
เรียนไดฟ้รี สามารถรองรับผูเ้รียนไดจ้าํนวนมหาศาล 
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โดยสามารถเ รียนผ่านเว็บไซต์ผ่านระบบ
ก า ร ศึ กษ าท า ง ไ กล  ร วมทั้ ง  ส าม า ร ถ ท่ี อ อก ใบ
ประกาศนียบัตรหลังจากผ่านการประเมินจากการ
ทดสอบออนไลน์ได ้ซ่ึงเป็นระบบเปิด เรียนไดแ้บบเสรี 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ ท่ีช่วยพฒันาคุณภาพของ
บุคลากรได้อีกวิธีหน่ึง อีกทั้ งยงัช่วยลดต้นทุนให้กับ
องคก์รในการฝึกอบรมไดอ้ยา่งมหาศาล 

 
บทสรุป 
 หน่วยงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดา้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าไปใช้ในการบริหาร
จดัการองคก์รย่อมสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั และสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในองคก์รได้
อยา่งต่อเน่ือง 
 การต่อสู้เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบดา้นธุรกิจใน
ทุกวนัน้ีจึงเป็นการต่อสู้ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด หากหน่วยงานใดมีขอ้มูลข่าวสาร
และสารสนเทศจํานวนมาก  แต่ไม่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่สามารถทาํให้
องค์กรประสบความสําเร็จได้ดังนั้ น หากองค์กรใด
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพแลว้ ก็จะทาํให้
สามารถดึงความสามารถของบุคลากรภายในองคก์รมา
ใช้ได้อย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการขบัเคล่ือน
องคก์รไดใ้นทุกมิติ เปรียบเสมือนฟันเฟืองของเคร่ืองจกัร
ท่ีสามารถหมุนโดยไม่มีวนัหยุด ก่อให้เกิดการสร้างผล
กาํไรให้กบัหน่วยงานอยา่งมหาศาล และเม่ือพนกังานได้
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดีแลว้ ก็จะนาํมาซ่ึงขวญัและ
กาํลงัใจท่ีดีของบุคลากรในองคก์ร เพื่อท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี
ของตนเองต่อไปอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ และทาํให้
องคก์รสามารถพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 ดงันั้น จึงควรมีการนาํเอาเทคโนโลยีไปใชเ้พื่อ
ช่วยในการพฒันาองคก์ร เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ได้
ยากอย่างปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การนาํเทคโนโลยีไปใช้
ในการพฒันาองคก์รใหส้าํเร็จก็ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของ
ปัจจัยภายในองค์กรหลายด้าน  ได้แ ก่  ฮา ร์ดแว ร์ 
ซอฟต์แวร์  ข้อมูลและสารสนเทศ  ฐานข้อมูล ระบบ
เครือข่ายการส่ือสาร ความซับซ้อนของกระบวนการ
ทาํงาน บุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ และท่ี
สาํคญัคือผูใ้ช ้ตอ้งมีการยอมรับและใชง้านเทคโนโลยไีด้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
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รูปแบบการเรียนบนเวบ็ตามทฤษฏีการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
เพือ่ทกัษะการแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษา มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชีย 

Web-Based Learning Model by Using Brain Based Theory 
For Student’s Problem Solving Skill, Eastern Asia University 

 
                                                                                                                                 สุคนธ์ทิพย ์ทินาภรณ์  มณฑิรา พนัธุ์อน้ สุคนธ์ทิพย ์คาํจนัทร์ และ ปัมาภรณ์ ธรรมทตั 

บทคดัย่อ 
    การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรียนบนเวบ็ตามทฤษฏีการสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน  เพื่อ
พฒันาทกัษะการแกปั้ญหาในรายวิชาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียและศึกษาผล
การใชรู้ปแบบการเรียนบนเวบ็ตามทฤษฏีการสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัอีส
เทิร์นเอเชียท่ีลงทะเบียนรายวิชา พาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 35 คน ผูว้ิจยัใช้
สถิติทดสอบ คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบผลการทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้    
t-test แบบ Dependent ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนบนเว็บท่ีพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีเน้นการสนับสนุน
สภาพแวดลอ้มท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีดีข้ึน โดยนาํกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้
สมองเป็นฐานช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนในรายวิชาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบด้านกระบวนการ
ประกอบดว้ย (1) สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีผอ่นคลาย   (2) กระตุน้ความรู้เดิมเช่ือมโยงความรู้ใหม่ (3) การทาํใหจ้ดจ่อใน
ส่ิงเดียวกนั (4) แกปั้ญหาดว้ยการเรียนรู้ และใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนคะแนนเฉลี่ยรวมทุกดา้นเท่ากบั 
4.43 อยู่ในระดับดี  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชก้ารเรียนการสอนบนเวบ็ท่ีพฒันาข้ึนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีสูงข้ึน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
คาํสําคญั: รูปแบบการเรียนบนเวบ็ทฤษฏีการเรียนการสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน, ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์,  
                ทกัษะการแกปั้ญหา 

Abstract 
The purpose of this research were (1) to study and develop Web-based Learning Model by using brain based 

theory and taking the results to develop the student’s problem solving skill in E-Commerce  course and (2) to study 
the result  of brain based theory by using Web-based Learning Model. The sample group consisted of 35 students 
studying in E-Commerce course at Eastern Asia University of the second semester, Academic Year 2013.  The 
statistics used included means, standard deviation and dependent t-test to compare the result between before and after 
learning. The results were found that (1) Web-based Learning Model focus on the supported environment which 
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motivate learner to achieve the learning outcome and problem solving skills using learning processes based on Brain-
based theory help activities in E-Commerce  course.  The learning processes have 4 components including the 
creation of relaxing environment, the linking knowledge activation to the new one, the concentration in the same 
thing and the problem solving by learning.  The result of the development of Web-based Learning Model was 
assessed by the specialist.  The average score of assessment result was 4.43 which was at the high level. (2) The 
comparison of the achievement scores before and after learning was founded that after using the development of 
Web-based Learning Model, the learners’ problem skill scores increased significantly at .05 level. 

Keywords: web-based learning brain-based theory, electronic media, problem solving skill  
 
 
บทนํา 
     จิตภายในซ่ึงเร่ิมตั้งแต่เด็กและส่งผลถึงบุคลิกภาพ หรือ
ท่ีมีอยู่ในตัวตนควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดการนํา
ความรู้และความสามารถท่ีมีอยูภ่ายในมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ีดงั
คาํกล่าวท่ีวา่ “เดก็เป็นศกัยภาพของอนาคต จิตภายในของ
เด็กจะปูทางไปสู่ การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพในอนาคต” 
(อารี สัณหฉวี, 2552 หน้า 19-20) ดงันั้น การปฏิรูป
การศึกษาเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาทั้ งกระบวนการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการพฒันา
ประเทศและการสร้างคนท่ีพึงประสงค์ได้ในอนาคต 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียเป็นมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ 
ส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการเรียน 
การสอนตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
จัดเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผู ้เรียนค้นพบเอกลักษณ์ 
ศกัยภาพ จุดเด่น จุดดอ้ย และความถนดัของตน เพราะส่ิง
น้ีจะทาํให้แต่ละคนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมี
เสถียรภาพทางอารมณ์ จนไม่จาํเป็นตอ้งเลียนแบบผูอ่ื้น
และไม่ตอ้งอิจฉาริษยาผูอ่ื้น ซ่ึงจะมีผลทาํใหแ้ต่ละคนมีพลงั
สร้างสรรคส่ิ์งท่ียิง่ใหญ่แก่สังคมได ้(เกรียงศกัด์ิ, 2537 หนา้ 
14) สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 

หมวด ๔ มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และศกัยภาพ การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการใช้
สมองเป็นฐานเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตนเอง
และจะส่งผลต่อการเรียนท่ีดีข้ึน 
 การสอนตามทฤษฏีสมองเป็นฐาน Caine, R. N., 
& Caine, G. (1994) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอน  เพื่อให้เ อ้ือต่อการเรียนรู้ของสมองว่าด้วย  (1) 
บรรยากาศท่ีสร้างความรู้สึกต่ืนตัว  และผ่อนคลาย 
(Relaxed Alertness) หอ้งเรียนมีบรรยากาศของความเป็น
มิตร  การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน  ผู ้สอนและผู ้เ รียน
ช่วยกันจดัสภาพห้องเรียนให้ต่ืนตวัโดยกระตุน้คาํถาม 
พู ด คุ ย  (2) มี ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี ใ ห้
ประสบการณ์หลายอย่าง ทาํให้เกิดการซึมซับในการ
เรียนรู้ (Orchestrated Immersion in Complex 
Experience) เช่น การทาํงาน คน้ควา้ดว้ยตนเอง มีการเรียน
แบบบูรณาการ (3) มีกระบวนการจดักระทาํโดยตรงกบั
ประสบการณ์ (Active processing of experience) ช่วยให้
ผู ้เรียนได้เข้าใจความหมายของประสบการณ์ ทําให้
สามารถสร้างรูปแบบและความรู้  ดังผลการวิจัยของ 
รุ่งโรจน์ (2554) เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
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1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.ทกัษะการแกปั้ญหา 

สมองเป็นฐาน พบว่า เม่ือนํารูปแบบการสอนโดยใช้
สมองเป็นฐานมาใชก้บัผูเ้รียนส่งผลให้ผลการเรียนของ
นัก ศึกษาสูง ข้ึนกว่ าก ลุ่มผู ้เ รี ยนแบบปกติ  การจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้เป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีกระตุน้ความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้และพฒันาตนเอง  
 รายวิชาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นรายวิชาหน่ึง
ในหมวดวิชาเฉพาะ ท่ีสาขาคอมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ  สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ  ในระดับอุดมศึกษา 
กําหนดต้องเ รียนรายวิชาน้ี  ซ่ึง เ น้ือหาของรายวิชา
เก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ทางการคา้ การออกแบบและพฒันา
เว็บไซต์ด้านการค้าผ่านโลกออนไลน์ ส่วนหน่ึงของ
จุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถออกแบบและ
พฒันาเวบ็ไซตก์ารคา้อิเล็กทรอนิกส์ได ้แต่จากการสอน
นักศึกษา พบปัญหาว่า ผูเ้รียนไม่สามารถ แก้ปัญหาใน
การวิ เคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายของตนเอง  หรือวิเคราะห์การ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ทางการคา้ให้ดึงดูดความสนใจ
ของผูเ้ขา้ใชร้ะบบได ้ซ่ึงถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัในการ
เรียน รายวิชาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

 ผูว้ิจยัเห็นว่าการนาํการจดัรูปแบบการเรียนบน
เว็บตามทฤษฏีการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
เพื่อการแกปั้ญหา เป็นกระบวนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
สําคัญโดยผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งท่ีเป็นความจริงและความคิดสร้างสรรค ์
การสะท้อนความคิด สุดท้ายคือการแสดงออกในเชิง
ศิลปะส่งผลต่อประสิทธิภาพของผูเ้รียนท่ีสูงข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการนํา
องคค์วามรู้ด้านการใช้สมองเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ใน
การจดักระบวนการเรียนการสอนโดยมีวตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนบนเวบ็ตามทฤษฏี
การสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน  เพื่อพฒันาทักษะการ
แก้ปัญหาในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

2. ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนบนเวบ็ตาม
ทฤษฏีการสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน เพื่อพฒันาทกัษะ
การแกปั้ญหาในรายวิชาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์หลงัการ
ทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
                                                   ตวัอสิระ                                                        ตวัแปรตาม 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

วธีิการสอน 
การสอนบนเวบ็ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

1.สร้างแวดลอ้ม       3.ทาํใหจ้ดจ่อ 
2.กระตุน้   4.แกปั้ญหา 

การสอนโดยวธีิปกติ 
1. สอนเน้ือหา 
2. ลงมือปฏิบติั 
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สมมติฐานการวจัิย 
 1. รูปแบบการเรียนบนเวบ็ตามทฤษฏีการเรียน
การสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพฒันาทกัษะการคิด
แกปั้ญหารายวิชาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ผลการ
คิดแกปั้ญหาของผูเ้รียนหลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลอง 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวิจยั
ดงัน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทร์ินเอเชีย  คณะ
บริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 37 คน 
ท่ี ล ง ท ะ เ บี ย น  0 0 2 3 7 4 2 2  ก า ร จั ด ก า ร พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจระหว่างประเทศ และ 00938418 
เทคโนโลยีการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยการวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเป็นนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 30 คน ตามหลักการ
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแนวคิดของ Krejcie & 
Morgan (1970 อา้งถึงใน ศิริชยั กาญจนวาสี, 2554) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เ ป็ น บ ท เ รี ย น บ น เ ว็ บ ท่ี พัฒ น า ขึ้ น แ ล ะ
แบบทดสอบตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 สร้างแวดลอ้มให้ผูเ้รียนรู้สึกผ่อนคลาย 
กิจกรรมการสอน สอบถาม พูดคุย ก่อนเขา้สู่บทเรียน
เพื่อให้ผูเ้รียนรู้สึกสบาย ไม่รู้สึกกงัวลกบัการเรียน ผูว้ิจยั
สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 2 กระตุน้ความรู้เดิมและสร้างความรู้ใหม่ 
กิจกรรมการสอน  พูดคุยเน้ือหาเดิมท่ีเรียนผ่านเพื่อ
เช่ือมโยงความรู้เก่าก่อนเร่ิมเรียนความรู้ใหม่ โดยให้
ผูเ้รียนเร่ิมทาํแบบทดสอบก่อนเรียนบนเวบ็ท่ีพฒันาข้ึน 

ขั้นท่ี 3 ทาํให้ผูเ้รียนจดจ่อกบัเน้ือหาและมุ่งมัน่
ในการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน ให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหา
ใหม่ผ่านบทเรียนบนเวบ็ท่ีประกอบดว้ย เน้ือหาบทเรียน 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบในการเรียนรู้แต่ละ
บท ผูว้ิจยัสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 

ขั้ นท่ี  4  การแก้ปัญหาเป็นการฝึกให้ผู ้เ รียน
สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเอง กิจกรรมการสอน ผูเ้รียน
ศึกษาเน้ือหาบทเรียนผา่นเวบ็ ครบทุกหน่วยเรียน และทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียนผ่านเวบ็ ตามทกัษะการแกปั้ญหา 
4 ขั้นตอน คือ ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เสนอวิธีการ 
และตรวจสอบผลลพัธ์  

เคร่ืองมือชุดน้ีได้รับการตรวจคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 9 ท่าน โดยตรวจสอบ ดา้นเน้ือหา ดา้นการ
ออกแบบบทเรียนบนเว็บ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ไดจ้าก แบบทดสอบในบทเรียนแต่ละหน่วย
การเรียน และคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ
เรียน บทเรียนละ 10 ขอ้ ขอ้ละ 5 ตวัเลือก  
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ประเมินความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาแต่ละ
หน่วยการเ รียนกับจุดประสงค์การ เ รียนรู้สําหรับ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 2. หาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ ์80/80 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้นการ
แกปั้ญหาของผูเ้รียนก่อนทดลองและหลงัทดลอง โดยใช ้t-test 
แบบ dependent 

4. หาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ไดแ้ก่ ค่าอาํนาจจาํแนก (discrimination) ค่า
ระดบัความยาก (difficulty) ค่าความตรง (validity) เชิง
เน้ือหาโดยใชสู้ตร IOC ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดย
ใชสู้ตรคูเดอร์  ริชาร์ดสนั (KR-21)  
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ผลการวจัิย 
ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการเรียนบนเว็บตาม

ทฤษฏีการเรียนการสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน เพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดแก้ปัญหารายวิชาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ไดรั้บการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 9 ท่าน ประเมิน 3 
ดา้น  

1. ผลการประเมินความสอดคลอ้งระหว่าง
เน้ือหาแต่ละหน่วยการเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้
สําหรับผูเ้ช่ียวชาญ โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏดงัตาราง 1 

ตาราง 1  
ผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญด้านรูปแบบการเรียนบนเวบ็ตามทฤษฏีการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้ 
หัวข้อประเมิน                                                             X                                        SD                                ระดบั 
ด้านเนือ้หา   
1. จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัเน้ือหา                           4.22                                      0.67                                 ดี 
2. เน้ือหาครอบคลุม                                                  4.33                                      0.71                   ดี 
3. เน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน                                    4.22                                      0.67                                 ดี 
4. การลาํดบัดาํเน้ือหา                                                4.33                                      0.71                                ดี 
ด้านการแก้ปัญหา   
5. โจทยปั์ญหาเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา                 4.33                                       0.50                                ดี 
6. ความสอดคลอ้งระหวา่ง                                        4.33                                       0.73                                ดี 
    กิจกรรมกบัการแกปั้ญหา 
7. ส่ือการสอนเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา                 4.50                                       0.50                                ดี 
ด้านการจัดการเรียนการสอนบนเวบ็ 
8. การจดัการสอนท่ีพฒันาข้ึนช่วยใหน้กัศึกษา         4.56                                       0.73                              ดีมาก 
   เขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน 
9. การจดัการสอนท่ีพฒันาข้ึนทาํใหก้ารติดต่อ          4.78                                       0.44                             ดีมาก 
   ส่ือสารเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาระหวา่งผูส้อน 
   และผูเ้รียน 

10. การจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน                  4.67                                       0.50                              ดีมาก 
    ช่วยสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ 

           รวม                                                            4.43                                  0.19                               ดี 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ดา้น 
พบว่า ด้านการจดัการเรียนการสอนบนเว็บ ได้รับการ

ประเมินระดบัดีมาก เม่ือพิจารณารวมทุกดา้นเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.43 อยูใ่นระดบัดี 
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2. ประสิทธิภาพของบทเรียนการเรียนการสอน
ผ่านเวบ็ตามทฤษฏีการใชส้มองเป็นฐาน รายวิชาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 ซ่ึงผลการทดลองคร้ังน้ี ปรากฏว่า บทเรียนมี
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.69/84.86 

ตาราง 3  
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีพัฒนาขึน้ 

รายการ จํานวน (n) คะแนนเตม็ คะแนนรวม 
คะแนนระหวา่งเรียน (E1) หน่วยท่ี 1 35 10 7.69 
คะแนนระหวา่งเรียน (E1) หน่วยท่ี 2 35 10 7.94 
คะแนนระหวา่งเรียน (E1) หน่วยท่ี 3 35 10 8.29 
คะแนนระหวา่งเรียน (E1) หน่วยท่ี 4 35 10 8.23 
คะแนนระหวา่งเรียน (E1) หน่วยท่ี 5 35 10 8.20 
คะแนนทดสอบระหวา่งเรียน (E1)  35 50 80.69 
คะแนนทดสอบระหวา่งเรียน (E2)  35 50 84.86 

 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียน

บนเวบ็ท่ีพฒันาข้ึนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 22.14 
จากคะแนนเตม็ 50 คิดเป็นร้อยละ 44.28 และคะแนน
เฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 35.25 คิดเป็นร้อยละ 70.50 จาก
คะแนนเต็ม 50 คะแนน  เ ม่ือนําคะแนนเฉล่ียท่ีได้ไป
ทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่าคะแนนหลงัเรียน สูงกว่า 
คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิได้ผ่านการ
ทดลองใชแ้ละวิเคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่า
อาํนาจจาํแนก (B) ค่าความยากง่าย (P) และค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 1.00 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั พบว่า การจดัการเรียนการสอน
บนเว็บเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีช่วย
พฒันาใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน ส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนและผูส้อนส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา และสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าสนใจยิ่งข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียน

เกิดกระบวนการแกปั้ญหาไดสู้งข้ึนกว่าก่อนการทดลอง 
โดยมีตัวอย่างบทเรียนและผลการตรวจให้คะแนน
นกัศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรากร พรหมมณี, 
(2554) กล่าวว่า การเรียนโดยการนําคุณลักษณะของ
คอมพิวเตอร์และทรัพยากรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ร่ วมกับก ารออกแบบการสอน  มาใช้ ในการจัด
สภาพแวดลอ้มหรือกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน สาํหรับขั้นตอนการ
จัดการ เ รียนการสอนบนเว็บ  งานวิจัยของ  วิ ชุดา         
รัตนเพียร, (2545) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนบน
เวบ็ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียน (1) กระตุน้หรือเร้าใหน้กัเรียน
เกิดความสนใจกบับทเรียนและเน้ือหาท่ีจะเรียน (2) บอก
ให้นักเรียนทราบถึงวตัถุประสงค์ของบทเรียน (3)ช่วย
ทบทวนความรู้เดิมท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาบทเรียน (4) 
นาํเสนอบทเรียน (5) ช่วยช้ีแนวทางการเรียนรู้ (6) ทาํให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน (7) ให้ผลป้อนกลบั (8) 
ทดสอบความรู้ และ (9) จาํและนาํไปใช ้ดงัภาพ 1-4 ดงัน้ี 
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ภาพที ่1 แบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเขา้สู่บทเรียน 
 

 
ภาพ 2 ตวัอยา่งบทเรียนออนไลน ์
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ภาพ 3 ตวัอยา่งบทเรียนออนไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 4 ตรวจคาํตอบ หนา้จอผูส้อน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การวิจัยน้ีสามารถพฒันาต่อยอดในส่วน
ของขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
สมองเป็นฐาน เพื่อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา โดยการ
นาํระบบเสมือนจริงช่วยในการควบคุมและดาํเนินการ

สอนแทนอาจารย ์ซ่ึงอาจารยเ์ป็นผูเ้ตรียมทรัพยากรการ
เรียนรู้ผา่นคอมพิวเตอร์ใหก้บันกัศึกษา 

2. การพฒันางานวิจยัต่อยอดจากงานวิจยัช้ินน้ี
เป็นการเรียนการสอนท่ีนําระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เขา้มาช่วยในการบริหารจดัการชั้นเรียน ให้
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ผูเ้รียนสามารถเขา้มาเรียนจากสถานท่ีใดก็ได้ และมี
ระบบการตรวจสอบการเขา้เรียน การทาํแบบทดสอบ 

ต่อไป 
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สถานภาพทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของพระภกิษุ สามเณร 
และพทุธอาสา วดัปัญญานันทาราม 

The Status of Information Technology of the Monk, 
Novice and Volunteer at Wat Panyanantaram 

 
                                                                                                                     พิมลอร ตนัหนั  พระสุวฒัน์ สนฺติกโร  นนัทิยา จรูญแสง  เมตตา เปรมปรีด์ิ และ ธนิสสรา คงฉิม 

 
บทคดัย่อ  

จากการศึกษาวิจยัสถานภาพความรู้และความตอ้งการทางเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ สามเณรและ
พุทธอาสา วดัปัญญานนัทาราม จาํนวน 70 รูป/คน ใน 6 ดา้น คือ ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สารสนเทศ
และการส่ือสาร ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการติดต่อส่ือสาร ดา้นการรู้สารสนเทศ ดา้นงานดา้นเอกสาร ดา้น
การนาํเสนอดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นดารจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ โดยใชแ้บบสอบถาม 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนัในแต่ละดา้นตามระดบัการศึกษา 
โดยพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความรู้สูงกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาใน
ประเด็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อส่ือสารในโลกออนไลน์ การใช้ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ การ
ประเมินความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้งของเว็บไซต์ การจัดการแหล่งอ้างอิงท่ีมาจากอินเทอร์เน็ต และประเด็น
ความสามารถพื้นฐานในการสร้างงานเอกสาร ส่วนระยะเวลาการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานในแต่ละวนั และ
ประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ไม่มีผลต่อสถานภาพความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
คาํสําคญั: เทคโนโลยสีารสนเทศ, พทุธศาสนา, วดัปัญญานนัทาราม 
 
Abstract 
 The research aims to study the status of information technology of the monks, the novice and votary at Wat 
Panyanantaram. The research explored in the 6 issues: Basic knowledge in information and communication 
technology, the Use of information technology for communication, Information Literacy, Document management, 
Information and communication technology presentation and, Data and information management. The data were 
collected by questionnaire. The result of  the status of information technology of monk, the novice and the volunteer 
at Wat Yanyannantaram was been different by the education. 
 
Keywords:information technology, Buddhism,Wat Panyanantaram  
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ความนํา 
สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2552) จาก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.
2553 – 2556 ซ่ึงให้ความสําคญักบัการนาํความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาสาน
ประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ รวมทั้งพระพุทธศาสนาให้เกิดพลงัร่วมทุก
มิติทั้งด้านวิถีทางโลกและทางธรรม โดย “วดั” ซ่ึงเป็น
สถาบนัทางศาสนามีส่วนอยา่งมากในการดาํเนินกิจกรรม
ให้การศึกษาอบรมและร่วมพฒันาสังคม แต่การเผยแพร่
พระพุทธศาสนายงัให้ความสําคญักบัพิธีกรรมมากกว่า
การปฏิบติั และการพฒันาความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีเป็น
ผูน้าํในการเผยแพร่หลกัธรรมและหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้งสู่
สังคมยงัมีในจาํกดั สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซ่ึงตั้ ง ข้ึนเพื่อภารกิจในการบํารุงบํารุง  ส่งเสริมการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาจึงได้กําหนดแผ่นแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้ึน เพื่อพฒันา
องค์กรทางพระพุทธศาสนาให้ทันกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลก โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การ ส่ือสารมา เ ป็น เค ร่ือง มือในการพัฒนา  ดังใน
ขอ้กาํหนดวิสัยทศัน์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่ีว่า 
“พฒันาเทคโนโลยีสารเพื่อสนองกิจการพระพุทธศาสนา
ให้เจริญมัน่คง สร้างเครือข่ายคณะสงฆ ์เสริมส่ือหลกันาํ
พุทธธรรมจรรโลงวิธีชีวิตของปวงชน รังสรรค์พุทธ
มณฑลเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก” และไดร้ะบุ
ในยทุธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
โทรคมนาคมใน 5 ยทุธศาสตร์ โดยในยทุธศาสตร์ท่ี 1 ได้
ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ท า ง
พระพทุธศาสนาใหมี้ความรู้ มีทกัษะในการใชแ้ละพฒันา
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อความเท่าเทียมกนัประจาํปี พ.ศ.2555 
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศลการส่ือสารเพื่อความเท่า

เทียมกนั (2555) เร่ือง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารกบัพระพุทธศาสนา” (ICT for All Symposium 
2012 on ICT and Buddhism)ซ่ึงจดัข้ึนวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ 
โดยมีผู ้เข้าร่วมทั้ งพระภิกษุ และฆราวาสผูแ้ทนส่วน
ราชการ สถาบนัการศึกษา มูลนิธิ ชมรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีและการส่ือสาร รวมทั้ง
ประชาชนทัว่ไป  ได้มีความเห็นร่วมกันว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเขา้ถึงและเผยแพร่
พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง  ภายใต้บริบทและ
แนวโน้มของประชากรโลกที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์
เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้ นประเทศไทยควรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก 
และยงัเสนอให้จดัการอบรมแก่พระภิกษุ สามเณร และ
ผูส้นใจทัว่ไปโดยทัว่ไป เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการเขา้ถึงและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
รวมถึงกาํหนดแนวปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งตามพระธรรมวินยั และ
เสนอแนะใหส่้งเสริมและสนบัสนุนใหว้ดัท่ีมีความพร้อม
เป็นท่ีตั้งของศูนยก์ารเรียนรู้ไอซีทีของชุมชน และเป็น
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านระบบ e-learning 
รวมถึงจดัเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมดว้ย 

วัดปัญญานันทาราม  ตําบลคลองหก  อําเภอ
ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ในสถานะเป็นสถาบันทาง
พระพุทธศาสนา มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเพื่อเผยแพร่
ให้ความรู้เก่ียวกบัพระพุทธศาสนา และเป็นสถานปฏิบติั
ธรรมให้ประชาชนทั่วไป  ได้ให้ความสําคัญกับการ
พฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ 
สามเณรและฆราวาสที่ทาํงานในวดั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยั
อีสเทิร์นเอเชีย จึงจดัทาํโครงการบริการวิชาการใหก้บัวดั
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ปัญญานนัทาราม โดยก่อนขั้นตอนการวางแผนโครงการ  
คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบโครงการไดส้อบถามความตอ้งการ
การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พระภิกษุ สามเณร และบุคลากร วดัปัญญานันทาราม
พบว่าพระภิกษุ สามเณรและบุคลากรเหล่านั้น มีความ
ตอ้งการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลาย
โดยสามารถแยกเป็นกลุ่มๆ  ได้แก่  กลุ่มโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับการใช้งานในสํานักงาน  กลุ่ม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับการจดัการฐานขอ้มูล กลุ่ม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการผลิตส่ือ และกลุ่ม
คอมพิวเตอร์สําหรับการบริหารจดัการเวบ็เพจ  เป็นตน้  
ซ่ึงการบริการวิชาการในปีการศึกษา  2556 น้ี  คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ลือกใหค้วามรู้เก่ียวกบัการผลิต
ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยจะการอบรมการใช้
โปรแกรม Adobe PhotoShop และ โปรแกรม Adobe 
Illustrator เน่ืองจากพิจารณาเป็นว่าการใชง้านโปรแกรม
ทั้ งสอง น้ีผู ้ เ รี ยนไม่ต้องใช้ทักษะและความ รู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาก แต่เม่ือจดัการอบรมพบว่าผู ้
เข้า รับการอบรมมีปัญหาในการเ รียนรู้การใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากยงัขาดทกัษะพื้นฐานใน
การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาํให้ไม่สามารถการ
ใชเ้ทคนิคต่างๆ ของโปรแกรมทั้งสองไดต้ามท่ีกาํหนดไว ้
ทั้ งน้ีเน่ืองจากพื้นความรู้และกระบวนการในเรียนรู้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของพระภิกษุ สามเณร ท่ีเขา้รับ
การอบรมมีความแตกต่างกัน   ดังนั้ นคณะผู ้วิจัยจึง
ศึกษาวิ จัย เ ร่ื อง  “สถานภาพทางด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศของพระภิกษุ สามเณรและพุทธอาสา วดั
ปัญญานันทาราม” เพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้มาเป็น
แนวทางในการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับพระภิกษุ สามเณรและบุคลากรวัด
ปัญญานันทาราม ในปีต่อไปเพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมได้รับ
ความรู้และประโยชนม์ากท่ีสุด 

 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่ อ ศึกษาความ รู้พื้ นฐานด้าน เทคโนโลยี

สารสนเทศของพระภิกษุ สามเณรและพุทธอาสา วดั
ปัญญานนัทาราม 

2. เพื่อศึกษาความตอ้งการความรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของพระภิกษุ สามเณรและพุทธอาสา วดั
ปัญญานนัทาราม 
 
 แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยั
ได้ศึกษาเอกสารที่กล่าวถึงแนวคิดของแมคเคิลแลนด์
(1970 อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) เก่ียวกบั
สมรรถนะ ซ่ึงกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะ
ท่ี ดีของ บุคคลในองค์กรกับระดับทักษะ  ความ รู้ 
ความสามารถ โดยกล่าวว่า IQ และการทดสอบ
บุคลิกภาพยงัไม่เหมาะสมในการทาํนายความสามารถ
ห รือสมรรถนะของบุ คคลได้  เพร าะไม่ สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงออกมาก โดยสมรรถนะตาม
แนวคิดของแมคเคิลแลนด ์มี 5 ส่วน คือ 

1. ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะใน
เร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระสาํคญัสาํหรับวิชาชีพ  

2. ทกัษะ (skills) คือ ส่ิงท่ีตอ้งการให้ทาํได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะจะเกิดข้ึนจากการนํา
ความรู้พื้นฐานมาปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (self-concept) 
คือ เจตคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนเองเป็น 

4. บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล (traits) 
คือ  ส่ิ ง ท่ีอ ธิบายถึงบุคคลนั้ น  เ ช่น  บุคลิกเ ป็นผู ้นํา 
น่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

5. แรงจูงใจ/เจตคติ (motives/attitude) เป็น
แรงจูงใจหรือแรงขบัเคล่ือนภายใน ท่ีทาํให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีต้องการไปสู่เป้าหมายหรือความสําเร็จท่ี
กาํหนดไว ้
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ซ่ึ งการทดสอบสมรถถะทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ  นั้ นพบ
งานวิจัย “การพัฒนาตัวแบบรายการสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจําเป็นของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 
วิ ทย า เ ขต ปั ตต า นี ”  (ว าสนา  แผ้วชนะ ,  วัช ร ว ลี                 
ตั้งคุปตานนท์ และอ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบติั, 2555) ซ่ึงได้
ศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีจาํเป็นสําหรับการทาํงานสารงานของบุคลากร
สายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีโดยนําข้อมูลจากการวิ เคราะห์เอกสารและ
งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องเพื่อหารายการสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูป้ฏิบติังาน 
จากนั้นไดน้าํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม
และความจําเป็นและนํามาสร้างเป็นตัวแบบรายการ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT Competency Model) ท่ียอมรับไดว้่าเป็นสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจําเป็น
สํ าห รับการทํา ง านของ บุคล ากรสายสนับส นุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย
แบ่งกลุ่มสมรรถนะออกเป็น 6 ดา้น ประกอบดว้ยรายการ
สมรรถนะยอ่ย 116 สมรรถนะ  

จากการศึกษาดังกล่าว  ทําให้ผู ้วิจัยได้ทราบ
ขอบเขตของ  “สมมรรถนะทางด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับผูท่ี้มีภาระงานทัว่ไป" 
ควรประกอบด้วยสมรรถนะด้านใดบ้างเพื่อนํามาเป็น
แนวทางในการสร้างตัวแบบรายการทดสอบสภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ สามเณร 
และพทุธอาสา วดัปัญญานนัทาราม ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการอบรม เผยแพร่พุทธศาสนา ซ่ึง
ควรมีความรู้รอบในเทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐานในทุก
ดา้น 

ในปัจจุบันสถาบันต่างๆ  ได้นํา เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการดําเนินของสถาบัน ผูว้ิจัยได้

ศึกษาบทความของ Nicolas G. Carr (2007) กล่าวถึงการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศว่าองคก์รธุรกิจต่างๆ ในอนาคต
จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการ
ดํา เ นินงานทั้ งในการทํางานในสํานักงานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอ ร์พื้ นฐาน  เ ช่น  โปรแกรม
ประมวลผลคาํ (Word Processing) โปรแกรมคาํนวณ 
(Spreadsheets) โปรแกรมรับ-ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-mail) และโปรแกรมเรียกดูขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต 
(Web browsing) เป็นตน้ นอกจากน้ีองคก์รธุรกิจยงัลงทุน
เร่ืองการจดัเก็บขอ้มูลในเครือข่ายเพื่อให้องคก์รอ่ืนท่ีทาํ
ธุรกิจร่วมกนัสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวผลิตผลภณัฑข์อง
องคก์ร หรือใชข้อ้มูลเพื่อให้บริการลูกคา้ จากบทความน้ี
พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการดาํเนินงาน
ขององค์กรในทุกส่วน ในวดัก็เช่นเดียวกัน วดัจัดเป็น
สถาบันหรืองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการ มีการจัดทํา
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศาสนาท่ีมีพุทธศาสนิกชนเขา้มามี
ส่วนร่วมจาํนวนมาก ดงันั้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
จึงเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการดาํเนินงานของวดั
เช่นกนั 

นอกจากน้ีผูว้ิจัยได้ศึกษางานวิจัยเก่ียวกบัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศในเผยแพร่พทุธศาสนา ในงานวิจยั
ของ เร่ือง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่
ธรรมะ” (ยุพาพร องักุรวานิช, 2550) ผลการวิจยับทบาท
วดัพระธรรมกายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคตพบว่าการวางแผนเพื่อรองรับการขยายงานเผยแผ่
พระพทุธศาสนาทัว่โลกในอนาคตในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
นาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
ประเมินผล การแก้ปัญหา แผนปฏิบัติงาน การเผยแผ่
ขอ้มูล การวางแผน การปรับตวัรับเทคโนโลย ีการเตรียม
กาํลงัคน เป็นตน้ ลว้นเป็นตวัแปรท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อ
ก า รดํา เ นิ น ง าน เ ผ ยแผ่พ ระพุ ทธศ าสนาของวัด
พระธรรมกายในฐานะองคก์ารสาธารณะทางศาสนา  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าสํานักเผย
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แผ่  และหัวหน้างานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดงให้เห็นว่า  วดั
พระธรรมกายมีการวางแผนระบบงานเพื่อรองรับการ
ขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัว่โลกในอนาคต  โดย
มุ่งเน้นท่ีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสําคัญ   ทั้ ง
บุคลากรภายในวดั บุคลากรภายนอกทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศท่ีเป็นคนในพื้นท่ีศูนยส์าขา ทั้งในระยะ

สั้น ระยะกลางและระยะยาว มีการวางแผนล่วงหนา้และ
มีการปรับปรุงแผนงานตลอดเวลา เพราะแผนงานจะเป็น
เคร่ืองมือช่วยใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีเป้าหมายและมี
ทิ ศทา ง  ทั้ ง ย ังส าม ารถ ช่ ว ย ให้ คณะทํา ง านห รื อ
ผูรั้บผิดชอบมองเห็นวิธีการทํางานและวิธีการแก้ไข
ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดดี้ 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

                                             ตวัแปรต้น                                              ตัวแปรตาม 
                           ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                     สภาพความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สถานภาพ 
- อาย ุ
- วฒิุการศึกษา 
- ระดบัชัว่โมงในการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานต่อวนั 
- ประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

 1.ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2.ความรู้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.ความรู้ดา้นการรู้สารสนเทศ 
4.ความรู้ดา้นงานเอกสาร 
5.ความรู้ดา้นการนาํเสนอดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
6.ความรู้ดา้นการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ 

ภาพ1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 ในการวิจัยคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 80 คน มาประมวลผลตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ประกอบด้วย แบบสอบถาม
เ ก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการใชค้อมพิวเตอร์
ในแต่ละวนั และประสบการณ์การใชค้อมพิวเตอร์ท่ีผ่าน
มา  ผู ้วิจัยจะใช้หลักสถิติวิ เคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถ่ี  และค่ า ร้อยละ   แบบสอบถามส่วนท่ี  2 
ประกอบด้วย แบบสอบถามสถานภาพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในด้านต่างๆ   6 ด้าน  ได้แก่  (1) ความรู้
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2) 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร (3) การรู้สารสนเทศ (4) การจดัการงาน
ดา้นเอกสาร (5) การนาํเสนอดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (6) การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศโดย

ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็น
คําถามปลายเปิดสอบถามความต้องการความรู้ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้ิจยัจะอ่าน
และสรุปขอ้มูลอยา่งละเอียด 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
คร้ังน้ี  คือ  พระภิกษุ  สามเณรและพุทธอาสา  ในวัด
ปัญญานนัทาราม จาํนวน 101 รูป/คน โดยไดสุ่้มตวัอยา่ง
แบบง่าย (Simple Random Sampling--SRS) และการ
คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูป
คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามตารางเลขสุ่มของ 
R.V.Krejcie and D.W.Morgan (1970 อา้งถึงใน บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545 หน้า 103) โดยสามารถกาํหนดกลุ่ม
ตวัอย่างไดจ้าํนวน 80 รูป/คน โดยมีกลุ่มตวัอย่าง เป็น
พระภิกษุ 29 รูป สามเณร 50 รูป และ พทุธอาสา 1 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ส่ วนการสอบถามสภาพทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศของพระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา วดั
ปัญญานนัทาราม ในดา้นต่างๆ 6 ดา้น คือ 

1. ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารแบ่งเป็น 

1.1.มีความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (รู้จกัและอธิบายได)้ จาํนวน 17 ขอ้ 

1.2 มีความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (รู้จกัและใชเ้ป็น) จาํนวน 9 ขอ้ 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการติดต่อส่ือสารแบ่งเป็น 

2.1การติดต่อส่ือสารในสังคมโลกออนไลน ์
จาํนวน10 ขอ้ 

2.2 การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่ือสาร จาํนวน4 ขอ้ 

3. การรู้สารสนเทศ 
3.1การคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตจาํนวน6 ขอ้ 
3.2การประเมินความน่า เ ช่ือ ถือและความ

ถูกตอ้งของเวบ็ไซต ์จาํนวน1 ขอ้ 
3.3การจัดการแหล่งอ้างอิง ท่ีมาข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตจาํนวน1 ขอ้ 
3.4การใชช่้องทางการติดต่อส่ือสารร่วมกนัผา่น

ทางอินเทอร์เน็ต จาํนวน1 ขอ้ 
4. การจดัการงานดา้นเอกสารแบ่งเป็น 
4.1ความสามารถพื้นฐานในการสร้างงาน

เอกสาร จาํนวน8 ขอ้ 
4.2ความสามารถในการสร้ างงานเอกสาร

เพิ่มเติมประสิทธิภาพของงานเอกสาร จาํนวน14 ขอ้ 
4.3ความสามารถในการสร้างเอกสารขั้นสูง 

จาํนวน4 ขอ้ 
5. การนาํเสนอดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

5.1ความสามารถขั้นพื้นฐานในการสร้างงาน
นาํเสนอสารสนเทศไดจ้าํนวน9 ขอ้ 

5.2  ความสามารถในการสร้างงานนําเสนอ
ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จาํนวน7 ขอ้ 

5.3ความสารมารถในการสร้างงานนําเสนอ
สารสนเทศขั้นสูง จาํนวน4 ขอ้ 

6. การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ 
6.1ความสามารถขั้นพื้นฐานในการสร้างตาราง

การคาํนวณเพื่อจดัการขอ้มูลสารสนเทศจาํนวน9 ขอ้ 
6.2ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

สารสนเทศดว้ยตารางการคาํนวณจาํนวน9 ขอ้ 
6.3ความสามารถในการจดัทาํขอ้มูลดว้ยตาราง

การคาํนวณขั้นสูงจาํนวน3 ขอ้ 
โดยแบ่งระดับสถานภาพทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
1 หมายถึง ระดบัเร่ิมตน้ (beginner) 
2 หมายถึง ระดบัมีความรู้บา้ง                   

(mild intermediate) 
3 หมายถึง ระดบัมีความรู้ปานกลาง

(intermediate) 
4 หมายถึง ระดบัมีความรู้สูง (advance) 
5 หมายถึง ระดบัความเช่ียวชาญ(expert) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อโดยการส่งแบบสอบถามให้
กลุ่มตวัอยา่งและเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีสถิติวิเคราะห์ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียทางคณิตศาสตร์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of 
variances) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 323
  

ผลการวจัิย 
 เพื่ อให้สามารถนําผลการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ ผูว้ิจยัจะอธิบายผลการวิจยัจาํแนกออกเป็น 3 
ประเดน็ คือ (1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
(2) สถานภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ 
สามเณรและพุทธอาสา วดัปัญญานันทาราม (3) ความ
ตอ้งการความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ 
สามเณรและพทุธอาสา วดัปัญญานนัทาราม 

(1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
จากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม เก่ียวกบั 

สถานภาพความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา วดัปัญญานันทาราม 
จาํนวนประชากรจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 80 รูป/คน 
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลได้ดงัน้ีจากแบบสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 80 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามกลบัได้
จาํนวน 70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกลุ่มตวัอยา่ง โดย
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นสามเณร จาํนวน 

44 รูป คิดเป็นร้อยละ 62.8  รองลงมา เป็นพระภิกษุ 
จาํนวน 25 รูป คิดเป็นร้อยละ 35.7 และน้อยท่ีสุดเป็น
พุทธอาสา จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ร้อยละ 62.8 รองลงมาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 32.8 และ
ปริญญาโท  ร้อยละ 4.2ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
คอมพิวเตอร์ประมาณ 1 – 2 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
94.2 รองลงมาใชค้อมพิวเตอร์ประมาณ 5 – 6 ชัว่โมงต่อ
วนั คิดเป็นร้อยละ 2.8 ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ   3 – 4 
ชัว่โมง และ มากกว่า 6 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 1.4 
ส่วนประสบการณ์การใช้คอมพิว เตอ ร์  พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใชค้อมพิวเตอร์ 1 
– 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.5 รองลงมามีประสบการณ์การใช้
คอมพิวเตอร์ 4 – 7 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.4 

(2) สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พระภิกษุ สามเณรและพทุธอาสา วดัปัญญานนัทาราม 
   

 
ตาราง 1  
ผลการเก็บข้อมูลสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ สามเณรและพุทธอาสา วัดปัญญานันทาราม

สถานภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ระดบัสถานภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มตวัอย่าง 
พระภิกษุ สามเณร พทุธอาสา 

1.ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารนเทศและการส่ือสาร  (รู้จักและใช้เป็น) 
1.1.มีความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (รู้จกัและอธิบายได)้ มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง 
1.2 มีความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (รู้จกัและใชเ้ป็น) มีความรู้ปานกลาง มีความรู้ปานกลาง มีความรู้ปานกลาง 
2.การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การตดิต่อส่ือสาร 
2.1 การติดต่อส่ือสารในสังคมโลกออนไลน์ มีความรู้สูง มีความรู้บา้ง มีความรู้ปานกลาง 
2.2 การใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์เพื่อการส่ือสาร มีความรู้สูง มีความรู้สูง เช่ียวชาญ 
1.การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) 
3.1 การคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง เร่ิมตน้ 
3.2 การประเมินความน่าเช่ือถือและความถกูตอ้งของเวบ็ไซต ์ มีความรู้สูง มีความรู้บา้ง มีความรู้สูง 
3.3 การจดัการแหล่งอา้งอิงท่ีมาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต มีความรู้สูง มีความรู้บา้ง มีความรู้สูง 
3.4 การใชช่้องทางการติดต่อส่ือสารร่วมกนัผา่นทางอินเทอร์เน็ต มีความรู้ปานกลาง มีความรู้ปานกลาง มีความรู้สูง 
4.การจัดการงานด้านเอกสาร (Document Management) 
4.1 ความสามารถพื้นฐานในการสร้างงานเอกสาร มีความรู้สูง ระดบัเร่ิมตน้ มีความรู้สูง 
4.2 ความสามารถในการสร้างงานเอกสารเพิ่มเติมประสิทธิภาพของงานเอกสาร มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง 
4.3 ความสามารถในการสร้างเอกสารขั้นสูง มีความรู้เร่ิมตน้ มีความรู้เร่ิมตน้ มีความรู้เร่ิมตน้ 
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สถานภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ระดบัสถานภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มตวัอย่าง 
พระภิกษุ สามเณร พทุธอาสา 

5. การนําเสนอด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Presentation) 
5.1 ความสามารถขั้นพื้นฐานในการสร้างงานนาํเสนอสารสนเทศได ้ มีความรู้ปานกลาง มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง 
5.2 ความสามารถในการสร้างงานนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง 
5.3 ความสามารถในการสร้างงานนาํเสนอสารสนเทศขั้นสูง มีความรู้เร่ิมตน้ มีความรู้เร่ิมตน้ มีความรู้เร่ิมตน้ 
6. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  
(Data and Information Management) 
6.1 ความสามารถขั้นพื้นฐานในการสร้างตารางการคาํนวณเพื่อจัดการขอ้มูล
สารสนเทศ 

มีความรู้เร่ิมตน้ มีความรู้เร่ิมตน้ มีความรู้เร่ิมตน้ 

6.2 ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของสารสนเทศดว้ยตารางการคาํนวณ มีความรู้เร่ิมตน้ มีความรู้เร่ิมตน้ มีความรู้เร่ิมตน้ 
6.3 ความสามารถในการจดัทาํขอ้มูลดว้ยตารางการคาํนวณขั้นสูง มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง มีความรู้บา้ง 

 
จากผลการวิจยัพบว่า พระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา 
วัดปัญญานันทาราม  มีสถานภาพความ รู้ทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี  

1. ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ทั้งพระภิกษุ สามเณรและพุทธอาสามี
ความรู้จกัและสามารถใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไดใ้นระดบัปานกลาง (intermediate) 

2. ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการติดต่อส่ือสาร พบว่าพระภิกษุ 
และสามเณรมีความรู้สูง (advance) ในการใชไ้ปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่ือสาร ส่วนความรู้การในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารในสังคมออนไลน์
พระภิกษุ มีความรู้สูง (advance) ต่างจากสามเณรที่มี
ความรู้บา้ง (mild intermediate) และพุทธอาสาท่ีมีความรู้
ปานกลาง (intermediate) 

3. ด้านการรู้สารสนเทศ พบว่าพระภิกษุและ
พุทธอาสามีความรู้สูง (advance) ในการประเมินความ
น่าเช่ือถือและความถูกตอ้งของเวบ็ไซต ์การจดัการแหล่ง
อ้างอิงท่ีมีจากอินเทอร์เน็ต ส่วนการใช้ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารร่วมกนัผ่านทางอินเทอร์เน็ตพุทธอาสามี
ความรู้ระดับสูง (advance) พระภิกษุและสามเณรมี
ความรู้ระดับปานกลาง (intermediate) และในประเด็น
การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตพบว่าพระภิกษุและ

สามเณรมีความรู้บา้ง (mild intermediate)ส่วนพุทธอา
สามีความรู้ระดบัเร่ิมตน้ (beginner)  

4. ดา้นการจดัการงานดา้นเอกสาร (document 
management) พระภิกษุและพุทธอาสามีความสามารถ
พื้นฐานในการสร้างงานเอกสารในระดบัสูง (advance) 
ส่วนสามเณรอยูใ่นระดบัเร่ิมตน้ (beginner) ดา้นประเด็น
ความสามารถในการสร้ า ง ง าน เอกสาร เพิ่ ม เ ติม
ประสิทธิภาพของงานเอกสารพบว่าพระภิกษุ สามเณร
และพุทธอาสามีความรู้บา้ง (mild intermediate)ดา้น
ประเด็นความสามารถในการสร้างเอกสารขั้นสูงพบว่า
พระภิกษุ สามเณรและพทุธอาสามีความรู้ในระดบัเร่ิมตน้ 
(beginner) 

5. ด้ า น ก า ร นํ า เ ส น อ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Presentation) ใน
ประเด็นความสามารถขั้ นพื้ นฐานในการนํา เสนอ
สารสนเทศไดพ้บว่าพระภิกษุ มีความรู้ระดบัปานกลาง 
( intermediate) ส่วนสามเณรและพุทธอาสามีความรู้
ความรู้บา้ง (mild intermediate)ประเด็นความสามารถใน
การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้ง
พระภิกษุ สามเณรและพุทธอาสามีความรู้บ้าง (mild 
intermediate)ส่วนความสามารถในการสร้างงานนาํเสนอ
สารสนเทศขั้นสูงทั้งพระภิกษุ สามเณรและพุทธอาสามี
ความรู้ขั้นเร่ิมตน้ (beginner) 
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6. ดา้นการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ (data 
and information management) ในประเด็นความสามารถ
ขั้นพื้นฐานในการสร้างตารางคาํนวณเพื่อการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศและประเด็นความสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสารสนเทศด้วยตารางการคาํนวณ 
พบว่าพระภิกษุ สามเณรและพุทธอาสา มีความรู้ขั้น
เร่ิมต้น (beginner) ส่วนประเด็นความสามารถในการ
จดัทาํขอ้มูลดว้ยตารางการคาํนวณขั้นสูงพบว่าพระภิกษุ 
สามเณร และพทุธอาสามีความรู้บา้ง (mild intermediate) 

เม่ือวิเคราะห์วุฒิการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างพบว่ามีความรู้สูง (advance) ใน
ประ เด็นก าร ใช้ เ ทคโนโลยีส ารสน เทศ เพื่ อ ก า ร
ติดต่อส่ือสารทั้งการส่ือสารในโลกออนไลน์ และการใช้
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  ในประเด็นการรู้สารสนเทศ ใน
เร่ืองการประเมินความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้งของ
เว็บไซต์ และการจัดการแหล่งอ้างอิงท่ีมาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และประเด็นการจัดการงานด้านเอกสาร 
(Document Management) ในเร่ืองความสามารถพื้นฐาน
ในการสร้างงานเอกสาร  ส่วนประเด็นท่ีความรู้ระดับ
ปานกลาง (intermediate) ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (รู้จกัและใชเ้ป็น) 
การใช้ช่องทางการติดต่อ ส่ือสารร่วมกันผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต และความสามารถพื้นฐานในการนาํเสนอ
ส า รสน เ ท ศ ไ ด้   ปร ะ เ ด็ น ท่ี มี ค ว า ม รู้ บ้ า ง  (mild 
intermediate) ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (รู้จักและอธิบายได้) การ
คน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการสร้าง
งานเอกสารเพิ่มเติม ความสามารถในการนาํเสนอขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถใน
การจัดทําข้อมูลด้วยตารางการคํานวณขั้นสูง   ส่วน
ประเด็นอ่ืนๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความรู้เร่ิมตน้ (beginner)  

ส่ วนก ลุ่ มตัว อ ย่ า ง ท่ี จบก า ร ศึ กษ า ระดับ
มธัยมศึกษามีความรู้ปานกลาง (intermediate) ในประเด็น 
ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(รู้จกัและใช้เป็น) และการใช้ช่องทางการติดต่อส่ือสาร
ร่วมกันผ่ านทาง อิน เทอ ร์ เ น็ต  มีความ รู้บ้าง  (mild 
intermediate) ในประเด็นสถานภาพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารดา้นต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ส่วน
ประเด็น อ่ืนๆ  นอกจากนั้ น มีความ รู้ระดับ เ ร่ิมต้น 
(beginner) 

เม่ือวิเคราะห์จากระยะเวลาการใชค้อมพิวเตอร์
ในการปฏิบติังานต่อวนั ทั้งพระภิกษุ สามเณร และพุทธ
อาสามีการใชง้านคอมพิวเตอร์วนัละ 3 – 4 ชัว่โมง คิด
เป็นร้อยละ  94.2 และในส่วนประสบการณ์การใช้
คอมพิวเตอร์ทั้ งพระภิกษุ สามเณร  และพุทธอาสามี
ประสบการณ์ประมาณ 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.5 ไม่มี
ผลต่อสถานภาพความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
แตกต่างกนั 

(3) ความต้องการความ รู้ด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศของพระภิกษุ สามเณรและพุทธอาสา วดั
ปัญญานนัทาราม 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างในประเด็นความต้องการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ สามเณรและพุทธ
อาสา  พบว่ากลุ่มตัวอย่างระบุความต้องการความรู้
เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานในสํานักงาน 
เช่น MSExcel MSPowerPoint เป็นตน้ โปรแกรมเพื่อทาํ
ฐานขอ้มูล โปรแกรมสําหรับผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ขอ้มูล 
โปรแกรมสาํหรับทาํเวบ็ไซต ์และการใชอิ้นเทอร์เน็ต  
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษามีผลต่อ
สถานภาพความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา วดัปัญญานันทาราม 
ในประเด็นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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เพื่อการติดต่อส่ือสารในโลกสังคมออนไลน์  การรู้
สารสนเทศ (information literacy)  และความรู้พื้นฐานใน
การสร้างงานเอกสาร  ซ่ึงมีความรู้ระดับสูง (advance) 
แตก ต่ า งจ ากกลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ท่ี จบการ ศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา ซ่ึงมีความรู้บา้ง (mild intermediate)  

ส่วนประเด็นสถานภาพความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาทั้งปริญญาตรี
แล ะมัธ ยม ศึ กษ า  อยู่ ใ น ร ะดับ เ ร่ิ ม ต้น  (beginner) 
เหมือนกัน คือ  ประเด็นการจัดการงานด้านเอกสาร 
(document management) เร่ืองความสามารถในการสร้าง
เอกสารขั้นสูง ประเด็นการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เร่ืองความสามารถในการ
สร้างงานนําเสนอสารสนเทศขั้นสูง และประเด็นการ
จดัการขอ้มูลและสารสนเทศ (data and information 
management) เร่ือง ความ สามารถขั้นพื้นฐานในการ
สร้างตารางการคาํนวณเพื่อจดัการขอ้มูลสารสนเทศ และ
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของสารสนเทศ
ดว้ยตารางการคาํนวณ  
 ซ่ึ ง เ ม่ื อนํ า ม า วิ เ ค ร า ะห์ กับ ปัญหา ท่ี คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศพบในการจดัการบริการวิชาการปี
การศึกษา 2556  เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงจัดถวายให้พระภิกษุ 
สามเณรและพุทธอาสาวดัปัญญานนัทาราม ในระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2556  โดยรับสมคัรผูเ้ขา้รับ
การอบรมโดยไม่จาํกดัระดับความรู้ ทาํให้ผูเ้ขา้รับการ
อบรมไม่สามารถเข้าใจในพื้นฐานการจัดการเอกสาร
แฟ้มข้อมูล  รวมถึงการใช้งานเค ร่ืองมือต่างๆ  ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้ จึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัถึง
สถานภาพความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา วดัปัญญานนัทาราม ท่ี
มีความแตกต่างกนัระดบัวฒิุการศึกษา  
 ดงันั้นในการจดับริการวิชาการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในปี
การศึกษาต่อๆ ไป จะนาํประเด็นสถานภาพความรู้ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพระภิกษุ สามเณร และพุทธ
อาสา มีความรู้ระดบัเร่ิมตน้ (beginner) และ ระดบัความรู้
บา้ง (mild intermediate) เช่น ประเดน็การจดัการงานดา้น
เอกสาร (document management) เร่ืองความสามารถใน
การสร้างเอกสารขั้ นสูง  ประเด็นการนํา เสนอด้วย
เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ แล ะก า ร ส่ื อ ส า ร  เ ร่ื อ ง
ความสามารถในการสร้างงานนาํเสนอสารสนเทศขั้นสูง 
และประเด็นการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ (data and 
information management) เร่ือง ความสามารถขั้น
พื้นฐานในการสร้างตารางการคาํนวณเพื่อจดัการขอ้มูล
สารสนเทศ และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสารสนเทศดว้ยตารางการคาํนวณ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าพระภิกษุ สามเณร และ
พุทธอาสา วดัปัญญานันทารามยงัมีความรู้พื้นฐานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยู่ในระดับมี
ความรู้บ้างถึงปานกลาง มีความรู้เก่ียวกับการจัดการ
ขอ้มูลและสารสนเทศ ซ่ึงเป็นความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็น
ในการทาํงานอยูใ่นระดบัมีความรู้เร่ิมตน้ แต่กลบัมีวามรู้
เก่ียวกบัติดต่อส่ือสารในสังคมโลกออนไลน์ และการใช้
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์เพื่อการส่ือสารในระดบัสูงและ
เ ช่ียวชาญ  ทั้ ง น้ีอาจ เ น่ืองจากช่วง เวลา ท่ีผ่ านมามี
หน่วยงานต่างๆ ทั้ งสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ราชการไดเ้ขา้ไปจดัอบรมการใชค้อมพิวเตอร์เก่ียวกบัใช้
อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ให้กับพระภิกษุ 
สามเณร และพุทธอาสา วดัปัญญานนัทาราม ทั้งน้ีเพราะ
เป็นการอบรมเน้ือหาดงักล่าวใชเ้วลาสั้น และผูเ้ขา้อบรม
มีความสนใจในการใชง้าน ซ่ึงบางคร้ังผูเ้ขา้รับการอบรม
ยงัไม่ความรู้พื้นฐานในการใชง้านคอมพิวเตอร์และการ
ใชง้านโปรแกรมพื้นฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 
ดังนั้นในการจัดการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหก้บัพระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา วดัปัญญานนัทา
ราม  จึงควรนําประเด็นน้ีมาเป็นข้อพิจารณาในการ
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กาํหนดหวัขอ้การจดัอบรมเพื่อใหพ้ระภิกษุ สามเณร และ
พุทธอาสาได้เสริมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ตรงกบัสถานภาพความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ท่านอยา่งแทจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยต่อไป 
 เพื่อให้การพฒันาสมรรถนะความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ สามเณร และพุทธ
อาสาในวัดต่างๆ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ มีทกัษะในการ
ใชแ้ละพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึง
ควรมีการศึกษาวิจยัในประเดน็ต่อไปน้ี 

1. การศึกษาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของพระภิกษุ สามเณร เฉพาะในดา้นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการผลิตส่ือ 

2. การศึกษาการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่ือสารสําหรับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
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รีววิโดย นิสรา แพทย์รังษ ีและ  
                        เสกสรรค์ สุทธิสงค์  
 คู่มือการสอนวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ฉบบัน้ีเป็นคู่มือการสอนท่ีเขียนข้ึนเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์การสอนและจากการค้นควา้
ขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติมจากนกัการศึกษาระดบัโลก เพื่อ
ช่วยให้อาจารยท่ี์ยงัไม่มีประสบการณ์การสอนได้ใช้
เ ป็นข้อ มูล ในการพัฒนาการสอน  เ ป็นการนํา
ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ท่ียาวนานของผูเ้ขียน
ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
มาถ่ายทอดโดยจดัลาํดบัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คู่มือฉบบัน้ีได้กล่าวถึงความสําคญัของวิธีการ
สอน ส่วนประกอบการสอนท่ีดีและปรัชญาการทาํงาน 
ทํา ให้ ท ร าบ ถึ ง ส่ วนประกอบก า รสอน ท่ี ดี นั้ น
ประกอบดว้ย 2 มิติ คือ มิติการถ่ายทอดความรู้และมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาโดย
ดดัแปลงจากผลการวิจยัของ Lowman ความรู้เหล่าน้ี
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนโดยได้
กล่าวไว้ในบทท่ี  1 จากนั้ นในบทท่ี  2 ได้กล่าวถึง
สมรรถภาพในการทาํงาน การตั้งเป้าหมายในชีวิต การ

จดัลาํดบัความสาํคญั พฤติกรรมการทาํงาน การทาํวิจยั
อย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งไปกว่านั้นในบทน้ียงัได้
กล่าวถึงวิธีการจดัการกบัความเครียดในการทาํงานดว้ย 
ซ่ึงช่วยใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ในส่วนเน้ือหาส่วนท่ีเป็นการปฏิบัติการการ
เรียนการสอนเร่ิมตั้งแต่บทท่ี 3 จนถึงบทท่ี 4โดยเร่ิมจา
การออกแบบการสอน การเตรียมตัวก่อนการสอน 
ศึกษากลุ่มผูเ้รียน การตั้ งเป้าหมายและวตัถุประสงค์
รายวิชา  การเลือกวิ ธีการสอน  การเลือกหนังสือ
ประกอบการเรียน การเตรียมโครงร่างรายวิชา การ
พฒันาทศันคติ ตลอดจนถึงการวางแผนการตดัเกรด 
เป็นแนวทางสําหรับการเตรียมการเรียนการสอนเป็น
อย่างดี ส่วนเน้ือหาในบทท่ี 5 จะกล่าวถึงการแกปั้ญหา
ระหว่ างการ เ รี ยนการสอนและการใช้ความคิด
สร้างสรรค ์จากนั้นจะเป็นเน้ือหาท่ีบอกถึงวิธีการสอน
แบบบรรยายโดยอธิบายไวใ้นบทท่ี 6 โดยได้บอกถึง
ขอ้ดีและขอ้เสียของการบรรยาย การคดัเลือกเน้ีอหา
สาระวิชา การดําเนินการสอน รวมไปถึงการสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู ้เรียนกับผู ้สอนหรือมิติ
ความสมัพนัธ์โดยไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 1  
 นอกจากวิ ธีการสอนแบบบรรยายแล้วย ังมี
วิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ อีก โดยได้กล่าวไวใ้นบทท่ี 7 
เร่ืองทางเลือกอ่ืนในการสอน เช่น การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ความร่วมมือ การเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม การแข่งขนั
ตอบคาํถามในรูปของเกมโชว ์การสอนเป็นรายบุคคล 
(PSI) และการเรียนเองตามอธัยาศยั และบทท่ี 8 เป็น
การสอนด้วยเทคโนโลยี เช่น โทรทัศน์และวีดิทศัน ์
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การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนในบทท่ี 9 จะเป็น
วิชาการออกแบบและวิชาปฏิบติัการ ไดก้ล่าวถึงเทคนิค
และวิธีการวางแผนการเรียนการสอนในรายวิชาท่ี
เก่ียวกบัการออกแบบและการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะวิชาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เป็น
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการออกแบบและการ
ทดลอง มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้สาํหรับ
การเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชาดงักล่าว และใน
บทท่ี 10 จะเป็นวิธีการสอนแบบตวัต่อตวั และการให้
คาํแนะนํา ซ่ึงผูส้อนจะต้องมีเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น 
เช่น เทคนิคการฟัง เทคนิคการสร้างบรรยากาศ การ
ตอบสนอง รวมไปถึงเทคนิคการใหค้าํปรึกษาทั้งปัญหา
ดา้นการเรียนและปัญหาส่วนตวั 

ในเน้ือหาส่วนสุดทา้ยจะเป็นส่วนของการวดั
และประเมินผล ซ่ึงประกอบดว้ยการสอบ การบา้นและ
การให้เกรดโดยกล่าวไวใ้นบทท่ี 11 ในบางกรณีของ
การสอบอาจมีการทุจริตเกิดข้ึนหนังสือเล่มน้ีก็ได้
กล่าวถึงการแก้ปัญหาของการทุจริต  ระเบียบและ
จริยธรรมของนักศึกษาเป็นเน้ือหาในบทท่ี 12 และ
นอกจากนั้นบทท่ี 13 ยงัไดมี้การกล่าวถึงรูปแบบของ
จิตวิทยาและจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบพุทธิปัญญา (Constructivism) พร้อมกบัวงจรการ
เรียนรู้ของ Kolb และการพฒันาการเรียนรู้ท่ีกล่าวไวใ้น
บทท่ี 14 และ 15 

บทท่ี 16 การประเมินการสอน อธิบาย
วตัถุประสงค ์ รูปแบบ และวิธีการอย่างครบถว้นและ 
บท ท่ี  1 7  จ ะ เ ป็ น ค ว า ม เ ก่ี ย ว ข้อ ง ท า ง วิ ช า ชี พ 
ความสมัพนัธ์ของอาจารยภ์ายในคณะและต่างคณะ การ
ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ช่วยให้อาจารยไ์ดเ้ขา้ใจถึง
ความสําเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพตลอดจนภาวะ
แวดล้อมต่างๆท่ีมีผลกระทบกับการทาํงานและการ
พฒันาการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 

จากเน้ือหาทั้งหมดของหนังสือเล่มน้ีแสดงให้
เห็นว่าผู ้เ ขียนมีความสามารถและมีประสบการณ์
รวมถึงมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนดา้นวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ แสดงไวอ้ยา่งชดัเจนจากเน้ือหาในแต่
ละบท  ตลอด  1 7  บทซ่ึง มีความสมดุลกะทัด รัด
ครอบคลุมครบถ้วนและชัดเจนสามารถนําไปปฏิบติั
จริงได ้คู่มือการสอนฉบบัน้ีจึงเป็นคู่มือท่ีมีคุณค่าอย่าง
ยิ่งสําหรับอาจารย์ผู ้สอนในด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์  อย่างไรก็ดี  เน้ือหาท่ี
นําเสนอไวย้งัสามารถนําไปใช้ในการสอนทัว่ไปใน
ระดับอุดมศึกษา  ทั้ งสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร์ และวิชาชีพอ่ืน ๆ ดว้ย หวงัเป็นอยา่ง
ยิ่งว่าผูเ้ขียนจะมีผลงานหนงัสือท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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วพิากษ์หนังสือ 

 

                                                                                                                                                       อาจารยสุ์ภกญัญา  ชวนิชย ์

รายการหนงัสือส่ือความรู้ ช่วงหนงัสือชวนคุย 

ออกอากาศทางสถานีวิทย ุFM ๙๗.๗๕ Mhz.  

“คล่ืนสีขาวของชาวพุทธ” คร้ังท่ี ๒ 

 

พระราชนิพนธ์เร่ือง พระมหาชนกวรรณคดี
ระดบัโลกของไทยมีท่ีมาจากวรรณคดีในพระพุทธ 

ศาสนา ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช
ทรงสดบัพระธรรมเทศนาของสมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์   
(วินธมัมสาโร) วดัราชผาติการาม เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๐
เน้ือหาสาระกล่าวถึงพระมหาชนกทรงกระทาํความเพียร
อยา่งยิ่งยวดจนกระทัง่ไดค้รองราชยส์มบติันาํความ
เจริญรุ่งเรืองมาสู่กรุงมิถิลาดว้ยพระปรีชาสามารถสูงส่ง 
อยูม่าวนัหน่ึงเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็น
ตน้มะม่วง๒ตน้ ตน้ท่ีมีผลดีถูกขา้ราชบริพารดึงท้ึง 
กระทัง่โค่นลม้ลง ส่วนตน้ท่ีไม่มีลกูตั้งอยูอ่ยา่งตระหง่าน 
พระมหาชนกทรงเกิดธรรมสงัเวช ดาํริจะเสดจ็ออกผนวช
โดยเน้ือหาสาระในพระราชปรารภ มีดงัน้ี    

          “การท่ีพระมหาชนกจะเสดจ็ออกทรงแสวงหา
โมกขธรรมนั้น ยงัไม่ถึงวาระเวลาอนัสมควรเพราะวา่ได้
ทรงสร้างความเจริญแก่มิถิลายงัไม่ครบถว้น กล่าวคือขา้
ราชบริพารนบัแต่อุปราชจนถึงคนรักษาชา้ง คนรักษามา้ 
และนบัแต่คนรักษามา้จนถึงอุปราชและโดยเฉพาะเหล่า
อมาตย ์ลว้นจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น ไม่มีความรู้ทั้งทาง
วิทยาการทั้งทางปัญญา ยงัไม่เห็นความสาํคญัของ
ผลประโยชนแ์ท ้แมข้องตนเองจึงตอ้งตั้งสถานอบรมสั่ง
สอนใหเ้บด็เสร็จ อน่ึงพระมหาชนกยงัตอ้งทรงปรารภ
เร่ืองการอนุบาลตน้มะม่วงตามวิธีสมยัใหม่เกา้วิธี” 

          ดว้ยประการเช่นน้ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
จึงทรงดดัแปลงเน้ือเร่ืองในมหาชนกชาดกใหเ้หมาะสม
กบัสงัคมปัจจุบนัโดยท่ีพระราชดาํริวา่ พระมหาชนกจะ

บรรลุโมกธรรมไดง่้ายกวา่หากไดป้ระกอบพระราช
กรณียกิจ ในโลกใหค้รบถว้นก่อน 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงแปลมหา
ชาดกเสร็จสมบูรณ์ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๑และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหพิ้มพใ์นโอกาสเฉลิม
ฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาลเพ่ือเป็นเคร่ืองพิจารณา
และยงัประโยชนใ์นการดาํเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย
วา่  “ขอจงมีความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ ปัญญาท่ีเฉียบแหลม 
กาํลงักายท่ีสมบูรณ์” 

"พระมหาชนก"ฉบบัพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเนน้ความเจริญรุ่งเรือง
ของดินแดนสุวรรณภูมิกรณีท่ีพระมหาชนกทรงมุ่ง
เดินเรือมาคา้ขาย แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งของเมืองพยากรณ์
ทางอุตุนิยมวิทยาและโหราศาสตร์ ดว้ยแผนท่ีฝีพระหตัถ์
ถึง๔แผน่ทรงปรารภเร่ืองการเกษตรกรรม และการจดั
การศึกษาอยา่งทัว่ถึงแพร่หลายทรงแสดงใหเ้ห็นวา่ ความ
เพียรท่ีบริสุทธ์ิเป็นคุณธรรมสาํคญัท่ีตอ้งร้ือฟ้ืนข้ึนมาเพ่ือ
ประโยชนใ์นการดาํเนินชีวิต และเป็นมรดกธรรมแก่
กลุบุตร กุลธิดา ชาวไทยในอนาคตกาล 

  พระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีทรงสร้างสรรคใ์หม่หลาย
ตอนต่างสาํนวนจากท่ีเคยปรากฏในวงวรรณคดีไทย เพ่ือ
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยและจะเป็นแบบอยา่งแก่
ชาวโลกดว้ย ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษทรงคุณค่าน่า
อ่านยิ่ง 

ขอ้ธรรมสาํคญัในพระราชนิพนธ์น้ีคือ ความ
เพียรท่ีบริสุทธ์ิเป็นคุณธรรมอนัประเสริฐท่ีตอ้งร้ือฟ้ืน
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ข้ึนมาเพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินชีวิต ทรงพฒันาเมือง
อวิชชา เป็นเมืองคนดี มีวิชชามีคุณธรรมเพ่ือสร้าง
รากฐาน "คุณธรรมนาํชีวิต" ใหเ้ป็นมรดกธรรมแก่
กลุบุตรกลุธิดาชาวไทยสืบไป 

"กรณีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีความ
แน่วแน่ในการประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของทวยราษฎร์ตลอด ๕๐ปี ท่ีทรง
ครองราชยเ์พราะทรงถึงพร้อมดว้ยความเพียรและความ
เพียรนั้นกคื็อประเดน็หลกัของพระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีเห็น
ไดช้ดัจากบทสนทนาระหวา่งพระมหาชนกท่ีวา่ยนํ้า
ลอยคออยูใ่นมหาสมุทร ๗ วนั ๗คืนจนไดส้นทนาธรรม
กบัเทพธิดามณีเมขลา เร่ิมดว้ยสนทนาวา่…"น้ีใครเม่ือแล
ไม่เห็นฝ่ังกอุ็ตสาหพยายามวา่ยอยูท่่ามกลางมหาสมุทร
ท่านรู้อาํนาจประโยชนอ์ะไรจึงพยายามวา่ยอยูอ่ยา่งน้ี
หนกัหนา"พระมหาชนกตอบว่า... "ดูก่อนเทวดา เรา
ไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลก และอานิสงส์แห่งความ
เพียรเฉพาะฉะนั้น ถึงจะมองไม่เห็นฝ่ังเรากต็อ้งพยายาม
วา่ยอยูท่่ามกลางมหาสมุทร" 

 

พระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๙มี

ลกัษณะเด่นแตกต่างจากเดิม ๕ประการดงันี ้... 

          ประการแรก เป็นการร้ือฟ้ืนธรรมะเร่ืองความ
เพียรมาแสดงใหม่โดยทรงดดัแปลงเน้ือเร่ืองใหเ้หมาะสม
กบัสงัคมปัจจุบนัทรงปรับปรุงภาษาจากพระอรรถกถา
ชาดกใหก้ระชบั ง่ายแก่การเขา้ใจ และอ่านสนุกยิ่งข้ึน
ทรงมีจินตนาการท่ีนกัเขียนพึงมีในการสร้างสรรคก์าร
เดินเร่ืองใหต่ื้นเตน้น่าอ่านเช่น กาํหนดใหปู้ทะเลเป็น
ผูช่้วยพระเอก เป็นตน้และเป็นท่ีมาของช่ือมหาวิทยาลยัปู
ทะเลยอ์นัเทียบไดก้บัการเพ้ียนเสียงมาจากโพธิยาลยั" 

          ประการที ่๒ ทรงพิจารณาเห็นวา่ การสอน
ธรรมะจะตอ้งใชศิ้ลปะเขา้ช่วยและเน่ืองจากเน้ือหาของ
เร่ืองทรงดดัแปลงใหเ้ป็นเร่ืองร่วมสมยัแลว้ทรงโปรดให้
ศิลปินช่วยเขียนภาพประกอบเร่ือง เป็นศิลปะไทยร่วม
สมยั 

ทรงพระราชทานพระราชดาํริใหอ้อกแบบจดัหนา้เป็น
แบบหนงัสือเทพนิยายของฝร่ังถึงพร้อมทั้งความไพเราะ
ในภาษาความงดงามของภาพประกอบ และในธรรมะท่ี
เป็นแก่นสารจึงเทียบไดก้บัหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิใน
วฒันธรรมชนชาติต่างๆเป็นหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิของ
สงัคมไทยในปัจจุบนั 

          ประการที ่๓ ยงัทรงแสดงใหเ้ห็นวา่ ผลงานของ
พระมหากษตัริยผ์ูท้รงพระปรีชาสามารถ เช่นการท่ีทรง
สามารถกาํหนดท่ีตั้งของเมืองโบราณในวรรณคดีเก่าแก่
ได ้ผลการวิจยัวา่ระยะทาง ๑โยชน ์เป็นระยะทางแทจ้ริง
เท่าไรกนัแน่โดยคาํนวณจากระยะทางระหวา่งเมือง
โบราณ เทียบกบัมาตราวดัความยาวของอินเดีย ของไทย
และของยโุรป เป็นตน้ แผนท่ีฝีพระหตัถ ์๔ แผน่ท่ีทรง
เขียนข้ึนโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าส่วนพระองค์
แสดงใหเ้ห็นวา่ทรงรอบรู้ในศิลปศาสตร์สาํหรับ
พระมหากษตัริยซ่ึ์งสามารถคาํนวณทิศทางความเร็วของ
คล่ืนลม และโหราศาสตร์ ทาํใหก้ารดาํเนินเร่ืองพระมหา
ชนก ของพระองคค์วามสมจริง... 

          ประการที ่๔ ในฐานะกษตัริยแ์ห่งสุวรรณภูมิ 
ทรงแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญมัง่คัง่ของดินแดนแห่งน้ี
ซ่ึงเป็นท่ีปรารถนาของนานาประเทศตั้งแต่อดีตกาลเช่ือ
กนัวา่ใครไดม้าคา้ขายกบัสุวรรณภูมิแลว้จะรํ่ ารวย
กลบัไป 

         ประการที ่๕ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระ
ราชนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษดว้ยทาํใหเ้ราสามารถ
เทียบเคียงความหมายของทั้ง ๒ภาษาใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่ง
ชดัเจนอีกทั้งใชเ้ป็นตาํราเรียนภาษากไ็ดแ้ละทาํใหผ้ลงาน
ของพระองคส์ามารถเผยแพร่ไปไดท้ัว่โลก ทรงเป็น
นกัเขียนท่ีโลกจะรู้จกัผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์
จะเป็นประโยชนย์ิ่งแก่การสร้างความสุขความ
เจริญรุ่งเรืองท่ีย ัง่ยืนแก่ชาวโลกสืบไป"และแลว้ ไดส้รุป
ดว้ยวาทะอนัสุนทรียท่ี์ควรจดจาํรําลึก... 

          คาํวา่ 'พระมหาชนก' แปลวา่พ่อผูย้ิ่งใหญ่ หรือ
พ่อหลวง รากศพัทเ์ดียวกบัคาํว่า คิงในภาษาองักฤษ หรือ  
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เคอนิก ในภาษาเยอรมนั เร่ืองราวของ 'พระมหาชนก' จึง
เป็นเร่ืองราวของความเพียรของพระมหากษตัริย ์ผูไ้ม่
ทอ้ถอย ไม่เกียจคร้านไม่บกพร่อง ไม่อ่อนแอ เป็นความ
เพียรท่ีสะทอ้นถึงความกลา้หาญกลา้กระทาํในส่ิงท่ีถูกท่ี
ควร ท่ีชอบธรรม เพ่ือความผาสุกของประชาราษฎร์... 

พระมหาชนกพระเจา้แผน่ดิน ณ เมืองมิถิลาแห่งวิเทหะ
รัฐ ทรงมีพระโอรสสององคคื์อ พระอริฏฐชนก และ  
พระโปลชนก เม่ือพระราชบิดาสวรรคต พระอริฏฐชนกผู ้
เป็นอุปราชกไ็ดค้รองบา้นเมืองต่อมา พระโปลชนกทรง
เป็นอุปราช คร้ังนั้นยงัมีอาํมาตยอ์อกอุบายใหพ้ระอริฏฐ
ชนกระแวงพระอนุชาวา่ พระโปลชนกคิดขบถ พระราชา
ทรงเช่ืออาํมาตย ์จึงใหจ้บัพระโปลชนกไปขงัไว ้ดว้ยบุญ
บารมีของพระโปลชนกจึงสามารถเสดจ็หนีไปยงั
ชายแดน ผูค้นจาํนวนมากพร้อมท่ีจะเขา้เป็นพวกดว้ย เม่ือ
ถึงกาลท่ีเอ้ือพระโปลชนกก็นาํกองทพัไปตีเมืองมิถิลา 
บรรดาทหารแห่งเมืองมิถิลาพากนัเขา้กบัพระโปลชนก
อีกเป็นจาํนวนมากดว้ยเห็นใจท่ีพระโปลชนกถกูจบัไปขงั
ไวโ้ดยไม่ยติุธรรมพระพระอริฏฐชนกจึงตรัสสัง่พระ
มเหสีซ่ึงกาํลงัทรงครรภแ์ก่ใหท้รงหลบหนีเอาตวัรอด
ส่วนพระองคเ์องทรงออกทาํสงคราม และส้ินพระชนม์
ในสนามรบ พระโปลชนกจึงทรงไดเ้ป็นกษตัริยค์รอง
เมืองมิถิลาสืบต่อมา ฝ่ายพระมเหสีของพระอริฏฐชนก
เสดจ็หนีไปอยูเ่มืองกาลจมัปากะ พระอินทร์จึงเสดจ็มา
ช่วย ทรงแปลงกายเป็นชายชราขบัเกวียนมาพาเสดจ็ไป
นัง่พกัอยูใ่นศาลาแห่งหน่ึงในเมืองนั้น บงัเอิญอุทิจจ
พราหมณ์มหาศาลเดินผา่นมา เกิดความเอน็ดูสงสารจึงรับ
พระนางไปอยูด่ว้ย อุปการะเล้ียงดูพระนางเหมือนเป็น
นอ้งสาว ไม่นานนกัพระนางก็ประสูติพระโอรส ทรงตั้ง
พระนามวา่ มหาชนกกุมาร ซ่ึงเป็นพระนามของพระ
อยักา วนัหน่ึงมหาชนกกมุารชกต่อยกบัเพ่ือนเล่น
เน่ืองจากถูกลอ้เลียนวา่เป็นลกูไม่มีพ่อ มหาชนกพยายาม
สืบความจริง พระมารดาจึงตรัสเล่าเร่ืองทั้งหมดให้
พระโอรสทราบ กท็รงตั้งพระทยัวา่จะไดเ้สดจ็ไปเอาราช
สมบติัเมืองมิถิลาคืนมา 

พระมารดาจึงทรงนาํเอาทรัพยสิ์นมีค่ามาจากมิถิลา ๓ ส่ิง 
คือ แกว้มณี แกว้มุกดา และแกว้วิเชียร เพ่ือเป็นทุน
ล่องเรือไปคา้ขายท่ีสุวรรณภูมิ ในระหวา่งทางเกิดพายุ
ใหญ่โหมกระหนํ่า ฝ่ายมหาชนกกุมารเม่ือทรงทราบวา่
เรือจะจมแน่แลว้กเ็สวยอาหารจนอ่ิมหนาํ ทรงนาํผา้มาชุบ
นํ้ามนัจนชุ่ม แลว้นุ่งผา้นั้นอยา่งแน่นหนา คร้ันเม่ือเรือจม
ลงเหล่าพ่อคา้กลาสีเรือทั้งปวงกจ็มนํ้า ส่วนพระมหาชนก
ทรงแหวกวา่ยอยูใ่นทะเลถึง ๗วนั นางมณีเมขลาเทพธิดา
ผูรั้กษามหาสมุทรเห็นพระมหาชนกวา่ยนํ้าอยูเ่ช่นนั้น จึง
สนทนาแลกเปล่ียนกนั จนนางมณีเมขลาเขา้ใจในปรัชญา
ของการบาํเพญ็วิริยะบารมี นางมณีเมขลาจึงช่วยอุม้พา
มหาชนกกมุาร ไปจนถึงฝ่ังเมืองมิถิลา ฝ่ายพระโปลชนก
ไม่มีพระโอรส ทรงมีแต่พระธิดาพระนามวา่ “สิวลี” ใน
เม่ือไม่ทรงมีพระโอรส พระโปลชนก ตรัสสัง่อมาตยว์า่ 
ผูใ้ดสามารถไขปริศนาขมุทรัพยไ์ดก้ย็กบา้นเมืองใหแ้ก่ผู ้
นั้นในท่ีสุดบรรดาเสนาขา้ราชบริพารจึงตั้งพิธีเส่ียงราช
รถราชรถหยดุอยูห่นา้ศาลาท่ีพระมหาชนกประทบัอยู่
ทรงไขปริศนาไดห้มด ผูค้นจึงพากนัสรรเสริญปัญญา
ของพระมหาชนก พระองคไ์ดค้รองวิเทหรัฐดว้ยความ
ผาสุกตลอดมาดว้ยทศพิธราชธรรม ต่อมาพระนางสิวลี
ประสูติพระโอรส ทรงนามวา่ ทีฆาวกุุมาร เม่ือเจริญวยั
ข้ึนพระบิดาโปรดใหด้าํรงตาํแหน่งอุปราช อยูม่าวนัหน่ึง
พระราชามหาชนกเสดจ็อุทยานทอดพระเนตร เห็น
มะม่วงตน้หน่ึงมีผล ตน้หน่ึงไม่มีผล ตน้ท่ีมีผล ผลมี
รสชาติอร่อย ตรัสชมแลว้ตั้งใจจะเสวยเม่ืออกจากพระ
ราชอุทยาน แต่เม่ืออกมาตน้มีผลกเ็สียหายจนหมดเพราะ
ผูค้นพากนัโค่นเพ่ือเอาผลมะม่วง ส่วนตน้ไม่มีผลยงัอยู่
รอดได ้พระมหาชนกทรงคิดวา่ ราชสมบติั เปรียบเหมือน
ตน้ไมมี้ผลอาจถกูทาํลาย แมไ้ม่ถกูทาํลายกต็อ้งคอย
ระแวดระวงัรักษาก ็เกิดความกงัวล พระองคป์ระสงคจ์ะ
ทาํตนเป็นผูไ้ม่มีกงัวลเหมือนตน้ไมไ้ม่มีผล แต่กไ็ม่ทรง
ทาํเช่นนั้นเพราะคิดวา่เป็นหนา้ท่ีของพระราชาท่ีจะทาํให้
สงัคมอยูร่อดพน้ก่อน เพราะสงัคมยงัขาดสติปัญญาเห็น
แก่ประโยชนเ์ฉพาะหนา้จึงทาํลายตน้มะม่วงมีผล คิด
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ดงันั้นจึงเห็นควรทาํนุบาํรุงตน้มะม่วงดว้ยหลกัวิชาการ
ทางการเกษตร และจดัตั้งสถานศึกษาช่ือ ปูทะเลยม์หา
วิชชาลยั เพ่ือใหค้นเป็นคนดีมีสติปัญญา 

 

มผีู้วเิคราะห์พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกไว้

น่าสนใจมากดงันี ้

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงดดัแปลงเน้ือ
เร่ืองในมหาชนกชาดก ใหเ้หมาะสมกบัสงัคมปัจจุบนั
โดยมีพระราชดาํริวา่พระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรม
ไดง่้ายกวา่หากไดป้ระกอบพระราชกรณียกิจในโลกให้
ครบถว้นก่อน  พระมหาชนกฉบบัพระราชนิพนธ์ทรง
เนน้ความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนสุวรรณภูมิท่ีพระมหา
ชนกทรงมุ่งเดินเรือมาคา้ขาย ทรงแสดงตาํแหน่งท่ีตั้งของ
เมืองพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาและโหราศาสตร์ดว้ยแผน
ท่ีฝีพระหตัถ ์๔แผน่ทรงปรารภเร่ืองการเกษตรกรรม และ
การจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถึงแพร่หลายทรงแสดงใหเ้ห็น
วา่ ความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ เป็นคุณธรรมสาํคญัท่ีตอ้งร้ือฟ้ืน
ข้ึนมาเพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินชีวิต และเป็นมรดก
ธรรมแก่กลุบุตรกลุธิดา ชาวไทยสืบไปบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเน้ือเร่ืองพระราชนิพนธ์ลว้นเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
คุณธรรมต่างๆกนัเช่น  

• อุทิจจพราหมณ์มหาศาล : สัญลกัษณ์

แห่งความเมตตาพราหมณ์กล่าววา่ "ถา้เช่นนั้นเธออยา่
วุน่วายใจเลย ขา้พเจา้อุทิจจพราหมณ์มหาศาลเป็นอาจารย์
ทิศาปาโมกข ์ขา้พเจา้จะตั้งเธอไวใ้นท่ีเป็นนอ้งสาว 
ปฏิบติัดูแลเธอเธอจงกล่าวกบัขา้พเจา้วา่ "ท่านเป็นพ่ีชาย"

แลว้จบัท่ีเทา้ทั้งสองของขา้พเจา้ครํ่ าครวญเถิด  
• พระมหาชนก : สัญลกัษณ์แห่งความ

มุ่งมั่นพระกมุารทรงเรียนไตรเพทและศิลปศาสตร์ทั้ง
ปวงภายในพระชนม ์๑๖ปีเม่ือมีพระชนมไ์ด ้๑๖ปี เป็นผู ้
ทรงพระรูปโฉมอนัอุดม พระองคท์รงคิดวา่ "เราจกัตอ้ง
สมบติัซ่ึงเป็นของพระบิดา" จึงทูลถามพระมารดาวา่" ขา้
แต่พระมารดาทรัพยอ์ะไรๆท่ีมารดาไดม้ามีบา้งหรือไม่ 

ฉนัจะคา้ขายใหท้รัพยสิ์นเกิดข้ึนแลว้จกัเอาราชสมบติัท่ี
เป็นของพระบิดา" 

• นางมณีเมขลา : สัญลกัษณ์แห่ง

ความสําเร็จเทวดาไดส้ดบัวาจาอนัมัน่คงของพระมหา
สตัวน์ั้น เม่ือจะสรรเสริญพระมหาสตัวจึ์งกล่าวคาถาวา่ " 

ท่านใดถึงพร้อมดว้ยความพยายามโดยธรรม ไม่จมลงใน
หว้งมหรรณพซ่ึงประมาณมิได ้เห็นปานน้ี ดว้ยกิจคือ
ความเพียรของบุรุษ ท่านนั้นจงไปในสถานท่ีท่ีใจท่าน
ยินดีเถิด" 

ในช่วงสุดทา้ยขอเรียนสรุปขอ้คิดจากหนงัสือเร่ืองพระ
มหาชนกดงัต่อไปน้ี 

• "บุคคลเม่ือกระทาํความเพียร แมจ้ะ
ตายกช่ื็อวา่ไม่เป็นหน้ีในระหว่างหมู่ญาติเทวดา และบิดา
มารดา อน่ึง บุคคลเม่ือทาํกิจอย่างลกูผูช้ายยอ่มไม่
เดือดร้อนในภายหลงั" 

• "การงานอนัใด ยงัไม่ถึงท่ีสุดดว้ยความ
พยายามการงานอนันั้นกไ็ร้ผลมีความลาํบากเกิดข้ึนการ
ทาํความพยายามในฐานะอนัไม่สมควรใด จนความตาย
ปรากฏข้ึนความพยายามในฐานะอนัไม่สมควรนั้น จะมี
ประโยชนอ์ะไร" 

• "ดูก่อนเทวดาผูใ้ดรู้แจง้วา่การงานท่ีทาํ
จะไม่ลุล่วงไปไดจ้ริงๆช่ือวา่ไม่รักษาชีวิตของตนถา้ผูน้ั้น
ละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสียกจ็ะพึงรู้ผลแห่งความ
เกียจคร้าน ดูก่อนเทวดาคนบางพวกในโลกน้ีเห็นผลแห่ง
ความประสงคข์องตนจึงประกอบการงานทั้งหลายการ
งานเหล่านั้นจะสาํเร็จหรือไม่ก็ตามดูก่อนเทวดาท่านก็
เห็นผลแห่งกรรมประจกัษแ์ก่ตนแลว้มิใช่หรือ คนอ่ืนๆ
จมในมหาสมุทรหมด เราคนเดียวยงัวา่ยขา้มอยู ่และได้
เห็น ท่าน มาสถิตอยูใ่กล้ๆ  เรา เรานั้นจกัพยายามตามสติ
กาํลงัจกัทาํความเพียรท่ีบุรุษควรทาํ ไปใหถึ้งฝ่ังแห่ง
มหาสมุทร" 

• "...ส่ิงท่ีมิไดคิ้ดไว ้จะมีกไ็ด ้ส่ิงท่ีคิดไว ้
จะพินาศไปกไ็ดโ้ภคะทั้งหลายของหญิงกต็าม ของชายก็
ตาม มิไดส้าํเร็จดว้ยเพียงคิดเท่านั้น" 
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• "...คนอ่ืนๆ มีอุปราชเป็นตน้จนถึงคน
รักษาชา้งรักษามา้รู้วา่พระราชาเสวยผลมีรสเลิศแลว้ ก็
เกบ็เอาผลมากินกนั  ฝ่ายคนเหล่าอ่ืนยงัไม่ไดผ้ลนั้น ก็
ทาํลายก่ิงดว้ยท่อนไม ้ทาํเสียไม่มีใบ ตน้ก็หกัโค่นลง 
มะม่วงอีกตน้หน่ึงตั้งอยูง่ดงาม ดุจภูเขามีพรรณดงัแกว้
มณี   พระราชาเสดจ็ออกจากพระอุทยานทอดพระเนตร
เห็นดงันั้นจึงตรัสถามเหล่าอมาตยว์า่ "น่ีอะไรกนั"เหล่า
อาํมาตยก์ราบทูลวา่  "มหาชนทราบวา่พระองคเ์สวยผล
รสเลิศแลว้ต่างกแ็ย่งกนักินผลมะม่วงนั้น" พระราชาตรัส
ถามวา่ "ใบและวรรณะของตน้น้ีส้ินไปแลว้ ใบและ
วรรณะของตน้นอกน้ียงัไม่ส้ินไป เพราะเหตุไร"อาํมาตย์
ทั้งหลายกราบทูลวา่ "ใบและวรรณะของอีกตน้หน่ึงไม่
ส้ินไป เพราะไม่มีผล"พระราชาสดบัดงันั้น ไดค้วาม
สงัเวช ทรงดาํริวา่   "ตน้น้ีมีวรรณะสดเขียวตั้งอยูแ่ลว้

เพราะไม่มีผล แต่ตน้น้ีถกูหกัโค่นลงเพราะมีผล  แมร้าช
สมบติัน้ีกเ็ช่นกบัตน้ไมมี้ผลบรรพชาเช่นกบัตน้ไมห้าผล
มิได ้ภยัยอ่มมีแก่ผูมี้ความกงัวลยอ่มไม่มีแก่ผูไ้ม่มีความ
กงัวล  กเ็ราจกัไม่เป็นเหมือนตน้ไมมี้ผลจกัเป็นเหมือน
ตน้ไมห้าผลมิได.้.." 

• "...เราแน่ใจวา่ถึงกาลท่ีจะตั้งสถาบนั
แลว้ เป็นสัจจะวา่ควรตั้งมานานแลว้เหตุการณ์ในวนัน้ี
แสดงความจาํเป็น นบัแต่อุปราช จนถึงคนรักษาชา้ง 
รักษามา้และนบัแต่คนรักษามา้จนถึงอุปราช และ
โดยเฉพาะเหล่าอมาตยล์ว้นจารึกในโมหภูมิทั้งนั้น พวกน้ี
ขาดทั้งความรู้วิชาการ ทั้งความรู้ทัว่ไปคือความสาํนึก
ธรรมดา: พวกน้ีไม่รู้แมแ้ต่ประโยชนส่์วนตน พวกน้ีชอบ
ผลมะม่วงแต่ก็ทาํลายตน้มะม่วง...
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แขวง/ต�าบล ______________________ เขต/อ�าเภอ ______________________ จังหวัด ______________________

รหัสไปรษณีย์ ________________ โทรศัพท์ ________________________ อีเมล์ ____________________________

3. อัตราค่าสมาชิกวารสารฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

o 1 ปี 2 ฉบับ เป็นเงิน 600 บาท   o 2 ปี 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,000 บาท

o 5 ปี 10 ฉบับ เป็นเงิน 2,000 บาท

หมายเหตุ ค่าสมาชิกรวมค่าจัดส่งแล้ว

ข้าพเจ้าได้ช�าระค่าสมาชกิ จ�านวน_________________บาท (__________________________________________________)

o เงินสด

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

การออกใบเสร็จ

o ไม่ต้องการ o ต้องการ ออกใบเสร็จในนาม ________________________________________________

      ลงชื่อผู้สมัคร _________________________________________

            (________________________________________)

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�าหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขสมาชิก_____________________________หมายเลขใบเสร็จ________________________________________________

ตั้งแต่ฉบับที่____________________________________ลงช่ือผู้รับสมัคร______________________________________________

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ

ชั้น 4 อาคารชวน ชวนิชย์ (ห้อง C423) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)

o สมัครสมาชิกใหม่ o ต่ออายุ
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