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บรรณาธิการ 
 สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน ก าลังด าเนินการเป็นภัยเงียบท่ีคุกคามเราอยู่ทุกยาม ทั้ ง
สภาวการณ์ ความเปล่ียนแปลงของอากาศท่ีผนัผวน ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  ท่ียามเราเปิดหน้าต่างก็สามารถ
เผชิญกับอันตรายต่อสุขภาพได้ ซ่ึงย ังไม่รวมถึงสารเคมีอันตรายท่ีเพิ่มปริมาณและแพร่กระจายใน
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ภยัสงครามและภยัธรรมชาติท่ีปะทุข้ึนในพื้นท่ีภูมิภาคของโลก ยงัส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวติอยูทุ่กขณะ  เพราะฉะนั้นภารกิจของนกัส่ิงแวดลอ้มศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง  
  1. พฒันาผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ ในฐานะผูส้อนทั้งในสาขาส่ิงแวดลอ้มและสาขาวิชาการ
เชิงเด่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม นอกจากจะตอ้งมีทกัษะและความเช่ียวชาญในเน้ือหาแลว้ ยงัจะตอ้งมี
ความเป็นครูท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีแสดงตนเป็นแบบอยา่งทั้งในและนอกเวลาสอน มีภาวะผูน้ าทางความคิด 
และด ารงตนเป็นแบบอยา่งใหส้มกบัวชิาชีพส่ิงแวดลอ้มศึกษา ทั้งทางสติปัญญาและการประพฤติปฏิบติั 
  2. การแสวงหาผูส้นับสนุน การท างานเป็นทีม หรือมีผูส้นับสนุนจะช่วยให้งานประสบ
ความส าเร็จ การผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาในสาชาส่ิงแวดลอ้มศึกษา เป็นการขยายเครือข่ายผูร่้วมอุดมการณ์การ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และความส าเร็จของบุคคล และการจดัการศึกษาของหลกัสูตรการช่วยเหลือทาง
วิชาการกบันกัวิชาการท่ีมีแนวคิดและหลกัการเดียวกนั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะท าให้ไดรั้บการ
สนบัสนุนในการด าเนินงานดว้ย 
  3. การให้คุณค่าของการศึกษา คุณค่าของผูส้ าเร็จการศึกษามิใช่อยูท่ี่การไดรั้บปริญญาบตัร แต่
อยูท่ี่การท่ีผูเ้ขา้มาศึกษาไดค้น้พบตนเอง คนัพบส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนจากการศึกษา คือ ความรู้ ทศันคติ 
พฤติกรรม ค่านิยม วิสัยทศัน์ และทกัษะในวิชาชีพท่ีแทจ้ริง โดยจะเกิดข้ึนจากความเพียรพยายามศึกษา
คน้ควา้ อดทนต่อความเกียจคร้านจนเกิดสติปัญญาท่ีคู่ควรกบัระดบัการศึกษา และเป็นนกัส่ิงแวดลอ้มศึกษา
ท่ีสมบูรณ์ 
  4. การพฒันาปัญญา เป้าหมายส าคญัของการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา คือ การเป็นผูมี้ปัญญา 
มีความรอบรู้ในสาระวิชา สามารถบูรณาการสาระวิชาการต่างๆ ได ้รู้จกัคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน และมี
ความคิดอิสระ การเกิดปัญญาจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนดว้ยตนเองเท่านั้น ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาและปัจจยัในการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีอาจารยท่ี์เช่ียวชาญช่วยช้ีแนวทางปฏิบติั และผูเ้รียนตอ้งเกิดความศรัทธาในสาขาวิชา
และศรัทธาในผูส้อนดว้ย 
                                        รองศาสตราจารย ์ดร.วนิยั  วรีะวฒันานนท ์
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นโยบายการจัดพมิพ์ 
 วารสารส่ิงแวดลอ้มศึกษาของสมาคมส่ิงแวดลอ้มศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นวารสารราย 6 เดือน 
จัดพิมพ์ข้ึนเพื่อเป็นการร่วมกันสร้างความรู้และแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม บริการด้านวิชาการ ส่งเสริม
ความกา้วหน้าของบุคลากร เป็นศูนยก์ลางของนกัส่ิงแวดลอ้มศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูล ข่าวสาร บทความทางวิชาการ งานวิจยัต่าง ๆ รวมทั้งความคิดเห็นการอนุรักษ์และร่วมแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ไปจนถึงระดบันานาชาติ 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
 บทความและงานวิจัยต้องผ่านการพิจารณาจากประธานผู ้ควบคุม พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาองักฤษ ความยาวไม่เกิน 10 หนา้กระดาษเอ 4 พิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 พอยต ์โดย
ตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 
1. ช่ือเร่ืองบทความหรืองานวิจยั 
2. ช่ือผูเ้ขียน และต าแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
3. วฒิุการศึกษาขั้นสูงสุด 
4. สถานท่ีติดต่อ อีเมล ์และหมายเลขโทรศพัท ์
 ประเภทบทความวจิยั จะตอ้งมีส่วนประกอบคือ บทคดัยอ่ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ความยาวไม่เกิน 250 ค า ทา้ยบทคดัยอ่ใหก้ าหนดค าส าคญั (Keyword) ไวด้ว้ย และมีล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี คือ บท
น า วตัถุประสงค์ ขอบเขตการวิจยั  วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และ
บรรณานุกรม (Download Template ไดท่ี้ www.aeet.or.th) 
 

การส่งบทความและงานวจัิย 
 ส่งบทความหรืองานวิจยั มาท่ี สมาคมส่ิงแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย 188 หมู่ 1 ต าบลน ้ าริด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000  โทร. 095-7347894 หรือส่งทาง E-Mail: aeet2552@gmail.com 
 

ส่ิงทีผู้่เขียนได้รับตอบแทน 
 กองบรรณาธิการวารสารส่ิงแวดลอ้มศึกษา-สสศท  อภินนัทนาการวารสารฉบบัท่ีลงตีพิมพ ์
ผลงานของผูเ้ขียน จ านวน 1 ฉบบั 
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Abstract: This descriptive research, cross-sectional design was aimed to study the factors predicting 

rabies prevention behavior of people in Thachang Subdistrict administrative organization area, Muang 

District, Chanthaburi Province. The samples were 316 people with pets via multi-stage sampling. 

research tools It is a 5-part questionnaire. The qualify questionnaire: content validated by 5 experts 

with IOC=0.91, difficulty, discrimination = 0.58, 0.45 and reliability= 0.76 was used for collecting 

data. Statistics used in data analysis were descriptive statistics include: frequency, percent, mean, 

standard deviation and reference statistics: Stepwise multiple regression. 

 The results of the study found that: 1) the mean score of rabies prevention behavior of the 

people in Thachang SAO at moderate level (  ̅= 3.04, S.D. = 0.91) and 2) social support about things, 

and information,   knowledge, and attitude are able to predict the behavior of preventing rabies by 

17.80% (β= 14.310, p<.01). This is recommended government agencies would have promote public 

education process along with supporting items such as sufficiency vaccines for people with pets to 

raise their awareness of protection themselves from rabies. 

 

Keywords :    Behavior,  Rabies Prevention. 
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ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกนัการเกดิโรคพษิสุนัขบ้าของประชาชนในพืน้ที่                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี 

  

มนวดี  ศรีวงสุข1, อุดม  คมพยคัฆ์2, วชัราภรณ์  ฉุนแสนดี3, ชนินทร์พงศ ์ สุขแสวง4 
1นกัศึกษา, สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
2,3,4อาจารย,์ สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ:  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาแบบภาคตดัขวาง (Cross-
Sectional Study) เพื่อศึกษาปัจจยัพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนใน
ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นประชาชนท่ีมีสัตวเ์ล้ียง อยูใ่นเขต
พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง สุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 316 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น
แบบสอบถามจ านวน 5 ส่วน การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน และมี
ความเหมาะสมของเน้ือหา (Content Validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดเ้ท่ากบั 0.91 ค่าความยาก
ง่าย ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบั  0.58, 0.45  และค่าดชันีความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.76 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอา้งอิงใชส้ถิติการถดถอย
พหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ของ
ประชาชนในต าบลท่าชา้งอยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลาง (  ̅= 3.04, S.D. = 0.91) และปัจจยัแรงสนบัสนุนทาง
สังคมดา้นส่ิงของ ปัจจยัดา้นความรู้ ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัแรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นขอ้มูลข่าวสาร
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ได ้ร้อยละ 17.80  (β= 14.310,  p<.01) 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานภาครัฐควรมีกระบวนการส่งเริมสนับสนุนการให้ความรู้กับประชาชน และ
สนบัสนุนทางดา้นส่ิงของ เช่น วคัซีน เพื่อให้ผูท่ี้มีสัตวเ์ล้ียงไดต้ระหนกัในการป้องกนัตนเองไม่ให้เกิดโรค
พิษสุนขับา้ 

 

ค าส าคัญ  : พฤติกรรม, โรคพิษสุนขับา้ 

 
บทน า 
  โรคพิษสุนขับา้ในปัจจุบนั เป็นโรคท่ีมีอนัตรายร้ายแรง เม่ือเป็นแลว้ยากท่ีจะรักษาให้หายได ้ ผูป่้วย
มกัเสียชีวติทุกราย  โดยพาหะน าโรคน้ี คือ สัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยนม เช่น สุนขั  แมว หนู เป็นตน้ ดงันั้นเม่ือสัตว์
เป็นโรคพิษสุนขับา้ข้ึน ก็จะแพร่ติดต่อสู่คนได ้และยงัแพร่เช้ือโรคไปยงัสัตวป์กติไดอี้กดว้ย วิธีการควบคุม
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และป้องกนัโดยการน าสัตวเ์ล้ียงไปรับวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ และอีกวิธีหน่ึงท่ีเป็นการป้องกนัท่ีดีท่ีสุด คือ 
การระมดัระวงัไม่ใหถู้กสัตวก์ดั หรือถูกน ้าลายของสัตว ์และหากถูกสัตวก์ดัตอ้งรีบท าความสะอาดบาดแผล
ก่อนไปพบแพทยเ์พื่อท าการฉีดวคัซีนทนัที    
 โรคพิษสุนขับา้ (Rabies) เป็นท่ีมีความรุนแรงมีโอกาสเสียชีวติสูงถึงร้อยละ 100 โดยร้อยละ 99 ของ
ผูป่้วยลว้นไดรั้บเช้ือมาจากสุนขั ในแต่ละปีองคก์ารอนามยัโลก ไดรั้บรายงานผูป่้วยเสียชีวิตมากกวา่ 60,000 
รายทัว่โลก โดยพบมากในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกา และแมว้า่ทุกคนจะมีความเส่ียงต่อโรคพิษสุนขั
บา้ แต่ร้อยละ 40 ของผูท่ี้ถูกสุนขับา้กดัยงัมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี   ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกและองคก์ารโรคระบาด
สัตว์ระหว่างประเทศ จึงได้ก าหนดกรอบการท างานเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ทัว่โลกภายใต้พนัธกิจ 
“Working Together to make Rabies History” ท่ีมุ่งให้โรคพิษสุนขับา้หมดไปจากทุกประเทศทัว่โลกภายใน
ปี ค.ศ. 2020 ซ่ึงประเทศไทยไดข้านรับนโยบายเร่ืองน้ีให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายโลก โดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กระทรวงมหาดไทยไดล้งนามร่วมกนัเพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์การก าจดัโรคพิษสุนัขบา้ให้หมดไปจาก
ประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะสังคมไทยนิยมเล้ียงสุนขั ไวเ้ฝ้าบา้น ๆ ละหลายตวั 
กอปรกบัผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคญัในการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ให้แก่สุนขัเล้ียงของตน 
จึงส่งผลให้ประชาชนเส่ียงต่อการถูกสุนัขกดัสูง โดยพบว่าในแต่ละปี จะมีผูถู้กสุนัขกดั ประมาณปีละ 
1,300,000 ราย ผูถู้กสุนขักดัจะมีทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ต ่ากว่า 1 ปี-90 ปี จ  าแนกจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ กลุ่ม
อายุสูงสุด คือ 1-5 ปี และอายุ 6-10 ปี  นอกจากน้ี จากการประเมินสภาพปัญหา และจากรายงานการ
สอบสวนโรคเฉพาะราย พบวา่เม่ือประชาชนถูกสุนขักดั ไม่ให้ความส าคญัในการดูแลบาดแผลและยงัเขา้ใจ
ผดิวา่ สุนขัท่ีกดัถา้อายยุงันอ้ยจะไม่เป็นโรคพิษสุนขับา้หรือเขา้ใจวา่ถูกกดัเน่ืองจากความซุกซนหรือความข้ี
เล่นของลูกสุนขั จึงไม่ไดไ้ปรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
 ส าหรับในประเทศไทย มีรายงานมากกวา่ 1 ลา้นคนต่อปีท่ีถูกสัตวก์ดัหรือข่วน และสถิติของส านกั
ระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 มีผูเ้สียชีวิต 5-7 รายต่อปี ถดั
มาปี พ.ศ. 2561 เพียงประมาณ 2 ปี มีผูป่้วยเสียชีวติจากโรคพิษสุนขับา้แลว้ถึง 3 รายร่วมกบัตรวจพบสัตวติ์ด
เช้ือโรคพิษสุนขับา้แลว้ 251 ตวั ซ่ึงสูงกวา่ระยะเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ถึง 1.5 เท่า โดยพบมากท่ีสุดใน
สุนขักวา่ร้อยละ 90 แมว และโค ตามล าดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน 13 จงัหวดั ซ่ึงกรมปศุสัตวไ์ดป้ระกาศเขต
โรคระบาดพิษสุนัขบ้าพื้นท่ีสีแดง คือ จงัหวดัสุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย ์
อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ นอกจากน้ียงัตอ้งเฝ้าระวงัโรคระบาดพิษ
สุนขับา้ในอีก 42 จงัหวดั โรคน้ีจึงนบัเป็นปัญหาสาธารณสุข ท่ีมีความส าคญัยิ่ง โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2559 มีจ านวนสัตวป่์วยดว้ยโรคพิษสุนขัมากถึง 59 ตวั นบัวา่เป็นตวัเลขสูงสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา 
ในขณะเดียวกนัจงัหวดัจนัทบุรีไดรั้บแจง้จากกรมควบคุมโรค เร่ืองโรคพิษสุนขับา้สามารถพบไดต้ลอดทั้งปี 
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ขอ้มูลจากส านกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าในปี 2559 มีผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคพิษสุนขับา้ 6 ราย จาก
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2 ราย และจงัหวดัตาก ระยอง สมุทรปราการ สงขลา จงัหวดัละ 1 ราย สาเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากสุนขัหรือแมวกดั-ข่วนแลว้ไม่ไดรั้บการดูแลรักษาหรือเขา้รับฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้อยา่ง
ถูกตอ้ง    
 ผลการส ารวจความรู้และทศันคติของประชาชนเร่ืองโรคพิษสุนขับา้ พบวา่ ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้ไม่ถูกตอ้ง เช่น คิดวา่สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิดป่วยเป็นโรคพิษสุนขับา้ไดมี้
เพียงร้อยละ 27 ทราบว่าตอ้งพาลูกสุนขัท่ีมีอายุ 2-3 เดือนไปรับการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรค ร้อยละ 46.5 
คิดว่าสุนขัและแมวฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้เข็มเดียวสามารถป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ไดต้ลอดชีพ 
ร้อยละ 13.6 และไม่แน่ใจร้อยละ 57.3 จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้ประชาชนมีความเขา้ใจแบบผิดๆซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อการป้องกนัตนเอง เช่น คิดวา่โรคพิษสุนขับา้รักษาไดท้  าใหไ้ม่มารับวคัซีน  

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบาทในการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ในพื้นท่ีอย่าง
ชดัเจนและต่อเน่ือง โดยใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ี
อยูใ่นพื้นท่ี และมีความใกลชิ้ดกบัชุมชนมากท่ีสุด โดยยุทธศาสตร์ท่ี 4 ไดมี้การก าหนดเป้าหมาย ไดแ้ก่ ตอ้ง
มีการฉีดวคัซีนในสุนัข ปี พ.ศ. 2560 - 2563 ร้อยละ 50, 60, 80 และ 100 ตามล าดบั การส ารวจและข้ึน
ทะเบียนสุนขั ร้อยละ 50 และภายในปี พ.ศ. 2563 ตอ้งไม่พบผูเ้สียชีวติจากโรคพิษสุนขับา้  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้สียชีวิตด้วยโรคพิษสุนขับา้ปี ในปี พ.ศ. 2555 - 2560 จ านวน 45 ราย 
พบวา่ประมาณร้อยละ 90 ของผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคพิษสุนขับา้ไม่ไดเ้ขา้รับการรักษาท่ี สถานพยาบาลหลงัถูก
สัตวก์ดั เน่ืองจากขาดความรู้ ขาดความตระหนกัความรุนแรงของโรคพิษสุนขั บา้ มีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง 
เน่ืองจากเกิดความชะล่าใจในการป้องกนัหลงัสัมผสัสัตวท่ี์เส่ียงมีเช้ือเพราะ คิดวา่เป็นรอยแผลเพียงเล็กนอ้ย
เท่านั้น และผูเ้สียชีวิตส่วนใหญ่พบว่าติดเช้ือพิษสุนขับา้มาจากสัตวท่ี์มี เจา้ของมากกว่าสัตวท่ี์ไม่ทราบ
ประวติัหรือไม่มีเจา้ของ  
 ส าหรับการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้จากสัตวก่์อนถึงคน ดว้ยการน าลูกสุนัขอายุ 2-4 เดือน ไปฉีด
วคัซีน และฉีดกระตุน้ตามนดัทุกปี ถือวา่เป็นการป้องกนัและควบคุมโรคในสัตวก่์อนมาถึงคน  จึงเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุด ขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ได้เตรียมรับมือกับ
สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบา้ด้วยการประกาศภาพลกัษณ์ขององค์กร “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิต จิต
ประชาเป็นสุข” และนโยบายปลอดจากโรคพิษสุนขับา้ 100 %ร่วมกบัการส ารวจและข้ึนทะเบียนสัตวเ์ล้ียง 
โดยมีสุนขั 1,373 ตวั แมว 527 ตวั จาก 1,500 ครัวเรือน คิดเป็น 15.7% ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2564 แม้
อดีตท่ีผา่นมายงัไม่มีผูป่้วยโรคพิษสุนขับา้ก็ตาม แต่จากขอ้มูลขา้งตน้ อตัราส่วนของครัวเรือนยงัขาดความ
ตระหนกัถึงปัญหาน้ีค่อนขา้งสูง 
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 จากสถานการณ์ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนใน
พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง ดว้ยการเสริมปัจจยัดา้นความรู้ ทศันคติและแรงสนบัสนุนทางสังคม 
เพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้อยา่งเหมาะสม และเพื่อขานรับนโยบาย
ขององคก์ร ตลอดจนน าขอ้มูลการวจิยัท่ีไดพ้ฒันาแผนงาน/โครงการให้เต็มพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ทั้งจากคนและสัตวเ์ล้ียงต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ ทศันคติ และแรงสนบัสนุนทางสังคม กบัพฤติกรรมการป้องกนัการ

เกิดโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาการศึกษาปัจจัย
พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกนัการโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
  ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีมีสัตวเ์ล้ียงแมวหรือสุนัข และ
อาศยัอยู่ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 1,500 คน กลุ่ม
ตวัอย่าง ผูว้ิจยัก าหนดสัดส่วนโดยใช้สูตรตามแนวคิดของ ทาโร่ ยามาเน่ จ  านวน 316 คน สุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยเป็นตวัแทนครัวเรือน ละ 1 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวน 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
   ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน  
   ส่วนท่ี 2  แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้   
   ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามทศันคติต่อการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้  
   ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามแรงสนบัสนุนทางสังคมในการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ ส่วนท่ี 
เป็น  5 พฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด าเนินการดงัน้ี 
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   การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน และมีความเหมาะสมของ
เน้ือหา (Content validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดเ้ท่ากบั 0.91 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก
เท่ากบั   0.58, 0.45  และค่าดชันีความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัเท่ากบั   0.76   
   วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
    ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ในระหวา่งวนัท่ี 1-15 เดือนมิถุนายน 2565 โดย
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
    ผูว้ิจยัจดัเตรียมแบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการท าวิจยั  ช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกบัแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
แบบสอบถาม กรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่เขา้ใจขอ้ค าถามสามารถซกัถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูว้ิจยัได ้ผูว้ิจยั
น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล หากพบวา่มีขอ้มูลไม่สมบูรณ์
ใหค้ดัแยกออก แลว้น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไปประมวลผลทางสถิติ ต่อไป 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอา้งอิงใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวจัิย 
 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล   
ท่าชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี                                                                                           (n=316) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 136 43.0 
หญิง 180 57.0 

อาย ุ   
15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45–54 ปี 
55–64 ปี 
65 ปีข้ึนไป 

15 
132 
68 
54 
35 
12 

4.7 
41.8 
21.5 
17.1 
11.1 
3.8 

ระดบัการศึกษา   
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ไม่ไดเ้รียน 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีข้ึนไปหรือสูงกวา่ 

10 
23 
104 
126 
53 

3.2 
7.3 
32.9 
39.9 
16.8 

อาชีพ 
ไม่ไดท้ า 
เกษียณราชการ/บ านาญ 
เกษตร 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
คา้ขาย 
รับจา้ง 
อ่ืน ๆ 

 
11 
55 
66 
50 
81 
32 
21 

 
3.5 

17.4 
20.9 
15.8 
25.6 
10.1 
6.6 

รายไดข้องครอบครัวท่านต่อเดือน (บาท) 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
มากกวา่ 20,001 บาท 

 
11 

117 
74 
81 
33 

 
3.5 

37.0 
23.4 
25.6 
10.4 

 

 จากตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 มีอายุ 25-34 ปี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่จบ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 มีอาชีพคา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ส่วนใหญ่มีรายได ้5,001-10,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลความรู้เก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้  ของประชาชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง 
  อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนขับา้ 
ระดบัความรู้ 

 ̅ S.D. แปรผล 
1.  โรคพิษสุนขับา้เกิดจากเช้ือโรคอะไร  
2.  สตัวใ์นขอ้ใดท่ีเป็นพาหะน าเช้ือโรคพิษสุนขับา้แพร่เช้ือสู่คนได ้
3.  สตัวเ์ล้ียงท่ีเป็นโรคพิษสุนขับา้จะมีอาการอยา่งไร 
4.  เช้ือโรคพิษสุนขับา้จะติดต่อสู่คนไดโ้ดยวธีิใดบา้ง 

0.61 
0.63 
0.57 
0.58 

0.49 
0.48 
0.50 
0.49 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(2): 1-14, July-December 2022 

 

8 
 

5.  เราควรน าสตัวเ์ล้ียงไปฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้เม่ือใด และฉีดอยา่งไร 
6.  เม่ือถกูสตัวเ์ล้ียงกดัหรือข่วน ตอ้งท าวธีิใดถูกตอ้งท่ีสุดเพ่ือการป้องกนัโรคพิษ

สุนขับา้ 
7.  วธีิการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในสตัวเ์ล้ียง ขอ้ใดถูกตอ้ง 

0.56 
 

0.55 
 

0.43 

0.50 
 

0.50 
 

0.50 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
8.  บุคคลใดท่ีปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัจากการถูกสุนขักดัหรือข่วน 
9.  ถา้เจา้ของไม่น าสตัวเ์ล้ียงไปฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ จะมีโทษตาม

กฎหมายอยา่งไร 
10. เม่ือมีคนถูกสตัวเ์ล้ียงของตนเองท่ีสงสยัเป็นพิษสุนขับา้กดัหรือข่วน เจา้ของสตัว์

เล้ียงควรท าอยา่งไร 

0.45 
0.58 

 
0.69 

0.50 
0.49 

 
0.48 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

เฉล่ียรวมความรู้เก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้               0.57 0.49 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรีมีคะแนนเฉล่ียรวมความรู้เร่ืองโรคพิษสุนขับา้อยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅ = 0.57, S.D. = 0.48)  
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลทศันคติต่อการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ ของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

ทศันคติต่อโรคพิษสุนขับา้ 
ระดบัทศันคติ 

 ̅ S.D. แปลผล 
1.  คนท่ีมีร่างกายแขง็แรง เม่ือเป็นโรคพิษสุนขับา้จะมีโอกาสหายไดเ้อง 
2.  เดก็และคนชราจะมีความตา้นทานโรคพิษสุนขับา้ต ่ากวา่ 

คนหนุ่มสาว 
3.  โรคพิษสุนขับา้ จะรักษาใหห้ายไดด้ว้ยยาสมุนไพร 
4.  โรคพิษสุนขับา้ เป็นโรคติดต่อจากสตัวสู่์คนท่ีอนัตรายร้ายแรงถึงชีวิตได ้
5.  ถา้สตัวเ์ล้ียงถูกสุนขับา้กดั ควรตดัหางสตัวเ์ล้ียงท้ิงไป จะท าใหส้ตัวเ์ล้ียงนั้น

ไม่เป็นบา้ 

2.91 
 

2.93 
2.83 
2.95 

 
3.05 

0.78 
 

0.88 
0.88 
0.87 

 
0.90 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

6.  เม่ือถูกสุนขัท่ีสงสยัวา่เป็นบา้จริงหรือไม่นั้นกดั การรดน ้ามนตจ์ะท าให้
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ได ้

7.  สุนขัท่ีมีเคยฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ไปแลว้ 1 คร้ัง เม่ือมากดัเรา ไม่
จ าเป็นตอ้งไปรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้กไ็ด ้

8.  การหลีกเล่ียงไม่ใหถู้กสุนขักดั จะลดอตัราเส่ียงต่อการไดรั้บเช้ือโรคพิษ
สุนขับา้ได ้

9.  ไม่จ าเป็นตอ้งน าสุนขัและแมว ไปฉีดวคัซีนทุกตวั เพราะบางตวัถกูเล้ียง

 
3.11 

 
3.34 

 
2.83 

 

 
0.96 

 
1.01 

 
0.77 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
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อยา่งดีจึงไม่มีโรคพิษสุนขับา้ 
10. การปล่อยสตัวเ์ล้ียงไปกดัเพ่ือนบา้น หรือคนท่ีผา่นไปมา ท าใหเ้จา้ของไม่มี

ความผิดตามกฎหมาย 

2.96 
 

2.81 

0.87 
 

0.87 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
เฉล่ียรวมรายขอ้ทศันคติต่อการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ 2.97 0.88 ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี มีคะแนนเฉล่ียรวมทศันคติต่อการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง (  ̅= 2.97, 
S.D. = 0.88) 
 

ตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนั 
   การเกิดโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมือง        
                จงัหวดัจนัทบุรี 

พฤติกรรมการปฏิบติัตวัเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ 
ระดบัพฤติกรรม 

 ̅ S.D. ระดบั 
1.  ท่านน าเน้ือสุนขัเร่ร่อนท่ีเสียชีวิตมาปรุงเป็นอาหารเพ่ือทานเองและแบ่งปัน

ใหค้นอ่ืน 
2.  ท่านสวมถุงมือเกบ็ซากสุนขัหรือซากแมวท่ีเสียชีวิตจากโรคท่ีเกิดกบัสตัว์

เล้ียงทุกคร้ัง 
3.  ท่านดูแลบุตรหลานอยา่งใกลชิ้ด ไม่ปล่อยใหเ้ดก็เล่นอยู่กบั 
     สุนขัตามล าพงั 
4.  เม่ือถูกสุนขัหรือแมวกดั ข่วน หรือเลียบาดแผล ท่านลา้งบาดแผลดว้ยน ้า

สบู่หลายๆ คร้ัง ก่อนไปพบแพทยเ์พ่ือฉีดวคัซีน 
5.  ท่านแนะน าและใหค้วามรู้แก่เพ่ือนบา้นในการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

3.06 
 

3.29 
 

2.97 
 

2.91 
 

2.96 

0.90 
 

1.01 
 

0.90 
 

0.83 
 

0.91 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
6. ท่านน าสุนขัหรือแมว ไปฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ตามก าหนดท่ี
สตัวแพทยส์ัง่ 

7.  ท่านแจง้เจา้หนา้ท่ีปศุสตัว ์หรือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทนัที เม่ือพบเห็นและ
สงสยัวา่มีสุนขัหรือแมวเป็นบา้ เพ่ือช่วยกนัจบัท าลาย 

8. ท่านควบคุมสุนขัหรือแมวของตนเองไม่ใหถ้กูสุนขัหรือแมวตวัอ่ืนกดั 

2.91 
 

2.99 
 

3.08 

0.91 
 

0.89 
 

0.91 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
9.  ท่านเล้ียงสุนขัหรือแมวไวใ้นบา้นเอง ไม่ปล่อยใหเ้พ่นพ่านไปบา้นคนอ่ืน

หรือท่ีสาธารณะ 
10. ท่านน าสุนขัหรือแมวจากท่ีอ่ืนมาเล้ียงในบา้นและไม่น าไปฉีดวคัซีน 

3.24 
 

2.99 

1.00 
 

0.88 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
เฉล่ียรวมรายขอ้พฤติกรรมการปฏิบติัตวัเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ 3.04 0.91 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4  พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนในต าบลท่าชา้ง อยูใ่น
ระดบัปฏิบติัปานกลาง  (  ̅= 3.04, S.D. = 0.91) 
 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัพยากรณ์ ไดแ้ก่ ความรู้ ทศันคติ แรงสนบัสนุนทางสังคม กบั       
                 พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้  

ปัจจยัพยากรณ์ 
R R2 F Unstd. Std. 

t p-value 
B SE Beta 

Constant    14.310 2.069  6.917 0.000** 
1. ปัจจยัแรงสนบัสนุนทาง
สงัคมดา้นส่ิงของ  

0.271 0.073 24.831 0.352 0.076 0.246 4.604 0.000** 

2.ปัจจยัดา้นความรู้  0.337 0.114 20.039 0.270 0.086 0.163 3.141 0.000** 
3. ปัจจยัดา้นทศันคติ  0.410 0.168 21.012 0.234 0.053 0.231 4.458 0.000** 
4. ปัจจยัแรงสนบัสนุนทาง
สงัคมดา้นขอ้มูลข่าวสาร  

0.422 0.178 16.864 0.152 0.077 0.105 1.961 0.000** 

**p<.01 
จากตารางท่ี 5 ผลการศึกษาปัจจยัพยากรณ์ พบว่า ปัจจยัแรงสนับสนุนทางสังคมดา้นส่ิงของ 

ปัจจยัด้านความรู้ ปัจจยัด้านทศันคติ ปัจจยัแรงสนับสนุนทางสังคมดา้นขอ้มูลข่าวสาร สามารถพยากรณ์ 
พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ได ้ร้อยละ 17.80  

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ประชาชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี มีคะแนนเฉล่ีย

ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนในต าบลท่าชา้ง อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 2. ปัจจยัแรงสนบัสนุนทางสังคมดา้นส่ิงของ ปัจจยัดา้นความรู้ ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัแรง
สนบัสนุนทางสังคมดา้นขอ้มูลข่าวสารสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ได ้
ร้อยละ 17.80  (β= 14.310,  P<.01) 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษา ดา้นความรู้ พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี มีคะแนนเฉล่ียความรู้ อยูใ่นระดบัความรู้ปานกลาง จากขอ้มูลดงักล่าวช้ีให้เห็นวา่ ประชาชน
ยงัขาดความรู้ในการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนัขบา้ โดยทาง อบต.ได้มีการให้ความรู้ตามช่องทางต่างๆ 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(2): 1-14, July-December 2022 

 

11 
 

ไดแ้ก่ วิง่รถประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์เสียงไร้สาย และมีการให้ความรู้ตามส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น หนา้
เพจ เฟสบุค๊ และ ไลน์ จากการศึกษาคร้ังน้ีประชาชนยงัขาดความรู้ในการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ ซ่ึง
ทาง อบต.ท่าช้างและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องมีการเพิ่มการให้ความรู้กับประชาชนให้มากข้ึน โดย
สอดคลอ้งกบัส านกัโรคติดต่อทัว่ไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  (2564)  ท่ีระบุวา่ ประชาชนยงั
ขาดความรู้เก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้ ไม่ทราบแนวทางในการป้องกนัตนเอง โดยควรศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
เฉพาะพื้นท่ีเพื่อปรับกลยทุธ์การป้องกนัควบคุมโรค การส่ือสาร ความเส่ียงและการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
รวมทั้งให้ความส าคญักบัการใชส่ื้อทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบับริบท และระดบัความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และ
ในส่วนของบุคลากรสาธารณสุขจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพในทุกระดบัเพื่อให้บริการอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมตามแนวทางเวชปฏิบติัอนัจะช่วยป้องกนัการเสียชีวติ ลงไดอี้กทางหน่ึง ดา้นทศันคติ พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียทศันคติต่อโรคพิษสุนขับา้อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจเป็นเพราะ
ส่วนใหญ่เห็นวา่ โรคพิษสุนขับา้เป็นเร่ืองท่ีไกลตวั ทั้งยงัขาดความตระหนกัถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนขั
บา้ โดยทางอบต.ท่าชา้งไดมี้การจดัอบรมผูน้ าชุมชน และอสม. เพื่อท่ีจะสร้างจิตส านึกในการป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้  และให้ผูน้  าชุมชน อสม. ไดไ้ปแนะน าประชาชนในพื้นท่ีต่อ และมีการแจกแผ่นพบั รณรงค์เร่ือง
การป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ จากการศึกษาคร้ังน้ีประชาชนยงัขาดทศันคติต่อการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขั
บา้ โดยทางอบต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีการพฒันาวิธีการให้ประชาชนตระหนกัและมีทศันคติใน
การป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ให้มากข้ึน โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรรญา ภานุรักษ,์ ศศิกานต ์ไพลกลาง 
และ ฐนกร ศรีธราพิพฒัน์,  (2563)  ไดศึ้กษาเร่ือง การด าเนินงาน และพฒันาวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั และควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ในเทศบาลต าบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผลการวิจยั
พบว่า การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในคนและสัตว์ท่ีผ่านมา ยงัไม่มีรูปแบบการด าเนินงาน
ร่วมกนัอยา่งชดัเจนขาดการประสานเพื่อเช่ือมโยงการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานท่ีผา่นมาเป็นลกัษณะ
การเฝ้าระวงัและป้องกนัดว้ยการฉีดวคัซีนป้องกนัและการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ และประชาชนยงัขาด
ความตระหนกัในเร่ืองการใหว้คัซีนในสัตวเ์ล้ียง รวมทั้งยงัขาดความรู้เก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้และ การเขา้ถึง
วคัซีนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษ
สุนขับา้ อยู่ในระดบัปานกลาง อธิบายไดว้่า  ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้มีการให้ความรู้ 
และส่งเสริมจิตส านึกในการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ โดยจดัการฝึกอบรมตวัแทนชุมชน ผูน้ าชุมชน 
และ อสม.ในพื้นท่ี และมีการให้ความรู้ประชาชนโดยส่ือออนไลน์ช่องทางต่างๆ มีการแจกแผ่นพบัให้
ความรู้ จากการศึกษาคร้ังน้ีประชาชนยงัขาดพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ ซ่ึงในส่วนของ
บุคลากรสาธารณสุขและองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าช้างจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพในทุก
ระดบัเพื่อให้บริการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เคโก๊ะ อาไก,  (2558)  ไดศึ้กษา
เร่ือง พฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ของเจา้ของสุนัข จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า ความรู้
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เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการรับรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เช่นเดียวกนั รวมไปถึงทศันคติมกัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกและเชิงลบกบัความรู้สึก นึกคิด ท่ีไดรั้บการสั่งสม
ประสบการณ์ในระยะเวลาหน่ึงนั้น มกัมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ีช้ีให้เห็น
ว่า พฤติกรรมเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความรู้และทศันคติ เม่ือได้ระดบัหน่ึงก็มกัแสดงออกในรูปของการ
กระท า และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรกฤษณ์ รักพาณิชย ์ (2560)  ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมของเจา้ของสุนขัในการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า 
ความรู้ท่ีเพียงพอและทศันคติท่ีเหมาะสม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเหมาะสมต่อการป้องกนัโรคพิษสุนขั
บา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ผลการศึกษาปัจจยัพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ ปัจจยัแรงสนบัสนุนทาง
สังคมดา้นส่ิงของ จากการศึกษาในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง ไดมี้การสนบัสนุนทางดา้นวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ และการออกพื้นท่ีตามหมู่บา้นในการฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ใหป้ระชาชนส่งผลให้
การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถเป็นปัจจยัพยากรณ์ได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทภคั ชนะพนัธ์,  (2556)  
ท่ีระบุวา่การท่ีบุคคลรับรู้วา่ตนเอง ไดรั้บความช่วยเหลือทั้งในดา้นอารมณ์ ขอ้มูลข่าวสาร วตัถุส่ิงของต่าง ท า
ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความรัก รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็น
ท่ีตอ้งการของบุคคลอ่ืน ๆ ท าใหมี้ก าลงัใจ มีอารมณ์มัน่คง ส่งเสริมให้เผชิญความเครียดไดดี้ มีการปรับตวัท่ี
เหมาะสม อนัจะส่งผลให้เกิดสุขภาพกายและใจท่ีดี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศ์ศกัด์ิ ศรีธเนศชยั, 
(2555) พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการน าสุนัขและแมวไปรับการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ของ
ประชาชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การดูแลเอาใจใส่สุนขั ความสะดวกในการเดินทางพาสุนขัไปรับ
การฉีดวคัซีน ความรู้เก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้ และสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการน าสุนขัและแมวไป
รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนไดร้้อยละ 28.5 ปัจจยัดา้นความรู้ จากการศึกษาใน
พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง ไดมี้การให้ความรู้ทั้งแจกแผ่นพบั เสียงไร้สาย รถวิ่งประชาสัมพนัธ์ 
และทางส่ืออนไลน์ต่างๆ ส่งผลให้การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถเป็นปัจจยัพยากรณ์ได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ  เคโก๊ะ อาไก,  (2558)  ท่ีระบุว่า ความรู้เก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้ และการรับรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ มีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั รวมไปถึงทศันคติมกัมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกและเชิงลบกับความรู้สึก นึกคิด ท่ีได้รับการสั่งสมประสบการณ์ในระยะเวลาหน่ึงนั้น มกัมีผลต่อ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ีช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความรู้
และทศันคติ เม่ือไดร้ะดบัหน่ึงก็มกัแสดงออกในรูปของการกระท า ปัจจยัดา้นทศันคติ จากการศึกษาในพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง ไดมี้การส่งเสริมจิตส านึกในการป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ โดยจดัการ
ฝึกอบรมตวัแทนชุมชน ผูน้ าชุมชน และ อสม.ในพื้นท่ี เพื่อให้ไปถ่ายทอดให้ประชาชนในหมู่บา้นไดรั้บ
ทราบ และมีการรณรงค์ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ี ส่งผลให้การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถเป็นปัจจยั
พยากรณ์ได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรกฤษณ์ รักพาณิชย,์  (2560)  ท่ีระบุวา่ ความรู้ท่ีเพียงพอและ
ทศันคติท่ีเหมาะสม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเหมาะสมต่อการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ อยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติ เช่นเดียวกัน ปัจจยัแรงสนับสนุนทางสังคมด้านขอ้มูลข่าวสาร จากการศึกษาในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าชา้ง ไดมี้การวิง่รถประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์เสียงไร้สาย  ประชาสัมพนัธ์ผา่นผูน้ า
ชุมชน และการประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในการแจง้ก าหนดการการลงฉีดวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนัขบา้ให้กบัสัตวเ์ล้ียงของประชาชน และมีแจกแผ่นพบัให้ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบา้และการ
ป้องกนัการเกิดโรคพิษสุนขับา้ ส่งผลใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีสามารถเป็นปัจจยัพยากรณ์ได ้และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ศรกฤษณ์ รักพาณิชย์,  (2560)  ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของเจา้ของ
สุนขัในการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัเอ้ือระดบัมาก และ
ปัจจยัเสริมระดบัมาก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเหมาะสมต่อการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้อยา่ง มีนยัส าคญั
ทางสถิติ  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั 
  1.1  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการจดัอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีการเล้ียงสุนัข เพื่อท่ีจะได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
พฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้นทั้งในตนเองและสุนขัท่ีเล้ียง  
  1.2  ควรมีการส่งเสริมความรู้ในเร่ืองการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยเนน้ใน
เร่ืองความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร การพาสุนขัเล้ียงไปรับวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้
และการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัข เป็นตน้ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการส่ือสารให้หลากหลาย เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม    
  1.3  การวางนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในพื้นท่ีควรครอบคลุมไปในส่วนของ
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการสนับสนุนในการด าเนินการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ เช่น ยา 
วคัซีน ส่ือต่างๆในการประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ทั้งน้ีหากมีงบประมาณครอบคลุมจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการแสดงพฤติกรรมในการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ท่ีเหมาะสม  
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
  ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจะเป็นการศึกษาเพื่อพฒันาโปรแกรมในการโปรแกรมการส่งเสริม
ความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ของประชาชนในพื้นท่ี 
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Abstract :   The objective of this project evaluation was for evaluate Environmental Education for 

Sustainable Development of Wat Sungkajayadhen school, Suphanburi Primary Educational Service 

Area Office 1. Using CIPP model to assess 4 sides there were Environment condition, Factors, 

Process, and Productivity. Satisfaction Assessment for 2 sides there were participants and students. 

Target group consist of 20 teachers and educational personnel, 125 students, 9 basic school board 

committees, and 125 students’ parents total 279 people. Research instrument was a questionnaire with 

a rating scale of 5 levels (Rating Scale), 1 copy. The statistics used in data analysis were percentage, 

mean ( ) and standard deviation (S.D.). The data were analyzed by using the computer program SPSS 

for windows. Study Results. 

The research results were found as follows:   

1. Environmental conditions were the top 3 highest level, sorted in orders, there were 

obviously shown school location map, good moral character for students, and school safety preparing. 

2. The factors were the top 3 highest level, sorted in orders, there were enough and appropriate 

number of project team, regularly personnel development training, the project team consist of school 

executive, teachers, educational personnel, students basic school board committees, and students’ 

parents. 

3. Process were the top 3 highest level, sorted in orders, there were project planning, project 

activities procedure planning, continuously analyze and apply the assessment results to work 

improvement. 

4. Productivity were the top 3 highest level, sorted in orders, participants have cognitive about 

Environmental Education for Sustainable Development, understanding and able to advise to others 

about Environmental Education for Sustainable Development, sources of information were Radio and 

TV. 

5. Participant’s satisfaction were the top 3 highest level, sorted in orders, the maximum 

efficiency of Environmental Education for Sustainable Development of Wat Sungkajayadhen school, 

Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1 project, the pride of project team, and always 

strives to continue the Environmental Education for Sustainable Development project in school. 

6. Students’ satisfaction were the top 3 highest level, sorted in orders, students were pride to 

participated in teaching and learning management improvement, students satisfied with Environmental 

Education for Sustainable Development learning medias, students satisfied with Environmental 

Education for Sustainable Development learning by their clean nice and well proportion classroom.

  

Keywords:  Environmental Education For Sustainable Development. 
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การประเมินโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนืของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ไพศาล ปันแดน1, ฉววีรรณ เฟ่ืองทอง2 และคณะ  

1ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1,  
2ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสังฆจายเถร จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
บทคัดย่อ :   การประเมินโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคป์ระเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน   
ของโรงเรียนวดัสงัฆจายเถร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 โดย
ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมิน 4 ด้าน คือ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม ดา้นปัจจัย  ดา้น
กระบวนการ และดา้นผลผลิต ประเมินความพึงพอใจ 2 ดา้น คือ ดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และดา้นนกัเรียน กลุ่ม
ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ีประกอบดว้ย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน นกัเรียน จ านวน 125 
คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9 คน ผูป้กครองนักเรียน จ านวน 125 คน  รวมกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งส้ิน 279 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) จ านวน 1 ฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ขอ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows 
 

ผลการวจิยั  
1. ด้านสภาวะแวดลอ้ม มีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุดเรียงล าดบั 3 ล าดับ ดังน้ี มีการแสดงแผนผงั

เก่ียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน ประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
โรงเรียนวดัสงัฆจายเถร มีคุณลกัษณะท่ีดีดา้นคุณธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน มีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัความปลอดภยั 

2. ดา้นปัจจยั มีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุดเรียงล าดบั 3 ล าดบั ดงัน้ี  มีจ านวนบุคลากรด าเนินงานโครงการ
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม มีการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  มีคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และผูป้กครองนกัเรียน 

3. ดา้นกระบวนการ มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุดเรียงล าดบั 3 ล าดบั ดงัน้ี มีการวางแผนด าเนินโครงการ 
การด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดในโครงการเป็นไปตามขั้นตอนทุกกิจกรรม มีการวิเคราะห์และน าผลการประเมินมา
พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

4. ดา้นผลผลิต มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุดเรียงล าดบั 3 ล าดบั ดงัน้ี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจมาก และสามารถแนะน าให้ผูอ่ื้นได้ ดา้นแหล่งข้อมูลท่ีท าให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา จากรายการวิทย ุและรายการโทรทศัน ์
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 5. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงล าดบั 3 ล าดบั คือ การประเมิน
โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท่ีเสร็จส้ินมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษา เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นส่ิงท่ีทุกคน
ภาคภูมิใจและมุ่งท่ีจะท าใหมี้ความยัง่ยืน โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจาย
เถร มีการด าเนินการระดบัชั้นเรียนและโรงเรียน 

6. ความพึงพอใจของนกัเรียน มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงล าดบั 3 ล าดบั ดงัน้ี นกัเรียนพึงพอใจท่ีได้
มีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นกัเรียนพึงพอใจการใชส่ื้อ
การจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นักเรียนพึงพอใจการจัดการเรียน การสอน
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ภายในหอ้งเรียนท่ีมีความสะอาด สวยงาม และเป็นสดัส่วน 
 

ค าส าคัญ : ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื,   
 

บทน า 
 ในสังคมปัจจุบนัส่ิงแวดล้อมมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งทางตรงและ
ทางออ้ม มนุษยด์ ารงอยูไ่ดด้ว้ยอาศยัปัจจยัพื้นฐานจากส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย อาหาร อากาศ น ้ า ท่ีอยู่
อาศยั และยารักษาโรค นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีมนุษยม์องไม่เห็น แต่ก็สามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้ไดแ้ก่ 
พลงังานต่าง ๆ เช่น พลงังานความร้อน แสง เสียง และไฟฟ้า แต่เม่ือมนุษยไ์ดเ้พิ่มจ านวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเพื่อด ารงชีวิตจึงเพิ่มตามไปด้วย เพราะการใช้ขาดหลกัการใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือย ไม่ชาญฉลาดในการอนุรักษ์ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีลดน้อยถอยลง มนุษยจึ์งด้ินรนหาทาง
เพิ่มผลผลิตให้มากข้ึนดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น ตดัไมท้  าลายป่า ใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีฆ่าแมลง ใช้เทคโนโลยี
และเคร่ืองจกัรกลเพื่อทุ่นเวลาและช่วยผ่อนแรง ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดล้อม ต่อ
สุขภาพ และการด ารงชีวิตของมนุษย ์ได้แก่ มลพิษทางน ้ า ทางอากาศ ทางดิน การขาดแคลนทรัพยากร
พลงังาน (เตม็ดวง รัตนทศันีย.์ 2539)  

ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงทัว่ทุกภูมิภาคและทัว่โลก เป็นปัญหาท่ีตอ้งได้รับการแก้ไข 
บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยตอ้งท าให้ระบบความสัมพนัธ์
ขององคป์ระกอบทั้ง 4 คือ มนุษย ์สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด าเนินไปดว้ยกนัโดยเช่ือมโยงทุกส่วน
ให้เป็นปัจจยัส่งผลในทางเก้ือกูล ท าให้ด ารงอยู่ดว้ยดีดว้ยกนั และในระบบน้ี  มนุษยใ์นฐานะเป็นปัจจยัตวั
กระท าถือว่ามีความส าคญัท่ีสุด (พระธรรมปิฎก, 2551: 237) ดงันั้น การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้ง แกท่ี้ 
“มนุษย”์ คือตอ้งใหม้นุษยมี์จิตส านึกในการท่ีจะร่วมกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั
และคุม้ค่า ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาให้ประสบความส าเร็จนั้นตอ้งเร่ิมจากตวัมนุษยอ์นัเป็นตวัตน้เหตุและมี
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ความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีทุกคนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนระดบัโลก ภูมิภาค ประเทศ และส่วนทอ้งถ่ิน ควร
ตอ้งมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนดว้ย เหตุน้ีหลายประเทศจึงมีความต่ืนตวั
ต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเห็นไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้หาวิธีการป้องกนัแกไ้ขพฒันา 
ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม อนัจะเป็นแนวทาง แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีไดผ้ลดีและมีความย ัง่ยืน และ
การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งหน่ึงท่ีถือวา่ไดผ้ลท่ีสุดและน าไปสู่การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ 
การให้การศึกษาทั้งการเรียนในระบบ การเรียนรู้นอกระบบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ี
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และต่อคุณภาพชีวติ (วนิยั วรีะวฒันานนท,์ 2562)  

ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายท่ีเป็นพลวตัของโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ทั้งในส่วนท่ีเป็นแรง
กดดนัภายนอก จากกระแสโลกาภิวตัน์และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแรงกดดนัจาก
ภายใน จากสภาวการณ์และการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซ่ึงเป็นกลไกหลกัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์อนัเป็น
รากฐานของการพฒันาประเทศ ระบบการศึกษาจึงต้องปรับเปล่ียนให้รองรับ  กบัความท้าทายดังกล่าว 
นอกจากน้ีระบบการศึกษาเองก็มีปัญหาหลายประการท่ีเกิดจากระบบคุณภาพและมาตรฐาน การจดัการศึกษา 
กฎ ระเบียบ และการบริหารจดัการท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้ งการด าเนินการจัดการศึกษาท่ีไม่ตอบสนอง
เป้าหมายของการพฒันาประเทศ แมว้า่ตลอดระยะเวลาของการพฒันาการศึกษาจะมีภาพความส าเร็จของการ
จดัการศึกษาปรากฏใหเ้ห็น แต่ส่วนใหญ่เป็นผลส าเร็จในเชิงปริมาณมากกวา่เชิงคุณภาพ อาทิ การเพิ่มอตัราการ
เขา้เรียนของผูเ้รียนในระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษา ท่ีใกลเ้คียงหรือสูงกวา่ระดบัสากล จ านวน
ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน การกระจายโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาผา่น
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ การผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบักลางท่ีเช่ือมโยงกบัตลาดแรงงานผ่านระบบ
การศึกษาแบบทวภิาคี โดยภาพรวมระบบการศึกษา ยงัมีปัญหาดา้นคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษา 
โดยเฉพาะการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และการผลิตก าลงัคนตามความตอ้งการ
ของประเทศ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

การด าเนินการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดถู้กยกระดบัความส าคญัถึงจุดท่ีบรรจุไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยยุทธศาสตร์ท่ี 5 ไดร้ะบุชดัเจนวา่ “การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม” ซ่ึงน าไปสู่ยทุธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 วา่ดว้ย “การจดัการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” ยอ่มเป็นผลให้สถานศึกษาทัว่ประเทศตอ้งปรับตวัเพื่อ
รับกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษา 20 ปี ท่ีกล่าวถึงน้ี โดยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไดใ้ห้ความส าคญั
ในเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับภยัพิบัติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดบัประเทศ และพื้นท่ี และการน าประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต ่าและ
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมพร้อมกบัการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลกั
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบติัในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีภาคการศึกษาตอ้งเขา้มามี
บทบาทส าคญัในการให้ความรู้ ทกัษะ สร้างทศันคติ และความตระหนกัแก่ผูเ้รียนและคนทุกช่วงวยัในเร่ือง
ความส าคญัของการพฒันาและเติบโตในสังคมท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สามารถปรับตวัในโลกท่ีมี                     
การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติอยา่งรวดเร็วและรุนแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบ      ในการ
กระท าของตน และน้อมน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั                 ในการ
ด าเนินชีวิต พร้อมทั้ งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพฒันานวตักรรม           และ
เทคโนโลยีท่ีสามารถปรับตวัได้ในสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ทั้งน้ี ประเทศไทยไดมี้พระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชา ติ  พ .ศ .  2535  ท่ี เ ป็น จุดเ ร่ิมต้น ท่ีส าคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ และได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการพฒันาดา้นสติปัญญา เจตคติ ค่านิยม ทกัษะและ
พฤติกรรม ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ ได้รู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจึงไดพ้ฒันากิจกรรมและโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาข้ึน ใน
ส่วนของโรงเรียนนั้น การจดัการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน รวมไปถึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
มกัจะถูกก าหนดตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงอยูแ่ลว้ เเต่ในเเต่ละสถานศึกษาอาจจะมีการปรับ
หรือพลิกแพลงให้เหมาะกับนักเรียนและท้องถ่ินท่ีแตกต่างกันไป เเต่หากจะท าให้นักเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีต่อเร่ืองพลงังานและส่ิงแวดลอ้มจริง ๆ สถานศึกษาจ าเป็นจะตอ้งมีการสอดแทรก
เร่ืองพลงังานและส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่กระบวนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดไปถึงกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและเม่ือนักเรียนได้ผ่านกระบวนการเหล่าน้ีเเล้ว เขาจะได้แนวคิดรวบยอดเร่ืองพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งครบถว้น ชดัเจน และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกมากข้ึน โดยผูท่ี้มีส่วน
ส าคญัในการขบัเคล่ือนให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดีก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็น
ก าลงัส าคญัในแต่ละโรงเรียนนั้น ๆ 

โรงเรียนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถและ
ปรับตวัเขา้กับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม จึงควรสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้ทุกคนใน
โรงเรียน มีความรู้สึกอบอุ่นเม่ืออยู่ร่วมกนั คือ สร้างความรัก ความผูกพนั ความเอ้ืออาทรต่อกนั ผูบ้ริหาร
โรงเรียนถือว่าเป็นบุคคลท่ีส าคญัคนหน่ึงท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งเขา้ใจ เห็นใจ และให้ก าลงัใจแก่ครู และบุคลากรในการปฏิบติัหน้าท่ี 
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ครูและบุคลากรจะร่วมมือปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ให้ความรัก ความเมตตากบันกัเรียน นอกจากการสอนเน้ือหาวิชา 
นกัเรียนจะเกิดความรู้สึกวา่ตอ้งการมาโรงเรียน มาแลว้ก็มี  ความอบอุ่น สบายใจ (สายสมร   ภูเจริญ, 2554) 

ในปัจจุบนัโรงเรียนได้ด าเนินการป้องกนัและลดปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษา 
(Environmental Education) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับและมีความส าคญัมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  แต่อยา่งไรก็ตาม การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โดยการถ่ายทอดจากผู ้สอนสู่ผู ้เรียนเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เม่ือเทียบกบัการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตส านึก
และความมุ่งมัน่ในการอนุรักษจ์ากภายใน นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรตระหนกัถึงความส าคญั
ของทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสให้พลเมืองโลกทุกคนเขา้ถึงการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ย
เหตุน้ีจึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของสถานศึกษาในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากเเหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มภายใน  และภายนอกโรงเรียนโดยส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ไดก้ าหนดนโยบายให้โรงเรียนในสังกดัทุกโรงเรียนเขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีกรอบการท างานตาม
แนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยให้โรงเรียนด าเนินการบริหารจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมศึกษา ด้าน
หลกัสูตรและกระบวนการจดักระบวนการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้นการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายส่ิงแวดลอ้มศึกษา และดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โรงเรียนในสังกดัทั้งหมด 135 แห่ง มี
หน้าท่ีส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาให้กบัโรงเรียนในสังกดั โดยเฉพาะในประเด็นของการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงพบวา่ยงัมีโรงเรียนอีกหลายแห่ง      ตอ้งพฒันาสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนเพื่อให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน โดยไดท้  าการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ข้อมูลบริบทของโรงเรียนในสังกัดแล้ว พบว่า โรงเรียนวดัสังฆจายเถร อ าเภอเมือง จังหวดั
สุพรรณบุรี ควรมีการพฒันาด้านสภาพส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน เช่น สนามกีฬา ห้องน ้ า มุมอบัต่าง ๆ ไม่
ปลอดภยัต่อสุขภาพของนักเรียน สภาพของประตูห้องน ้ า ก๊อกน ้ าช ารุดเสียหาย ภายในห้องเรียนมีการขีด
เขียนโต๊ะ-เก้าอ้ี ฝาผนงั การทิ้งขยะไม่เป็นท่ี มีการซุกขยะตามช่องฝาผนงัห้องเรียน สถิติการใช้น ้ าประปา 
และไฟฟ้าสูง รวมทั้ง โรงเรียนยงัตั้งอยู่บริเวณชุมชนทอ้งถ่ินท่ีล้อมรอบไปด้วย ลานตากขา้ว โรงเล้ียงไก่
ชุมชน ซ่ึงสาเหตุท่ีส าคญัของปัญหา คือ นกัเรียนขาดจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพลงังาน ดงันั้น
การแกไ้ขปัญหาจึงตอ้งแกไ้ขท่ีตวันกัเรียน โดยผูบ้ริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองนกัเรียน ตอ้งร่วมมือกนัโดยการให้ความรู้ สร้างความตระหนกั และ
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ฝึกปฏิบติัจริงใหน้กัเรียนเพื่อมีส่วนร่วม ในการอนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน จากปัญหาท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงไดค้ดัเลือกโรงเรียนวดัสังฆจายเถร 
เป็นโรงเรียนน าร่องเพื่อท าวิจยั “การประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียน
วดัสังฆจายเถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1”  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อประเมินความเหมาะสมดา้นสภาวะแวดลอ้มเก่ียวกบัความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และกิจกรรมของโครงการ 

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจยัเก่ียวกบัความพร้อมของบุคลากร กรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ วสัดุ - อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 

3. เพื่อประเมินความเหมาะสมดา้นกระบวนการ เก่ียวกบัการประเมินการวางแผนด าเนินโครงการ 
การปฏิบติัตามโครงการ การนิเทศติดตาม 

4. เพื่อประเมินความเหมาะสมดา้นผลผลิต เก่ียวกบั ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
การจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันา ท่ี
ย ัง่ยนืของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

6. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนกบัโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ของ
โรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโรงเรียน วดัสังฆ

จายเถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม (Danial L Srufflebeam, 1971)  มาเป็นแนวทางในการ
ประเมินซ่ึงก าหนดการประเมินจากองค์ประกอบ 6 ประเด็น ดังน้ี 1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context 
Evaluation) 2. ดา้นปัจจยั (Input Evaluation) 3. ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation)  4. ดา้นผลผลิต 
(Product Evaluation) 5. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และ 6. ความพึงพอใจของนกัเรียน 

2. ขอบเขตดา้นประชากร 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันา ท่ี

ย ั่งยืนของโรงเรียนวัดสังฆจายเถร ในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 9 คน ผูป้กครองนักเรียน จ านวน 125 คน และนกัเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 125 คน รวมประชากรทั้งส้ิน 279 คน 

3. ขอบเขตระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการและเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี เป็นแบบประเมินเก่ียวกบัการ

ประเมินโครงการ 7 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 แบบประเมินโครงการ ตอนท่ี 3  แบบประเมิน
ความเหมาะสมด้านสภาวะแวดลอ้ม ตอนท่ี 4 แบบประเมินความพร้อมด้านปัจจยั ตอนท่ี 5 แบบประเมิน
ความเหมาะสมดา้นกระบวนการ ตอนท่ี 6 แบบประเมินด้านผลผลิต และตอนท่ี 7 แบบประเมินความพึง
พอใจ ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินการประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียน
วดัสังฆจายเถร ทั้ง 4 ดา้น โดยก าหนดความหมายของค่าคะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั  

ตอนท่ี 3 แบบประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดลอ้มของการประเมินโครงการ ส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูป้ระเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มี 5 
ระดบั จ านวน 10 ขอ้ โดยก าหนดความหมายของค่าคะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั  

ตอนท่ี 4 แบบประเมินความพร้อมดา้นปัจจยัในการด าเนินงานตามการประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูป้ระเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดบั มีจ านวน 10 ขอ้ โดยก าหนดความหมายของค่าคะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั  

ตอนท่ี 5 แบบประเมินความเหมาะสมดา้นกระบวนการของการประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษา
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูป้ระเมิน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั มี
จ านวน 10 ขอ้ โดยก าหนดความหมายของค่าคะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั  

ตอนท่ี 6 แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
โรงเรียนวดัสังฆจายเถร ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูป้กครอง และนกัเรียน เป็นผูป้ระเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั  
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ตอนท่ี 7 แบบประเมินความพึงพอใจของการประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันา ท่ี
ย ัง่ยนืของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

7.1 ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การประเมินโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษา เพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผูป้กครอง เป็นผูป้ระเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั มี
จ านวน 5 ขอ้ โดยก าหนดความหมายของค่าคะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั  

7.2 ความพึงพอใจของนกัเรียน การประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันา  
ท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร ส าหรับนกัเรียนเป็นผูป้ระเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั มีจ านวน 9 ขอ้ โดยก าหนดความหมายของค่าคะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั  

5. วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
5.1 ศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎี ต ารา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการและรูปแบบการ

ประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการประเมิน
โครงการในคร้ังน้ี 

5.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาออกแบบและสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating Scale) ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด เพื่อสอบถามระดบัความคิดเห็น
ของประชากร  

5.3 น า (ร่าง) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่องให้มี  ความ
ถูกตอ้ง ครอบคลุมตามขอบเขตนิยามศพัท์ท่ีศึกษา หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และน าผลจากการตรวจสอบ ของผูเ้ช่ียวชาญ มาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence) โดยมีดชันี ความสอดคลอ้ง หรือ IOC= 0.954  

5.4 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใช ้ (Try Out) 
กับโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท่ีไม่ใช่
ประชากร จ านวน 30 คน จากนั้นน ามาหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ย     การค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด,  2554: 96) 
โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.725  

5.5 จดัท าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น าไปเก็บขอ้มูลกบัประชากรไดข้อ้มูลกลบัคืนมาจ านวนเต็ม คิด
เป็นร้อยละ 100 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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6.1 ท าหนงัสือบนัทึกถึงกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

6.2 ผูว้จิยัจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมด โดยประสานและนดัหมายกบักลุ่มประชากร เพื่อช้ีแจงท าความ 
เขา้ใจและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามท าใหไ้ดแ้บบสอบถามคืนครบ 100 % 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้ิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าผลคะแนนท่ีได้มาหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ SPSS for windows เพื่อวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
7.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของกลุ่มเป้าหมาย วเิคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
7.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานการประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ

โรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใชก้ารวิเคราะห์ โดย
การหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยรวมและรายขอ้ โดยใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
ส าหรับเกณฑก์ารประเมินโครงการคร้ังน้ีก าหนดไวท่ี้ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไปจากการประชุมของ

คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
8. สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 
 ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย ( )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 

ผลการวจัิย 
 1. ผลการประเมินโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านสภาวะแวดล้อมความสอดคล้อง
เหมาะสมของหลกัการวตัถุประสงค ์เป้าหมายและกิจกรรมของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัดงัน้ี 3 ล าดบัแรกคือ การแสดงแผนผงัเก่ียวกบัสถานท่ีต่าง 
ๆ ภายในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจาย
เถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีคุณลกัษณะท่ีดีดา้นคุณธรรมให้แก่
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ผูเ้รียน มีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัความปลอดภยั เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ ถงัดบัเพลิง เป็นตน้ มีการจดั
สภาพแวดลอ้มบริเวณสถานศึกษาท่ีสะอาดร่มร่ืนสวยงาม 

2. ผลการประเมินโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบั 3 ล าดบั ดงัน้ี มีจ  านวนบุคลากรด าเนินงาน
โครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการส่งเสริมให้ครู นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา มีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผูป้กครองนกัเรียน 

3. ผลการประเมินโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับ 3 ล าดับ ดังน้ี การวางแผนด าเนิน
โครงการ มีการประเมินผลการด าเนินโครงการเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง การด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดใน
โครงการเป็นไปตามขั้นตอนทุกกิจกรรม การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ ในการพฒันางาน มีการ
วเิคราะห์และน าผลการประเมินมาพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

4. ผลการประเมินโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นผลผลิตโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 3 ล าดบั ดงัน้ี ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
มากและสามารถแนะน าให้ผูอ่ื้นได้ ด้านแหล่งขอ้มูลท่ีท าให้ได้รับความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมศึกษา จาก
รายการวทิยแุละรายการโทรทศัน์ 

5. ความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งของโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
โรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ส าหรับ ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งของโครงการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร ท่ี
เสร็จส้ินมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันา        ท่ีย ัง่ยืนโรงเรียนวดัสังฆจายเถร 
เป็นส่ิงท่ีทุกคนภาคภูมิใจและมุ่งท่ีจะท าให้มีความย ัง่ยืน โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร ประสบความส าเร็จ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  

6. ความพึงพอใจของนกัเรียนโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโรงเรียน 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(2): 15-30, July-December 2022 
 

26 
 

วดัสังฆจายเถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ส าหรับนกัเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ดังน้ี 
นกัเรียนพึงพอใจการใช้ส่ือการจดัการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นกัเรียนพึง
พอใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นกัเรียน
น าประโยชน์จากการจดัการเรียนการสอนไปใชต่้อไดส่ิ้งแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันา ท่ีย ัง่ยนื 

 
 
 
 
        

อภิปรายผล 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ

โรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  มีประเด็นท่ีน ามา
อภิปรายผล ดงัน้ี 

1. การประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดลอ้มของโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.88) เน่ืองจากโรงเรียนวดัสังฆจายเถรไดมี้การจดัโครงการส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาเพื่อพฒันาท่ีย ัง่ยืนข้ึนอย่างต่อเน่ืองและโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มอีกหลาย
โครงการ ทั้งน้ีโรงเรียนจดัให้มีการสร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีเนน้พฒันาการของผูเ้รียนใช้
แหล่งเรียนรู้และวิทยากรในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง มีการรักษา
สภาพแวดลอ้มบริเวณสถานศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ของโรงเรียน มีการจดัเตรียมสถานท่ีต่าง ๆ 
เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ดูสะอาดเรียบร้อย มีระเบียบ โดยมีการจดั
สถานท่ีให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธิพงศ ์นิพทัธนา
นนท์และมนัส สุวรรณ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัสนับสนุนการเป็นโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนในเขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูและนกัเรียน จ านวน 506 คน 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

2. การประเมินความพร้อมด้านปัจจยัในโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
โรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
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ระดบัมากท่ีสุด (   = 4.94) ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนมีจ านวนบุคลากรด าเนินงานโครงการอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมและไดรั้บ
ความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูป้กครองและชุมชน ส่งผลให้เกิดความพร้อมดา้นปัจจยัในการด าเนินงานตาม
โครงการส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชลิดา จูงพนัธ์ และนฤพจน์ พุธวฒันะ (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง 
วิธีการจดัการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ( Eco–
school): กรณีศึกษาโรงเรียนในจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย   ในการวิจยัประกอบดว้ยอาจารยใ์นโรงเรียน
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาฯ อายุระหว่าง 25 – 50 ปี จ  านวน 8 ท่าน ผลการวิจยัพบวา่ ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการ
จดัการเรียนการสอนส่ิงแวดลอ้มศึกษา ก็คือ 1) การน าประเด็นส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินมาเป็นเคร่ืองมือหลกัใน
การสอน 2) การมีเครือข่ายอาจารยท์ั้งในและนอกโรงเรียน 3) การใช้กิจกรรมท่ีเน้นประสบการณ์จริงของ
นกัเรียน และ 4) การสร้างระบบนิเวศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา (whole school 
approach) 
 3. การประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (   = 4.93) เน่ืองมาจากโรงเรียนมีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเป็น
มาตรฐาน สอดคล้องกบัความตอ้งการของนักเรียน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมทอ้งถ่ิน ส่งเสริม และ
พฒันาครูในการใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างหลากหลาย การด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดในโครงการเป็นไปตาม
ขั้นตอนทุกกิจกรรม มีการนิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ การ
วิเคราะห์และน าผลการประเมินมาพฒันางานอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ผลการประเมินความเหมาะสมด้าน
กระบวนการโรงเรียนส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ก่อให้เกิดผลดีต่อการ
ด าเนินโครงการเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จริยาภรณ์ มาสวสัด์ิและคณะ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง การจดัการ
ศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัมธัยมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดั
การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการจดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อสร้าง
แนวทางการการจดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในระบบโรงเรียนภายใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม จ านวน 235 ชุด ผลการวจิยัพบวา่ แนวทางการจดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 
5 แนวทาง ไดแ้ก่ การอบรมให้ความรู้ การจดัท าหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนดา้น ส่ิงแวดลอ้มแบบ
บูรณาการโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การติดตามประเมินผลการเปล่ียนแปลง แนวทางดงักล่าวน้ีจะท าให้การ
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 4. การประเมินผลผลิตของโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโรงเรียนวดัสังฆจาย
เถร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 
4.85 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มศึกษา พบว่าความรู้ความเขา้ใจมากและ
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สามารถแนะน าให้ผูอ่ื้นได ้มีความรู้ความเขา้ใจและน ามาปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัและมีความรู้แต่ยงัไม่ค่อย
เขา้ใจมากนกั การไดรั้บการพฒันาความรู้ท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษา พบวา่วิทยากร
มาให้ความรู้ในโรงเรียน ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ศึกษาด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มศึกษา พบว่า รายการโทรทศัน์ เอกสารเผยแพร่ขอ้มูล
อินเทอร์เน็ต นิตยสารวารสาร รายการวทิย ุและรายการโทรทศัน์ การน าส่ิงแวดลอ้มศึกษามาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิต พบว่า การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า การปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมา การ
รับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การใชส้ติปัญญาในการท างานและด าเนินชีวิต  การรู้จกัวางแผนในการ
ด าเนินชีวติ การติดตามและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง รูปแบบการจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษา พบวา่ จดัท า
เป็นหน่วยการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา ด าเนินการร่วมกนัทั้งโรงเรียน บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนั บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และด าเนินการร่วมกนัทั้งโรงเรียน วิธีการวดัและประเมินผล
การจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษา พบวา่ ประเมินโดยการทดสอบ ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้ แฟ้ม
สะสมผลงาน และประเมินโดยการตรวจผลงาน คุณธรรมท่ีนักเรียนได้รับจากการส่งเสริมการเรียนรู้
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา พบวา่ นกัเรียนตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การสร้างส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน นักเรียนมีการพฒันาดา้นจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม นกัเรียน
ปฏิบติัตนในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนอย่างฉลาดและคุม้ค่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพรรณิภา เห็มสมคัร 
(2561) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนบา้นหนองกุงวิทยาคาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนบา้นหนองกุงวิทยาคาร รายวิชา
บูรณาการ (ส่ิงแวดลอ้มศึกษา) จ  านวน 43 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีภาพรวม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอนุรักษ์น ้ า ดา้นการดูแลพื้นท่ีสีเขียว และ
ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน มีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 5. ความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งของโรงเรียนท่ีมีต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนอนัเป็นผล
มาจากโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 4.90) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นโครงการเป็นส่ิงท่ีทุกคนภาคภูมิใจและมุ่งท่ีจะท าให้
มีความย ัง่ยนื ทั้งน้ีโรงเรียนไดด้ าเนินการบริการให้ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เยี่ยมบา้นนกัเรียน จดัสภาพแวดลอ้ม
บรรยากาศในโรงเรียน ชุมชน บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือ ส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทธิพงศ ์นิพทัธนานนทแ์ละมนสั สุวรรณ (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัสนบัสนุน
การเป็นโรงเรียนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในเขตภาคเหนือ พบวา่ ปัจจยัดา้นความร่วมมือ
โรงเรียน กับชุมชน โดยโรงเรียนฯ มีการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมผ่านครู 
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นกัเรียน ไปสู่ชุมชนในทอ้งถ่ินและทางโรงเรียนและนักเรียนได้มีการออกเยี่ยมชุมชนในทอ้งถ่ิน เพื่อให้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีการจดัเตรียมสถานท่ี
ต่าง ๆ เช่น หอ้งเรียน หอ้งสมุด แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ใหดู้สะอาดเรียบร้อย มีระเบียบ โดยมีการจดั
สถานท่ีให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน ปัจจยัด้านสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในโรงเรียน มีการจดัตั้ง
ชุมนุมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยสร้างเครือข่ายใหเ้กิดข้ึนระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการเปิดโอกาสให้ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนในทอ้งถ่ิน ไดมี้การแสดงออก ซ่ึง
ผูป้กครอง ครู นกัเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานในโครงการส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บรางวลั
โรงเรียนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 6. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนอนัเป็นผลมาจาก การด าเนิน 
โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโรงเรียนวดัสังฆจายเถร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (   = 4.88 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
นกัเรียนพึงพอใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื ทั้งน้ีเพราะนกัเรียนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน เห็นสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงามร่ม
ร่ืน มีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการจึงเกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีอา้งอิงกลุ่มของโคแมน 
(Koman.1997.อา้งถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552) ความพึงพอใจในงานเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์ ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายของตนนกัเรียนพึงพอใจท่ีไดมี้
ส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บรางวลัโรงเรียน
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เขา้ร่วมเครือข่ายโรงเรียนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2. ควรขยายผลให้โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มี
การจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนและมีการท าวิจยั “การประเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษา
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโรงเรียน” ทุกโรงเรียน 
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Abstract:  The objectives of this research were 1) to study the efficiency of the administration of Salaya 

Subdistrict Municipality. Phutthamonthon 2) to study the comparative study between personal factors such as 

sex, age, educational level. Average monthly income operational period with the efficiency of the administration 

of Salaya Subdistrict Municipality Phutthamonthon Nakhon Pathom Province 3) to study the recommendations 

on the efficiency of the administration of Salaya Subdistrict Municipality. Phutthamonthon Nakhon Pathom 

Province. The samples used in the research a total of 176 people studied at Salaya Subdistrict Municipality. The 

research tool was a questionnaire consisting of 3 parts: Part 1 General information, Part 2 Questionnaire on 

municipal administration efficiency, Part 3 Recommendations. Tool quality inspection by qualified The 

Conformity Index was equal to 0.76 and the confidence value. (Reliability) for the whole version is equal to 

0.90. Statistics used in data analysis by frequency, percentage, mean, and standard deviation and comparative 

analysis of variance using statistics (One-way ANOVA) 

The results showed that the efficiency of administration of the Salaya Subdistrict Municipality had 

average scores. At a high level (Mean = 80.01, S.D = 2.56). The results of the comparison of the differences 

between the general information factors and the efficiency of the administration revealed that the gender factor 

education level Average monthly income different There are different management efficiency. Statistically 

significant at the .05 level.  Age, position and different operating periods there is no difference in management 

efficiency.  
Suggestions Use the results of the study to develop skills for each person who is different. To increase the 

potential of the administration of Salaya Subdistrict Municipality to be more efficient and benefit the people in 

the most responsible areas 
  
Key words :   efficiency, administration, municipality 
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ประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 

 

ณฐัวฒัน์ ปริยพานิชย์1, ธนกฤต โพธ์ิเงิน2 ,ไพบูลย ์ชูวนั3 

1นกัศึกษา, สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
2,3อาจารย,์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 

บทคัดย่อ: การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบติังาน กบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม 3) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะต่อประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นบุคลากรผูป้ฏิบตัิงานในเทศบาลต าบล
ศาลายา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงทั้งหมด จ านวน 176 คน เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 3 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาล ส่วนท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยผูท้รงคุณวุฒิ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง ไดเ้ท่ากบั 0.76 
และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบัไดเ้ท่ากบั 0.90 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ แจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Independent Samples t – test และ วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนโดย
ใชส้ถิติ (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษา พบว่า  ประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายามีคะแนนเฉล่ีย  อยู่

ในระดับมาก ( =  80.01 ,  S.D = 2.56)  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป
กบัประสิทธิภาพการบริหาร พบว่า ปัจจยัด้านเพศ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการบริหารแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อายุ ต  าแหน่งหน้าท่ี และ
ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะ น าผล
การศึกษาท่ีไดน้ ามาพฒันาทกัษะแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารเทศบาล
ต าบลศาลายา ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเกิดประโยชน์กบัประชาชนเขตรับผดิชอบสูงสุด  

 
ค าส าคัญ :  ประสิทธิภาพการบริหารงาน, เทศบาลต าบลศาลายา 
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บทน า 
การใหบ้ริการประชาชนเป็นนโยบายท่ีทุกรัฐบาลให้ความส าคญัและพยายามผลกัดนัให้การพฒันาคุณภาพ

การใหบ้ริการมีคุณภาพและทัว่ถึง ทั้งน้ีเน่ืองจากสังคมประชาธิปไตยมีพนัธกิจท่ีให้ความส าคญัในการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนเป็นอนัดบัแรกท่ีรัฐพึงกระท า (พิเชษฐ์ วงศเ์กียรต์ิขจร, 2552) และสังคมปัจจุบนัได้
ปรับเปล่ียนเขา้สู่ยุคประชาธิปไตยท่ีพุ่งเป้าหมายไปสู่จุดหมายเดียวกนัคือยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางหน่วยงาน
ภาครัฐตอ้งพฒันาเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั รัฐให้ความเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองโดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหลายยอ่มมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลงัและมีอ านาจหน้าท่ีของตนรัฐบาลเป็นเพียงผูก้  ากบัดูแล ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงแยกออกมาจากกรมการปกครองเพื่อรองรับภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยตรงเทศบาลเป็นหน่ึงในหลายหน่วยงานท่ีน านโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินมาด าเนินการใหบ้งัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง (เกรียง
ไกร เจริญธนาวฒัน์, 2550)  
 การปกครองทอ้งถ่ินจึงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศท่ีเจริญแลว้น ามาใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลกัซ่ึง
หลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้ “เทศบาล”เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการปกครองประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ทั้งหลาย ส าหรับสังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตชุมชน
เมืองท่ีใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2555) มีรากฐานการปกครองเกือบ 79 ปีแลว้เทศบาลในประเทศ
ไทยไดถื้อก าเนิดข้ึนมาภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองโดยพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แนวความคิดและ
รูปแบบโครงสร้างของเทศบาลจดัไดว้า่เป็นหน่วยปกครองทอ้งถ่ินของไทยท่ีมีรูปแบบการปกครอง เช่นเดียวกบั
ประเทศตะวนัตกและนบัเป็นหน่วยปกครองทอ้งถ่ินไทยท่ีมีลกัษณะใชห้ลกัการกระจายอ านาจมากท่ีสุด6เน่ืองจาก
ทอ้งถ่ินในประเทศไทยมีสภาพแตกต่างกนับางแห่งเป็นชุมชนใหญ่ และบางแห่งก็เป็นชุมชนเล็ก ปัจจุบนัการยก
ฐานะของทอ้งถ่ินใดข้ึนเป็นเทศบาลและเป็นระดบัใดนั้นจ าเป็นตอ้งยึดถือความส าคญัของทอ้งถ่ิน จ านวนราษฎร
ของทอ้งถ่ินชุมชนนั้น ความหนาแน่นของราษฎรและรายไดท่ี้คาดวา่จะสามารถเก็บมาเป็นค่าใชจ่้ายตามท่ีกฎหมาย
เทศบาลไดก้ าหนดให้จดัเก็บเป็นหลกั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 โดยพระราชบญัญติั
เปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลท าให้สุขาภิบาลจ านวน 982 แห่งตอ้งเปล่ียนฐานะเป็น
เทศบาลต าบล ซ่ึงมีผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ท าให้เห็นไดช้ดัเจนวา่เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครอง
ทอ้งถ่ินท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดแบบหน่ึงส าหรับประเทศไทยในปัจจุบนัซ่ึงจะท าหน้าท่ีในการให้บริการแก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาล
กลางการบริการเป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐประสบ
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ความส าเร็จไดก้็คือการมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีจิตส านึกในการให้บริการและปรารถนาท่ีจะปรับปรุงบริการภาครัฐ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริการเป็นกระบวนการของกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูรั้บบริการ 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดช้ดัเจนแต่ออกมาในรูปของเวลา สถานท่ี รูปแบบ และท่ีส าคญัเป็นส่ิงเอ้ืออ านวยทางจิตวิทยา
ใหเ้กิดความพึงพอใจ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) 
 ดงันั้นจิตส านึกในการให้บริการจึงเป็นกุญแจส าคญัในการปรับปรุงบริการภาครัฐจิตส านึกในการ
ใหบ้ริการ มีความหมายไปในเชิงของการรับรู้วา่ตนเองมีหนา้ท่ีของการใหบ้ริการดงันั้นจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่
จะตอ้งพยายามกระท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารน ามาสู่การบริการท่ีดีโดยมุ่งหวงัให้งานท่ี
รับผิดชอบนั้นประสบความส าเร็จมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดน้ั้น ประพนัธ์ สุหาร (2542) การท างานท่ีตอ้งการให้ได้
ประโยชน์สูงสุด และการท่ีจะพิจารณาวา่งานใดมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นพิจารณาไดจ้ากผลงานท่ีประหยดัเงิน 
ประหยดัแรงงาน ประหยดัเวลา และคนปฏิบติังานมีความพึงพอใจ 
 เทศบาลต าบลศาลายา ตั้งอยู่เลขท่ี 199/95 หมู่ 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
เปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลศาลายา ตามพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ.2542 มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลต าบลศาลายา ไดแ้บ่งเขตการปกครอง เป็น 2 
มีชุมชนในเขตเทศบาล ต าบลศาลายา  จ  านวน 15 ชุมชน (ท่ีมาส านักทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลศาลายา 1 
มกราคม 2565) โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการจดัตั้งคือตอ้งการให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง โดยมีเทศบาลเป็นศูนยก์ลาง และมีหน้าท่ีหลกัคือการด าเนินกิจการทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน แต่ในการพฒันาจดัการดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนยงัคงมีปัญหาอยูห่ลายประการ ไดแ้ก่ 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ เช่น เจา้หนา้ท่ีขาดมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีเจา้หนา้ท่ีแต่งกายไม่สุภาพ ฯลฯ ดา้นอาคารสถานท่ี 
เช่น สถานท่ีให้บริการมีไม่เพียงพอ แสงสว่างมีไม่ทัว่ถึง ห้องสุขามีไม่เพียงพอและไม่สะอาดเท่าท่ีควร การจดั
สถานท่ีให้บริการไม่เป็นสัดส่วนและไม่ชดัเจน เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการให้บริการไม่ทนัสมยั หรือแมแ้ต่ ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกก็ยงัมีปัญหาอยู่เหมือนกนั เช่น เก้าอ้ีนั่งรอมีไม่เพียงพอ ไม่มีป้ายประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน
เอกสารคู่มือต่าง ๆ มีน้อยเกินไป เป็นตน้ ท าให้ประชาชนท่ีมารับบริการไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าท่ีควร ปัญหา
ดงักล่าวยงัไม่สามารถแกไ้ขเป็นรูปธรรมได ้อีกทั้งการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในดา้นอ่ืน ๆ ของเทศบาล
ต าบลยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 จากแนวคิด การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพนั้น John D. Millet (1954: 4) ได้ให้ทศันะท่ีเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพไวว้า่ ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษยแ์ละให้ผลก าไร
จากการปฏิบติังานนั้นดว้ย ไดเ้สนอตวัแบบจ าลองเก่ียวกบัประสิทธิภาพขององคก์รโดยเขากล่าววา่ ประสิทธิภาพ
ขององคก์รนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้และผลผลิตขององคก์ร คือ 
บรรลุเป้าหมายแลว้องคก์รในฐานะท่ีเป็นองคก์รระบบเปิด (open system) ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพ
การบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยได้น าแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการ
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ใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพนั้น John D. Millet (1954: 4) มาประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา และน าผลการศึกษาท่ีไดน้ าไปเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัเทศบาลต าบล
ศาลายา ในการพฒันาการให้บริการกบัประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดกบัประชาชนผูรั้บบริการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน กบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา  
3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะต่อประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อประสิทธิภาพการบริหาร

เทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของ John D. Millet (1954: 4) ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพ ดา้นเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรผูบ้ริหาร 
ดา้นกระบวนการขั้นตอนการบริหาร ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริหาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์และ
บริการท่ีมีคุณภาพ ดา้นคุณภาพของการบริหาร และ ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะในการน ามาเป็น
รูปแบบในการศึกษา โดยศึกษาในกลุ่มประชากรท่ีอาศยัท่ีปฏิบติังานเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม รวมทั้งหน่วยงานท่ีข้ึนตรงกบัเทศบาล เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ประกอบดว้ยบุคลากรฝ่าย...........คน  บุคลากรฝ่าย .....คน   บุคลากรฝ่าย .....คน  บุคลากรฝ่าย .....คน   
บุคลากรฝ่าย .....คน  รวมทั้งส้ิน ...   คน  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง รวมจ านวนทั้งส้ิน 176 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของค าถามเป็นแบบสอบถาม

ชนิดก าหนดให้เลือกตอบ (Check Lists) จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
ประกอบดว้ย 5 ตอน ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรผูบ้ริหาร ดา้นกระบวนการขั้นตอนการบริหาร ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการบริหาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์และบริการท่ีมีคุณภาพ ดา้นคุณภาพของการบริหาร โดยมีลกัษณะเป็นมาตรา
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ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ทั้ง 5 ตอน 
รวม 20 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยผูท้รงคุณวุฒิ ไดค้่าดชันี

ความสอดคลอ้ง ไดเ้ท่ากบั 0.76 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบัไดเ้ท่ากบั 0.90  
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน กับประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา Independent Samples t – test และวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแปรปรวนโดยใชส้ถิติ (One-way ANOVA)  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
   ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยเก็บด้วยตนเองน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ การวจิยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
     1. ขั้นเตรียมการ 
      1.1 การเตรียมความพร้อมของทีมวจิยั 
      1.2 ติดต่อกลุ่มตวัอยา่งช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
     2. ขั้นด าเนินการ 
      2.1 ท าความเขา้ใจกบักลุ่มตวัอยา่งขออนุญาตช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการวิจยัช้ีแจงใน
เร่ืองการพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง และใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป และแบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการบริหาร 
 
ผลการวจัิย 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
ตารางที ่1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป             (n=176) 

             
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ  

เพศ   

ชาย 62 35.20 
หญิง      114 64.80 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(2): 31-44, July-December 2022 

 

37 
 

รวม 176 100.0 
อายุ (ปี)   

ระหวา่ง 18 – 30 ปี 51 29.00 
ระหวา่ง 31 – 40 ปี 76 43.20 
ระหวา่ง 41 – 50 ปี 30 17.00 
ระหวา่ง 51 ปี ข้ึนไป 19 10.80 

รวม 176 100.0      
ระดบัการศึกษา   
ประถมศึกษา 15 8.50 
มธัยมศึกษาตอนตน้/มธัยมตอนปลาย / 
ปวช. 

55 31.30 

อนุปริญญา/ปวส. 68 38.60 
ปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 38 21.60 

รวม 176 100.0      
ต าแหน่ง   
ผูบ้ริหาร 31 17.60 
หวัหนา้งาน 27 15.30 
พนกังาน 64 36.40 
ลกูจา้งชัว่คราว 54 30.40 

รวม 176 100.0      

รายได้   
ระหวา่ง 5,001-10,000 บาท               69 39.20 
ระหวา่ง 10,001-15,000 บาท 56 31.80 
ระหวา่ง 15,001-20,000 บาท 34 19.30 
ระหวา่ง 20,001 ข้ึนไป 17 9.70 

 รวม 176 100.0 

ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน   
1-2 ปี  33 18.80 
3-5 ปี 57 32.40 
6-9 ปี 47 26.70 
10-15 ปี 22 12.50 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(2): 31-44, July-December 2022 

 

38 
 

มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 17 9.70 
รวม 176 100.0 

               
             จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.80 อายรุะหวา่ง 31-40 ปีมากสุด คิดเป็นร้อยละ 43.20 
ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ อนุปริญญา/ปวส.คิดเป็นร้อยละ 38.60 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นพนกังาน คิดเป็น
ร้อยละ 36.40 ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.20 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.40  
 
 ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม          (n = 176)          
ประสิทธิภาพการบริหาร x  S.D. แปลผล 

1. ดา้นพนกังานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 16.42 2.32 มาก 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการบริหาร 16.51 2.50 มาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 16.40 2.56 มาก 
4. ดา้นการประชาสมัพนัธ์และบริการ 16.39 2.42 มาก 
5. ดา้นคุณภาพของการบริหาร 16.55 2.33 มาก 
เฉล่ียรวมทุกดา้นประสิทธิภาพการบริหาร 80.01 9.04 มาก 

 

จากตารางท่ี2 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม   พบวา่ ดา้นพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารมีประสิทธิภาพการบริหารอยูใ่นระดบัมาก เฉล่ีย ( x =16.42, S.D = 2.32) ดา้นกระบวนการ

ขั้นตอนการบริหาร อยูใ่นระดบัมาก เฉล่ีย ( x =16.51, S.D = 2.50) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบั

มาก เฉล่ีย ( x =16.40, S.D = 2.56) ดา้นการประชาสัมพนัธ์และบริการ อยูใ่นระดบัมาก เฉล่ีย ( x =16.39, 

S.D = 2.42) ดา้นคุณภาพของการบริหารอยูใ่นระดบัมาก เฉล่ีย ( x =16.55, S.D = 2.33) เฉล่ียรวมทุดา้น

ประสิทธิภาพการบริหารอยูใ่นระดบัมาก ( x =80.01, S.D = 2.56) 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศ           (n = 176)  
เพศ n  ̅ S.D t df p-value 
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ชาย 62 75.91 8.23 -4.682 174 <0.000** 
หญิง 114 82.23 8.71    

p <. 01 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการบริหาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามอาย ุ              (n = 176) 

แหล่งความแปรปรวน 
SS df MS F-test p-value 

 
ระหวา่งกลุ่ม 371.198 3 123.733 1.525 0.210 
ภายในกลุ่ม 13954.779 172 81.132   
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพ

การบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามอายุ จ  าแนกตามอายุ พบว่า อายุท่ี
แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการบริหารไม่แตกต่างกนั  

 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามระดบัการศึกษา      (n=176)  

แหล่งความแปรปรวน 
SS df MS F-test p-value 

 
ระหวา่งกลุ่ม 370.918 3 123.639 1.524 0.013* 
ภายในกลุ่ม 13955.059 172 81.134   

p < .05 
จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพ

การบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษา ท่ี
แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการบริหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามต าแหน่ง    (n=179)   

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F-test p-value 
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ระหวา่งกลุ่ม 183.227 3 61.076 0.743 0.528 
ภายในกลุ่ม 14142.750 172 82.225   
จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพ

การบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการบริหาร ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามรายได ้        (n=179             

แหล่งความแปรปรวน 
SS df MS F-test p-value 

 
ระหวา่งกลุ่ม 707.854 3 235.951 2.980 0.033* 
ภายในกลุ่ม 13618.123 172 79.175   

p < .05 
จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพ

การบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามรายได ้พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัมี
ประสิทธิภาพการบริหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน     (n=179) 

แหล่งความแปรปรวน 
SS df MS F-test p-value 

 
ระหวา่งกลุ่ม 486.019 4 121.505 1.501 0.204 
ภายในกลุ่ม 13839.958 171 80.935   
จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัข้อมูลทัว่ไปกับ

ประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จ าแนกระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  พบว่า 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  ท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการบริหาร ไม่แตกต่างกนั  
 
อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบวา่ เฉล่ียรวมประสิทธิภาพการบริหารอยูใ่นระดบัมาก และแยกเป็นราย พบวา่ ดา้น
พนกังานเจา้หน้าท่ีบริหารมีประสิทธิภาพการบริหารอยูใ่นระดบัมาก ดา้นกระบวนการขั้นตอนการบริหาร 
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อยูใ่นระดบัมาก ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการประชาสัมพนัธ์และบริการ อยูใ่นระดบั
มาก เฉล่ีย  ดา้นคุณภาพของการบริหารอยู่ในระดบัมาก การบริหารเทศบาลต าบลศาลายา มีขั้นตอนการ
บริหารไดช้ัดเจนกระบวนการขั้นตอนการบริหาร ส่ิงอ านวยความสะดวก การประชาสัมพนัธ์และบริการ
การศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นวา่ขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่าง มีการแกปั้ญหาให้กบัผูบ้ริการให้ไดรั้บการบริการท่ีดีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดทฤษฎีของ John D. Millet (1954: 4) ไดใ้ห้ทศันะท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพไวว้่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึงผลการปฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดความพอใจแก่มวลมนุษยแ์ละใหผ้ลก าไรจากการปฏิบติังานนั้น สรุปได้
ว่า ประสิทธิภาพ  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์การ 
โดยค านึงถึงความประหยดัทรัพยากรในทุก ๆ ดา้นแต่ก่อใหเ้กิดผลผลิตสูงสุด ประหยดัทั้งเวลา แรงงาน วสัดุ 
ส่ิงของและอ่ืน ๆ นอกจากน้ีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการลดตน้ทุนหรือ
ทรัพยากรต่อหน่วย ของผลผลิตท่ีได้จากการด าเนินงานต ่ากว่าท่ีก าหนดไวใ้นแผน หรือในทางกลบักัน 
หมายถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของตน้ทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานสูงกวา่
ท่ีก าหนดไวใ้นแผน โดยประสิทธิภาพเป็นอตัราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตหรือผล 
ประโยชน์ท่ีได้รับกับต้นทุนหรือทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินงานจริงเม่ือ เปรียบเทียบกับแผนท่ีวางไว ้
สอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญศรี ปักษาจันทร์ (2551) วิจยัเร่ือง “ประสิทธิภาพในการบริหารกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการบริหารกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ในการบริหารท่ีตรงเวลาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการบริหารอย่างเสมอภาคการบริหารอย่าง
กา้วหนา้ การบริหารอยา่งต่อเน่ือง และการบริหารอยา่งเพียงพอเป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยภาพรวมแลว้มีความ
พึงพอใจอยู่ท่ีระดับมาก และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการบริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญามี
ประสิทธิภาพในการบริหารอยูท่ี่ระดบัปานกลางจนถึงระดบัมาก 

เปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้าน เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการบริหารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้น อาย ุ
ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการบริหาร ไม่แตกต่างกนั จากการศึกษา 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีความแตกต่างกนัมาก ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการบริหาร 
แสดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปราณี อินทวงศ ์ศึกษาวจิยัเร่ือง “ประสิทธิผลการบริหารเทศบาลต าบลบางกะดี 
อ าเภอเมืองจงัหวดัปทุมธานี” ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารเทศบาลต าบลบางกะดี จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ทั้งในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ ผูเ้พศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการบริหาร
เทศบาลต าบลบางกะดี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ผูม้าใชบ้ริการเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการบริหารเทศบาลต าบลบางกะดีมากกวา่เพศชาย 
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และไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ บุญเล่ือน รัตนบ ารุง (2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง “คุณภาพการบริหารงาน
ทะเบียนอ าเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี” พบว่า ประชาชนเห็นดว้ยกบัคุณภาพการบริหารงานทะเบียน 
อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี ดว้ยความเสมอภาคในการบริหารดา้นประสิทธิภาพของงาน ด้านการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง ดา้นสถานท่ี และในภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัปานกลางการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชน ต่อคุณภาพการบริหาร จ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา และภูมิล าเนาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพรวมคุณภาพการบริหารไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามเพศ 
พบว่า ชายและหญิง มีความคิดเห็นต่อภาพรวมคุณภาพการบริหารงานทะเบียน อ าเภอตาลสุม จงัหวดั
อุบลราชธานี ทั้งในภาพรวมและแยกแต่ละดา้นทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพดา้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายาแตกต่างกนั จากการศึกษา พบว่า 
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการบริหารแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การศึกษาคร้ังน้ี 
พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัอนุปริญญาส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเร่ืองประสิทธิภาพการบริหาร
ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ระดบัการศึกษาของงานวิจยัน้ีมีความแตกต่างกนัหลายระดบั รายไดท่ี้แตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการบริหารแตกต่างกัน จากการศึกษาเจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่มีรายระหว่าง 5001-10,000 บาท 
ระบบราชการฐานเงินเดือนจะเป็นไปตามล าดบัขั้นส่วนใหญ่เจา้หนา้ท่ีมีต าแหน่งพนกังาน ส่งผลให้รายไดท่ี้
แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลแตกต่างกนั และระยะปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพ
การบริหารเทศบาลไม่แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ปฏิบติังาน ระหว่าง 3-5 ปี และมีระยะเวลาปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัมากส่งผลให้การศึกษาคร้ังน้ีระยะเวลา
การปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการบริหารเทศบาล 

ขอ้เสนอแนะต่อประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
  1. ดา้นพนกังานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
   ส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีได้มีโอกาสไดมี้การพฒันาตวัเอง มีแผนงบประมาณให้เขา้

อบรมทกัษะการบริหารมากข้ึนไม่เลือกปฏิบติัในเร่ืองของต าแหน่งงาน พนกังาน และลูกจา้งชัว่คราว 
  2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการบริหาร 
   ให้องค์กรเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการพฒันาระบบบริการ

และขั้นตอนต่าง ๆ มากข้ึน 
3. ดา้นการประชาสัมพนัธ์และบริการ 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาจัน่ ขาดการประชาสัมพนัธ์ในการบริหารในดา้นต่าง 
ๆ ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนไม่เข้าใจว่าหน่วยงานเทศบาลต าบลศาลายา มีระบบการบริหารในเร่ือง
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อะไรบา้ง ท าให้ประชาชนขาดการเขา้ถึงขอ้มูลในดา้นต่างๆ ท่ีหน่วยงานบริหาร ประชาชนบางส่วนขาด
โอกาสในการไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง  

  4. ดา้นคุณภาพของการบริหาร 
   เวลาการเขา้ท างานของเจา้หน้าท่ีท่ีตรงต่อเวลา ความถูกตอ้งในการบริหาร และ

บริหารด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติในการบริหาร บริหารด้วยมุ่งมัน่ มี
หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนและตรวจสอบได ้มีช่องทางเปิดรับขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบริการ และรับฟังขอ้มูล
อยา่งปราศจากอคติเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปพฒันาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อบริหารท่ีประโยชน์สูงสุดกบัผูรั้บบริการ
ในพื้นท่ี และพื้นท่ีใกลเ้คียง ตามพนัธกิจและบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายามีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( = 80.01, S.D = 2.56) ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปกบัประสิทธิภาพการบริหาร พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ ระดบัการศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 อาย ุ
ต าแหน่งหนา้ท่ี และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการบริหารไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา มีประสิทธิภาพการบริหารอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น และโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ดา้นท่ีพิจารณาในการพฒันาต่อคือดา้นการส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีไดมี้
โอกสาเขา้อบรมพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ  ในการท่ีจะพฒันาตนเองใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน โดยให้
โอกสาอยา่งเท่าเทียม ระหวา่งเจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งชัว่คราว 
  2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
    น าขอ้มูลความแตกต่างปัจจยัดา้น เพศ รายได ้ และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มาเป็นรูปแบบในการ
พฒันาทกัษะแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารเทศบาลต าบลศาลายา ใหมี้ประสิทธิภาพการ
บริการมากยิ่งข้ึนเกิดประโยชน์กบัประชาชนเขตรับผิดชอบสูงสุด  
  3. ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
    ควรศึกษาวจิยัระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการบริการของเทศบาลต าบล
ศาลา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
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A Case Study of Starbucks Coffee branch Nawamin City Avenue in Bangkok. 
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Abstract:  This research, entitled Marketing Service Mix Factors Affecting on Starbucks Coffee’ 

Loyalty: A Case Study of Starbucks Coffee branch Nawamin City Avenue in Bangkok.”, aimed to:1) 

study the demographic differences of consumer affecting on Starbucks Coffee’Loyalty : A Case Study 

of  Starbucks  Coffee branch Nawamin City Avenue in Bangkok ; and 2) study the marketing Service 

Mix Factors Affecting on Starbucks Coffee’ Loyalty:A Case Study of Starbucks Coffee branch 

Nawamin City Avenue in Bangkok. A quantitative research methodology was applied to collect data 

from 130 samples by questionnaires in Starbucks Coffee branch Nawamin City Avenue in Bangkok. 

The samples were chosen by convenience sampling method. The descriptive statistics was utilized for 

data analysis such as percentage, frequency and Standard Deviation. The data from the questionnaires 

was analyzed by inferential statistics (T-Test, F-Test (One-Way ANOVA) and Multiple Regression 

Analysis).  

 The results revealed as follows: 1) Ages, occupations and monthly income per month 

Educational  factor had no different effect on Starbucks Coffee’ Loyalty : A Case Study of Starbucks 

Coffee branch Nawamin City Avenue in Bangkok, 2) The gender factor, education level had an impact 

on Starbucks Coffee’ Loyalty:A Case Study of Starbucks Coffee branch Nawamin City Avenue in 

Bangkok when the statictical significance was set at 0.05, and 3) The factors affecting the Starbucks 

Coffee’ Loyalty : A Case Study of Starbucks Coffee branch Nawamin City Avenue in Bangkok 

included product factor, price, distribution channel, marketing promotion when the statictical 

significance was set at 0.01. 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความภักดีต่อร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 
กรณีศึกษา ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ สาขานวมินทร์ซิตีอ้เวนิว กรุงเทพมหานคร 

 

พทัธมน  สีหะวงษ ์
หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ :   งานวจิยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์
บคัส์ กรณีศึกษาร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์  1) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูม้าใชบ้ริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมิ
นทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร การวิจยัเร่ืองน้ีใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คน ดว้ยแบบสอบถามในพื้นท่ีร้าน
กาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ท าการเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
สะดวก วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัจากนั้นน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใช ้T-Test, F-Test (One Way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis  
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อความภักดีต่อร้านกาแฟสตาร์บัคส์ กรณีศึกษา ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นเพศ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีต่อร้าน
กาแฟสตาร์บคัส์ กรณีศึกษา ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อร้าน
กาแฟสตาร์บคัส์ กรณีศึกษาร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด  ความภกัดี 
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บทน า 
 กาแฟมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจุบนัการบริโภคกาแฟของโลกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา การบริโภคกาแฟของโลกเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.1ต่อปี (International 
Coffee Organization) ซ่ึงอุตสาหกรรมกาแฟไทยก็มีแนวโนม้เติบโตไปในทิศทางเดียวกนั โดยในช่วง 5 ปี  ท่ี
ผา่นมา (ปี 2559-2563) ปริมาณความตอ้งการใชเ้มล็ดกาแฟของไทยเฉล่ียท่ี 78,953 ตนัต่อปี แต่ไทยสามารถ
ผลิตเมล็ดกาแฟดิบไดเ้ฉล่ีย 26,162 ตนัต่อปี  ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภค     จึงถือเป็น
โอกาสให้อุตสาหกรรมกาแฟไทยเพิ่มผลผลิต และสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์กาแฟใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)  ปัจจุบนัประเทศไทยได้
มีการจดัท า แผนพฒันากาแฟแห่งชาติ ปี 2563 – 2573 ภายใตว้ิสัยทศัน์ “การเป็นผูน้ า การผลิต การแปรรูป 
และการคา้กาแฟคุณภาพในระดบัเอเชียท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ภายใต ้อตัลกัษณ์กาแฟไทย”โดย รัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุนและมีการจดัท ายุทธศาสตร์กาแฟ ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อพฒันาคุณภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่สินคา้กาแฟไทย โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชยไ์ดมี้การจดักิจกรรมลงพื้นท่ีพบปะเกษตรกร 
รวมถึงการจดังานนิทรรศการกาแฟต่างๆ เช่น งานแสดงสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม THAIFEX, Thailand 
Coffee Fest, Chiangmai Coffee Fest โอกาสการขยายธุรกิจร้านกาแฟในประเทศเพื่อนบา้น อาทิ กมัพูชา ซ่ึง
ผูบ้ริโภคให้ความเช่ือมัน่ในแบรนด์กาแฟจากประเทศไทย นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศเร่ิม
นิยมบริโภคกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) เพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไดม้ากกวา่กาแฟทัว่ไป (กรม
วิชาการเกษตร, 2563) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมด่ืมกาแฟมากข้ึน สอดคลอ้งกบัEuro monitor ท่ี
บอกวา่ประเทศไทย เป็น 1 ใน 4 ของประเทศในอาเซียน ท่ีติดอยูใ่น 50 อนัดบัแรกของโลกท่ีมีการบริโภค
กาแฟมากท่ีสุด เฉล่ีย 300 แกว้/คน/ปี โดยไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 41 สิงคโปร์อยูอ่นัดบัท่ี 36 ในขณะท่ีมาเลเซียอยู่
อนัดบัท่ี 45 และฟิลิปปินส์ติดอยูท่ี่อนัดบั 49 ส่งผลใหธุ้รกิจผลิตกาแฟและร้านกาแฟมีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึน  
 จากความส าคญัของกาแฟดงักล่าวรวมถึงปริมาณความตอ้งการบริโภคกาแฟสูงข้ึน จึงส่งผลให้ธุรกิจ
ร้านกาแฟเปิดบริการมากข้ึน โดย มูลค่าธุรกิจร้านกาแฟในไทยปี 2560 มีมูลค่า2.12หม่ืนลา้นบาท ปี2561  มี
มูลค่า2.34หม่ืนลา้นบาท และในปี2562 มีมูลค่า 2.58 หม่ืนลา้นบาท (ศูนยอ์จัฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร,2562) 
และความหลากหลายของรูปแบบร้านกาแฟท่ีมีทั้งแบบแฟรนไชล์ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 6และร้าน
กาแฟท่ีไม่ใช่แฟรนไชล์ มีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง ร้อยละ 94.4 ปัจจุบนั และในอนาคต การแข่งขนัดา้น
ธุรกิจร้านกาแฟสูงข้ึน ทั้งร้านกาแฟ และร้านท่ีเป็น Specialty Coffee รวมทั้งในส่วนของผูบ้ริโภคท่ีมีความ
เป็นตวัตนสูง มีการใชชี้วิตท่ีหลากหลาย มีทางเลือกมากมาย การดูแลสุขภาพ และสุขอนามยัเป็นส่วนหน่ึง
ของวิถีชีวิต รวมทั้งการเขา้สู่ยุคดิจิทลัจึงท าให้ธุรกิจร้านกาแฟตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ การบริหาร
จดัการเพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคมีความภักดีต่อตราสินคา้หรือกลบัมาใช้บริการซ ้ า และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจภายใตแ้นวคิดของ Kotler & Keller (2006) ประกอบไป
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ดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด เป็นยทุธวธีิท่ีส าคญัท่ีถูกน ามาใชใ้นการแข่งขนัและปัจจยัความภกัดีภายใตแ้นวคิดของ Bowen and 
Shoemaker (2003) ไดแ้ก่ การระลึกถึง การยอมรับ การซ้ือซ ้ า การบอกต่อ และการติดตามขอ้มูลข่าวสารของ
ทางร้าน ทางผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้าน
กาแฟสตาร์บคัส์ โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้กรณีตวัอย่าง ร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา             
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สา
ขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟ
สตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมิ
นทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
        2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์
ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร  
 
วธีิด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตดัขวาง การศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ท าการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงมีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีผูว้จิยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง ผูท่ี้มาใชบ้ริการซ ้ าท่ีร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขา  นว
มินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได ้ขนาดตวัอยา่ง ใชโ้ปรแกรม    G* 
Power 3 (Faul, F, Erdfelder, E, Lang, A.-G. & Buchner, A ,2007) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   ไดจ้  านวน
ตวัอยา่ง 129 ตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อเลือกร้านกาแฟ เป็นพื้นท่ีเก็บแบบสอบถาม ไดแ้ก่ร้าน
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กาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร และท าการเลือกตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก 
เก็บขอ้มูล ใหไ้ดค้รบตามจ านวน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สร้างข้ึนจากการรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามา
ประยุกต์เป็นลกัษณะเฉพาะ ประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชบ้ริการ, ช่วงเวลาท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใชบ้ริการ, ประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค, สาเหตุท่ีเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม, บุคคลท่ีใชบ้ริการ
ร่วมกบักลุ่มตวัอยา่ง, ช่องทางท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งรู้จกัร้านสตาร์บคัส์ ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 4 ดา้น ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด ส่วนท่ี  4 ขอ้มูลปัจจยัความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ การระลึกถึง การยอมรับ การซ้ือซ ้ า การบอก
ต่อและการติดตามขอ้มูลข่าวสารของทางร้าน  
 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) ผูว้ิจยัได้เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ี ปรึกษาและ
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นและสอดคลอ้งของเน้ือหาในแต่ละตวัแปร
ท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษาและหาค่าความตรงทางเทคนิค Item Objective Congruence (IOC) และท าการ
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)จากกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 ชุด แลว้ค านวณหาค่าความ
เช่ือมัน่โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของเคร่ืองมือ
วจิยัโดยรวมเท่ากบั 0.95 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ในการอธิบายตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้
บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย     ต่อ
เดือน สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี (Frequency)และ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน( Standard Deviation) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน Multiple Regression Analysis ในการ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรในปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อความภกัดีของกลุ่มตวัอยา่ง 
  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจาก ผูท่ี้มาใช้บริการซ ้ าท่ีร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ี   
อเวนิว กรุงเทพมหานคร  
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ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
56.90 ช่วงอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.90 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี คิด
เป็น  ร้อยละ 55.40 อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.90 ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 56.20 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการและ
บริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์ พบวา่ความถ่ีการบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์ ส่วนใหญ่บริโภคนอ้ยกวา่ 
1 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 76.20 ส่วนใหญ่นิยมบริโภคช่วงเวลา 12.01-17.00 น. คิดเป็นร้อยละ 55.40 
ส่วนใหญ่เคร่ืองด่ืมท่ีช่ืนชอบ คือกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 62.30 ตามดว้ยเคร่ืองด่ืมชา คิดเป็นร้อยละ 23.10 ตาม
ดว้ยเคร่ืองด่ืมช็อคโกแลต คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์  เหตุผล
ในดา้นรสชาติ/คุณภาพของเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 66.20 ตามดว้ย สถานท่ีและบรรยากาศดี คิดเป็นร้อยละ 
47.70 ตามดว้ยใกลท่ี้ท างาน/ท่ีพกั คิดเป็นร้อยละ 26.90 ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาบริโภคร้าน
สตาร์บคัส์ คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามดว้ย เดินทางมากบัเพื่อน/ผูร่้วมงาน คิดเป็นร้อยละ 36.90 ส่วน
ใหญ่รู้จกัร้านสตาร์บคัส์ จากเพื่อนแนะน า/บอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 65.90 ตามดว้ยอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
57.4 
 1. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร 
 1.1 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มจ านวนสองกลุ่ม 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มสองกลุ่มในดา้นเพศซ่ึงสรุปไดว้า่  
ผลการทดสอบ T-test ของความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบ T-test ของความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ จ าแนกตามเพศ 

ตวัแปร             ชาย                          หญิง 

ความภกัดี 
     N  ̅          SD        N  ̅         SD 

56 3.30      0.78      74      3.62       0.77 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบ T-test ของความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์
บคัส์จ าแนกตามเพศพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความเห็นแตกต่างกนั 
 1.2 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มจ านวนมากกวา่สามกลุ่ม 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการทดสอบความแตกต่างระหว่างสามกลุ่มข้ึนไปในด้านช่วงอายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่  
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  1.2.1 การทดสอบ One-way ANOVA ของความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์
บคัส์จ าแนกตามช่วงอาย ุ
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบ One-way ANOVA ของความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์
จ าแนกตามช่วงอาย ุ

  Sum of Squares Df MeanSquare F Sig. 
 
ความภกัดี 

Between 
Groups 

2.41 3 0.80 1.308 0.275 

Within 
Groups 

77.34 126 0.61   

Total 79.75 129    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อตวัแปรความภกัดี
ต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ไม่แตกต่างกนั 
 
 1.2.2 การทดสอบ One-way ANOVA ของความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตารางท่ี 3 การทดสอบ One-way ANOVA ของความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
  ̅ 3.2 3.3 3.75 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี     3.20  0.09 0.54 
ปริญญาตรี     3.30   0.44* 

ปริญญาโท     3.75    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 จากตาราง 3 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
เป็นรายคู่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างระดบัการศึกษาปริญญาตรีกบั
ปริญญาโท โดยปริญญาโทมีความเห็นต่อตวัแปรความภกัดีสูงกวา่ปริญญาตรี 
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 1.2.3 การทดสอบ One-way ANOVA ของความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์
จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้าน
กาแฟสตาร์บคัส์ไม่แตกต่างกนั 
 1.2.4 การทดสอบ One-way ANOVA ของความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ไม่แตกต่างกนั 
 

 2. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สา
ขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร 
 2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
ตารางท่ี 4 การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ย Correlation Matrix Analysis 

  ผลิตภณั
ฑ ์

ราคา ช่อง
ทางการ
จ าหน่าย 

การส่งเสริม
การตลาด 

ความภกัดี 

ผลิตภณัฑ์ Pearson 
Correlation 

1 0.534** 0.662** 0.421** 0.533** 

ราคา Pearson 
Correlation 

0.534** 1 0.639** 0.611** 0.439** 

ช่องทางการ
จ าหน่าย 

Pearson 
Correlation 

0.662** 0.639** 1 0.565** 0.434** 

การส่งเสริม
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

0.421** 0.611** 0.565** 1 0.441** 

ความภกัดี Pearson 
Correlation 

0.533** 0.439** 0.434** 0.441** 1 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, **ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกตวัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัแปร
ความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดว้ย Factor Analysis และ Regression 
 2.2.1 การทดสอบ Factor Analysisของตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(2): 45-62, July-December 2022 

 

53 
 

ตารางท่ี 5 การทดสอบ Factor Analysis (Total Variance) 

Component Total 
Initial Eigen values Extraction Sums of Squared Loadings 

% of 
Variance 

Cumulative% Total                % of 
Variance 

Cumulative% 

1 2.721 68.019 68.019 2.721 68.019 68.019 
2 0.610 15.244 83.263    
3 0.366 9.148 92.411    
4 0.304 7.589 100.000    

ตารางท่ี 5 การทดสอบ Factor Analysis (Total Variance) ของตวัแปรพบวา่ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  คร้ังน้ี มี
ความเป็นอิสระต่อกนั ดงันั้นจึงมีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 4 ตวัแปร 
 

 2.2.2 การวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความภกัดีร้านกาแฟ
สตาร์บคัส์ 
 

ตารางท่ี 6 การวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความภกัดีร้านกาแฟ 
สตาร์บคัส์ 
                                                             Unstandardized 
                                                               Coefficients 

Model B 
Std. 

Error 
t Sig. 

1  (Constant) -.343 .486 -.706 .481 
    ผลิตภณัฑ์ .585 .145 4.038 .000 
    ราคา .146 .144 1.018 .311 
    ช่องทางการจ าหน่าย           -.028 .153 -.185 .854 
    การส่งเสริม
การตลาด 

.261 .113 2.316 .022 

Note: R2 =0.346 , Adj. R2 = 0.325 
 พบวา่ ตวัแปรปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการพยากรณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Beta = 0.585) 
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และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Beta = 0.261)โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 
Y = - 0.343+0.585 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์) +0.261 (ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด) โดยตวัแปรอิสระทั้ง 4 
ตวั ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ไดร้้อยละ 34.60 (R2=0.346, Adj. 
R2=0.325) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผลส ารวจจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 130 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.90 ช่วงอายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไปมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 36.90 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี ร้อยละ 55.40 อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บริษทัเอกชนร้อยละ 36.90 ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน45,001บาทข้ึนไป ร้อยละ 56.20 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์ 
พบวา่ ผลส ารวจจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ความถ่ีการบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์ ส่วนใหญ่บริโภค
นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 76.20 ส่วนใหญ่นิยมบริโภคช่วงเวลา 12.01-17.00 น.ร้อยละ 55.40   ส่วน
ใหญ่เคร่ืองด่ืมท่ีช่ืนชอบ คือกาแฟร้อยละ 62.30 ตามดว้ยเคร่ืองด่ืมชาร้อยละ 23.10 ตามดว้ยเคร่ืองด่ืมช็อคโก
แลต ร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์  เหตุผลในดา้นรสชาติ/คุณภาพของ
เคร่ืองด่ืมร้อยละ 66.20 ตามดว้ย สถานท่ีและบรรยากาศดีร้อยละ 47.70 ตามดว้ยใกลท่ี้ท างาน/ท่ีพกั ร้อยละ 
26.90 ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาบริโภคร้านสตาร์บคัส์คนเดียว ร้อยละ 50.00 ตามด้วย 
เดินทางมากบัเพื่อน/ผูร่้วมงาน ร้อยละ 36.90 ตามดว้ย เดินทางมากบัครอบครัว ร้อยละ 31.50 ส่วนใหญ่รู้จกั
ร้านสตาร์บคัส์ จากเพื่อนแนะน า/บอกต่อร้อยละ 65.90 ตามดว้ยอินเตอร์เน็ตร้อยละ 57.40 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟ    สตาร์บคัส์ 
สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
 1.1 ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว 
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั จากการศึกษาพบวา่ เพศชายและเพศหญิง มีระดบัความเห็นต่อความภกัดีต่อ
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขา นวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั (เพศชาย  ̅ = 3.30,    เพศหญิง 
 ̅=3.62, ค่าT-test= -2.37, df=128, Sig.=.019 ) สอดคลอ้งกบั ภาวิณี กาญจนาภา (2559)ท่ีให้ความหมายของ
คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์วา่ เป็นคุณลกัษณะ ขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีมีความส าคญัมากกว่า
องค์ประกอบอ่ืนๆ เน่ืองจาก เป็นลกัษณะส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใชสิ้นคา้ เช่น เพศ สามารถน ามา
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วิเคราะห์ในการวางแผนท่ีส าคญัของตลาดเพราะวา่เพศนัน่มีการส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมิอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(2559) ของกลัยานิษฐ์  เดชสิทธ์ิธาวิน พบวา่    เพศแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั การศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกบั
ความภกัดีต่อตราสินคา้ของ ผูบ้ริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร วชัรี หยิบพฤกษ์ทอง และเศรษฐวสัภุ ์
พรมสิทธ์ิ(2561) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
ขนิษฐา ประยูรไทย และไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์(2561) ไม่สอดคลอ้งกบั การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์(2559) ของเอ้ืองฟ้า  กายธัญลกัษณ์, การศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสายการบินตน้ทุนต ่าของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย(2559)ของสุภชัชา  
วิทยาคง, การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมกาแฟสด ร้านคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภค ณ สถานีจ าหน่ายน ้ ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร(2559) 
ของศราธิวฒัน์ ธนะไพรินทร์, การศึกษาคุณค่าของตราสินคา้และปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาในห้างสรรพสินคา้จงัหวดัปทุมธานี (2563) 
ของบุญไทย แสงสุพรรณและ กฤษดา เชียรวฒันสุข และไม่สอคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภกัดีในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ของทิพวรรณ วิโรจน์
เมธากุล (2564) 
 1.2 ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว 
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั จากการศึกษาพบวา่  อายุท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเห็นต่อความภกัดีต่อร้าน
กาแฟสตาร์บคัส์ สาขา นวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์(2559) ของเอ้ืองฟ้า  กายธัญ
ลกัษณ์, การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมกาแฟสด ร้านคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภค ณ สถานีจ าหน่ายน ้ ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร(2559) 
ของศราธิวฒัน์  ธนะไพรินทร์และ สอคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกใช้
บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ของทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล (2564) ไม่
สอดคลอ้งกบั การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมิอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(2559) ของกลัยานิษฐ์ เดชสิทธ์ิธาวิน, การศึกษาคุณค่าของตราสินคา้
และปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอนสาขา
ในห้างสรรพสินคา้จงัหวดัปทุมธานี (2563) พบว่าบุญไทย แสงสุพรรณและ กฤษดา เชียรวฒันสุข ไม่
สอดคล้องกบัการศึกษาปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
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ผูบ้ริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร วชัรี หยิบพฤกษ์ทอง และ เศรษฐวสัภุ์ พรมสิทธ์ิ(2561) และไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขนิษฐา ประยรูไทย
ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์(2561) 
 1.3 ปัจจยัด้านการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์
ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
  จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความเห็นต่อตวัแปร
ความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์แตกต่างกนั มีค่าเท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเห็นท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีจ าแนกตามระดบัการศึกษา จากการทดสอบค่า LSD 
เป็นรายคู่พบความแตกต่าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างระดบัการศึกษาปริญญาตรีกบั
ปริญญาโท ค่าLSD= 0.44 (ปริญญาตรี   ̅̅̅ =3.30,ปริญญาโท    ̅̅̅ = 3.75)  สอดคลอ้งกบั การศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมิอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร(2559) ของกลัยานิษฐ ์เดชสิทธ์ิธาวิน, การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบ้ริโภคและปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคกาแฟแฟรนไชส์
ของไทยในกรุงเทพมหานคร ของณฐัทิชา ชาญวทิยก์ารและ วาทิต อินทุลกัษณ์(2563), การศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์(2559) ของเอ้ืองฟ้า กายธัญลกัษณ์,
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
กาแฟสด ร้านคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภค ณ สถานีจ าหน่ายน ้ ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร (2559) ของ  
ศราธิวฒัน์ ธนะไพรินทร์, การศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกบัความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของ ผูบ้ริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร วชัรี หยิบพฤกษ์ทอง และเศรษฐวสัภุ์ พรมสิทธ์ิ (2561) 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขนิษฐา ประยรูไทย 
และไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์(2561) ไม่สอดคล้องกบั การศึกษาคุณค่าของตราสินคา้และปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกาแฟร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาในห้างสรรพสินคา้
จงัหวดัปทุมธานีของบุญไทย แสงสุพรรณและ กฤษดา เชียรวฒันสุข(2563) และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์  ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ของทิพวรรณ วโิรจน์เมธากุล (2564) 
 1.4 ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว 
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั  
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  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อตวัแปรความภกัดี
ต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมอง
ของลูกค้า ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมกาแฟสด ร้านคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภค ณ สถานี
จ าหน่ายน ้ ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร(2559) ของศราธิวฒัน์ ธนะไพรินทร์ , การศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมิอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(2559) ของกลัยานิษฐ ์เดชสิทธ์ิธาวนิและ สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ของทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล (2564)   
ไม่สอดคล้องกับ การศึกษาคุณค่าของตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาในห้างสรรพสินคา้จงัหวดัปทุมธานี (2563) พบว่า 
บุญไทย   แสงสุพรรณและ กฤษดา เชียรวฒันสุข , การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
และบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์(2559) ของเอ้ืองฟ้า กายธญัลกัษณ์และ ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกับความภักดีต่อตราสินค้าของ ผู ้บริโภควัยท างานใน
กรุงเทพมหานครวชัรี หยบิพฤกษท์อง และ เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธ์ิ (2561) 
 1.5 ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานว  
มินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อตวั
แปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั การศึกษาคุณค่าของตราสินคา้และปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาใน
ห้างสรรพสินคา้จงัหวดัปทุมธานี(2563) พบวา่บุญไทย แสงสุพรรณและ กฤษดา เชียรวฒันสุข, การศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการและบริโภคเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์(2559) ของเอ้ืองฟ้า  กาย
ธญัลกัษณ์ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ
สตาร์บคัส์ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ของทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล(2564)  ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดี
ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคกาแฟแฟรนไชส์ของไทยในกรุงเทพมหานคร ของณัฐทิชา ชาญวิทยก์ารและวาทิต 
อินทุลกัษณ์(2563), การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ือง ด่ืมกาแฟสด ร้านคาเฟ่อเมซอนของผู ้บริโภค ณ สถานีจ าหน่ายน ้ ามันในเขต
กรุงเทพมหานคร(2559) ของศราธิวฒัน์  ธนะไพรินทร์, การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมิ
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(2559) ของกลัยานิษฐ ์ 
เดชสิทธ์ิธาวิน , การศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ 
ผูบ้ริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร   วชัรี หยิบพฤกษท์อง และ   เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธ์ิ(2561) และ     ไม่
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สอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขนิษฐา ประยรูไทย 
และไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์(2561)    
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์
บคัส์ สาขานวมินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขานว 
มินทร์ซิต้ีอเวนิว กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ด้านช่องทางจ าหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัแปรความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภค
เคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์(2559)ของเอ้ืองฟ้า กายธญัลกัษณ์, การศึกษาปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการท่ีส่งผล
ต่อความภกัดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ของญาณิชพฒัน์ ยุวรรณศรี(2559), การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้กรณีศึกษาคอฟฟ่ีช็อปวิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพฯ ของรัตนาวดี พชัรภูวดล
อจัฉราภรณ์ อมรสิทธินนท,์ ทศพร สุขะ, วชิรวิทย ์หอมบุญยงค์ และฌานิกา ศรีวรรณวิทย ์(2561), การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัความจงรักภกัดีต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561), การศึกษาอิทธิพลปัจจยัการตลาดของตราสินคา้กาแฟระดบัโลกและระดับ
ทอ้งถ่ินท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัเชียงใหม่ของ ชุติมน ณรชานนัทแ์ละศุภฤกษ ์โพธิไพ
รัตนา (2562), การศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์องค์กรต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ ร้านกาแฟ
สตาร์บคัส์ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา(2563), การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกใช้
บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครของ ทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล(2564) และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดต่อความผกูพนัและความภกัดีของลูกคา้ชาวไทย
ต่อร้านกาแฟในยา่นสร้างสรรคเ์มืองเก่าภูเก็ต ของนิมิต ซุน้สั้น และธีรพนัธ์ สงวนวงศ ์(2565 ) 
 สมมุติฐานท่ี 3 การวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความภกัดี
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
 จากการศึกษา พบวา่ ตวัแปรปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีต่อตวัแปรความภกัดีร้านกาแฟ  สตาร์
บคัส์ ท่ีสามารถน าไปใช้ในการพยากรณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
(Beta = 0.585) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Beta=0.261) ซ่ึงส่งผลทางบวก โดยตวัแปรทั้ง 4 ตวั 
ร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิความภกัดีไดร้้อยละ 34.60 (R2=0.346, Adj. R2=0.325) โดยสามารถเขียนสมการ
การพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบไดด้งัต่อไปน้ี ความภกัดี= -0.343+0.585 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์) +0.261 (ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด) สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ : 
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กรณีศึกษา ร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บัค ส์ ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ 
ญาณิชพฒัน์ ยุวรรณศรี(2559) พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการให้บริการมีผลต่อความภกัดี สอดคล้องกบั การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมิ
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(2559) ของกยัยานิษฐ ์
เดชสิทธิธาวนิ พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและดา้น
พนกังานผูใ้หบ้ริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ทางการตลาดกบัความจงรักภกัดีต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ของเกตุวดี  สมบูรณ์ทวี(2561) โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากบั 65.25 โดยปัจจยัทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพบริการ ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ดา้นสถานท่ี ดา้นพนกังาน  ดา้นสุขอนามยัและดา้นคุณค่า มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดี
ต่อร้านกาแฟ สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้กรณีศึกษา
คอฟฟ่ีช็อป วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯของ รัตนาวดี พชัรภูวดล ,อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์, ทศพร 
สุขะ.วชิรวิทย ์หอมบุญยงค์,อาจารยฌ์านิกา ศรีวรรณวิทย(์2561) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากบั 
55.30  โดยปัจจยัทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด รองลงมาดา้นราคา ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
และด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อความจงรักภกัดี ตามล าดบั สอดคล้องกับ การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินค้าของ
ผูบ้ริโภคกาแฟแฟรนไชส์ของไทยในกรุงเทพมหานคร ของณัฐทิชา ชาญวิทยก์าร  และวาทิต อินทุลกัษณ์
(2563) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค และปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ รวมกนัมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู ้บริโภคกาแฟแฟรนไชส์ของไทยใน
กรุงเทพมหานคร และสามารถร่วมกนัท านายความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคกาแฟแฟรนไชส์ของ
ไทยในกรุงเทพมหานคร ไดถึ้งร้อยละ 45.6  (R² = .456) สอดคลอ้งกบั การศึกษาคุณค่าของตราสินคา้และ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาใน
ห้างสรรพสินคา้จงัหวดัปทุมธานี ของบุญไทย แสงสุพรรณและ กฤษดา เชียรวฒันสุข(2563) พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านช่องทางการ
จ าหน่าย ดา้นราคาและดา้นส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟโดยทั้ง 5 ตวั
แปรสามารถอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจ ไดร้้อยละ 42.70 และสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภกัดี ในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ของทิพวรรณ 
วิโรจน์เมธากุล(2564) พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการ
จ าหน่ายและดา้นกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ ได้
ร้อยละ 17.40 
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ข้อเสนอแนะ 
  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ในการศึกษาคร้ังน้ี
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดดงันั้นผูป้ระกอบการควรพฒันาอยูเ่สมอ 
ในดา้นของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ของบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม รองลงมา คุณภาพของวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ความสุภาพและบริการท่ีดีของ
พนกังาน เคร่ืองด่ืมและอาหารรสชาติถูกใจและสม ่าเสมอ และเมนูผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
เมนูกาแฟ ตามล าดับ เสริมด้วยการเพิ่มอินเตอร์เน็ต จุดส ารองไฟในการให้บริการลูกค้า รวมทั้งศึกษา
จิตวทิยาความภกัดีการบริโภคเคร่ืองด่ืมกบัปัจจยัดา้นเพศเพื่อน ามาปรับใชก้บัธุรกิจและการพฒันาส่งเสริมใน
ดา้นปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ดงัน้ี มีโปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจบตัรสมาชิก คูปอง
สะสมแตม้ การแจกของแถม โปรโมชัน่1แถม1 การจดัเมนูเคร่ืองด่ืมเป็นชุดราคาพิเศษ การจดัโปรโมชัน่
ช่วงเวลา 17.01-22.00น.จากการศึกษาน้ีท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้ร้านนอ้ยท่ีสุด การด าเนินธุรกิจแบบใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
เพิ่มการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ทางวิทยุ อินเตอร์เน็ต จดัโปรโมชัน่แบบมาเป็นหมู่คณะ โปรโมชัน่เพื่อ
เพิ่มความถ่ีในการเขา้ร้าน การจดักิจกรรมในโอกาสพิเศษอยา่งสม ่าเสมอและการสนบัสนุนช่วยเหลือสังคม 
เป็นตน้  
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาดา้นช่องทางการ
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการและดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ และศึกษาเพิ่มเติม ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสตาร์
บคัส์ แบบแยกรายดา้นของความภกัดี เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากยิง่ข้ึน 
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Abstract:  This research aimed to study 1) to study the level of organizational quality management and 

personnel development of local government organizations, Bangkok. 2) Relationship between 

organizational quality management and personnel development of local government organizations, 

Bangkok The population used in this study was government officials and employees of the local 

government organization, Bangkok. The population selected for the sample was 1,678 people. It is a 

survey research and a research tool of choice. The data were collected in questionnaires and analyzed 

by a statistical package. These include Frequency distribution, Percent, Mean, Standard Deviation, and 

one way ANOVA analysis and Multiple Regresson analysis. 

         The research results were found that 

         1) The level of opinion on organizational quality management and human resource development 

of the local government organizations, Bangkok found that the sample group had high opinion on 

organizational quality management and had the most customer-oriented opinion and The sample group 

had opinions on human resource development at a high level and had opinions on human resource 

development. Very bound to the organization 2) Relationship between organizational quality 

management and personnel development of the local government organizations, Bangkok found that 

organizational quality management was related to human resource development. 

 

Keywords:  Organizational Quality Management, Personnel Development, Local Government   

                     Organization. 
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การบริหารคุณภาพองค์การที่มีผลต่อการพฒันาบุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วนถิ่นกรุงเทพมหานคร 

 

ศรัญญาภรณ์  เสนาชยั1, ธนภาค บุง้จนัทร์2  และประดิษฐ ์ดีวฒันกุล3  

1นกัศึกษาปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบนัรัชตภ์าคย ์  
2,3อาจารย,์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  สถาบนัรัชตภ์าคย ์  

                                                                
บทคัดย่อ: การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) เพื่อศึกษาระดบัการบริหารคุณภาพองค์การและการ
พฒันาบุลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร  2) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
คุณภาพองคก์ารและการพฒันาบุคลากรของขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ี
ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ขา้ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร 
ประชากรท่ีเลือกใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 1,678 คน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจและเคร่ืองมือท่ีใชเ้ลือก
ในการวิจยั การเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน one way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอดพหุคูณ (Multiple  
Regression) 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 1) ระดบัความคิดเห็นการบริหารคุณภาพองคก์ารและการพฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพองคก์ารอยู่ในระดบัมาก
และมีความคิดเห็นต่อด้านความเป็นมุ่งเน้นลูกคา้มากท่ีสุดและกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการพฒันา
บุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและมีความคิดเห็นต่อดา้นความ ผกูพนัต่อองคก์ารมาก 2)ความสัมพนัธ์
ระหว่างการบริหารคุณภาพองค์การและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน
กรุงเทพมหานคร พบวา่การบริหารคุณภาพองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลากร 
 

ค าส าคัญ :  การบริหารคุณภาพองคก์าร, การพฒันาบุคลากร, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.  
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บทน า 
 สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนัท าให้หลายองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชนต้องรีบเร่ง
ปรับตวั เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนักบัความทา้ทายท่ีถาโถมเขา้มาไม่ว่าจะเป็นแรงกดดนัจาก
ภายในและภายนอกประเทศ เช่น นโยบายทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีเป็นตน้ท าให้ผูน้  าองคก์ารต่างแสวงหาแนวทางในการสร้างภูมิคุม้กนัและขีดความสามารถ เพื่อ
ตอบสนองต่อความทา้ทายเหล่าน้ีและน าพาองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงหน่ึงในแนวทางท่ีองคก์ารตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ดงักล่าว คือการพฒันาบุคลากร การท างานและการด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อกา้วสู่
การเป็นองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) (นิตย ์ สัมมาพนัธ์.  2547 : 40)  
การบริหารจดัการองค์การให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวน้ั้น โดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบอย่างนอ้ย 4 ประการ 
คือ คน เงิน วตัถุ และการจดัการ ซ่ึง “คน” ถือไดว้่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด ดงันั้น องค์การต่าง ๆ จึง
พยายามสรรหาพนักงานท่ีมีศกัยภาพเขา้สู่องค์การ ตลอดจนรักษาพนกังานเหล่านั้นไวใ้ห้นานท่ีสุด และน า
ศกัยภาพของพนกังานมาใช้ในการพฒันาให้องคก์ารมีความเจริญกา้วหน้าต่อไป โดยการท่ีพนกังานจะอยูก่บั
องคก์ารไดน้านนั้นเป็นท่ีเช่ือวา่พนกังานจะตอ้งมีความรู้สึกผกูพนั (Commitment) มีความจงรักภกัดี (Loyalty) 
หรือมีความพึงพอใจ (Satisfaction) ต่องานท่ีปฏิบติัหรือองค์การของตน ซ่ึงจากงานวิจยัสถาบนัต่าง ๆ พบว่า
การท่ีจะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกดงักล่าวได้นั้น องค์การตอ้งท าให้พนกังานเกิดความมุ่งมัน่ผูกพนัต่อ
องคก์าร (Engagement) (Dubois.  2004 : 114)ภารกิจของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลนั้น มีหนา้ท่ีในการพฒันา
บุคลากร (Human Resource Development) ซ่ึงถือวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีมีความส าคญัมากในการผลกัดนัให้องคก์ร
บรรลุเป้าหมายและวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้แต่ในขอ้เท็จจริงอาจจะพบว่า ยงัมีอีกหลายองค์กรท่ียงัไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากนกั หรือใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รเห็นวา่ส าคญักวา่ ค  ากล่าววา่ 
“การพฒันาองคก์ร คือ การพฒันาคน” Organization Development is Human Resource Development หาก
ภารกิจขององคก์รจะบรรลุไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของพนกังานในองคก์ร กล่าวคือ การพฒันา
บุคลากรคือการเปล่ียนแปลงบุคลากรในเชิงพฤติกรรม จากขาดความรู้ให้กลายเป็นมีความรู้เพิ่มข้ึน จากขาด
ทกัษะความเช่ียวชาญให้กลายเป็นความเช่ียวชาญ จากขาดความเขา้ใจให้กลายเป็นความเขา้ใจ และจาก
ทศันคติในเชิงลบหรือไม่ดีให้กลายเป็นทศันคติเชิงบวก หรือดีกวา่เดิม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้นเกิด
จากกระบวนการพฒันาทรัพยากรบุคคลในองค์กร  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีส่วนผลกัดนัให้เกิดข้ึนได้ การ
พฒันาบุคลากร (Human Resource Development) คือ ส่วนส าคญัของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบดว้ย เทคนิค เคร่ืองมือ วิธีการต่าง ๆ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนกังานให้สอดคล้องและมี
ทิศทางเดียวกนักบัความตอ้งการขององคก์ร รวมถึงช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะเดียวกนัการพฒันา
บุคลากรก็ส่งผลหรือเปิดโอกาสให้พนกังานมีความกา้วหน้าในการท างาน รวมถึงมีศกัยภาพสูงข้ึน ซ่ึงตอ้ง
แสวงหากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัสไตล์ กบัวฒันธรรมองคก์รให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดอีกดว้ยและการพฒันา
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บุคลากรท่ีมีประสิทธิผลนั้น ไม่ไดห้มายถึง เพียงการฝึกอบรม (Training) เท่านั้น ดงันั้น จึงท าให้มีวิธีการ
พฒันารูปแบบของการพฒันาท่ีหลากหลายเกิดข้ึนและมีพฒันาการตามล าดบั (ลือชยั  พนัธ์เจริญกิจ.  2540 : 
14) กระแสของการพฒันาบุคลากรหรือ HRD เกิดข้ึน มีรูปแบบท่ีผสมผสานหลากหลายวิธีการ เช่น  1) 
โครงการพฒันาผูบ้ริหาร (Mgt Development Program) ใชเ้ทคนิคการวางแผนพฒันาสายอาชีพ เพื่อสร้างและ
พฒันาผูบ้ริหารท่ียงัไม่ยอมรับหรือไม่พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงโดยการฝึกอบรม (Training) รวมทั้งองคก์รมี
ความจ าเป็นและตอ้งมีนกับริหารท่ีมีความสามารถ  2) ใชเ้ทคนิคเคร่ืองมือสอดแทรกต่าง ๆ มากข้ึน เพื่อท าให้
พนกังานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน โดยรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน
โดยการท า Work Simplification, Reengineering กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC, TQM, TPM, 5ส  3) การพฒันา
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) โดยเห็นวา่ หากองคก์รมีความปรับปรุงสภาพการจา้งงาน 
เง่ือนไขการท างานให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงาน ก็สามารถเพิ่มผลงานได ้สร้างความสมดุลระหวา่ง
งานและชีวิตส่วนตวั เช่น การสร้างโอกาสความก้าวหน้า ความปลอดภยัในการท างาน ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูป้ฏิบติังาน (ยทุธนา  แซ่เตียว.  2547 : 41) 
 ปัจจุบัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเปล่ียนแปลงไปมากส่งผลต่อการบริหารองค์กร                       
การปรับตวัเพื่อความอยู่รอด และน าไปสู่การบริหารจดัการท่ีดี มีความจ าเป็นต้องพฒันาศักยภาพของ
บุคลากรใหสู้งข้ึน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั ทิศทางการพฒันามุ่งไปสู่แนวคิดการพฒันา
องค์กรรูปแบบใหม่มาเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร เช่น การก าหนดสมรรถนะ 
(Competency) การบริหารผลงาน (Performance Management) การบริหารและพฒันาคนเก่ง (Talent 
Management) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) หากพิจารณาถึงระดบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล และบทบาทของ HR หรือนกั HRD ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในองคก์รภาครัฐ อาจจะจดัแบ่งระดบัของการพฒันาบุคลากรออกเป็น  1) องคก์รท่ี
เห็นความส าคญัของการพฒันาบุคลากรสูงมาก ซ่ึงนกั HR หรือHRD มีบทบาทในการก าหนดแผนกลยุทธ์
การพฒันาบุคลากรไวอ้ย่างชัดเจน มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ของธุรกิจและฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ก าหนด
แผนการพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาธุรกิจ มีระบบการวางแผนพฒันาสายอาชีพท่ีชดัเจน มีการ
ใช้เทคนิคการพฒันาองค์กรท่ีหลากหลาย มิใช่เพียงการจดัสัมมนาเท่านั้น และพร้อมท่ีจะแสวงหาแนวทาง
ใหม่ ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการปรับปรุงระบบในการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นกลไกขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงของ
องคก์ร และการจดังบประมาณสนบัสนุนบทบาทของ HR หรือนกั HRD มีความส าคญัมากในการวางแผน
พฒันาระบบ และท าให้บุคลากรทุกระดบัยอมรับและเห็นความส าคญัของการพฒันาตนเอง มีการพฒันา
ผูบ้งัคบับญัชาให้ท าหน้าท่ีเป็นผูพ้ฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบ และมีการประเมินผล  2) 
องค์กรท่ีให้ความส าคญักับการพฒันาบุคลากร โดยมีการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร ซ่ึงอาจจะเป็น
แผนพฒันาประจ าปี หรือองคก์รท่ีก าลงัพฒันาไปสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ จ าเป็นตอ้งจดัท าแผนการพฒันา
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ให้สอดคลอ้งกบัระบบมาตรฐานคุณภาพ องค์กรให้การสนบัสนุนงบประมาณพอสมควร บทบาทของ HR 
หรือนกั HRD มีหนา้ท่ีในการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร การน า
เทคนิคการพฒันาบุคลากรท่ีหลากหลาย เช่น มีระบบการวางแผนการพฒันาสายอาชีพ องค์กรกลุ่มน้ีมี
ศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต  3) องค์กรท่ีมีการพฒันาบุคลากร มีการฝึกอบรมตามความจ าเป็น ตาม
โอกาส อาจจะไม่มีแผนการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน อาจจะมีเจา้หนา้ท่ีดา้นการพฒันาบุคลากรมีต าแหน่ง HR 
หรือ HRD รับผดิชอบ แต่มีบทบาทท่ีจ ากดั ไม่อาจท่ีจะน าเสนอแผนกลยทุธ์ได ้หรืออาจจะมีความสามารถใน
การจดัท า แต่ผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรอาจจะไม่เห็นความส าคญั หรือไม่พร้อมท่ีจะด าเนินการ รูปแบบ
การพฒันาท่ีปฏิบติัอาจจะใช้การฝึกอบรม หรือการสอนงานโดยหัวหน้างาน การจดัส่งบุคลากรเขา้อบรม
สาธารณะ (Public Training) ตามโอกาส รูปแบบของการพฒันาบุคลากร อาจจะใกลเ้คียงกบัรูปแบบการ
พฒันาบุคคลยคุก่อนทศวรรษท่ี 1960 คือใชเ้พียงการฝึกอบรมเท่านั้น (Robert.  2004 : 240) 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบุคลากรให้เกิดมีความ
เช่ือมัน่ในการท างานมีโอกาสกา้วหนา้ และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ 
ในการแข่งขนัด้านการพฒันาบุคลากร ผูว้ิจยัในฐานะเป็นขา้ราชการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยั การ
บริหารคุณภาพองค์การท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการตอบโจทก์ว่าจะพฒันาบุคลากรไปในทิศทางใด ให้บุคลากรมี
ความมุ่งมั่นในการท างานมีความผูกพันต่อองค์การ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนองนโยบายของรัฐบาล 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการบริหารคุณภาพองคก์ารและการพฒันาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารคุณภาพองคก์ารและการพฒันาบุคลากรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวจัิย 
  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้น าทฤษฏีระหว่างการบริหารคุณภาพองค์การและการพฒันา
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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                   การศึกษาคร้ังน้ีใช้ประชากรองค์กรปกครองส่านทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานครจ านวน 50 เขตเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง 
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีวจิยั 
                   การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชพ้ื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานครจ านวน 50 เขต 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
                   เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคมคม-ธนัวาคม 2564  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 แนวทางการวิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลกบัประชากรเป้าหมาย ขา้ราชการ พนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานคร ลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 1,678 คน วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจากจ านวนประชากร
ทั้งส้ิน 5,666,264 คน  
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีน ามาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลนั้นสามารถแยกอธิบายลกัษณะการใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1.  สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพื่อให้ทราบลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2.  สถิติเชิงอนุมานใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชส้ถิติ
การวเิคราะห์ความแปรปรวน One Way ANOVA และการวเิคราะห์ถดถอดพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวจัิย 
 1. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารคุณภาพองค์การ และการพฒันาบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร  
  1.1 การบริหารคุณภาพองค์การ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพ
องคก์าร ในประเด็นต่าง ๆ ในระดบัมาก รองลงมา ดา้นความเป็นเลิศมุ่งเนน้ลูกคา้บริการ ดา้นการเรียนรู้ของ
องค์การดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการน าองค์การอย่างมีวิสัยทศัน์ ดา้นการจดัการเพื่อนวตักรรม 
ดา้นความคล่องตวั ดา้นการใหค้วามส าคญักบัพนกังาน ดา้นการมุ่งเนน้อนาคตดา้นการมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ และ
การสร้างคุณค่าดา้นการจดัการโดยใช้ขอ้มูลจริง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความ
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คิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพองค์การ ในประเด็นต่าง ๆ ตามล าดับ ดังน้ี (1) การบริการมีความรวดเร็ว 
ยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์สามารถแกปั้ญหาทีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอย่างดี (2) องค์การปลูกจิตส านึกให้บุคลากร
เห็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม (3) การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (4) การให้ความส าคญักบัผูม้ารับบริการอย่างเท่าเทียมกนั (5) สร้างองค์การ
เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (6) บุคลากรมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่เป้าประสงคข์ององค์
กา (7) มีส่วนร่วมในการสอนงาน ทบทวนงานขององคก์าร (8) ส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานของ
องคก์าร (9) มีส่วนร่วมในการส่ือสารการด าเนินงานขององคก์าร (10) องคก์ารมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุน
ความรับผดิชอบต่อสาธารณะของบุคลากร  (11) องคก์ารมุ่งสร้างจิตส านึกให้บุคลากรตะหนกัถึงความส าคญั
ของผูรั้บบริการ  (12) เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสมต่อ
การให้บริการ (13) ขั้นตอนการให้บริการมีความชดัเจนเหมาะสม (14) องค์การมีการรวบรวมความรู้และ
ขอ้มูลข่าวสารดา้นนวตักรรมจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ  (15) องค์การมีเครือข่ายภายนอกองค์การ
เพื่อแลกเปล่ียนความคิด ความรู้ แลเทคนิควธีิการสร้างนวตักรรม (16) มีการปรับปรุงการเรียนรู้ของบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง(17)  องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการแกไ้ขป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีเกิดจาก
การ ด าเนินการและให้บริการขององคก์ร (18) องคก์ารมีการคน้หาความคิดใหม่ ๆ (New Idea) ของบุคลากร
และผลกัดนั ความคิดนั้นเขา้สู่กระบวนการนวตักรรม (19)พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน (20) 
องคก์รสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทศันคติ วธีิการท างานและนวตักรรมใหม่ในองคก์ร 
(21) ผูบ้ริการมีความพึงพอใจกบักบริการท่ีจดัให้ (22) ประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (23) 
องค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการด าเนินงานท่ีตั้งไว ้(24) เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะการ
ท างานแก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง (25)องคก์ารมีการวิเคราะห์ กลัน่กรองขอ้มูลการพฒันาบุคลากรตามสภาพ
จริง (26) องคก์ารมีความมุ่งมัน่ในกาด าเนินงานท่ีมุ่งเนน้สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาค
ส่วน (27)  การให้บริการตามท่ีขอ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วองค์การมีสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการ
ประเมินผลงานของบุคลากร (28) องค์การมีนโยบายสนบัสนุนให้บุคลากรบ าเพญ็ตนเป็นพลเมืองท่ีดี เป็น
แบบอยา่งท่ีดีในดา้นจริยธรรม (29) องคก์ารน าผลการวดัประเมินผลการท างานมาปรับปรุง เพื่อสร้างคุณค่า
ในการด าเนินงาน(30)  องคก์ารมีการทบทวนผลการปฏิบติังาน มีขอบเขตครอบคลุมการด าเนินการในดา้น 
ต่าง ๆ ของ องค์กร (31) องค์การมีการด าเนินการอย่างมีจริยธรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ
ผูรั้บบริการและ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความโปร่งใสในการด าเนินงาน(32)  องคก์ารมีการด าเนินการอยา่งมี
จริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (33) องคก์ารมีการวดั ประเมินผล การด าเนินงานขององค์การอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ (34) 
มีการเสริมแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอ (35) องค์การน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ
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วิเคราะห์และประเมินผลงานมาปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร (36) ขั้นตอนและวิธีการให้บริการไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น มีความคล่องตวัในการท างาน 
  สรุปการบริหารคุณภาพองค์การในประเด็นต่าง ๆ ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ดา้นความเป็นเลิศมุ่งเนน้ลูกคา้บริการมากท่ีสุดเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การบริการมีความรวดเร็ว ยืดหยุน่ได้
ตามสถานการณ์สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี มากท่ีสุด 
  1.2 การพฒันาบุคลากร ในภาพรวมในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้น ตามล าดบั ดงัน้ี คือ       
1) ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร   2) ดา้นการพฒันาบุคลากรกบัการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้   3) ดา้นการ
พฒันาบุคคลด้านสมรรถนะ   4) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน  5) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์      
6) ดา้นการพฒันาผูมี้ศกัยภาพสูงเชิงกลยทุธ์  7) ดา้นการพฒันาบุคลากรกบัระบบการใหส่ิ้งจูงใจ   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการพฒันา
บุคลากร ในประเด็นต่าง ๆ ตามล าดบัดงัน้ี  
  (1) บุคลากรมีความยินดีและพร้อมเสมอท าทุกอย่างเพื่อให้องค์กรก้าวหน้าและประสบ
ความส าเร็จ  
  (2) องคก์ารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้ มีการสนบัสนุนใหน้ าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการสร้าง
ผลงาน 
  (3) บุคลากรยนิยอมปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์ารดว้ยความเตม็ใจ 
  (4) ส่งเสริมความเช่ือมัน่ต่อองคก์รของบุคลากรเช่ือวา่ตนเองมีบทบาท มีความส าคญัต่อองคก์ร  
  (5) มีการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานดา้นความรู้ ทกัษะประสบการณ์และความสามารถของบุคลากร 
  (6) องคก์ารมีระบบ และโครงสร้างต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อระบุและจดัเก็บความรู้ท่ีส าคญั 
บุคลากรสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดง่้าย  
  (7) สนบัสนุนงบประมาณในการส่งบุคลากรเขา้รับการพฒันา  
  (8) มีการก าหนดต าแหน่งและลกัษณะงานของบุคลากรในองคก์าร อยา่งชดัเจน  
  (9) มีการส ารวจความตอ้งการของบุคลากรในการพฒันา  
  (10) น าผลการประเมินการปฏิบติังานมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาบุคลากร 
  (11) น าผลการประเมินการปฏิบติังานมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาบุคลากร   
  (12) ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการพฒันาเพื่อสร้างความมัน่ในการท างาน  
  (13) มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเป็นธรรม  
  (14) มีวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม  
  (15) องคก์รน าผลการท างานของบุคลากรไปประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละ
รอบการประเมินอยา่งเป็นรูปธรรม  
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  (16) องคก์ารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการท างาน แกปั้ญหา เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ  
  (17) มีกลยทุธ์การจดัท าแผนพฒันาเส้นทาง ความกา้วหนา้ในวชิาชีพของบุคลากร  
  (18) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนในการออกแบบงานและ
กระบวนการท างา น  
  (19) สร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
  (20) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร  
  (21) จดัสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานมีความเหมาะสมเอ้ืออ านวยการในการปฏิบติังาน 
  (22) ใหอิ้สระในการปฏิบติังานและส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองอยา่งเตม็ท่ี  
  (23) มีการจดัสวสัดิการท่ีดีและค่าตอบแทนเหมาะสมกบัต าแหน่ง ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร  
  (24) มีการจดัท าแผนพฒันาความสามารถของบุคลากรในอนาคต ได้แก่การฝึกอบรมในงาน
และการใหทุ้นการศึกษา  
                สรุป การพฒันาบุคลากรในภาพรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความผกูพนั
ต่อองคก์าร มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ประเด็น บุคลากรมีความยินดีและพร้อมเสมอท าทุกอยา่ง
เพื่อใหอ้งคก์รกา้วหนา้และประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
 2. การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์การบริหารคุณภาพองคก์ารท่ีมีผลต่อการพฒันาบุคลากร 
  สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพองคก์ารแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพ
องค์การ ด้านการน าองค์การอย่างมีวิสัยทศัน์ ด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการ ด้านการเรียนรู้ของ
องคก์าร ดา้นการให้ความส าคญักบัพนกังาน ดา้นความคล่องตวั ดา้นการมุ่งเนน้อนาคต ดา้นการจดัการเพื่อ
นวตักรรม ดา้นการจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ และการ
สร้างคุณค่า ไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพองคก์ารแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพ
องค์การ ด้านการน าองค์การอย่างมีวิสัยทศัน์ ด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการ ด้านการเรียนรู้ของ
องคก์าร ดา้นการให้ความส าคญักบัพนกังาน ดา้นความคล่องตวั ดา้นการมุ่งเนน้อนาคต ดา้นการจดัการเพื่อ
นวตักรรม ดา้นการจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ และการ
สร้างคุณค่า ไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี  3  บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพ
องคก์าร แตกต่างกนั   
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 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพองค์การ ด้านการน า
องคก์ารอยา่งมีวสิัยทศัน์ ดา้นการเรียนรู้ขององคก์าร ดา้นการให้ความส าคญักบัพนกังาน ดา้นความคล่องตวั 
ดา้นการมุ่งเนน้อนาคต ดา้นการจดัการเพื่อนวตักรรม ดา้นการจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดา้นการมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ และการสร้างคุณค่า ไม่แตกต่างกนั 
 ส่วนการบริหารคุณภาพองค์การ ด้านความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกค้าบริการนั้น บุคลากรท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น แตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นดา้นความเป็นเลิศมุ่งเนน้ลูกคา้บริการโดยเฉล่ีย มากกวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา ม.6 – ปวส.  
  สมมติฐานท่ี  4  บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพ
องคก์าร แตกต่างกนั   
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
คุณภาพองคก์าร ดา้นการน าองคก์ารอยา่งมีวิสัยทศัน์ ดา้นการเรียนรู้ขององคก์าร ดา้นการให้ความส าคญักบั
พนกังาน ดา้นความคล่องตวั ดา้นการจดัการเพื่อนวตักรรม ดา้นการมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ และการสร้างคุณค่า ไม่
แตกต่างกนั 
 ส่วนการบริหารคุณภาพองคก์าร ดา้นการมุ่งเนน้อนาคต ดา้นการจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง และดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม นั้น บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็น แตกต่างกนั โดยด้านการ
มุ่งเน้นอนาคต บุคลากรต าแหน่งงานผูบ้ริหารระดบักลาง มีความคิดเห็นดา้นการมุ่งเน้นอนาคต โดยเฉล่ีย 
นอ้ยกวา่ บุคลากรต าแหน่งงานผูบ้ริหารระดบักลาง  
  สมมติฐานท่ี  5 บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารคุณภาพองคก์าร แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารคุณภาพองคก์าร ดา้นความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกคา้บริการ ดา้นการเรียนรู้ขององค์การ ดา้นการให้
ความส าคญักบัพนกังาน ดา้นความคล่องตวั ดา้นการมุ่งเนน้อนาคต ดา้นการจดัการเพื่อนวตักรรม ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม ดา้นการมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ และการสร้างคุณค่า ไม่แตกต่างกนั 
 ส่วนการบริหารคุณภาพองคก์าร ดา้นการน าองค์การอย่างมีวิสัยทศัน์ และ ดา้นการจดัการโดยใช้
ขอ้มูลจริง นั้น บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัต่างกนัมีความคิดเห็น แตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี  6 บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากร 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ด้านการพฒันาผูมี้ศกัยภาพสูงเชิงกลยุทธ์  ด้านการพฒันาบุคคลด้าน
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สมรรถนะ ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการพฒันาบุคลากรกบัการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ดา้นการ
พฒันาบุคลากรกบัระบบการให ้ส่ิงจูงใจ และ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี  7  บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ แตกต่างกนั 
 บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากร ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ดา้น
การพฒันาผูมี้ศกัยภาพสูงเชิงกลยทุธ์  ดา้นการพฒันาบุคคลดา้นสมรรถนะ  ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้น
การพฒันาบุคลากรกบัการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  ด้านการพฒันาบุคลากรกบัระบบการให้ ส่ิงจูงใจ 
และ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี  8  บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากร
แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันา
บุคลากรดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ด้านการพฒันาผูมี้ศกัยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ ดา้นการพฒันาบุคคล
ดา้นสมรรถนะ  ด้านความผูกพนัต่อองค์การ ด้านการพฒันาบุคลากรกบัการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  
ดา้นการพฒันาบุคลากรกบัระบบการให ้ส่ิงจูงใจ และ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 9 บุคลากรท่ีมีต  าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั 
 บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ ดา้นการพฒันาผูมี้ศกัยภาพสูงเชิงกลยุทธ์  ดา้นความผูกพนัต่อองค์การ ดา้นการพฒันาบุคลากรกบั
การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ดา้นการพฒันาบุคลากรกบัระบบการให้ ส่ิงจูงใจ และ ดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน ไมแ่ตกต่างกนั  
 ส่วนการพฒันาบุคลากร ดา้นการพฒันาบุคคลดา้นสมรรถนะนั้น บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั
มีความคิดเห็น แตกต่างกนั โดย ขา้ราชการมีความคิดเห็นดา้นการพฒันาบุคคลดา้นสมรรถนะ โดยเฉล่ีย นอ้ย
กวา่ บุคลากรต าแหน่งงานผูป้ฏิบติังาน  
  สมมติฐานท่ี 10 บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
พฒันาบุคลากร แตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการพฒันาบุคลากรดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ดา้นการพฒันาผูมี้ศกัยภาพสูงเชิงกลยุทธ์  ดา้นการ
พฒันาบุคคลดา้นสมรรถนะ ดา้นความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นการพฒันาบุคลากรกบัการสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู้  ดา้นการพฒันาบุคลากรกบัระบบการให้ ส่ิงจูงใจ และ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ไม่
แตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี  11  การบริหารคุณภาพองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลากร 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การบริหารคุณภาพองคก์าร ดา้นการน าองคก์ารอยา่งมีวิสัยทศัน์ 
ดา้นความเป็นเลิศมุ่งเนน้ลูกคา้บริการ ดา้นการเรียนรู้ขององค์การ ดา้นการให้ความส าคญักบัพนกังาน ดา้น
ความคล่องตวั ดา้นการมุ่งเนน้อนาคต ดา้นการจดัการเพื่อนวตักรรม ดา้นการจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง ดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม ดา้นการมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลากร 
 สรุป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกดั และ
ประสบการณ์การท างานมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลากร และคุณภาพขององค์การส่วนตวัแปร
ต าแหน่งงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลากรและคุณภาพขององค์การ โดยการบริหารคุณภาพ
องคก์ารสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของการพฒันาบุคลากร ได ้56.10% และความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
บริหารคุณภาพองค์การกบัการพฒันาบุคลากรพบว่า การบริหารคุณภาพองค์การมีความสัมพนัธ์กบัการ
พฒันาบุคลากร 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1. ระดบัการบริหารคุณภาพองค์การของกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การบริหาร
คุณภาพองคก์ารประกอบไปดว้ยดา้นต่าง ๆ หลายดา้น ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือดา้นความเป็นเลิศ
มุ่งเน้นลูกค้าบริการ เพราะลูกค้า ถือเป็นหัวใจท่ีส าคญัมากต่อการพฒันาองค์การ โดยองค์การต้องให้
ความส าคญักบัผูม้ารับบริการอยา่งเท่าเทียมกนั มีการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ การบริการตอ้งมีความรวดเร็ว ยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี จึงท าใหผู้บ้ริการมีความพึงพอใจกบัการบริการสอดคลอ้งงานวจิยัของธ ารงศกัด์ิ  คงคาสวสัด์ิ.  (2551).   
  2. ระดบัการพฒันาบุคลากรของกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ด้านความผูกพนัต่อองค์การ มีการส่งเสริมความเช่ือมัน่ต่อองค์กรของบุคลากรโดย
บุคลากรตอ้งเช่ือวา่ตนเองมีบทบาท มีความส าคญัต่อองคก์ร ปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์ารดว้ยความเต็มใจ 
มีความยินดีและพร้อมเสมอท าทุกอย่างเพื่อให้องค์กรกา้วหน้าและประสบความส าเร็จ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
ความผกูพนัต่อองคก์ารถือเป็นหวัใจท่ีส าคญัต่อการพฒันาองคก์ารเพราะถา้บุคลากรมีความผกูพนักบัองคก์าร
ก็จะท าให้การด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จตามท่ีองค์การตั้งไวส้อดคลอ้งงานวิจยัของนิตย ์ 
สัมมาพนัธ์.  (2547).   
 3. เปรียบเทียบระดบัของบุคลากรในการบริหารคุณภาพองคก์าร บุคลากรท่ีมีเพศ และอายุต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพองคก์าร ไม่แตกต่างกนั บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารคุณภาพองค์การ ดา้นความเป็นเลิศมุ่งเน้นลูกคา้บริการ แตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีมีระดบั
การศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นดา้นความเป็นเลิศมุ่งเนน้ลูกคา้บริการ โดยเฉล่ีย มากกวา่ บุคลากร
ท่ีมีระดบัการศึกษา ม.6 – ปวส. ส่วนดา้นอ่ืน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมี



AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 63-78, July-December 2022 

 

75 
 

ความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพองคก์าร ดา้นการมุ่งเนน้อนาคต ดา้นการจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง และดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม แตกต่างกนั โดยดา้นการมุ่งเนน้อนาคต บุคลากรต าแหน่งงานผูบ้ริหารระดบักลาง 
มีความคิดเห็นดา้นการมุ่งเนน้อนาคต โดยเฉล่ีย นอ้ยกวา่ บุคลากรต าแหน่งงานผูบ้ริหารระดบักลาง ส่วนดา้น
อ่ืน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารคุณภาพองคก์าร ดา้นการน าองคก์ารอยา่งมีวิสัยทศัน์ และ ดา้นการจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง แตกต่าง
กนั ส่วนดา้นอ่ืน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั จากผลการวิจยัพบวา่บุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารคุณภาพองคก์ารส่วนมาก
ไม่แตกต่างกนั มีแตกต่างกนัแค่เพียงบางดา้นทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การบริหารคุณภาพองคก์ารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร เน้นให้ความส าคญักบับุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กรุงเทพมหานครโดยเท่าเทียมกนั ท าใหบุ้คลากรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งงานวิจยัของยุทธนา  
แซ่เตียว.  (2547).   
 4. เปรียบเทียบระดบัของบุคลากรในพฒันาบุคลากร บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากร ไม่แตกต่างกนั บุคลากรท่ีมี
ต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรดา้นการพฒันาบุคคลดา้นสมรรถนะ แตกต่างกนั 
โดย ขา้ราชการมีความคิดเห็นดา้นการพฒันาบุคคลดา้นสมรรถนะ โดยเฉล่ีย  นอ้ยกวา่ บุคลากรต าแหน่งงาน
ผูป้ฏิบติังาน ส่วนด้านอ่ืน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัจากผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรไม่
แตกต่างกัน มีแตกต่างกันแค่ เพียงบางด้านทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะว่า  องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน
กรุงเทพมหานครเน้นให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรของโดยเท่าเทียมกนั ท าให้บุคลากรมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งงานวจิยัของลือชยั   พนัธ์เจริญกิจ.  (2540).   
 5. ความสัมพนัธ์การบริหารคุณภาพองค์การท่ีมีผลต่อการพฒันาบุคลากร การบริหารคุณภาพ
องค์การ มีความสัมพันธ์กับการพฒันาบุคลากร โดยการบริหารคุณภาพองค์การสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของการพฒันาบุคลากร ได้ 56.10% ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการบริหารองคก์ารโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมการบริหาร ไม่
ว่าจะเป็นการระดมความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน การพฒันาด้านต่าง ๆ จึงส่งผลให้การบริหารคุณภาพ
องคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลากร 
 
สรุป 
 1. ผลของการศึกษาท าใหท้ราบถึงระดบัการบริหารคุณภาพองคก์ารและการพฒันาบุคลากร เพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร  
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 2. ผลของการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจยัขององค์ประกอบการบริหารคุณภาพองค์การและการ
พฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 3. ผลของการศึกษาท าให้ทราบถึง รูปแบบความสัมพนัธ์การบริหารคุณภาพองค์การและการ
พฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิย  
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงวชิาการ 
  1.1 แนวคิดการบริหารคุณองค์การนั้นควรมุ่งเน้นในเร่ืองการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกล
ยทุธ์ (Dubois, D. and Rothwell, J 2004). โดยผูบ้ริหารจดัท า (Flowchart) ของการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 
ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี แสดงการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย (Cascading) ระหว่างแผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน แผนปฏิบติัราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี และแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร จดัท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
ระดับองค์การท่ีแสดงความเช่ือมโยง ความสอดคล้องของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ขององค์การในดา้นต่างๆ อย่างครบถว้น ควรน าผลการประเมินจากภายนอกองค์การ ไปใช้
ปรับปรุงกระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงกลยทุธ์ท่ีรองรับความทา้ทายท่ีส าคญัของ
องค์กร ครอบคลุมทั้งดา้นพนัธกิจ ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นทรัพยากรบุคคล และแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ท่ี
ตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมในแต่ละดา้น ดงัน้ี การวางแผนและบริหารก าลงัคนแผนพฒันาบุคลากรแผนการบริหารทรัพยากร
บุคลากรท่ีมีทกัษะหรือสมรรถนะสูง ในสายงานหลกั แผนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลการส่ือสารการปฏิบติังานตามแผนให้ครอบคลุมประเด็นการถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรไปสู่
การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Robert, E. C. & Geoffrey, D. (1999).  วิธีการหรือช่องทางท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการ
ส่ือสารและสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติัตามแผนให้กบับุคลากรก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการครบทุกระดบั ระดบัหน่วยงาน (ทุกส านกั/กอง ในโครงสร้างตามกฎหมาย และส านกั/กอง ท่ีจดัตั้ง
ข้ึนเป็นการภายใน) มีการส่ือสารให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบถึงกรอบการประเมินผล และ
แผนปฏิบติัการประจ าปีหรือปฏิทินกิจกรรมในการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง 
  1.2 แนวคิดการพัฒนาบุคลกรนั้ น ควรก าหนดกรอบวิธีการประเมินความต้องการขีด
ความสามารถและอตัราก าลงัด้านบุคลากร จดัท าแผนสร้างความผาสุกขององค์การ ให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของบุคลากรกรมอนามยั ส ารวจความตอ้งการอบรม/สัมมนา ของบุคลากร เพื่อน ามาจดัท าแผนการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร กรมอนามยั ยงัไม่มีการวดัความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ารกรมอนามยั ควรจดัท า
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การประเมินความผูกพนั และความพึงพอใจของบุคลากร จดัท าแผนความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของ
บุคลากร      
  2. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
            2.1 ควรมีการพฒันางานการจดัการความรู้ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และใหเ้ห็นกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงผลงานการจดัการความรู้ 
  2.2 พฒันาปรับปรุงระบบการจดัการความรู้ในแต่ละดา้นท่ีเป็นภารกิจขององคก์ารเพื่อส่งเสริม
ใหบุ้คลากรแลกเปล่ียนเรียนรู้ พฒันาตนเองและพฒันางานในความรับผิดชอบให้ดีข้ึน เช่น จดัท าแผนพฒันา
ความรู้บุคลากร ในระดบักรมโดยส ารวจความตอ้งการจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จดัโครงการ/
กิจกรรมการจดัการความรู้ (KM) (Robert, S. K. & David, P. N. (2004).  เป็นประจ าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง และ
หลากหลายหัวขอ้ ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากรในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์กบัหน่วยงาน
หรือบุคลากร ด าเนินการคดัเลือกหวัขอ้ส าหรับการจดัการความรู้ มีการคดัเลือกแบบมีส่วนร่วมโดยให้แต่ละ
คนเสนอหวัขอ้ KM แลว้มาจดัล าดบัความส าคญั ส าหรับ จดักิจกรรม KM 

    2.3 พฒันาช่องทางการส่ือสารการจดัการความรู้ขององคก์ารให้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น การให้
ความรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
องค์ความรู้จากการวจัิย 
              ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารคุณภารองค์การและการพัฒนา
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนถ่ินกรุงเทพมหานคร แผนภาพท่ี1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  การบริหารคุณภารองคก์ารและการพฒันาบุคลากรขององคก์รปกครอง ส่วนถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 

    การบริหารคุณภาพองค์การ  
การน าองคก์ารอยา่งมีวิสยัทศัน์                
ความเป็นเลิศมุ่งเนน้ลูกคา้บริการ  
การเรียนรู้ขององคก์าร   
การให้ความส าคญักบัพนกังาน    
ความคล่องตวั การมุ่งเนน้อนาคตจดัการ

ใชข้อ้มูลจริง 
 
  
 

     การพฒันาบุคลากร   
 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
การพฒันาผูมี้ศกัยภาพสูงเชิงกลยทุธ์   
การพฒันาบุคคลดา้นสมรรถนะ  
 ความผกูพนัต่อองคก์าร  
การพฒันาบุคลากรกบัการสร้างองคก์าร
แห่งการเรียนรู้  
 

 
การบริหารคุณภารองคก์ารและการพฒันาบุคลากร 
ขององคก์รปกครองส่วนถ่ินกรุงเทพมหานคร 
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Factors of predicting self-care behaviors of prevention for diabetes mellitus among at-
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Abstract: The objectives of this research were 1) to study self-care behaviors to prevent for diabetes 

mellitus among at-risk groups in Nong Yang Toi Sub-district, Si Thep District, Phetchabun Province 

and 2) to study the predictive factors of self-health care behaviors to prevent for diabetes mellitus of 

the at-risk groups in Nong Yangtoi Sub-district, Si Thep District, Phetchabun Province. The sample 

group were 240 peoples who have been screened for blood sugar and had an assessment from a doctor 

that they were at risk of diabetes mellitus from over 35 years old living in Nong Yang Toi Subdistrict, 

Si Thep District, Phetchabun Province. Using a systematic selection. Research tools as a 

questionnaire,  Quality inspection of tools by 5 qualified persons and the appropriateness of the 

content (Content validity), the index of conformity (IOC) was 0.80 -1 and the confidence Reliability 

was 0.803, Analyze the data using a packaged program. The statistics used in the data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation. and stepwise multiple regression analysis. 

 The results of the research found that most of the samples were female, 58.30%, 51 years old 

and over 73.33%, had primary education 72.90%, engaged in agriculture 52.10% and monthly income 

was 2,001–6,                                                                                 

                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                          

                                                                                                      

abilities                                                                                                 

and disease prevention and in terms of self-efficacy It was a contributing factor in predicting 

relationship with self-care behaviors to prevent diabetes by 5.2% (R2 = .052) , 1.84% (R2 = .184), 

respectively. 

 

Key words :    Health belief, Behavior, Diabetes Mellitus, Risk Group.   
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ปัจจัยท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพือ่ป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง  

ต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

นิตติยา  สนิทนอก1, อุดม  คมพยคัฆ์2, จีระศกัด์ิ  ทพัผา3และ ศิริชยั จนัพุม่4* 
1นกัศึกษาปริญญาโท (การจดัการระบบสุขภาพ) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
2,3,4อาจารย,์  สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ:  การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวาน
ของกลุ่มเส่ียง ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และ 2)เพื่อศึกษาปัจจยัท านายพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง ต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองน ้ าตาลในเลือดและมีผลการประเมินจากแพทย์
วา่มีภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป อาศยัอยูเ่ขตต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรี
เทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 240 คน โดยใช้คัดเลือกแบบมีระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็น
แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
เท่ากบั 0.80  และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.803 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
   ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.30 มีอายุระหว่าง 51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 
73.33 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 72.90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 52.10 และมีรายได้
ต่อเดือน 2,001–6,000 บาท ร้อยละ 55.40 กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( ̅= 3.78) โดยมีการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.52) รับรู้ความ
รุนแรงของโรค อยู่ในระดบัมาก ( ̅= 3.99) รับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค อยู่ในระดบัมาก 
( ̅= 3.71) รับรู้ต่ออุปสรรค  อยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.90) รับรู้ส่ิงชกัน าให้เกิดการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก 
( ̅= 3.93) และรับรู้ความสามารถของตนเอง อยู่ในระดบัมาก ( ̅= 3.59) แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ 
ดา้นการรับรู้รับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค และดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็น
ปัจจยัร่วมในการท านายความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวาน ร้อยละ 
5.2 (R2 = .052) ,ร้อยละ 1.84 (R2 = .184) ตามล าดบั        
 

ค าส าคัญ  : แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ, พฤติกรรม,โรคเบาหวาน,กลุ่มเส่ียง 
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บทน า   
  กลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือ Non-communicable diseases-NCDs โดยเฉพาะ 4 กลุ่มโรคหลกั คือ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคทางเดินหายใจเร้ือรัง เป็นสาเหตุของการ

เสียชีวติของประชากรทัว่โลกถึงปีละ 38 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของการเสียชีวิต ขอ้มูลจากองคก์าร

อนามยัโลกระบุวา่ ตลอดช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCDs เป็นสาเหตุการตายอนัดบัหน่ึง

ของคนไทย โดยมีคนไทยป่วยเป็นโรค NCDs ถึง 14 ลา้นคน เสียชีวิตปีละกว่า 300,000 คน และคาดว่ามี

แนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ปี ซ่ึงส่วนใหญ่เสียชีวติก่อนอายุ 70 ปี สะทอ้นภาพการสูญเสียจากการตาย

ก่อนวยัอนัควร ซ่ึงเม่ือคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมท่ีเสียไปแลว้ นบัว่าสูงมากถึงร้อยละ 40 ของมูลค่า

งบประมาณภาครัฐไทยทั้งหมด (ณรงคศ์กัด์ิ องัคะสุวพลา, 2561) กลุ่มคนท่ีเส่ียงเป็นโรคเบาหวาน คือ กลุ่ม

คนท่ีมีน ้าหนกัเกิน แต่ก็อาจจะมีปัจจยัเส่ียงอีกหลาย ๆ ประการ เช่น ประวติัครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ไม่

ออกก าลงักาย มีประวติัความดนัสูง มีไขมนัในเลือดผิดปกติ มีรอบเอวเกิน มีประวติัการเป็นโรคเบาหวาน

ตอนตั้งครรภ์ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มเส่ียงทั้งส้ิน ซ่ึงผูท่ี้มีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคเบาหวาน ได้แก่ อายุ

มากกว่า 35 ปีข้ึนไป มีประวติัคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ผูท่ี้มีภาวะอว้น (ค่า BMI มากกว่าหรือ

เท่ากบั 25 หรือมีรอบเอวมากกวา่มาตรฐาน โดยผูช้ายรอบเอวมากกว่าหรือเท่ากบั 90 ซม. ส่วนผูห้ญิงรอบ

เอวมากกว่าหรือเท่ากบั 80 ซม. ผูท่ี้มีความดนัโลหิตสูง หรือไขมนัในเลือดสูง ผูห้ญิงท่ีมีประวติัเบาหวาน

ขณะตั้งครรภห์รือน ้ าหนกับุตรแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม ผูท่ี้ขาดการออกก าลงักาย ผูท่ี้ด่ืมสุรา และผูท่ี้

สูบบุหร่ี 

 ในประเทศไทยพบวา่อตัราตายจากโรคเบาหวาน ในผูป่้วยอายุ 30-69 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2555 - 2558 
เพิ่มข้ึนจาก 13.2 ต่อแสนประชากร เป็น 17.8 ต่อแสนประชากร (ส านกัโรคไม่ติดต่อ, 2560: 8) แสดงให้เห็น
ถึงแนวโนม้จ านวนผูป่้วยและการเสียชีวติจากโรคเบาหวานท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นโรคเบาหวานยงัเป็นปัญหา
สุขภาพท่ีรัฐบาลตอ้งใชง้บประมาณเป็นจ านวนมากในการดูแลผูป่้วยดงักล่าว โดยประมาณการณ์วา่ร้อยละ 
11 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดในประเทศไทยถูกจดัสรรให้กับการดูแลรักษาโรคเบาหวาน และ
คาดการณ์วา่ตวัเลขน้ีจะเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 41 ภายในปี พ.ศ. 2573 ซ่ึงท าให้สังคมรับภาระจากโรคเบาหวาน
เพิ่มข้ึนถึงสองเท่า (ชชัลิต รัตรสาร, 2017: 3-6) ดงันั้นผูป่้วยโรคเบาหวานจึงเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ี
บุคลากรดา้นสุขภาพ ตอ้งให้การดูแลอย่างใกลชิ้ด  ซ่ึงจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบอตัราป่วยดว้ยโรคเบาหวาน 
ปีงบประมาณ 2558–2563 ร้อยละ 36.98 ,38.57 ,39.73 ,38.71 ,40.57 ,41.61 ตามล าดบั การตรวจคดักรอง
โรคเบาหวานในระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 ของอ าเภอศรีเทพ พบกลุ่มเส่ียงเบาหวานในปี พ.ศ.2561 มี
เท่ากบั 4,075 คน  ปี พ.ศ.2562 มีเท่ากบั 4,601 คน และ ปี พ.ศ. 2563 มีเท่ากบั 3,575 คน ไดรั้บการตรวจ
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น ้ าตาลซ ้ า ในปี พ.ศ.2561 จ านวน 3,802 คน ปี พ.ศ.2562 จ  านวน 4,364 คน และปี พ.ศ.2563 จ  านวน 3,379 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 ,94.85 ,94.57 ตามล าดบั อตัราป่วยตายดว้ยโรคเบาหวานเท่ากบั 18 ,14 ,13 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.44 ,0.30 ,0.36 ตามล าดบั การตรวจคดักรองโรคเบาหวาน ในปี พ.ศ.2561-2563 ต าบลหนอง
ยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบกลุ่มเส่ียงเบาหวาน 481 ,565 ,408 คน ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 
91.27 ,94.69 ,94.12 ตามล าดบัเช่นเดียวกนั  
 จากปัญหาท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนั
โรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยการประยุกตใ์ชท้ฤษฎี
แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (health belief model) ของโรเซนสต๊อก, สเทร็ซเซอร์ และเบคเกอร์ 
(Rosenstock,Strecher,&Becler,1988) ประกอบไปดว้ยการรับรู้ดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ การรับรู้โอกาสเส่ียงของ
การเป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค การรับรู้ต่อ
อุปสรรค ส่ิงชกัน าให้เกิดการปฏิบติั การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการส่งเสริมสุขภาพดว้ยการใช้
หลกั 3 อ ไดแ้ก่ ออกก าลงักาย(อ1) อาหาร(2) อารมณ์ความเครียดและการจดัการความเครียด (อ3) เพื่อเขา้ใจ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการควบคุมและแกไ้ขปัญหาประชาชน
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและกลบัไปเป็นกลุ่มปกติ ลดโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
ท าใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง ต าบลหนอง
ยา่งทอย อ าเภอ  ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง 
ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

รูปแบบการวิจยั เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาแบบภาคตดัขวาง (Cross-
sectional study) เพื่อศึกษาปัจจยัท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่ม
เส่ียงต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ประชากรท่ีศึกษาเป็นประชาชนท่ีมีอายุ 35 ปี ข้ึน
ไป ท่ีมีช่ือข้ึนทะเบียนราษฎร์เขตต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ  านวน 392 คน 
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดจ้  านวน 240 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 
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แบบสอบถามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
เพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง มีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 
ท่าน ตรวจความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม และน าไปทดลองใช้(Try out) กบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั จ านวน 30 คน มีความเหมาะสมของเน้ือหา (Content validity) ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) 0.80 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ 
0.847 ดา้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวาน 0.760 ค่าความเท่ียงจากสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาของครอนบาค ของเคร่ืองมือวจิยัทั้งฉบบั 0.791  

 พหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท านายพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียงต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ 
(Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายขอ้มูลลกัษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ระดบัการรับรู้ในแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ ของกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) คือ สถิติการถดถอย 
 

ผลการวจิยั 
ตารางท่ี  1 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (n=240)                                                                                                                 
ล าดบั ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

 ชาย 
 หญิง 

 
100 
140 

 
41.70 
58.30 

 รวม 240 100 
2 อาย ุ

 ระหวา่ง 35-40 ปี 
 ระหวา่ง 41-45 ปี 
 ระหวา่ง 46-50 ปี 
  ระหวา่ง 51 ปี ข้ึนไป 
 ̅= 57.75, S.D=10.571 , Max= 85, Min= 37  

 
11 
20 
33 
176 

 
4.58 
8.33 
13.75 
73.33 

 รวม 240 100 
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3 ระดบัการศึกษา 
 ไม่ไดเ้รียน 
 ประถมศึกษา 
           มธัยมศึกษา 
           มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
 ปริญญาตรีหรือสูงกวา่. 

 
28 
175 
20 
14 
3 

 
11.70 
72.90 
8.30 
5.80 
1.30 

 รวม 240 100 
4 อาชีพ 

 เกษตรกรรม 
          รับจา้ง 
           ธุรกิจส่วนตวั 
           คา้ขาย 
           รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
  อ่ืนๆ 

 
125 
 72 
3 
 8 
 5 
 27 

 
52.10 
30.00 
1.30 
3.30 
2.10 
11.30 

 รวม 240 100 
5 รายไดต้่อเดือน 

 นอ้ยกวา่ 2,000 บาท 
 ระหวา่ง 2,001 – 6,000 บาท 
 ระหวา่ง 6,001 – 10,000 บาท 
 มากกวา่ 10,001 บาท ข้ึนไป 

 
39 
133 
50 
18 

 
16.30 
55.40 
20.80 
7.50 

 รวม 240 100 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.3  มีอายุ 51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 73.33 
การศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 72.9 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 52.1 รายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 6,001-10,000 
บาท ร้อยละ 55.4 
   จากการวิเคราะห์การรับรู้ในแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพของกลุ่มเส่ียงต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรี
เทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สามารถแสดงผลดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉล่ียรวมแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพของกลุ่มเส่ียง ต าบลหนองย่าง
ทอย  อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ (n =240) 
ขอ้มลูแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ  ̅ S.D. ระดบัการรับรู้ 
ดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค   
ดา้นการรับรู้ความรุนแรงของโรค 

3.52 
3.99 

0.67 
0.61 

มาก 
มาก 



 
AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 79-90, July-December 2022 

 

85 
 

ดา้นการรับรู้ประโยชนข์องการรับรักษาและป้องกนัโรค 
ดา้นการรับรู้ต่ออุปสรรค 
ดา้นส่ิงชกัน าใหเ้กิดการปฏิบติั 
ดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

3.71 
3.90 
3.93 
3.59 

0.55 
0.80 
0.79 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉล่ียรวมทุกดา้น 3.78 0.55 มาก 
 
 จากตาราง พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพในการป้องกนัโรคเบาหวาน 
ทั้ง 6 ดา้น ภาพรวมอยู่ในระดบัรับรู้มาก ( ̅= 3.78) และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีการรับรู้มาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้ความรุนแรงของโรค ( ̅= 3.99) รองลงมา คือ ดา้นส่ิงชกัน าให้เกิดการปฏิบติั ( ̅= 
3.93) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค ( ̅= 3.52) 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัการ
เกิดโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ (n =240) 
ขอ้มูลพฤติกรรม  ̅ S.D. ระดบัการปฏิบติั 
ดา้นการรับประทานอาหาร 
1. ท่านรับประทานเน้ือสตัวท่ี์ติดมนัและเคร่ืองในสตัว ์
2. ท่านรับประทานอาหารท่ีใส่กะทิมันๆ เช่น แกงมัน แกงกะทิ แกง

เขียวหวาน   
3. ท่านชอบรับประทานขนมหวาน 
4. ท่านชอบรับประทานผลไมร้สหวานจดั เช่น มะม่วงสุก ทุเรียน 
5. ท่านรับประทานผกัใบเขียว เช่น ผกับุง้ ผกักาด ผกัคะนา้ เป็นตน้ 
6. ท่านชอบกินของผดัๆ ทอดๆ 
7. ท่านรับประทานอาหารพวกปลาหมึก หอย กุง้ 
8. ท่านชอบด่ืมน ้ าอดัลม น ้ าหวาน 
9. ท่านกินจุ จุกจิก ไม่เป็นเวลา 

10 ท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ สาโท 
เหลา้ป่ัน เป็นตน้ 

 
2.08 
2.00 
1.97 
2.12 
2.47 
1.96 
1.89 
1.80 
1.64 
1.70 

 
.53 
.52 
.42 
.49 
.56 
.64 
.61 
.63 
.72 
.74 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 1.96 .30 ปานกลาง 
ดา้นการออกก าลงักาย 
11. ท่านท างานออกแรงจนเหง่ือออกแทนการออกก าลงักาย  
12. ท่านออกก าลงักาย อยา่งนอ้ย สปัดาห์ ละ 3 คร้ัง 
13. ท่านออกก าลงักายอยา่งนอ้ย คร้ังละ 20-30 นาที 

 
2.14 
1.70 
1.64 

 
.68 
.68 
.65 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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14. ท่านชอบนอนมากกวา่ออกก าลงักาย 1.95 1.46 ปานกลาง 
รวม 1.85 .56 ปานกลาง 

ดา้นการจดัการอารมณ์ ความเครียดและการจดัการความเครียด 
15. ท่านจะหมกตวัอยูค่นเดียว เม่ือเกิดความเครียด 
16. ท่านจะดุด่าคนรอบขา้ง เม่ือเกิดอาการหงุดหงิดและร าคาญใจ 
17. ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายชีวติ จึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใคร 
18. เม่ือมีอาการปวดศีรษะ หรือคิดมากในเร่ืองต่างๆ ท่านจะ 
     พกัผอ่นเพ่ือการผอ่นคลาย   
19. เม่ือท่านเครียดท่านจะพดูคุย ระบาย และเล่าเร่ืองส่ิง  
     ต่างๆ ใหค้นท่ีไวใ้จฟัง 
20. ท่านขดัสนดา้นการเงิน รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย จึง    
      ตอ้งยมืหรือกูเ้งินเพ่ือแกก้ารขดัสน 

 
1.62 
1.64 
1.58 
2.14 
1.70 
1.64 
1.95 

 
.69 
.68 
.68 
.68 
.68 
.65 
1.46 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
นอ้ย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 

รวม 1.85 .43 ปานกลาง 
เฉล่ียรวมทุกดา้น 1.88 .32 ปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวาน ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( ̅= 1.88) รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับประทานอาหาร 
( ̅= 1.96) รายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการรับประทานอาหาร ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 5 มี
การรับประทานผกัใบเขียว เช่น ผกับุง้ ผกักาด ผกัคะนา้ เป็นตน้ ( ̅=2.47) ดา้นการออกก าลงักาย ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 11 ท างานออกแรงจนเหง่ือออกแทนการออกก าลงักาย ( ̅ = 2.14) ดา้นความเครียด
และการจดัการความเครียด ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 18 เม่ือมีอาการปวดศีรษะ หรือคิดมากใน
เร่ืองต่างๆ ท่านจะพกัผอ่นเพื่อการผอ่นคลาย  ( ̅= 2.27)   
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัพยากรณ์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล และแบบแผนความเช่ือดา้น
สุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวาน  

ตวัแปรตน้ R R2 F 
Unstd. Std. 

t p-value 
B SE Beta 

Constant    2.489 .259  9.651 .000 
1. การรับ รู้ประโยชน์ของการ
รักษาและป้องกนัโรค 

.227 .052 5.171 -.156 .068 -.227 -
2.274 

.025 

2. การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง 

.428 .184 10.570 .256 .066 .408 3.898 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตาราง พบวา่ ปัจจยัแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ ดา้นรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนั
โรค ดา้นการรับรู้ความสามารถตนเองการ สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองป้องกนัการ
เกิดโรคเบาหวานได ้ร้อยละ 5.2  
 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษาปัจจยัท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง 

ต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกัน
โรคเบาหวาน อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลาง ซ่ึงอธิบายไดว้า่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นการศึกษา
เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมท่ีบุคคลเพื่อรักษาไวซ่ึ้งชีวิตและสวสัดิภาพของตนเองและปฏิบติัเป็นประจ าจน
ติดเป็นนิสัยทั้งในภาวะปกติและในภาวะเจ็บป่วย เพื่อให้สุขภาพอนามยัของตนสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 
(Kals and Cobb (1966 อา้งถึงใน สันติ ธรรมชาติ,2545,หนา้5) ไดใ้ห้ความหมาย พฤติกรรมสุขภาพวา่เป็น
กิจกรรมใดๆ ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าข้ึนเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซ่ึงการกระท าน้ีอาจเป็นการ
ป้องกนัโรคหรือการคน้หาโรคในระยะท่ียงัไม่เกิดอาการชดัเจนดว้ย Harris and Guten (1975) กล่าวว่า 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ คือกิจกรรมทุกชนิดของบุคคลท่ีท าตามปกติและสม ่าเสมอเพื่อให้มีสุขภาพดีและ
สามารถป้องกนัโรคได ้ ดงันั้น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ หมายถึงการกระท าของบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพดี 
และสามารถป้องกนัการเกิดโรคได ้ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มเส่ียงต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวาน ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัปฏิบติั
ปานกลาง ( ̅= 1.88) พิจารณาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวาน ทั้ง 3 ดา้น เป็นราย
ขอ้ กลุ่มเส่ียงปฏิบติัมาก คือ ด้านการรับประทานอาหาร พบว่า ขอ้ท่ี 5 ท่านรับประทานผกัใบเขียว เช่น 
ผกับุง้ ผกักาด ผกัคะนา้ เป็นตน้ ( ̅= 2.47) และกลุ่มเส่ียงปฏิบติันอ้ย คือ ดา้นการจดัการอารมณ์ ความเครียด
และการจดัการความเครียด พบวา่ ขอ้ท่ี 3 ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายชีวิต จึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใคร ( ̅= 
1.58)  

ผลการศึกษาปัจจยัท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง 
ต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ปัจจยัแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ สามารถท านาย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียงได ้ ผลการศึกษา พบวา่ แบบแผน
ความเช่ือด้านสุขภาพ การป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียงต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดด้งัน้ี 

การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค (Perceived Benefits) ผลการศึกษา พบวา่ อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดว้า่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและ
ป้องกนัโรค หมายถึง การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบติัให้หายจากโรคหรือป้องกนัไม่ให้เกิดโรคโดยการ
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ปฏิบติันั้นตอ้งมีความเช่ือว่าเป็นการกระท าท่ีดี มีประโยชน์ และเหมาะสมท่ีจะท าให้หายหรือไม่เป็นโรค
นั้นๆ ดังนั้ นการตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตามค าแนะน าก็ข้ึนอยู่กับการเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของ
พฤติกรรมนั้น โดยเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชุติมา 
สร้อยนาค และคณะ (2561) ศึกษา เร่ืองการศึกษาแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพและความเส่ียงการเกิด
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของมุสลิมวยัท างาน ผลการศึกษาพบวา่ แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพดา้นการรับรู้
โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัพฤติกรรมป้องกนัโรค การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค และส่ิงชกัน าไปสู่การปฏิบติัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมป้องกนัโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p ‹ 0.05 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ผลการศึกษา พบวา่ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดว้า่ การท่ีบุคคลตดัสินใจเก่ียวกบั ความสามารถของตนท่ีจะจดัการ
และด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นสถานการณ์ท่ีบางคร้ังอาจจะมีความ
คลุมเครือไม่ชดัเจน มีความแปลกใหม่ท่ีไม่สามารถท านายส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงสภาพการณ์เหล่าน้ีมกัจะท าให้
บุคคลเกิดความเครียดได้ การรับรู้ความสามารถของตนนั้น มิได้ข้ึนอยู่กบัทกัษะท่ีบุคคลมีอยู่ในขณะนั้น 
หากแต่ยงัข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของบุคคลว่าเขาสามารถท าอะไรได้ด้วยทกัษะท่ีเขามีอยู่ (ประทีป จินง่ี
,2540) เ ช่ือว่าการรับรู้ความสามารถของตนนั้ นมีผลต่อการกระท าของบุคคล ถ้าบุคคลสองคนมี
ความสามารถไม่ต่างกนั แต่อาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกต่างกนัเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง แนวคิด ทฤษฎีของ 
แบนดูรา (Bandura, 1997) อธิบายไวว้่า ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตวั หากแต่ยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ ดงันั้น ส่ิงท่ีจะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงข้ึนอยู่กบัการรับรู้ความสามารถของ
ตนในสภาวการณ์นั้นๆ นั่นเอง การท่ีบุคคลใดมีความรับรู้ความสามารถของตนต่อการกระท าพฤติกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงสูง บุคคลก็มีแนวโนม้ท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นสูงดว้ยเช่นกนั  

 

สรุปผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนั

การเกิดโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง ต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยใช้สถิติการ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนั
โรคเบาหวาน ดา้นการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค ถูกคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัแรก 
สามารถท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ได้ร้อยละ 5.2 ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง สามารถท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัการเกิดโรคเบาหวาน
ไดเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 1.84  อภิปรายไดด้งัน้ี การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค และการรับรู้
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ความสามารถของตนเอง กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียงต าบล
หนองยา่งทอย มีความสัมพนัธ์สูงสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ข้อเสนอแนะ  

เพื่อเป็นการต่อยอดผลการวิจยั และแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ควรจดักิจกรรมเพื่อลดปัจจยัเส่ียงในการ
เกิดโรคของกลุ่มเส่ียงเดิม ในการด าเนินกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยใช้โปรแกรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพต่อความสามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานในต าบลหนองย่างทอย 
อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการเปรียบเทียบผลการใชโ้ปรแกรม ก่อน และ หลงั 
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Abstract:  The purposes of this research were 1) to study the political elite class and local public 

policy formulation of local administrative organizations. 2) to study the form of political elites and 

local public policy formulation of local administrative organizations Phetchabun The sample group 

used in this study is from a population of government officials, employees, politicians, and 

businessmen in the total of 1,200 people. The tools used for data collection are questionnaires 

analyzed using software packages. Frequency distribution, Percent, Mean, and Standard Deviation. 

Canonicon Correlation Analysis 

 The research findings were: 

 1. The level of political elites and local public policy formulation of local administrative 

organizations The use of power in political interests of employees, government officials, politicians 

and business groups was at a high level. And found that using the power of political interests of 

employees in providing information and giving advice to the political department the most The use of 

power by the political interests of civil servants in claiming compensation from duty The use of power 

in the political interests of politicians. And the use of power in the political interests of businessmen in 

coming to support the politicians the most. 

              2. The pattern of political elites and local public policy formulation of local administrative 

organizations Very high Next to the alternative offering The development of options for public 

participation and factors relating to the relationship between management and politics 
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ชนช้ันน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

สรธร โฉมงาม1,  ธนภาค บุง้จนัทร์2 และธีรยทุธ์ สามเต้ีย3 
1นกัศึกษาปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบนัรัชตภ์าคย ์  

2,3อาจารย,์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  สถาบนัรัชตภ์าคย ์  
 
บทคัดย่อ:   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบาย
สาธารณะระดบัทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์  2) เพื่อศึกษารูปแบบชนชั้นน า
ทางการเมืองกับการก าหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจากประชากรท่ีเป็น ขา้ราชการ พนกังาน นกัการเมืองและ
กลุ่มนักธุรกิจจ านวนทั้งส้ิน 1,200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอน (Canonicon Correlation) 
 ผลการวจัิยพบว่า  
  1. ระดบัชนชั้นน าทางการเมืองกับการก าหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การใชอ้  านาจผลประโยชน์ทางการเมืองของพนกังาน ขา้ราชการ นกัการเมืองและกลุ่ม
นกัธุรกิจอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่การใชอ้  านาจผลประโยชน์ทางการเมืองของพนกังานดา้นการให้ขอ้มูล
เสนอแนะฝ่ายการเมืองมากท่ีสุด  การใชอ้  านาจผลประโยชน์ทางการเมืองของขา้ราชการดา้นการเรียกร้องส่ิง
ตอบแทนจากการปฏิบติัหน้าท่ีมากท่ีสุด การใช้อ านาจผลประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมืองการใช้
ต าแหน่งหนา้ท่ีมากท่ีสุด และการใชอ้  านาจผลประโยชน์ทางการเมืองของนกัธุรกิจดา้นการเขา้มาสนบัสนุน
นกัการเมืองต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจมากท่ีสุด 
  2. รูปแบบชนชั้นน าทางการเมืองและการก าหนดนโยบายสาธารณะระดบัทอ้งถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัสูงมาก รองลงมาดา้นการเสนอทางเลือก การพฒันาทางเลือกการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและปัจจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายบริหารกบัฝ่ายการเมือง 
 

 ค าส าคัญ :   ผลประโยชน์ทางการเมือง, นโยบายสาธารณะ, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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บทน า 
 การเมืองเป็นเร่ืองของการจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคม (Easton. 1957 : 383-400) ซ่ึง
ส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีกล่าวถึงอาจจะหมายถึงส่ิงท่ีคุณค่าทางการเมือง อนัไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในอ านาจหรืออ านาจ
อนัชอบธรรม การมีเสรีภาพ เป็นตน้ส่ิงท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอนัไดแ้ก่ การมีงานท าการมีรายไดแ้ละส่ิงท่ีมี
คุณค่าทางสังคม อนัไดแ้ก่ การไดรั้บบริการดา้นการศึกษา การรักษาพยาบาล เป็นตน้โดยในการจดัสรรหรือ
แบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าดงักล่าว อาจจะมีลกัษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ไดก้ารจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิง
ท่ีมีคุณค่าท่ีเป็นทางการ ได้แก่การจดัสรรหรือแบ่งปันท่ีออกมาในรูปของนโยบายหรือค าสั่งส าหรับการ
จดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะท่ีเป็นทางการก็คือการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน านโยบาย
ส่วนตวัมาเป็นนโยบายขององคก์ารหรือของสังคม โดยทัว่ไปจ านวนของผูท่ี้เขา้มาจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมี
คุณค่าดังกล่าว มกัจะแตกต่างกันไปตามระบอบการปกครอง กล่าวคือ ส าหรับประเทศท่ีมีระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณสิทธิราชย ์การจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่า ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของบุคคลคน
เดียวแต่ถา้ประเทศนั้นมีระบอบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยการจดัสรรหรือแบ่งปันก็น่าจะเป็นเร่ืองของ
คนกลุ่มนอ้ยแต่ถา้ประเทศนั้นมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยการจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่า
ท่ีปรากฏออกมาในรูปของนโยบายหรือกฎหมาย โดยทัว่ไปก็น่าจะเป็นเร่ืองของบุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้
การจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าดงักล่าวกระจายไปถว้นทัว่สังคมส าหรับกรณีของประเทศไทย แมจ้ะใช้
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาเป็นเวลากว่า 50 ปีแต่ปรากฏว่า เท่าท่ีผ่านมาการจดัสรรหรือ
แบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าในรูปของนโยบายหรือกฎหมาย มกัจะกระท าโดยชนชั้นท่ีเป็นคนกลุ่มน้อย (ทินพนัธ์ุ  
นาคะตะ.  2545 : 27) (อนัไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือน ทหารและต่อมานกัธุรกิจ) แทนท่ีจะเป็นบุคคลกลุ่มต่างๆ 
อาทิเช่น เกษตรกร และกรรมกรซ่ึงการท่ีการจัดสรรหรือแบ่งปันด ารงอยู่ในสภาพเช่นนั้น น่าจะสืบ
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 ไม่ไดท้  าใหอ้  านาจในการจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าตก
อยูก่บับุคคลกลุ่มต่างๆ ตรงกนัขา้มกลบัไปตกอยูก่บัชนชั้นน าหรือชนชั้นปกครอง อนัไดแ้ก่ ขา้ราชการทหาร
และพลเรือนท่ีมีอ านาจทางการเมือง ท่ีคิดวา่ตนหรือกลุ่มของตนเท่านั้นเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ ตกลง
ใจแกปั้ญหาของสังคมหากมีกลุ่มใดไม่เห็นดว้ยหรือคดัคา้นการกระท าของตนก็มกัจะใชว้ิธีกดข่ีปราบปราม
หรือขจดัเสีย ขณะเดียวกนัก็พยายามพฒันารักษาอ านาจทางการเมือง เพื่อท่ีจะให้การปกครองของตนไดรั้บ
การปฏิบติัตาม (สุจิต  บุญบงการ.  2519 : 83) ซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นการปกครองเหล่าน้ี 
เป็นไปตามทรรศนะของ Michels ท่ีวา่ ในสังคมหน่ึงๆ ผูท่ี้ใชอ้  านาจทางการเมืองอยา่งแทจ้ริงนั้น เป็นเพียง
คนกลุ่มน้อยกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมีจ านวนไม่ก่ีคน คนกลุ่มน้อยเหล่าน้ีเป็นบุคคลท่ีมีความเขม้แข็ง มกัจะสามารถ
ควบคุมจดัการกบัคนส่วนใหญ่ไดอ้ยา่งช ่าชอง ตลอดรวมทั้งสามารถใชก้ลอุบายท่ีแยบยลต่างๆ ในการบริหาร
อีกดว้ยท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่บุคคลกลุ่มนอ้ยท่ีวา่น้ีมีการจดัระเบียบท่ีดี ทั้งน้ี เพื่อรักษาต าแหน่งให้นานท่ีสุด
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เท่าท่ีจะท าได ้นอกจากน้ี ก็พยายามรักษาสถานภาพและสิทธิพิเศษของตนไว ้รวมทั้งการพยายามรักษาวถีิการ
ด าเนินชีวิตและชนิดของงานท่ีตนเคยชินให้ด ารงอยูต่ลอดไป (Michels. 1968 : 80) ซ่ึงทรรศนะของ Michels 
ดงักล่าว คลา้ยคลึงกบัทรรศนะของ Mosca and Pareto ท่ีเช่ือวา่ในสังคมมนุษยจ์ะมีคนอยู ่2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงคือ
กลุ่มท่ีท าหนา้ท่ีปกครองหรือเป็นชนชั้นปกครอง อีกกลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มท่ีถูกปกครอง ซ่ึงโดยปกติแลว้แมค้น
กลุ่มแรกจะมีจ านวนน้อย แต่ก็จะท าหน้าท่ีทุกอย่างเก่ียวกบัการเมือง การปกครอง ขณะเดียวกนัก็จะท าการ
ผกูขาดอ านาจและไดรั้บผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีอ านาจน ามา (Mosca. 1939) การท่ีคนกลุ่มน้อยดงักล่าว ท า
เช่นนั้นไดเ้พราะคนกลุ่มน้ีมกัจะเป็นคนท่ีมีอ านาจมากท่ีสุด มัง่คัง่ ร ่ ารวยมากท่ีสุด ไดรั้บการยกยอ่งมากท่ีสุด 
ดงันั้นคนกลุ่มน้ีจึงเป็นกลุ่มคนท่ีพยายามครอบง าการใชอ้  านาจและการตดัสินใจนโยบายของสังคมเอาไวใ้น
ก ามือเม่ือเป็นเช่นน้ี นักวิชาการโดยเฉพาะนักรัฐศาสตร์ท่ีเช่ือเร่ืองคนกลุ่มน้อย จึงพยายามช้ีให้เห็นว่าทุก
ประเทศ ทุกสังคม ทุกระบบการเมือง ทุกชุมชน ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กจะถูกครอบง าโดยชนชั้นการปกครอง
เหล่าน้ี ท่ีจะรวมตวักนัอย่างดีอย่างเหนียวแน่น จะพูดภาษาเดียวกนั มีอุดมการณ์ร่วมกนั มีความเช่ือโลก
มนุษยแ์บบเดียวกนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ จะใชอ้  านาจเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มของ
ตนมากกวา่เพื่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม (ระดม  วงษน์อ้ย.  2526 : 5-8) 
 ส าหรับกรณีของประเทศไทย การท่ีพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นการปกครอง ซ่ึงเป็นคนกลุ่ม
นอ้ยมีพฤติกรรมดงักล่าวไดก้็เพราะกลุ่มน้ีเช่ือวา่ตนมีความรู้ดีกวา่ ตนควรมีสิทธิในการปกครองมากกวา่ใคร 
คิดว่าพวกตนเท่านั้นไม่ใช่ประชาชนท่ีรู้ดีว่าคนส่วนใหญ่ตอ้งการอะไร ถือว่าตนมีความรับผิดชอบ หรือ
ภาระหนา้ท่ีพิเศษมากกว่ากลุ่มอ่ืน กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือว่า บุคคลเหล่าน้ีมีความเช่ือในระบอบการปกครอง
โดยคนกลุ่มนอ้ยท่ีถือวา่ตนมีความรู้ ความสามารถเหนือคนอ่ืนเม่ือเป็นเช่นนั้น จึงมีแนวโนม้ท่ีจะแต่งตั้งหรือ
สถาปนาตนเองเขา้เป็นผูแ้กไ้ขปัญหา กุมชะตากรรมของบา้นเมือง บุคคลเหล่าน้ีโดยทัว่ไปมกัไม่ค่อยเต็มใจ
ยอมรับในหลกัการแห่งความชอบธรรมทางการเมือง การปกครองแบบใหม่อย่างจริงจงั ในทางตรงกนัขา้ม
กลบัต่อตา้นขณะเดียวกนั เม่ือเขา้มามีบทบาทในทางการเมืองก็มกัจะเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัๆ ตั้งแต่การเขา้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง การตดัสินก าหนดนโยบาย และแมแ้ต่ใช้อิทธิพลเข้าควบคุมพฤติกรรมของ
นกัการเมือง (ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช.  2530 : 160) ท าให้มีอ านาจในการตดัสินใจทางนโยบายต่อเน่ืองมาเป็น
ระยะเวลาอนัยาวนาน ขณะเดียวกนัก็พยายามรักษาอ านาจของกลุ่มของตนไว ้(Riggs. 1966 : 102-105)  ต่อมา
ชนชั้นการปกครองกลุ่มน้ีคือ ขา้ราชการทหารและพลเรือน ไดพ้นัธมิตรใหม่เขา้มาคือกลุ่มของนกัธุรกิจ ท่ีเขา้
มาในระยะแรกจะยงัไม่มีการรวมตวัเป็นกลุ่ม เป็นกอ้นท่ีเป็นปึกแผน่ดีพอ แต่ก็ไดพ้ยายามแสดงบทบาทท่ีท า
ใหเ้ป็นท่ีประจกัษก์นัวา่ มีการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกบัชนชั้นปกครองเดิม ไดบ้งัเกิดข้ึนแลว้ โดยเฉพาะ
ในช่วง พ.ศ. 2490-2502 ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2502-2506 กล่าวไดว้า่ เป็นช่วงท่ีกลุ่มธุรกิจไดเ้ขา้ไปมีบทบาท
ในทางการเมืองเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั ทั้งน้ี เน่ืองจากไดมี้การเปล่ียนแปลงแนวนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั
กล่าวคือ รัฐบาลไดห้นัมาเนน้นโยบายเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นหลกั ท าให้โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเปล่ียน
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เขา้สู่ระบบทุนนิยมอย่างรวดเร็วผลก็คือท าให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีอ านาจผูกขาดเศรษฐกิจมากข้ึนและ
ขณะเดียวกนัก็มีอ านาจทางการเมืองมากข้ึน แมจ้ะยงัมิไดมี้ลกัษณะเปิดเผยอยา่งเป็นทางการ เพราะกลุ่มธุรกิจ
เหล่าน้ียงัคงปล่อยใหก้ลุ่มชนชั้นการปกครองเก่าโดยเฉพาะกลุ่มทหารอุปถมัภ ์หรือคุม้ครองแก่ธุรกิจของตน
อยู่ ต่อมาเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีส าคญัเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 โครงสร้างอ านาจทาง
การเมืองไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญั ในช่วงน้ีกล่าวไดว้า่กลุ่มธุรกิจไดเ้ขา้มามีบทบาทในทางการเมือง
อย่างมากและเขา้ควบคุมกลไกของรัฐอย่างเปิดเผยมีการให้การสนบัสนุนพรรคการเมืองท่ีเป็นตวัแทนของ
ฝ่ายตน เขา้ร่วมจดัตั้งพรรคการเมือง ใหก้ารสนบัสนุนทางการเมืองแก่พรรค จนสถานภาพของกลุ่มใกลเ้คียง
กบัชนชั้นการปกครองเก่า ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการทหารและพลเรือนดงัปรากฏในการจดัตั้งรัฐบาลระยะหลงัๆ
จะตอ้งมีตวัแทนของกลุ่มธุรกิจเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยเสมอ ดงันั้นในระยะหลงัในการจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ี
มีคุณค่าน้ีไม่ว่าจะออกมาในรูปของนโยบายหรือกฎหมาย กลุ่มธุรกิจท่ีเขา้ไปมีอ านาจทางการเมืองจึงมีส่วน
ก าหนดดว้ยเสมอ เม่ืออ านาจในการจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคม ตกอยูใ่นมือของคนกลุ่มนอ้ยท่ี
เป็นชนชั้นปกครองผกูขาดทั้งอ านาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ดงันั้น การจดัสรรหรือแบ่งปันท่ีปรากฏ
ออกมาในรูปของการตดัสิน ก าหนดนโยบาย จึงมีลกัษณะตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มของตนเป็นหลกั 
(เสน่ห์  จามริก และคณะ. 2523 : 24) กล่าวอีกนยัหน่ึง เม่ืออ านาจในการจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าใน
สังคมตกอยูก่บัคนกลุ่มนอ้ย ดงันั้น การตดัสินก าหนดนโยบายหรือกฎหมาย ใดๆ จึงเป็นไปเพื่อคนกลุ่มนอ้ย
เป็นส าคญั ไม่สนใจท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัคนส่วนใหญ่อย่างจริงจงั ทั้งน้ี เพราะตอ้งการธ ารงรักษา
สถานภาพของตนไปเร่ือย ๆ (ชิต  นิลพานิช และปธาน  สุวรรณมงคล.  2527 : 110) เม่ือเป็นเช่นน้ี ในกรณีท่ี
มีความพยายามท่ีจะเสนอนโยบายหรือกฎหมายท่ีมุ่งขจดัความไม่เสมอภาคในสังคม เช่น การเสนอกฎหมาย
มรดก กฎหมายท่ีดิน กฎหมายควบคุมค่าเช่าท่ีดิน กฎหมายปฏิรูปท่ีดิน จึงปรากฏวา่ ลม้เหลวคร้ังแลว้คร้ังเล่า 
(เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม.  2525 : 110) ซ่ึงผลของการจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีตกอยู่กบัคน
กลุ่มน้อยดงักล่าว ท าให้น ามาซ่ึงปัญหาความยากจน ปัญหาการกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะ
ส าหรับประชาชนท่ีอยู่ในชนบท เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวโดยเฉพาะปัญหาการกระจายรายได้ท่ีไม่เป็น
ธรรม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ยอมรับขอ้เท็จจริงอนัน้ีอย่างน่าช่ืนตาบาน จึงได้พยายาม
แกไ้ขปัญหาน้ีในรูปของการเสนอแผนพฒันาชนบทยากจน ซ่ึงสภาพการจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว หากไม่เร่งรีบแกไ้ข คือ ปล่อยให้สภาพของปัญหาด ารงอยูใ่นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนน้ีอยู่
ต่อไป กล่าวไดว้า่ การเมืองไทยน่าจะเผชิญปัญหากบัวิกฤติการณ์อย่างแน่นอนเม่ือเป็นเช่นน้ีท าให้เกิดความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงวิธีการก าหนดจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าในรูปของการก าหนดนโยบายของชนชั้น
การปกครองเหล่าน้ีว่า ชนชั้ นการปกครองเหล่าน้ีประกอบไปด้วยบุคคลกลุ่มใดบ้างบุคคลเหล่าน้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสิน ก าหนดนโยบาย มีกระบวนการขั้นตอน
ของการก าหนดนโยบายเช่นไร และชนชั้นการปกครองเหล่าน้ีมีรูปแบบวิธีการใช้อ านาจอิทธิพลในแต่ละ
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ขั้นตอนท่ีจะผลกัดนัให้นโยบายออกมาอยู่ในแนวทางท่ีตนตอ้งการ ท าอย่างไร ผ่านบุคคล องค์การ หรือ
สถาบนัอะไรบา้ง มีความสัมพนัธ์กบับุคคล องค์การ สถาบนัเหล่านั้นอย่างไร ใช้ทรัพยากรทางการเมือง
อะไรบา้งท่ีจะช่วยท าใหก้ารผลกันโยบายเป็นประโยชน์กบัฝ่ายตนมากท่ีสุด  
 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายหลงัเหตุการณ์เดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2516 นกัการเมืองและพรรค
การเมืองมีบทบาทเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีระบบราชการยงัคงมีบทบาทค่อนขา้งมากในกระบวนการตดัสินใจเชิง
นโยบายของรัฐ โดยมีกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มผลประโยชน์ พยายามเขา้มามีบทบาทในกระบวนการตดัสินใจเชิง
นโยบายโดยผ่านการสนับสนุนด้านการเงินแก่นักการเมือง และการสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์กับ
ขา้ราชการ และการท่ีกลุ่มธุรกิจไดเ้ขา้มามีบทบาททางการเมืองดงักล่าว  ท าให้กลุ่มน้ีมีอิทธิพลทั้งในทาง
เศรษฐกิจและทางการเมือง ถึงขนาดไดเ้ขา้ไปมีส่วนในการก าหนดนโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกลุ่ม ทั้งในรูปแบบท่ีเปิดเผยและไม่เปิดเผย 
โดยรูปแบบท่ีเปิดเผย คือ การเขา้ไปมีบทบาทและอิทธิพลในรูปของกลุ่ม องค์กร สมาคม เพื่อการต่อรอง
เจรจา การวิง่เตน้กบัหน่วยงานราชการกบัรัฐบาลระดบัต่าง ๆ (รังสรรค ์ ธนะพรพนัธ์.  2542 : 28-2) ส าหรับ
รูปแบบท่ีไม่เปิดเผยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การวิ่งเตน้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ โดยการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัขา้ราชการทหาร หรือนกัการเมือง ท่ีมีอ านาจเพื่อแสวงหาอภิสิทธ์ิในการท าธุรกิจ โดยมีการ
แบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งกนั ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไดมี้การพฒันาท่ีซบัซ้อนกลายมาเป็นความสัมพนัธ์
แบบระบบอุปถมัภร์ะหวา่งขา้ราชการ และนกัการเมืองกบักลุ่มธุรกิจ  ผลจากการท่ีกลุ่มธุรกิจเขา้มามีบทบาท
ในการก าหนดนโยบาย พร้อม ๆ กับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการเติบโตของกลุ่มธุรกิจท่ีถือเป็นชนกลุ่มใหม่ และได้เข้ามามี
บทบาททางเศรษฐกิจในรูปของการมีอ านาจผกูขาด และการครอบง าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น 
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการพฒันาการทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะความเจริญและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ดา้นการลงทุนและการเงิน ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม ซ่ึงมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นตัวเช่ือมความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มข้าราชการ นักการเมือง กลุ่มธุรกิจ 
ขณะเดียวกนัขบวนการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยก็มีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ภาคประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองเพิ่มมากข้ึน ในรูปแบบของการเรียกร้อง
นโยบายโดยตรง การเรียกร้องนโยบายผา่นส่ือมวลชน และการรวมกลุ่มผลประโยชน์เพื่อผลกัดนัให้รัฐบาล
ปรับเปล่ียนนโยบาย ตลอดจนเรียกร้องผ่านสภาผูแ้ทนราษฎร์ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดบัหน่ึง ภายหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. 2535 ไดน้ าไปสู่แรงกดดนัให้เกิดการ
ปฏิรูปการเมืองและน าไปสู่การจดัท ารัฐธรรมนูญฉบบัปีพุทธศกัราช 2540 ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีถูกขนานนามวา่เป็น
รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน เพราะไดเ้กิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ในขณะร่าง (รังสรรค ์  ธนะ
พรพนัธ์.  2542 : 30-32) 
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 การปฏิรูปการเมืองท าให้สังคมไทยเกิดการต่ืนตวัต่อการปรับปรุงการปกครองทอ้งถ่ินขนานใหญ่ 
เพื่อใหเ้กิดการกระจายอ านาจในทางปฏิบติั จากเดิมท่ีมีเพียงนโยบายในการส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน แต่
ภาพโดยรวมแล้วรัฐบาลส่วนกลางยงัคงมุ่งพฒันาประเทศให้ทดัเทียมอารยประเทศ และพยายามผลกัดนั
นโยบายการพฒันาความเจริญไปยงัเมืองใหญ่ ๆ ในแต่ละภูมิภาค รัฐบาลจึงมิไดส้นใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ในการปกครองท้องถ่ินมากนัก แต่สนใจท่ีจะให้การบริหารงานของการปกครองท้องถ่ินท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการพฒันาประเทศโดยรวมมากกวา่ แมว้า่จะมีการก าหนดนโยบายการกระจายอ านาจไปสู่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่อ านาจในการบริหารการเงิน และการคลงัของรัฐบาลทอ้งถ่ินยงัคงผกูติดกบั
การบริหารจดัการของส่วนราชการส่วนกลางเป็นอยา่งมากสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เป็นสภาท่ีเกิดข้ึนมา
เพื่อจดัท ารัฐธรรมนูญฉบบัปีพุทธศกัราช 2540 ข้ึนทั้งฉบบั จุดประสงค์เพื่อปฏิรูปการเมืองอนัจะน าไปสู่
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยืน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยให้ประชาชนมีส่วนเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ มีการท าประชาพิจารณ์รวมถึงการหาทางแกไ้ขปัญหาอ่ืนๆ ท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูประบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ไดแ้ก่การเลือกตั้งท่ีไม่บริสุทธ์ิและเท่ียง
ธรรมเน่ืองจากการใช้เงินซ้ือเสียง การแยง่ชิงกนัด ารงต าแหน่งบริหารในกระทรวงต่างๆ การแทรกแซงการ
บริหารของขา้ราชการประจ า การฉอ้ราษฎร์บงัหลวง และการเสนอโครงการ ใหญ่ๆ ของนกัการเมืองเพื่อการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพุทธศกัราช 2540 ก าหนดให้การ
กระจายอ านาจถือเป็นนโยบายหลกัของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี รัฐบาลไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ
ให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินไปแลว้หลายเร่ือง อาทิ การแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบปฏิบติังานเก่ียวกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
สอดคลอ้งกบับทบญัญติัตามหลกัการกระจายอ านาจของรัฐธรรมนูญ และขอ้บญัญติัในเร่ืองการกระจาย
อ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐธรรมนูญได้ก าหนดว่ารัฐจะต้องกระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน
พึ่งตนเองได ้และตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้อง พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทัว่ถึง และเท่าเทียมกันทั้งประเทศ 
รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในจงัหวดันั้น (มาตรา 78) ในการน้ีถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีท าให้การปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบริบท
ของการกระจายอ านาจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฯ ได้ก าหนดให้ทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการเงิน การคลงั บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญตอ้งการให้มีการกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินใน
เร่ืองการจดัสรรสัดส่วนภาษี และองค์การระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเป็นส าคญั นอกจากน้ี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือ พ.ร.บ. ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดให้รายไดข้อง
ทอ้งถ่ินต่อรายไดข้องรัฐบาลกลางมีสัดส่วนไม่นอ้ยไปกวา่ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2544 และเพิ่มเป็นไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปีงบประมาณ 2549 (มาตรา 284) นับว่ามีผลต่อการบริหารจดัการภายในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก (ส านกังานปลดันายกรัฐมนตรี.  2546 : 26)  นอกจากน้ี การประกาศใช้
พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาธิสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
กระบวนการเขา้สู่อ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยสภาระดบัทอ้งถ่ินจะตอ้งมีผูแ้ทนซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในทอ้งถ่ิน แทนท่ีเดิมจะมีเฉพาะ “ส่วนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” (นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก 
อบต.) เท่านั้น ท่ีจะตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน หากพิจารณาขอ้บญัญติัขา้งตน้ ถือว่าเป็น
การให้ความส าคญักบัการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน (Local Democracy) มากข้ึน ท าให้มี
การเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน และส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
สถาบนัการเมืองการปกครองในทิศทางท่ีเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน และการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเปิดโอกาส
ให้กลุ่มประชาชนไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน ไดมี้โอกาสแสดงความคิด มี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน และกฎหมายยงัก าหนดให้
ปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันา การจดัท างบประมาณการจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้ามาก าหนดนโยบายสาธารณะทิศทางการปกครอง
ทอ้งถ่ินของไทยไดม้ากข้ึนนอกเหนือจากการถูกก าหนดมาจากส่วนกลางในลกัษณะเดิมๆ อยา่งท่ีผา่นมา  
 การศึกษาวิจยัเร่ืองชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะระดบัทอ้งถ่ินขององคื
กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูศึ้กษามีความเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการปฏิรูประบบการเมืองระดบัทอ้งถ่ินส่งผลให้มีการพฒันาการในการก่อ
ตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็เปล่ียนไปดว้ยกนั การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาชน
ชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะ ศึกษาถึงความเป็นมาของการเมืองของ การรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์ การแสดงออกถึงการเรียกร้องกดดนั การจดัสรรผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองเพื่อสะทอ้นให้
เห็นถึงการเมืองและการก าหนดนโยบายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
  1. เพื่อศึกษาระดบัชนชั้นน าทางเมืองและก าหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 2. เพื่อศึกษารูปแบบชนชั้นน าทางเมืองและก าหนดนโยบายสาธารณะระดบัทอ้งถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
 แนวทางการวิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลกบั
ประชากรเป้าหมาย ขา้ราชการ พนกังาน นกัการเมืองและกลุ่มนกัธุรกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดั
เพชรบูรณ์ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ พนกังาน นกัการเมืองและกลุ่มนกัธุรกิจองคก์าร
บริหารส่วนต าบลจงัหวดัเพชรบูรณ์ กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 1,200 คน จากประชากร10240 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะค าถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 1. แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบุคคล ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  รายได ้ ระดบัการศึกษา งาน
และอาชีพ  
 2.  แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ทางการเมือง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน 
นกัการเมือง และกลุ่มนกัธุรกิจ  
 3. แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย กระบวนการก าหนด
นโยบาย การแสวงหาทางเลือก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายและปัจจยัเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหาร  
 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 สถิติท่ีน ามาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลนั้นสามารถแยกอธิบายลกัษณะการใชส้ถิติต่างๆ ดงัน้ี  
 1.  สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพื่อให้ทราบลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
(frequency) ร้อยละ (percent) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 2.  สถิติเชิงอนุมานใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชส้ถิติ
การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical)   
 
ผลการวจัิย 
  ระดบัชนชั้นน าทางการเมืองและการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
  1. ชนชั้นน าทางการเมืองของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบ
รายดา้น พบวา่ชนชั้นน าทางการเมืองของพนกังานในการใหข้อ้มูลเสนอแนะช่วยฝ่ายการเมืองในการก าหนด
นโยบายสาธารณะมากท่ีสุดรองลงมาคือชนชั้นน าทางการเมืองของพนักงานในการใช้ขอ้มูลลบัของทาง
ราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้งส่วน ชนชั้นน าทางการเมืองของพนกังานเพื่อเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพื่อแลกกบัการปฏิบติัหรือละเวน้ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
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  2. ชนชั้นน าทางการเมืองของขา้ราชการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบราย
ดา้น  พบวา่ชนชั้นน าทางการเมืองของขา้ราชการในการรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุดรองลงมาคือชนชั้นน าทางการเมืองของข้าราชการในการใช้
อ านาจหน้าท่ีในการต่อรองหรือประนีประนอมกบักลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะส่วนชนชั้นน าทางการเมืองของขา้ราชการในการรับผิดชอบต่อองค์กรโดยน านโยบายไปปฏิบติั
ตามใหป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องนโยบายนั้นนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ     
     3. ชนชั้นน าทางการเมืองของนกัการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบ
รายด้าน พบว่าชนชั้นน าทางการเมืองของนักการเมืองในด้านเป็นสมาชิกสภา /ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมาด าเนิน
ธุรกิจกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนเป็นสมาชิกมากท่ีสุด รองลงมาคือชนชั้นน าทางการเมืองของ
นกัการเมืองในดา้นเป็นสมาชิกสภา/ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใชห้ลกัการตดัสินใจด าเนินงานท่ีเนน้เสียงขา้งมากซ่ึงเสียง
สนบัสนุนส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัฝ่ายการเมืองส่วนชนชั้นน าทางการเมืองของนกัการเมืองในการเป็นสมาชิกสภา/
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเลือกผลกัดนัโครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/ญาติ/พวก
พอ้งนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
  4. ชนชั้นน าทางการเมืองของนกัธุรกิจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบราย
ดา้น  พบวา่ชนชั้นน าทางการเมืองของนกัธุรกิจในดา้นเขา้มาสนบัสนุนนกัการเมืองเพื่อให้มีอ านาจในการต่อรอง
เก่ียวกบัผลประโยชน์ธุรกิจมากท่ีสุดรองลงมาคือชนชั้นน าทางการเมืองของนกัธุรกิจดา้นการเป็นผูใ้ห้การ
สนบัสนุนนกัการเมืองทั้งในทางตรงและทางออ้ม โดยอาศยักลไกภายในองคก์รให้สร้างนโยบายต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่กลุ่ม ส่วนชนชั้นน าทางการเมืองของนกัธุรกิจในมีส่วนร่วมในการต่อรอง/ประนีประนอมให้
การน านโยบายไปปฏิบติั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคผ์ลประโยชน์ของกลุ่มนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
  5. การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด้านกระบวนการก าหนด
นโยบายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบรายขอ้ พบวา่กระบวนการก าหนดนโยบายใน
ดา้นกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการก าหนดนโยบายท่ีถูกก าหนดจากอ านาจรัฐส่วนกลางระบบราชการ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ  กระบวนการก าหนดนโยบาย มีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาตามความ
จ าเป็นเร่งด่วนความต้องการของชุมชนขณะท่ีกระบวนการก าหนดนโยบาย ใช้ข้อมูลเชิงประจกัษ์ในการ
วางแผนก าหนดนโยบายเป็นขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
  6. การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินดา้นการเสนอทางเลือกใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายดา้น พบว่า การเสนอทางเลือกในด้านมีการตดัสิน
ทางเลือกนโยบายสาธารณะโดยลงทุนใชท้รัพยากรของรัฐท่ีนอ้ยท่ีสุด แต่แกปั้ญหาตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนได้มากท่ีสุด  รองลงมาคือการเสนอทางเลือกในด้านมีการวิเคราะห์นโยบายตดัสินนโยบายอยู่บน
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ฐานความรู้ เห็นความส าคญัของสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมขณะท่ีการเสนอทางเลือกในดา้นมีการวิเคราะห์
แต่ละทางเลือกชดัเจนถึงผลดีผลเสีย หรือขอ้เด่นของแต่ละทางเลือกนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ 
  7. การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด้านการพฒันาทางเลือกใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายดา้น  พบว่าการพฒันาทางเลือกดา้นระบบราชการไม่
ผูกขาดอ านาจในการก าหนดตดัสินนโยบายมากท่ีสุด รองลงมาคือการพฒันาทางเลือกด้านการพฒันา
นโยบายสาธารณะเกิดจากการยอมรับความตอ้งการท่ีมีความหลากหลายความแตกต่างของประชาชนการ
พฒันาทางเลือกดา้นก าหนดนโยบายท่ีตอบสนองความตอ้งการปัญหาของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริงนอ้ยกว่า
ดา้นอ่ืนๆ 
  8. การก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชนในการก าหนดนโยบายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายดา้น  พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนชนในการก าหนดนโยบายด้านประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงานตาม
โครงการกิจกรรมมากท่ีสุดรองลงมาคือดา้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนพฒันาขณะและเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมประชุมประชาคมเพื่อ
สนองปัญหา/ความตอ้งการของชุมชนและด้านประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการของ
ชุมชนต่อท่ีประชุมประชาคมนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ 
  9 . การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด้านปัจจัยเ ก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบรายดา้น 
พบวา่ปัจจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารดา้นฝ่ายบริหารมีฐานะเป็นระบบยอ่ยของ
ฝ่ายการเมืองมากท่ีสุด  รองลงมาคือด้านความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหารไม่ได้เป็น
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลแต่ถูกก าหนดดว้ยกฎหมายในขณะท่ีการกา้วก่ายแทรกแซงช่วยเหลือระหว่างฝ่าย
การเมืองกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติันอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
 รูปแบบชนชั้นน าทางการเมืองและการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  1. รูปแบบชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดา้นกระบวนการก าหนดนโยบาย พบวา่ตวัแปรตามท่ีไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุดคือกระบวนการขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการก าหนดนโยบายท่ีถูกก าหนดจากอ านาจรัฐส่วนกลางระบบราชการและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใชข้อ้มูลเชิงประจกัษใ์นการวางแผนก าหนดนโยบายเป็นขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุ ส่วน
องคป์ระกอบอ่ืนไดรั้บอิทธิพลนอ้ยกวา่อาจกล่าวไดว้า่ตวัแปรตามการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านกระบวนการก าหนดนโยบายในองค์ประกอบกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการ
ก าหนดนโยบายท่ีถูกก าหนดจากอ านาจรัฐส่วนกลางระบบราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชข้อ้มูล
เชิงประจกัษ์ในการวางแผนก าหนดนโยบายเป็นขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดมีบทบาทส าคญั
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ส่วนตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตวัแปรอ่ืนได้แก่ชนชั้นน าทางการเมืองของ
นกัการเมือง รองลงมาคือชนชั้นน าทางการเมืองของขา้ราชการหมายความวา่  องคป์ระกอบดา้นชนชั้นน าทาง
การเมืองของนกัการเมืองมีแนวโนม้จะท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดา้นกระบวนการก าหนดนโยบายสูงกวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆส่วนชนชั้นน าทางการเมืองของขา้ราชการอยู่
ในระดับต ่าในขณะท่ีชนชั้นน าทางการเมืองของพนักงานและกลุ่มนักธุรกิจมีผลต่อการก าหนดนโยบาย
สาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นกระบวนการก าหนดนโยบายในระดบัต ่ามาก 
  2. รูปแบบทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้น
การเสนอทางเลือกพบวา่ตวัแปรตามท่ีไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุดคือ มีการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกชดัเจนถึงผลดี
ผลเสียหรือข้อเด่นของแต่ละทางเลือกและมีการวิเคราะห์นโยบายตดัสินนโยบายอยู่บนฐานความรู้เห็น
ความส าคญัของสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมความเสมอภาคเท่าเทียมกนัส่วนองคป์ระกอบอ่ืนไดรั้บอิทธิพล
นอ้ยกวา่อาจกล่าวไดว้่า ตวัแปรตามการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการ
เสนอทางเลือกในองค์ประกอบมีการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกชัดเจนถึงผลดีผลเสียหรือขอ้เด่นของแต่ละ
ทางเลือก และมีการวิเคราะห์นโยบายตดัสินนโยบายอยู่บนฐานความรู้ เห็นความส าคญัของสิทธิมนุษยชน 
ความเป็นธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียมกนัมีบทบาทส าคญัส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรดงักล่าวสูงกวา่
ตวัแปรอ่ืนในทางกลบักนั ไดแ้ก่ชนชั้นน าทางการเมืองของขา้ราชการ รองลงมาคือชนชั้นน าทางการเมืองของ
นกัการเมืองหมายความวา่องคป์ระกอบดา้นชนชั้นน าทางการเมืองของขา้ราชการและนกัการเมือง มีแนวโนม้
จะท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านการเสนอทางเลือกสูงกว่า
องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ   
  3. รูปแบบชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดา้นการพฒันาทางเลือกพบว่าตวัแปรตามท่ีไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุดคือก าหนดนโยบายท่ีตอบสนอง
ความต้องการปัญหาของผูมี้ส่วนได้เสียอย่างแท้จริงและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในสร้าง
กระบวนการทางสังคมในการผลกัดนันโยบายให้เป็นท่ียอมรับของสังคมส่วนองคป์ระกอบอ่ืนไดรั้บอิทธิพล
นอ้ยกว่าอาจกล่าวไดว้า่ตวัแปรการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการพฒันา
ทางเลือกในองค์ประกอบก าหนดนโยบายตอบสนองความตอ้งการปัญหาของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริงและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างกระบวนการทางสังคมในการผลกัดนันโยบายให้เป็นท่ียอมรับ
ของสังคมมีบทบาทส าคญั ส่วนตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามดงักล่าวสูงกวา่ตวัแปรอ่ืนไดแ้ก่ชน
ชั้นน าทางการเมืองของนักการเมือง รองลงมาคือชนชั้นน าทางการเมืองของข้าราชการ หมายความว่า
องคป์ระกอบดา้นชนชั้นน าทางการเมืองของนกัการเมืองมีแนวโน้มจะท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการพฒันาทางเลือกสูงกว่าองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ  ส่วนชนชั้นน าทาง
การเมืองของขา้ราชการซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่าในขณะท่ีชนชั้นน าทางการเมืองของพนกังานและกลุ่ม
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นกัธุรกิจมีผลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองดา้นการพฒันาทางเลือกใน
ระดบัต ่ามาก 
  4. รูปแบบชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย พบว่าตวัแปรตามท่ีได้รับอิทธิพลมากท่ีสุดคือ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการของชุมชนต่อท่ีประชุมประชาคม และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วนองคป์ระกอบอ่ืน
ไดรั้บอิทธิพลน้อยกว่าอาจกล่าวไดว้า่ตวัแปรการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายองค์ประกอบประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
แผนงาน/โครงการของชุมชนต่อท่ีประชุมประชาคม และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ
โปร่งใสของการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมีบทบาทส าคญั ส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปร
ตามดังกล่าวสูงกว่าตวัแปรอ่ืน ได้แก่ชนชั้นน าทางการเมืองของนักการเมืองรองลงมาคือชนชั้นน าทาง
การเมืองของพนักงานหมายความว่าองค์ประกอบดา้นชนชั้นน าทางการเมืองของนักการเมืองและพนกังานมี
แนวโน้มจะท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบายสูงกวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ   
  5. รูปแบบชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินด้านปัจจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหาร พบว่าตวัแปรตามท่ีได้รับ
อิทธิพลมากท่ีสุดคือ  การกา้วก่ายแทรกแซงช่วยเหลือระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบติั  และฝ่ายการเมืองมีส่ิงจูงใจให้ฝ่ายบริหารในการปฏิบติัตามนโยบายสาธารณะ 
เช่นความดีความชอบ ส่วนองคป์ระกอบอ่ืนไดรั้บอิทธิพลนอ้ยกวา่อาจกล่าวไดว้า่ตวัแปรการก าหนดนโยบาย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านปัจจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกบัฝ่าย
บริหารในองคป์ระกอบการกา้วก่ายแทรกแซงช่วยเหลือระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบติัและฝ่ายการเมืองมีส่ิงจูงใจให้ฝ่ายบริหารในการปฏิบติัตามนโยบายสาธารณะ 
เช่น ความดีความชอบมีบทบาทส าคญัส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามดงักล่าวสูงกวา่ตวัแปรอ่ืน ไดแ้ก่ 
ชนชั้นน าทางการเมืองของนักการเมือง รองลงมาคือชนชั้นน าทางการเมืองของพนักงานหมายความว่า
องคป์ระกอบดา้นชนชั้นน าทางการเมืองของนกัการเมืองมีแนวโนม้จะท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นปัจจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารสูงกวา่
องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ ส่วนชนชั้นน าทางการเมืองของพนกังานซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
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องค์ความรู้จากการวจัิย 
              ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบาย
สาธารณะระดบัทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนภาพท่ี 1 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษารูปแบบชนชั้นน าทางการเมืองกบัการการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ระดบัทอ้งถ่ินขอองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจในการน ามาอภิปราย
ผลดงัน้ี 
  1. ชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดา้นกระบวนการก าหนดนโยบายจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างชนชั้นน าทางการเมืองประกอบดว้ย
พนกังาน ขา้ราชการ นกัการเมืองและกลุ่มนกัธุรกิจกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดา้นกระบวนการก าหนดนโยบายซ่ึงประกอบดว้ยใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในการวางแผนก าหนด
นโยบายเป็นขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได้มากท่ีสุด มีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาตามความ
จ าเป็นเร่งด่วนความตอ้งการของชุมชน ก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์ ตดัสินใจประเด็นปัญหา ความตอ้งการโดยอิง
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการก าหนดนโยบายท่ีถูกก าหนดจากอ านาจ
รัฐส่วนกลางระบบราชการ โดยชนชั้นน าทางการเมืองของนกัการเมืองส่งผลซ่ึงกนัและกนักบัชุดตวัแปรของ
การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านกระบวนการก าหนดนโยบายใน
องค์ประกอบกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการก าหนดนโยบายท่ีถูกก าหนดจากอ านาจรัฐส่วนกลางระบบ
ราชการ และองค์การบริหารส่วนต าบลใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในการวางแผนก าหนดนโยบายเป็นขอ้มูลท่ี
เท่ียงตรงและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดในลกัษณะน้ีหมายความวา่ชนชั้นน าทางการเมืองของนกัการเมืองมีแนวโนม้
ท่ีจะใชอ้  านาจอิทธิพลท่ีตนมีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้น

 
 ชนช้ันน าทางการเมอืงข้าราชการ  
 
พนกังาน นกัการเมือง และกลุ่มนกั
ธุรกิจ  
 

การก าหนดนโยบายสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
กระบวนการก าหนดนโยบาย การ
แสวงหาทางเลือก การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบายและ
ปัจจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่าย
การเมืองกบัฝ่ายบริหาร  

 

ชนช้ันน าทางการเมอืงและการก าหนดนโยบายสาธารณะระดบัท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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กระบวนการก าหนดนโยบายสูงกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆสอดคล้องกับทฤษฎีอ านาจผลประโยชน์ทาง
การเมืองในการก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นไปตามทฤษฏีทางการเมืองของ Riggs, F. W.  (1967).   
  2. ชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดา้นการเสนอทางเลือก 
   ชนชั้นน าทางการเมืองประกอบดว้ยพนกังาน  ขา้ราชการ  นกัการเมืองและกลุ่มนกัธุรกิจกบั
การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการเสนอทางเลือก ซ่ึงประกอบดว้ย มี
การก าหนดนโยบาย  ตดัสินนโยบายอยูบ่นฐานความรู้ เห็นความส าคญัของสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม 
ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั มีการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกชัดเจนถึงผลดี ผลเสียหรือข้อเด่นของแต่ละ
ทางเลือกมีการตดัสินทางเลือกนโยบายสาธารณะโดยลงทุนใช้ทรัพยากรของรัฐท่ีน้อยท่ีสุดแต่แก้ปัญหา
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด  โดยมีชนชั้นน าทางการเมืองของข้าราชการและ
นกัการเมืองส่งผลซ่ึงกนัและกนักบัชุดตวัแปรตามของการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดา้นการเสนอทางเลือกในองคป์ระกอบมีการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกชดัเจนถึงผลดีผลเสียหรือขอ้เด่น
ของแต่ละทางเลือกและมีการวิเคราะห์นโยบายตดัสินนโยบายอยู่บนฐานความรู้ เห็นความส าคญัของสิทธิ
มนุษยชนความเป็นธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในลกัษณะน้ีหมายความว่าชนชั้นน าทางการเมืองของ
ขา้ราชการและนักการเมืองมีแนวโน้มท่ีจะใช้อ านาจอิทธิพลท่ีตนมีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการเสนอทางเลือกสูงกวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว ้และสอดคล้องกบัทฤษฎีการก าหนดนโยบายสาธารณะในองค์ประกอบการพิจารณาทางเลือกการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะของ Michaels, Robert.  (1968).   
  3. ชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดา้นการพฒันาทางเลือก 
   ชนชั้นน าทางการเมืองประกอบดว้ยพนกังาน ขา้ราชการ นกัการเมืองและกลุ่มนกัธุรกิจกบั
การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการพฒันาทางเลือกซ่ึงประกอบด้วย 
ก าหนดนโยบายท่ีตอบสนองความตอ้งการปัญหาของผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างแทจ้ริงเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในสร้างกระบวนการทางสังคมในการผลกัดนันโยบายให้เป็นท่ียอมรับของสังคมระบบราชการไม่
ผกูขาดอ านาจในการก าหนดตดัสินนโยบาย  การพฒันานโยบายสาธารณะเกิดจากการยอมรับความตอ้งการท่ี
มีความหลากหลาย ความแตกต่างของประชาชน  โดยมีชนชั้นน าทางการเมืองของนกัการเมืองส่งผลซ่ึงกนั
และกนักบัชุดตวัแปรของการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการพฒันา
ทางเลือกในองค์ประกอบก าหนดนโยบายท่ีตอบสนองความตอ้งการปัญหาของผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างแทจ้ริง
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างกระบวนการทางสังคมในการผลกัดนันโยบายให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมในลกัษณะน้ีหมายความว่าชนชั้นน าทางการเมืองของนกัการเมืองมีแนวโนม้ท่ีจะใช้อ านาจ
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อิทธิพลท่ีตนมีเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการพฒันา
ทางเลือกสูงกวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองเขา้มาแทรกแซงในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฏีของ ทินพนัธ์ุ  นาคะตะ.  (2545).   
  4. ชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย 
     ชนชั้นน าทางการเมืองประกอบดว้ยพนกังาน ขา้ราชการ นกัการเมืองและกลุ่มนกัธุรกิจกบั
การก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
นโยบายซ่ึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมประชุมประชาคมเพื่อสนองปัญหาความตอ้งการของชุมชน 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการของชุมชนต่อท่ีประชุมประชาคมประชาชนมีส่วนร่วม
เป็นกรรมการในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีชนชั้นน าทาง
การเมืองของนกัการเมืองและพนกังานส่งผลซ่ึงกนัและกนักบัชุดตวัแปรของการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้ร่วมประชุมประชาคมเพื่อสนองปัญหา/ ความตอ้งการของชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในลกัษณะน้ี หมายความวา่  
อ านาจผลประโยชน์ทางการเมืองของนกัการเมืองและพนกังานมีแนวโนม้ท่ีจะใชอ้  านาจอิทธิพลท่ีตนมีเก่ียวขอ้ง
กบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
นโยบายสูงกวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน กลุ่มประโยชน์ทางการเมืองเขา้มามีส่วนไดส่้วนเสียการก าหนดนโยบายสาธารณะ และมีการแทรกแซง
จากฝ่ายการเมืองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งทฤษฏีชนชั้นน าทางการเมืองของ Easton, David. 
(1957) 
  5. ชนชั้นน าทางการเมืองกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหาร 
     ชนชั้นน าทางการเมืองประกอบดว้ยพนกังาน ขา้ราชการ นกัการเมืองและกลุ่มนกัธุรกิจกบั
การก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นปัจจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่าย
การเมืองกบัฝ่ายบริหารประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารไม่ไดเ้ป็นความสัมพนัธ์
ส่วนบุคคลแต่ถูกก าหนดดว้ยกฎหมายการกา้วก่ายแทรกแซงช่วยเหลือระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารใน
การก าหนดน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัฝ่ายการเมืองมีส่ิงจูงใจให้ฝ่ายบริหารในการปฏิบติัตามนโยบาย
สาธารณะ เช่น ความดีความชอบ และฝ่ายบริหารมีฐานะเป็นระบบยอ่ยของฝ่ายการเมือง โดยมีชนชั้นน าทาง
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การเมืองของนกัการเมืองและพนกังานส่งผลซ่ึงกนัและกนักบัชุดตวัแปรของการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านปัจจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารใน
องคป์ระกอบการกา้วก่ายแทรกแซงช่วยเหลือระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบติั และฝ่ายการเมืองมีส่ิงจูงใจใหฝ่้ายบริหารในการปฏิบติัตามนโยบายสาธารณะเช่น ความ
ดีความชอบในลกัษณะน้ีหมายความวา่ ชนชั้นน าทางการเมืองของนกัการเมืองและพนกังานมีแนวโนม้ท่ีจะใช้
อ านาจอิทธิพลท่ีตนมี เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นปัจจยั
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารสูงกวา่องคป์ระกอบดา้น 
อ่ืนๆทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผลประโยชน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การก าหนดนโยบายในดา้นต่างๆ กลุ่ม
การเมือง ขา้ราชการ มีความเก่ียวขอ้งการก าหนดนโยบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิต นิลพานิช และ
ประธาน  สุวรรณมงคล.  (2527).    
 
ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 1. ควรศึกษาปัญหาสาเหตุของการก าหนดนโยบายสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
กลุ่มนกัการเมือง และขา้ราชการในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มาแทรกแซงในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ลุ่มลึก สาเหตุ ปัจจยัปัญหาด้านต่างๆ และเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืนในเร่ือง อ านาจผลประโยชน์ชนชั้นน าทางการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 2. ควรศึกษาสนบัสนุนให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมรับฟังและเสนอแนะการก าหนด
นโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง และสนองความตอ้งการของประชาชน เพื่อลดช่องวา่ง
ไม่ใหเ้กิดการทุจริตเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง  
 3. ควรศึกษาปัญหาการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเชิงลึกการก าหนดนโยบาย การ
จดัซ้ือจดัการ และศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มการเมือง ตลอดจน พนกังาน ขา้ราชการในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
 4. ควรส่งเสริมสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของนักการเมืองทอ้งถ่ินและพนักงาน 
ขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
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Abstract: The objectives of this research were 1) to study health promotion behaviors in menopausal 

woman in the area of Bang Rakam Sub-district, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province 

and 2) to study the factors related of health promotion behaviors in menopausal woman in the area of 

Bang Rakam Sub-district, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province. The sample group were 

265 peoples who have been screened for menopausal woman, from 40-59 years old living in the area 

of Bang Rakam Sub-district, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province. Using a systematic 

selection. Research tools as a questionnaire, Quality inspection of tools by 5 qualified persons and the 

appropriateness of the content (Content validity), the index of conformity (IOC) was 0.93 and the 

confidence Reliability was 0.83, Analyze the data using a packaged program. The statistics used in the 

data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. and stepwise multiple regression 

analysis. 

 The results showed that in the majority of instances, the cause of menopause was virtually 

exclusively natural, accounting for 98.10%, married jointly for 71.30%, and education level 

40.70% of those surveyed had completed their primary education, while 54.40 percent worked in 

agriculture, including farming, gardening, and other forms of agriculture, with a monthly income 

average of roughly 28,988 baht. However, those was shown that 47.50% of people had congenital 

diseases, the most prevalent of which was hyperlipidemia, accounting for 29.40% of cases, followed 

by hypertension (28.1%) and diabetes (26.7%). constituted 22.60%. Moreover, Pearson correlation 

score between different variables the sample group's view of their health status and health-enhancing 

actions revealed that self-efficacy in improving health was correlated with wealth at a statistically 

significant level of 0.01 there was a favorable connection with health-promoting habits. Perceive 

benefits and obstacles to health promotion actions as seen at the 0.01 level, there was a statistically 

significant negative connection with health-promoting behaviors. 
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของสตรีวัยหมดประจ าเดือน 

 ต าบลบางระก า อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 

ณฐัชญา  สง่าอารียก์ลุ1, จรรยา  เสียงเสนาะ2, วชัราภรณ์  ฉุนแสนดี3และ ศิริชยั จนัพุ่ม4* 
1นกัศึกษาปริญญาโท (การจดัการระบบสุขภาพ) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
2,3,4อาจารย,์  สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ: การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของสตรีวยัหมดประจ าเดือน
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางระก า อ  าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม และ 2)เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของสตรีวยัหมดประจ าเดือน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางระก า อ  าเภอนครชยัศรี 
จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่าง คือ สตรีวยัหมดประจ าเดือน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางระก า อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีอายุตั้งแต่ 40-59 ปี จ านวน 265 คน โดยใชค้ดัเลือกแบบมีระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น
แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.93 
และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.83 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาความสมัพนัธ์แบบเพียรสนั 
                   ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่ สาเหตุของการหมดประจ าเดือนเกือบทุกรายหมดโดยธรรมชาติ คิดเป็น  
ร้อยละ 98.10 สมรสอยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 71.30 ระดบัการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
40.70 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน คิดเป็นร้อยละ 54.40 รายได ้ เฉล่ียประมาณ 28,988 
บาท/เดือน อยา่งไรกต็าม ปัญหาสุขภาพและโรคประจ าตวั พบวา่ มีโรคประจ าตวัร้อยละ47.50 โรคประจ าตวัท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ โรคไขมนัในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 29.40 รองลงมา โรคความดนัโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 28.70 และ
โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 22.60 นอกจากน้ี ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสนั ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล การ
รับรู้ภาวะสุขภาพกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ รายไดแ้ละการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการส่งเสริมสุขภาพ  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
และการรับรู้ประโยชนข์องพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ                
มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ตามล าดบั        
 
ค าส าคัญ  :  พฤติกรรม,การส่งเสริมสุขภาพ,สตรีวยัหมดประจ าเดือน 
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บทน า   
  สตรีมีชีวิตจนถึงวยัหมดประจ าเดือน (วยัทอง) มีจ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆโดยเฉล่ียทัว่โลกสตรีจะเขา้สู่วยั

หมดประจ าเดือนประมาณอายุ 50 ปี ในขณะท่ีอายุขยัเฉล่ียเพ่ิมเป็นประมาณอายุ 75 ปี จึงท าใหส้ตรีมีชีวิตอยู่ในวยั

หมดประจ าเดือนประมาณ 25 ปีหรือนานถึง 1 ใน 3 ของช่วงชีวิต (สุกรี สุนทราภา, 2557) ขณะท่ีประเทศไทย

อายขุยัเฉล่ียของสตรีประมาณ 74.2 ปี และคาดวา่สตรีวยัหมดประจ าเดือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2563 สตรีวยั

หมดประจ าเดือน เป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากวยัเจริญพนัธ์ุเขา้สู่วยัสูงอายุ เช่นเดียวกบัในหญิงวยัทอง อยู่ในช่วง

อายุ 40-59 ปี ร้อยละ 28 ในปี 2563 ( มยุรี จิรภิญโญ และ ชาญชยั สุ-ชาติวฒันชยั, 2550) โดยรังไข่เร่ิมเส่ือม ท าให้

การสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง จนหยุดสร้างไปในท่ีสุด ก่อใหเ้กิดอาการระยะสั้นและระยะยาว อาการระยะ

สั้น ไดแ้ก่ เหง่ือออกง่ายตอนกลางคืนหรือกลางวนั  (พวงผกา คงวฒันานนท,์  2561) อาการร้อนวบูวาบ หงุดหงิด

ง่าย ใจสั่น นอนไม่หลบั และอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะในระยะสั้น เป็นตน้ ส่วนอาการระยะยาว ไดแ้ก่  

อาการทางกระดูก อาการทางสมอง มยรีุ จิรภิญโญ และ ชาญชยั สุชาติวฒันชยั, 2550) จากการประมาณการมีสตรีท่ี

เขา้สู่วยัหมดประจ าเดือนราว 50 ลา้นคนทัว่โลก ( Massart F.,Brandi ML, 2002) และใน พ.ศ. 2573 คาดว่าประมาณ 

70.6 ลา้นคน จะมีอายุขยัเฉล่ียสูงข้ึนในผูห้ญิง 74.9 ปี และผูช้าย 70.2 ปี พบเขา้สู่วยัหมดประจ าเดือน อายุ 47-51 ปี 

ในพ.ศ.2563-2568 (พรเทพ ศิริวนารังสรรค,์ 2550) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาสุขภาพของสตรีวยัผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นปัญหา

สาธารณสุขขนาดใหญ่ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตในสตรีได ้อายุเฉล่ียเม่ือหมดประจ าเดือนของ

สตรีไทย ประมาณ 47.7 ปี มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 45 หรือประมาณ1.5 ลา้นคน  เกิดปัญหาจากภาวะหมด
ประจ าเดือน และร้อยละ 20 รักษาอาการเฉล่ีย 2-5 ปี หรือบางรายอาจเป็นไดน้านถึง 12 ปี (Sarri et al., 2015) 

จากการเปล่ียนแปลงในสตรีวยัหมดประจ าเดือน ก่อใหเ้กิดอาการท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ อาการร้อนวบูวาบ (hot 

flashes) พบไดร้้อยละ 80 (ชญญัญา ตนัติธรรม และ ชลธิชา สถิระพจน ์, 2018) โดยเฉพาะบริเวณล าตวัส่วนบน เช่น 

บริเวณหน้า คอ และอก มกัเกิดอาการนานประมาณ 1-5 นาที ร่วมกับ อาการอ่ืน ๆ ได้แก่ เหง่ือออกง่าย ตอน

กลางคืน  อาการหนาวสั่น ล าตวัเยน็ช้ืน วิตกกงัวล หรือใจสั่นได ้การนอนหลบัได ้ อาการปวดขอ้ ( Szoeke et al., 

2005) รวมทั้งดา้นอารมณ์แปรปรวน นอกจากนั้นการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน อาจเกิดปัญหาระยะยาว ไดแ้ก่ การ

เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด การสูญเสียความทรงจ า โรคความจ าเส่ือม ภาวะกระดูกพรุน  (Davis et al., 2015: 

Baber et al., 2016) อีกทั้งอาการแหง้ของผนงัช่องคลอด การฝ่อของระบบทางเดินปัสสาวะ และตอ้งเผชิญกบัภาวะ

คุกคามทางชีวิตสูง เพราะวา่มีความรุนแรงมีอตัราการตายสูง ร้อยละ50 และจ านวน 1ใน 3 ของสตรีท่ีประสบปัญหา 

โรคหวัใจและหลอดเลือด กลุ่มอาการเมตาบอลิก โรคกระดูกพรุน ปัญหาสุขภาพทางเพศ โรคความจ าเส่ือม อาการ

เหล่าน้ีอาจสร้างปัญหาอย่างอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของสตรีวยัหมดประจ าเดือนได ้(พวงผกา คงวฒันานนท์, 
2561) การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นในวยัหมดประจ าเดือน 
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จากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรีวยัหมดประจ าเดือน จนก่อให้เกิดผลกระทบในกิจวตัรประจ าวนัและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น หากไดรั้บการปรับแกพ้ฤติกรรมสุขภาพดว้ยการดูแลตนเองตามกรอบแนวคิดของเพนเดอร์ 

(Pender’s) จากความเช่ือพฤติกรรมใด ๆในการดูแลของบุคคลมกัจะเป็นไปตาม การรับรู้และการใหค้วามหมายต่อ

การกระท าตามการเรียนรู้และประสบการณ์ หรือเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัระหว่างบุคคลและ

ส่ิงแวดลอ้ม ความสามารถในการกระท าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคลจึงข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบส าคญั 3 

ประการ คือ 1) ลกัษณะเฉพาะและประสบการณ์ของบุคคล  2) ความคิดและอารมณ์ต่อพฤติกรรม และ3) พฤติกรรม

ผลลพัธ์ ซ่ึงมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะสามารถกระท าพฤติกรรมทางเลือกและความรู้สึกท่ีมีต่อพฤติกรรมรวมถึงความ

ตั้งใจท่ีจะให้บุคคลอ่ืนกระท าดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือคงไว ้เพ่ือเพ่ิมระดบั

ความสมบูรณ์และความผาสุกในชีวิต ในการประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจะประเมินไดจ้ากกิจกรรมต่าง 

ๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น การออกก าลงักาย การบริโภคอาหาร การผ่อนคลายความเครียด การงดหรือหลีกเล่ียงการ

ด่ืมแอลกอฮอร์,กาแฟ, ชา, บุหร่ี การมีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบในสุขภาพของบุคคล และจิต

วิญญาณทางสุขภาพ และในการศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ก็สามารถประเมินพฤติกรรมสุขภาพของสตรี
วยัหมดประจ าเดือนในลกัษณะน้ีเช่นเดียวกนัได ้

จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัท่ีมีแนวโนม้ของการเพ่ิมจ านวนสตรีวยัหมดประจ าเดือนตามการเปล่ียนแปลง

ของโครงสร้างประชากรของประเทศไทย จากขอ้มูลสถิติมีประชากรประมาณ 1,248,000 คน มีประชากร ผูช้าย

จ านวน 430,000 คน ผูห้ญิงจ านวน 818,000 คน มีประชากรมากเป็นล าดบัท่ี 5 ของภาคกลาง  กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

อาการมีระดบัมากในอตัราสูงกวา่ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสตรีวยัหมดประจ าเดือนส่วนใหญ่ จะเขา้

รับบริการทางการแพทยเ์ม่ือมีอาการท่ีเกิดข้ึนจากภาวะหมดประจ าเดือน  เพ่ือท่ีจะขอค าปรึกษาก่อนเกิดอาการวยั

ทอง  ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า (รพ.สต.บางระก า)  เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งและ

ประชาชนใหค้วามร่วมมือกนัภายในต าบลและส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้ง รพสต. มีจ านวนประชากร 

4,772  คน เพศชาย 2,313 คน เพศหญิง 2,459 คน สถิติในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางระก า จากสถิติผูท่ี้มารับบริการในปี 

พ.ศ. 2562-2564 พบความชุกของสตรีวยัหมดประจ าเดือน อายุ 40-59 ปี จ านวน 786 คน, 782 คน, 792 คน 

ตามล าดบั (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า, 2565) ต าบลบางระก า มีจ านวนประชากรในอ าเภอเป็น

ล าดบัท่ี 6 (ส านกับริหาการทะเบียนกรมการปกครอง, 2563) จากขอ้มลูขา้งตน้ สาเหตุและปัญหาส่วนมากประชากร

ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการดูแลตนเองในเร่ืองรูปแบบการออกก าลงักาย และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

และครอบครัวยงัไม่ค่อยถูกตอ้ง ( แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสอ.นครชยัศรี, 2564) และให้มีการพฒันาและ

ส่งเสริมระบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวยัพบว่า หญิงวยัหมดประจ าเดือนมีสัดส่วนในพ้ืนท่ีร้อย

ละ 16.60  ของจ านวนประชากรในปี 2564 (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย , 2564)  มีทั้งหมด 7 อ าเภอ มี

ประชากรอายุเฉล่ีย 40-59 ปี จ านวน 150,460 คน ส่วนอ าเภอนครชยัศรี จ านวน 101,215 คน ผูช้าย 48,179 ผูห้ญิง 
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53,036 คน (ส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครอง , 2563) อายุ 40-59 ปี จ านวน 17,320 คน  มี 24 ต าบล มี

1,325 ครัวเรือน ในปี 2563 อาย ุ25-59 ปี พบ 51.85 % (รายงาน  HCD สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม, 2564) พบว่ามี

ผูห้ญิงอ าเภอนครชยัศรี คิดเป็นร้อยละ 52.4  ของประชากรทั้งหมด มีระดบัอาการท่ีเกิดจากภาวะหมดประจ าเดือน

อยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 51.72 และระดบันอ้ย ร้อยละ 48.28   ซ่ึงถือว่าเป็นจ านวนไม่นอ้ย เพ่ือเป็นการรับมือกบั

ผลกระทบดา้นภาวะสุขภาพ ด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ผูวิ้จยัเช่ือว่าหากมี ความคิด อารมณ์ และสร้าง

แรงจูงใจให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองดว้ย การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้

อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ และความรู้สึกท่ีมีต่อ

พฤติกรรมปฏิบติั อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และสม ่าเสมอ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีส่งเสริมสุขภาพของแพนเดอร์ อนั

เป็นกญุแจหลกัของการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการรับประทานอาหาร, การออกก าลงักาย, การ

ผอ่นคลายความเครียด และการงดหรือหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ กาแฟ, ชา, สูบบุหร่ี เพ่ือป้องกนัปัญหาภาวะ

โรคแทรกซ้อนจากการพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจน ท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของสตรีวยัหมด

ประจ าเดือนในเขตพ้ืนท่ีต าบางระก า อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมได ้จะสามารถน าผลวิจยัมาประยุกต์ใชใ้น
การวางแผนกิจกรรมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองใหใ้ชชี้วิตอยา่งปกติสุขในสังคมต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของสตรีวยัหมดประจ าเดือนในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางระก า 
อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
 2.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้ปัญหาสุขภาพหรือโรคประจ าตวั ภาวะพร่องฮอร์โมนในสตรีวยัหมดประจ าเดือน และปัจจยัการรับรู้ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัการรับรู้ประโยชนข์องการส่งเสริมสุขภาพ, ปัจจยัการรับรู้อุปสรรคในการส่งเสริมสุขภาพ และปัจจยัการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ  กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของสตรีวยัหมด
ประจ าเดือน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางระก า อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

รูปแบบการวิจยั เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional 
study) เพ่ือศึกษาท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของสตรีวยัหมดประจ าเดือน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบาง
ระก า อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ประชากรท่ีศึกษาเป็นประชาชนท่ีมีอาย ุ45-59 ปี  ท่ีมีช่ือข้ึนทะเบียนราษฎร์
เขตพ้ืนท่ีต าบลบางระก า อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมจ านวน792 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ารสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จ านวน 265 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามแบบแผนความเช่ือดา้น
สุขภาพ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเส่ียง มีการ



 

AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 109-123, July-December 2022 

 

114 
 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้
ในแบบสอบถาม และน าไปทดลองใช(้Try out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั จ านวน 30 คน มีความ
เหมาะสมของเน้ือหา (Content validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.80 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
เคร่ืองมือแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ 0.847 ดา้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือป้องกนัโรคเบาหวาน 
0.760 ค่าความเท่ียงจากสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค ของเคร่ืองมือวิจยัทั้งฉบบั 0.791 หาความสัมพนัธ์ของ
เพียรสนั เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของสตรีวยัหมดประจ าเดือน 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางระก า อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percent) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยายขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มเส่ียง
เบาหวาน ระดบัการรับรู้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีส่งเสริมสุขภาพของแพนเดอร์ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ตนเองของสตรีวยัหมดประจ าเดือนและสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ สถิติการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียรสนั 
 

ผลการวจิยั 

ตารางที ่1  ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (n = 265 ราย) 

ขอ้มูล ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

อาย ุ 42 59 53.8 4.27 

น ้าหนกั 44 110 65.1 9.09 

ส่วนสูง 145 180 159.4 5.71 

อายเุม่ือหมดประจ าเดือน 39 56 48.3 3.0 

ขอ้มูลจากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง  มีอายุเฉล่ีย  53.89   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.27 ปี  อายุ

เฉล่ียท่ีหมดประจ าเดือน 48.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.01 ปี  น ้ าหนกัเฉล่ีย 65.1 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

9.09 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 159.4 เซนติเมตร 
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ตารางที ่2 จ านวน ร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล (n=265 ราย ) 

                     ขอ้มูล                                                                                                             จ านวน ร้อยละ 

ดชันีมวลกาย                                                                          

น ้าหนกันอ้ยกวา่ปกติ ( BMI < 18.5)    2 0.8 

น ้าหนกัปกติ (BMI= 18.5-22.9) 52 19.6 

ภาวะเส่ียงต่อโรคอว้น(BMI =23.0-24.9)                              56 21.1 

อว้นระยะท่ี I (BMI=25.0-29.9)                                 133 50.2 

อว้นระยะท่ี 2 (BMI 30 ข้ึนไป) 22 8.3 

สาเหตุของการหมดประจ าเดือน   

หมดประจ าเดือนโดยธรรมชาติ                                                                                       260 98.1 

ไดรั้บการผา่ตดัรังไข่สองขา้ง                                              4 1.5 

หมดจากการรักษาโรค                                                         1                                                0.4 

สถานภาพสมรส   

โสด                                                   24 9.1 

สมรสอยูด่ว้ยกนั                                                                                                 189 71.3 

ส าเร็จการศึกษาสูงสุด                                                    

ประถมศึกษา 108 40.7 

มธัยมศึกษา/ ปวช.                                                      75 28.3 

อนุปริญญา/ปวส.                                                       45 17.0 

ปริญญาตรีข้ึนไป                                                                  37 14.0                                           

อาชีพ   

เกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน   144 54.4                                          

รับราชการ/รัฐวสิากิจ                                                   46 17.3 

คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั                                  69 26.0   

รับจา้ง/โรงงาน                                                    6 2.3 
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ตารางที ่2 จ านวน ร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 

                     ขอ้มูล                                                                                                             จ านวน ร้อยละ 

รายได ้  รายไดเ้ฉล่ีย  28,988 บาทต่อเดือน  SD. 11,389 บาท ต ่าสุด 2,200 บาท  สูงสุด 68,000 บาท  

ไม่เพียงพอในการใชจ่้าย                                           49 18.5 

เพียงพอใชจ่้ายแต่ไม่เหลือเก็บ                                91 34.3 

เพียงพอใชจ่้ายและเหลือเก็บ                                                                                     125 47.2 

ปัญหาสุขภาพหรือโรคประจ าตวั                                                                                  

ไม่มีโรคประจ าตวั                                                                                                          139 52.5        

มีโรคประจ าตวั                                                                                                              126 47.5 

โรคเบาหวาน 60 22.6 

โรคไขมนัในเลือดสูง                                                                                              78 29.4            

โรคความดนัโลหิตสูง                                                                                             76 28.7 

โรคหอบหืด                                                                                                               6 2.3 

โรคหวัใจ                                                                                                                   5 1.9 

โรคธยัรอยด ์                                                                                                              4 1.5 

 

 จากตาราง พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ค่าดชันีมวลกายของกลุ่มตวัอย่างท่ี 
พบมากท่ีสุดคือ อว้นระยะท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมา คือ ภาวะเส่ียงต่อโรคอว้น คิดเป็นร้อยละ 21.1 
และน ้ าหนักปกติ คิดเป็นร้อยละ 19.6 ตามล าดับ  สาเหตุของการหมดประจ าเดือนเกือบทุกรายหมด 
โดยธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 98.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหลือหมดโดยการผา่ตดัรังไข่ทั้งสองขา้งและการไดรั้บยา  
คิดเป็นร้อยละ 1.5 และ 0.4  สถานภาพสมรสส่วนใหญ่อยู่ดว้ยกนั ร้อยละ 71.3 รองลงมาเป็นสมรสแล้ว
แยกกนัอยู/่ หมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 19.6  และสถานภาพโสด  ร้อยละ 9.1 ตามล าดบั ระดบัการศึกษา 
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาชั้นมธัยมศึกษาหรือ ปวช. คิด
เป็นร้อยละ 28.3 อนุปริญญาหรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 17.0 และปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 14.0 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมา 
คา้ขาย ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 26.0 และรับราชการ รัฐวิสากิจ คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดบั 
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รายได้ เฉล่ียประมาณ 28,988 บาท/เดือน ส่วนใหญ่เพียงพอเหลือจ่ายและเหลือเก็บ  คิดเป็นร้อยละ 47.2  
รองลงมารายได้ท่ีไดรั้บเพียงพอใช้จ่ายแต่ไม่เหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 34.3 และไม่เพียงพอในการใช้จ่าย                                            
คิดเป็นร้อยละ 18.5  ส าหรับปัญหาสุขภาพและโรคประจ าตัว พบว่า มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 47.5  
โรคประจ าตวัท่ีพบมากท่ีสุดคือ โรคไขมนัในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมา โรคความดนัโลหิตสูง 
คิดเป็นร้อยละ 28.7 และโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 22.6 
ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง 
ตวั
แปร 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y 

X1 1          
X2 0.118 1         
X3 -0.029 0.498** 1        
X4 -0.048 -0.378** -0.464** 1       
X5 -0.057 0.020 -0.013 0.043 1      
X6 0.082 0.204** 0.307** -0.125* 0.036 1     
X7 -0.017 0.140* 0.087 -0.076 -0.093 0.123* 1    
X8 -0.062 0.003 -0.109 0.013 -0.039 -0.420** 0.209** 1   
X9 -0.084 -0.006 -0.043 0.085 0.003 0.061 -0.113 -0.337** 1  
Y -0.011 0.008 0.044 0.159** -0.005 -0.037 -0.222** -0.308** 0.413** 1 
 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตาราง พบวา่ การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรสนั ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพ
กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า รายไดแ้ละการรับรู้ความสามารถของตนเองในการส่งเสริม
สุขภาพ  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และการรับรู้
ประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
   
อภิปรายผลการวจิยั 

1. ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศในสตรีวยัหมดประจ าเดือน 
 กลุ่มตวัอยา่งสตรีวยัหมดประจ าเดือนเกือบทุกรายหมดประจ าเดือนตามธรรมชาติ  โดยอาการหมด

ประจ าเดือนท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีอาการมากท่ีสุดคือ ปวดกลา้มเน้ือ ปวดหลงัและปวดขอ้  รองลงมาคือ ผิวหนงั



 

AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 109-123, July-December 2022 

 

118 
 

แหง้ และร้อนวบูวาบบริเวณล าตวั หนา้อกและมีบางคร้ังเหง่ือออก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท าหนา้ท่ีของรังไข่
สามารถสร้างฮอร์โมนเพศไดน้อ้ยลง ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระบบหลอดเลือด ระบบควบคุมอุณหภูมิ 
ระบบประสาทอตัโนมติั อาการท่ีพบบ่อยได้แก่ ปวดหลัง ปวดตามกล้ามเน้ือ อาการร้อนวูบวาบ (Hot 
flashes)  เหง่ือออกมาก และการเปล่ียนแปลงในระบบผิวหนงั ท่ีท าให้ผิวหนงัเห่ียวแห้งและบางลงเกิดรอย
ช ้ าได้ง่าย ซ่ึงเป็นผลจากการสูญเสียคอลลาเจน (collagen) ท าให้ความหนาของผิวหนังลดลงหลงัหมด
ประจ าเดือน (พวงผกา คงวฒันานนท,์ 2561)  

2. ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ ปัจจัยการรับรู้อุปสรรค ปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจ าเดือน 

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเฉล่ีย
ทุกขอ้ในระดบัไม่แน่ใจ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ี
ถูกตอ้งหรือเห็นด้วยเพียงบางขอ้  โดยขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้น้อยท่ีสุดคือเร่ืองไขมนัในอาหาร เช่น  
ปลาทูมีกรดไขมนัท่ีท าใหไ้ขมนัในเลือดสูง และการทานอาหารท่ีทอดจากน ้ ามนัปาล์มช่วยลดไขมนัในเลือด  
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและจบการศึกษาประถมศึกษา  ท าให้มีความรู้
เร่ืองประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพน้อย  สอดคลอ้งกบัโรคประจ าตวัท่ีพบมากท่ีสุดในกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ โรคไขมนัในเลือดสูง แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือมีการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อป้องกนัโรคน้อยก็จะมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพน้อย ส่งผลให้เจ็บป่วยหรือมีปัญหาภาวะสุขภาพ
เช่น มี BMI เขา้สู่ระยะอว้น (BMI ≥ 25.0 kg/m2) ถึงร้อยละ 58.5 เป็นโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิต
สูงตามมา 

ปัจจยัการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนการรับรู้ใน
ระดบัไม่เห็นดว้ยทุกขอ้  แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอย่างรับรู้อุปสรรคในการมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
นอ้ย  โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้อุปสรรคมากท่ีสุดเร่ือง การนัง่สมาธิ และนัง่วิปัสสนาท าไดย้ากในขณะท่ีมี
ความเครียด อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 47.5 มีโรคประจ าตวัเร้ือรังและบางส่วนเกิดความเครียดจาก
ภาวะหน้ีสินร้อยละ 18.5  รองลงมาคือ ด่ืมกาแฟ แทนอาหารเช้าในกรณีท่ีรีบเร่ง เน่ืองจากส่วนใหญ่ท างาน
ทางการเกษตรซ่ึงตอ้งใชก้ าลงัแรงงาน ดงันั้นจึงไม่นิยมด่ืมกาแฟแทนอาหารเชา้   

ปัจจยัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนการรับรู้
ความสามารถต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย โดยขอ้ท่ีมีการรับรู้ความสามารถต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมากท่ีสุดคือ รับประทานผกั ผลไม ้เป็นประจ าทุกวนั  และไปตรวจสุขภาพได้
เป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ดงันั้นจึงสามารถหาผกั ผลไมเ้พื่อ
รับประทานไดต้ลอด รวมทั้ง ร้อยละ 47.5 มีโรคประจ าตวัเร้ือรัง ดงันั้นจึงท าให้ไปรับการตรวจรักษาหรือ
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ตรวจสุขภาพไดเ้ป็นประจ าทุกปี 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

โดยรวมและรายดา้น ในระดบัปฏิบติัเป็นบางคร้ัง โดยการผ่อนคลายความเครียด มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการรับประทานอาหาร และการออกก าลงักาย โดยกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
การนอนหลบัพกัผอ่นอยา่งน้อยวนัละ 6-8 ชัว่โมงมากท่ีสุด  รองลงมาคือ การด่ืมน ้ าอยา่งนอ้ยวนัละ 8 แกว้  
และ การทานถัว่ ผกักระเฉด สะเดา คะน้า ในขณะท่ีขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพนอ้ยสุดคือ การทานตบั หอยนางรม ปลาหมึก รองลงมาคือ การทานเน้ือสัตวติ์ดมนัหรืออาหารท่ีมี
ไขมนัเจือปนและการเดิน วิง่เหยาะๆ เล่นเทนนิส เตน้แอโรบิค    

ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาของมณัฑนา อุนาริเน (2564) ท่ีพบว่า การเห็น
คุณค่าตนเองมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวยัทอง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งการเห็นคุณค่าตนเอง และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวยัทอง อยู่ในระดบัปานกลาง และ
การศึกษาของจุฬาลกัษณ์ ฟักแกว้, วราภรณ์ บุญเชียง และพนิดา จนัทโสภีพนัธ์ (2019) เร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชายวยัทองในชุมชนชายวยัทอง อายุระหว่าง 40-59 ปี อาศยัอ าเภอ
สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
โดยด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้าน
พฤติกรรมการออกก าลงักาย  เช่นเดียวกบัการศึกษาของฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลยแ์ละคณะ (2555) เร่ือง
พฤติกรรมสุขภาพของสตรีวยัทองในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมสุขภาพในระดบัดีแต่ขาดความรู้ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ คือ มีพฤติกรรมสุขภาพดา้นการ
รับประทานอาหาร การนอน สุขอนามยัส่วนบุคคล สุขภาพจิตและความเครียด สุขภาวะของครอบครัวใน
ระดบัดี ยกเวน้ดา้นการออกก าลงักายและสุขภาพทางเพศ  และขาดความรู้เร่ืองของฮอร์โมนเพศหญิงท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงร่างกายของหญิงวยัทอง  แต่แตกต่างกบัการศึกษาของสุดกญัญา ปานเจริญ  (2552)  
ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจ าเดือน ท่ีมาใชบ้ริการในคลินิก
สตรีวยัหมดประจ าเดือน โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์จงัหวดั นครสวรรค ์ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพสตรีวยัหมดประจ าเดือนโดยรวมอยู่ในระดบัดี และการศึกษาของทองใหญ่ วฒันศาสตร์ 
(2003) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจ าเดือนท่ีมารับบริการท่ี
คลินิกสตรีวยัหมดประจ าเดือน จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยั
หมดประจ าเดือนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
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3. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ ปัจจัยการรับรู้อุปสรรค ปัจจัยการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมด
ประจ าเดือน  

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจ าเดือน  ซ่ึงถูกคดัเลือกเขา้
สมการเป็นอนัดบัแรก ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ  สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจ าเดือนไดร้้อยละ 17.1  การรับรู้อุปสรรค ถูกคดัเลือกเขา้
สมการเป็นอนัดับสอง สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจ าเดือน  
ไดเ้พิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20.3  การรับรู้ประโยชน์ถูกคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัสาม สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจ าเดือน ได้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 22.4 และรายได้ถูก
คดัเลือกเข้าสมการเป็นอนัดับสุดทา้ย สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมด
ประจ าเดือน ได้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 23.9  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้และมีคะแนนการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพมากกวา่  จะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพวยัหมดประจ าเดือน
มากกวา่ ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนนการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้
อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมากกว่า  จะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพวยัหมดประจ าเดือน
น้อยกว่า  อธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้มากกว่า สามารถใช้จ่ายเงินในการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น  
การเลือกรับประทานอาหาร การพกัผอ่นหยอ่นใจ การตรวจร่างกายหรือไปพบแพทยต์ามนดั  รวมทั้งการมี
รายไดม้ากท าให้มีการรับรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพตนเองเพิ่มข้ึน ส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพเพิ่มข้ึน  เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีรับรู้อุปสรรคในการส่งเสริมสุขภาพมากก็จะมีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพนอ้ยลง เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัทั้งดา้นความรู้ รายไดแ้ละการรับรู้ความสามารถในการดูแล
ตนเอง ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพลดลง ในขณะท่ีการรับรู้ประโยชน์ของในการส่งเสริมสุขภาพ
ของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีมีน้อย ส่งผลให้การรับรู้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกตอ้ง ท าให้มีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพลดลง  

ผลการศึกษาสอดคลอ้งบางส่วนกบัการศึกษาของจุฬาลกัษณ์ ฟักแกว้, วราภรณ์ บุญเชียง และพนิดา 
จนัทโสภีพนัธ์ (2019) ท่ีพบวา่ ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ ปัจจยัการรับรู้สมรรถนของตนปัจจยัดา้นความรู้สึก
ท่ีมีต่อการปฏิบติัพฤติกรรม ปัจจยัอิทธิพลความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และปัจจยัอิทธิพลดา้นสถานการณ์  
มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (r= 0.324, p<0.001, 
r=0.620, p<0.001, r=0.674, p<0.001, r=0.580, p<0.001, r=0.591, p<0.001) ตามล าดับ แต่ปัจจยัการรับรู้
อุปสรรคมีความสัมพนัธ์ชิงลบกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r=-0.429,  
p<.0.001) และการศึกษาของทองใหญ่ วฒันศาสตร์ (2003) ท่ีพบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพ และระดับ
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การศึกษา สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจ าเดือน
ไดร้้อยละ 47.1 (p=0.001) 

 
สรุปผลการวจิยั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดสู้งกวา่และมีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ
มากกว่า  จะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพวยัหมดประจ าเดือนมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าและมี
คะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพนอ้ยกวา่  ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนน
การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริม
สุ ข ภ า พ ม า ก ก ว่ า   จ ะ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ วั ย ห ม ด ป ร ะ จ า เ ดื อ น น้ อ ย ก ว่ า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพมากกวา่    
 
ข้อเสนอแนะ  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพ  
การรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อท านาย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจ าเดือน ควรศึกษาการพฒันาโปรแกรมการให้ความรู้
และการจดักิจกรรมการสนบัสนุนทางสังคม เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีวยัทองมีการรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริม
สุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ
เพิ่มข้ึน  เพื่อส่งผลใหส้ตรีวยัหมดประจ าเดือนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองเพิ่มข้ึน 
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Abstract  The purposes of this research were to study the management of football clubs in Thai 

League 3 and compare opinions on the management conditions of professional football clubs. This 

study used qualitative research methodologies to collect information from club management, coaches, 

staff, and football players (total 243 people). The collected data was analyzed by Percentage, Mean, 

and Standard Deviation. F-test statistics for the test of different club affiliations and positions in 

different clubs. There will be different opinions on the management conditions of professional football 

clubs. The results showed that 1) Personnel: The condition of management is at a good level, the 

trainers have knowledge and expertise in the field of coaching football athletes with an average of 

3.88, and condition of management are at a below average level, meaning the referees are qualified 

according to the standards of the Football Association and the International Football Federation 

(FIFA) with an average of 2.53     2) Budget: The condition of management is at a good level, Football 

clubs have efficient budget management, transparency, and accountability with an average of 3.40, 

and condition of management is at below average level, i.e., football clubs have the main income from 

admission fees. Sales of souvenirs and food averaged 2.32 3) Equipment and stadium: The condition 

of management is at an average level, condition of management with the highest average is the 

arrangement of the playing field that was convenient to accessibility and match visits have averaged 

3.20 and 4) Competition: The condition of management is at an average level, condition of 

management with the highest average is the main organizational structure responsible for the 

management of Thai League football, with an average of 3.23. 
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การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลกี 3 
อาคม  สมุทรโคจร1, สิทธินนัท ์ สิทธิ2, ไกรสร  วงศป์ระดิษฐ์3, และ ประชา  แสนปรางค์4 

1,2,3,4อาจารย,์ สาขาการจดัการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพในการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 และ
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพในการบริหารจดัการของสโมสรฟุตบอลอาชีพ การศึกษาน้ีใช้
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ผูบ้ริหารสโมสร ผูฝึ้กสอน เจา้หน้าท่ี นักกีฬาฟุตบอล 
จ านวน 243 คน  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ
แตกต่าง (F-test) เพื่อทดสอบสังกดัสโมสรท่ีต่างกนั และต าแหน่งหน้าท่ีในสโมสรท่ีต่างกนั จะมีความคิด
เห็นเก่ียวกบัสภาพในการบริหารจดัการของสโมสรฟุตบอลอาชีพต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ 1) ดา้นบุคลากร  
สภาพในการบริหารจดัการอยู่ในระดบัดี คือผูฝึ้กสอนมีความรู้ ความช านาญ เฉพาะด้านในการฝึกสอน
นกักีฬาฟุบอลมีค่าเฉล่ีย 3.88 และสภาพในการบริหารจดัการอยู่ในระดบัปรับปรุง คือ ผูต้ดัสินมีคุณสมบติั
ตามเกณฑม์าตรฐานของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) มีค่าเฉล่ีย 2.53 2) ดา้น
งบประมาณ   สภาพในการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี คือ สโมสรฟุตบอลมีการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีค่าเฉล่ีย 3.40 และสภาพในการบริหารจดัการอยู่ในระดบัปรับปรุง 
คือ สโมสรฟุตบอลมีรายได้หลกัจากค่าผ่านประตู การจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก และอาหาร มีค่าเฉล่ีย 2.32             
3) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และสนามแข่งขนั  สภาพในการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยสภาพในการ
บริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีการจดัสนามแข่งขนัท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และการเขา้ชมการ
แข่งขนั มีค่าเฉล่ีย 3.20 และ 4) ดา้นการแข่งขนั  สภาพในการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยสภาพ
ในการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีโครงสร้างองคก์รหลกัรับผิดชอบการบริหารงานฟุตบอลไทย
ลีก มีค่าเฉล่ีย 3.23 
 
ค ำส ำคัญ :  การบริหารจดัการ,  ไทยลีก 3,  สโมสรฟุตบอลอาชีพ 

 
 
บทน า 
    จากกระแสความนิยมในกีฬาฟุตบอลท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั ท าให้การพฒันาฟุตบอลอาชีพกระจาย
ตวัไปในวงกวา้ง ทีมฟุตบอลในระดบัทอ้งถ่ินเร่ิมไดรั้บความนิยม การผกูฟุตบอลเขา้กบัภูมิภาคและจงัหวดั 
นบัไดว้า่ช่วยสร้างกระแสจงัหวดันิยมข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ คู่ขนานไปกบักระแสความต่ืนตวัในวงการวิชาการ 
ไม่วา่จะเป็นประวติัศาสตร์ โบราณคดี คติชนศึกษา ศิลปวฒันธรรม อนัเน่ืองมาจากการสนบัสนุนของภาครัฐ 
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และเป็นส่วนหน่ึงของกลไกการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และสร้างกระแสความนิยม รักชุมชนทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็
ตามแมว้่าความนิยมในกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือย ๆ แต่ยงัมีปัญหาในหลาย
ส่วนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาทั้งในเร่ืองของความพร้อมของสนาม การจดัการทีม การจดัการแข่งขนั ดงันั้น
หากจะพฒันาใหไ้ดม้าตรฐานและย ัง่ยืน ตอ้งพฒันาระบบการจดัการให้มีประสิทธิภาพและให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพฒันา ดว้ยความส าคญัของกีฬาฟุตบอลอาชีพท่ีส่งผลในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ ระดบัโลก และยทุธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยท่ีไดมุ้่งส่งเสริมพฒันากีฬาอาชีพ
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงในส่วนของการพฒันากีฬาอาชีพ
ยงัมีหลายส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 ถึงแมว้า่กีฬาฟุตบอลในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา ทั้งในดา้นการบริหารจดัการ 
ดา้นการตลาด ด้านรูปแบบวิธีการแข่งขนั และดา้นเทคนิคการฝึกฝนกีฬาฟุตบอลท่ีน่าสนใจ  เม่ือเป็นนัก
ฟุตบอลท่ีมีผลงานดี มีช่ือเสียง จะสร้างผลงานความส าเร็จใหก้บัสโมสรฟุตบอล (วิวิธ ธิโสภา, 2549) แต่มีส่ิง
ท่ีเร่ิมน่าเป็นห่วง คือ เร่ืองของการบริหารจดัการของแต่ละสโมสร รวมถึงหน่วยงานองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีควบคุม
ให้การแข่งขนัฟุตบอลเป็นไปด้วยดี การบริหารจดัการจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้
ฟุตบอลอาชีพไทยจะประสบความส าเร็จหรือประสบความลม้เหลว ซ่ึงในอดีตเร่ืองราวเหล่าน้ีอาจจะยงัไม่มี
ความส าคญัมากนกั เน่ืองจากจ านวนผูช้มยงัไม่มาก การจดัการจึงท าไดง่้ายและสะดวก  แต่ปัจจุบนัน้ีจ  านวน
ผูช้มและแฟนบอลเร่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ก็เร่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากการแข่งขนัแต่ละนดั
นั้นจะเก่ียวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ดังนั้นหากปราศจากการจดัการท่ีดีแล้ว สโมสร
ฟุตบอลก็จะมีความเส่ียงท่ีจะท าให ้ไม่สามารถอยูร่อดไดใ้นระยะยาว (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2556)  
 ส าหรับสโมสรฟุตบอลไทยลีก 3 ในปัจจุบนัอาจจะตั้งเป้าหมายในการประสบความส าเร็จท่ีแตกต่าง
กนั ได้แก่ การประสบความส าเร็จในการแข่งขนัภายในประเทศ การซ้ือสินค้าของสโมสรของผูช้มการ
แข่งขนั และความภกัดีของผูช้มการแข่งขนั เพื่อเป็นการสร้างผลก าไร แต่การด าเนินการตามเป้าหมาย
ดงักล่าวกลบัพบวา่ปัจจุบนัโครงสร้างพื้นฐานในดา้นต่าง ๆ ของประเทศไทยก าลงัเป็นปัญหาในการแข่งขนั
ฟุตบอลอาชีพ เช่น ความพร้อมของสนามกีฬา ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและส่ิงแวดล้อม                      
ซ่ึงประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมและให้ความส าคัญต่อประเด็นดังกล่าวมากข้ึน (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัเกิดความตอ้งการท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารจดัการ
สโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 (T3) เพื่อท าใหท้ราบสภาพการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลในปัจจุบนั และ
เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 (T3)  ทั้งน้ีเพื่อน า
ผลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัมาใช้ในการบริหารจดัการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวสัดุอุปกรณ์และ
สนามแข่งขนั ด้านการจดัการแข่งขนัของกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานและประสบ
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ความส าเร็จในระดบัท่ีสูงข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการช่วยส่งเสริมในการสร้างกระแสความนิยมทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริม
ความสามคัคี และเพื่อความส าเร็จของสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 ในอนาคต 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพในการบริหารจดัการของสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพในการบริหารจดัการของฟุตบอลไทยลีก 3 
 3. น าผลการวจิยัไปปรับปรุงสภาพในการบริหารจดัการสโมสรอาชีพไทยลีก 3 ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสโมสร ผูฝึ้กสอน/เจา้หนา้ท่ี  และนกักีฬา
ของสโมสรฟุตบอลในไทยลีก 3 จ านวน 16 สโมสร แยกเป็นสโมสรระดบัสถาบนัอุดมศึกษา 6 สโมสร 
ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ 5 สโมสร หน่วยงานราชการ 5 สโมสร 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสโมสร ผูฝึ้กสอน/ เจ้าหน้าท่ี และนักกีฬา 
จ านวน 243 คน โดยใชห้ลกัการค านวณของยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยมีความคลาดเคล่ือนได ้0.5  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
      ตอนท่ี 1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการส ารวจรายการ (Check List) 
      ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพในการบริหารจดัการของสโมสรฟุตบอลอาชีพ    
ไทยลีก 3  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scales) 
      ตอนท่ี 3  แบบสอบถามแบบเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open Ended) 
  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   1. น าการบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ มาสร้างขอ้ยอ่ยของแบบสอบถาม 
   2. น าแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ 
   3. หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และ
น าไปทดลองกบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
   4. แกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถาม และน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ัง แล้วจึง
น าไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั 
  การวเิคราะห์ขอ้มูล 



AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 124-131, July-December 2022 

 

128 
 

    1. แจกแจงความถ่ีของค าจอบแต่ละข้อ เพื่อหาค่า เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                 
การวิเคราะห์โดยใช้สูตร ANOVA (F-test)  เปรียบเทียบเพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจยั และสภาพในการ
บริหารจดัการของสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 
   2. น าความเห็น และขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารสโมสร ผูฝึ้กสอน/เจา้หน้าท่ี นกักีฬามาสรุป
เป็นความเรียง 
 
สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือผูบ้ริหาร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.7 สังกดัสโมสรสถาบนัการศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 42.0 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 98.8 อาย ุ36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.2 มีประสบการณ์ 2 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 91.4 ผลจากการวจิยัการศึกษาสภาพการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 โดยแยกดา้นต่าง ๆ 
ออกเป็น 4 ดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 
     1. ด้านบุคลากร พบว่า สภาพการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัดี ไม่วา่จะอยูใ่นสังกดัสโมสรใด และต าแหน่งหนา้ท่ีใดในสโมสร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า สภาพการบริหารจดัการท่ีอยู่ในระดบัดี คือ ผูฝึ้กสอนมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ ของ
ฟุตบอล โดยมีคุณสมบติัของโคช้อาชีพผ่านการอบรมหลกัสูตร (License C-A) ของสหพนัธ์ฟุตบอลแห่ง
เอเชีย (AFC) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูฝึ้กสอนไดแ้สดงความรู้ ความสามารถ จนเป็นท่ียอมรับของนกักีฬา และ
ยงัคอยให้ค  าแนะน าช่วยเหลือนกักีฬาไดเ้ป็นอย่างดี มีความคุน้เคยกบันกักีฬา และท าหน้าท่ีของผูฝึ้กสอน
อยา่งเต็มความสามาถ และสภาพการบริหารจดัการท่ีควรปรับปรุง คือ ผูต้ดัสินท่ีท าหนา้ท่ีในการแข่งขนั ยงั
ขาดคุณสมบติัตามมาตรฐานของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และมีจ านวนไม่เพียงพอ ขาดความรอบรู้
ในเร่ืองของกติกา การควบคุมการแข่งขนัไม่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนัสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 ทั้งผูฝึ้กสอนและนกักีฬามีประสบการณ์สูง เป็นผูฝึ้กสอนอดีตทีมชาติ 
และนกักีฬาทีมชาติ จึงท าใหผู้ต้ดัสินขาดความมัน่ใจ ไม่กลา้ตดัสินใจท าใหผ้ลการแข่งขนัไม่ถูกใจผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
     2. ดา้นงบประมาณ พบวา่ สภาพการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่วา่จะอยูใ่นสโมสรใด และต าแหน่งหนา้ท่ีใดในสโมสร เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า สภาพการบริหารจดัการท่ีอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สโมสรมีการบริหารจดัการ
งบประมาณท่ีดี โปร่งใสตรวจสอบได ้และสภาพการบริหารจดัการท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางควรปรับปรุง คือ
สโมสรยงัไม่มีรายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายบตัรผ่านประตู การจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกของสโมสร และการ
สมคัรสมาชิกแฟนคลบัของสโมสร 
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     3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการแข่งขนั พบวา่ สภาพการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่วา่จะอยูใ่นสังกดัสโมสรใด และต าแหน่งหนา้ท่ีใดในสโมสร 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สภาพการบริหารจดัการท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ สโมสรไม่มี
อุปกรณ์ประจ าสนามแข่งขนัท่ีได้มาตรฐาน เช่นระบบเคร่ืองเสียง ระบบไฟ้ฟ้าส่องสว่าง ดังนั้นจึงควร
ส่งเสริมให้สโมสรมีสนามแข่งขนัของตวัเองท่ีไดม้าตรฐาน และอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน สภาพปัจจุบนัสโมสร
ส่วนใหญ่ ใชส้นามซอ้มและสนามแข่งขนัเป็นสนามเดียวกนั และสภาพการบริหารจดัการท่ีอยูใ่นระดบัปาน
กลางค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สโมสรมีท่ีท าการ สถานท่ีเก็บตวั แยกสนามฝึกซ้อม และสนามแข่งขนั และส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม เพราะว่าในดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์เป็นปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขนัอยา่งมาก 
     4. ดา้นการแข่งขนั พบวา่ สภาพการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่วา่จะอยู่ในสังกดัสโมสรใด และต าแหน่งหนา้ท่ีใดในสโมสร เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ สภาพการบริหารจดัการท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีโครงสร้างองคก์รหลกั
ท่ีดูแลรับผิดชอบบริหารการจดัการแข่งขนัไทยลีก 3 และสภาพการบริหารจดัการท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ กฎระเบียบการข้ึนทะเบียนนกักีฬาอาชีพในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 3 ซ่ึงนกักีฬายงัไม่
เป็นนกักีฬาอาชีพอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัเป็นนกัศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 1. ดา้นบุคากร พบวา่ สภาพการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 มีระดบัความคิดเห็น
ดว้ยในระดบัดี ไม่ว่าจะอยูใ่นสโมสรใด ต าแหน่งหน้าท่ีใดในสโมสร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า สภาพ
การบริหารจดัการท่ีอยูใ่นระดบัดี คือผูฝึ้กสอน มีความรู้ความสามารถในดา้นศาสตร์ต่าง ๆ ของฟุตบอล โดย
คุณสมบติัของโคช้อาชีพ ผา่นการอบรมหลกัสูตรของสหพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (License C-A) ทั้งน้ี อาจ
เป็นเพราะว่าผูฝึ้กสอนไดแ้สดงความรู้ความสามารถในการเป็นผูฝึ้กสอนจนเป็นท่ียอมรับของนกักีฬา และ
ยงัให้ค  าแนะน าช่วยเหลือนักกีฬาได้เป็นอย่างดีมีความคุน้เคยกับนักกีฬาและท าหน้าท่ีของผูฝึ้กสอนเต็ม
ความสามารถ 
    2. ดา้นงบประมาณ  พบวา่ สภาพการบริหารจดัการของสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 มีระดบัความ
คิดเห็นอยู่มนระดบัปานกลาง ไม่วา่จะอยู่ในสโมสรใด และ ต าแหน่งใดในสโมสร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ สภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สโมสรฟุตบอลมีการบริหารจดัการท่ี
ดี โปร่งใสตรวจสอบได ้
    3. ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ในการแข่งขนั พบวา่ สภาพการบริหารจดัการของสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
ลีก 3 มีระดบัความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่ว่าจะอยู่ในสโมสรใด และต าแหน่งหน้าท่ีใดใน
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สโมสร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า สภาพการบริหารจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มี
การเตรีมอุปกรณ์ประจ าสนามแข่งขนั เช่น ระบบเคร่ืองเสียง และระบบไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐาน ดงันั้น จึงควร
ส่งเสริมใหส้โมสรฟุตบอลมีสนามแข่งขนัของตวัเองท่ีไดม้าตรฐานและอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ในสภาพปัจจุบนั
สโมสรส่วนใหญ่จะใชส้นามฝึกซอ้มและสนามแข่งขนัเป็นสนามเดียวกนั 
    4. ดา้นการจดัการแข่งขนั พบวา่ สภาพการบริหารจดัการของสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 มีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ไม่วา่จะอยูใ่นสโมสรใด และต าแหน่งใดในสโมสร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า สภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับ ปานกลาวง  ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีโครงสร้างองค์กรหลัก
รับผดิชอบบริหารงานฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกโดยตรง โดยอา้งถึงขอ้ก าหนดของสหพนัธ์ฟุตบอลแห่ง
เอเชีย AFC  ท่ีก าหนดไวว้่าการด าเนิน การจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ ควรจะมีการจดัท าโครงสร้างการ
ด าเนินงานฟุตบอลอาชีอย่างชัดเจน มีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีคณะกรรมการจดัการแข่งขันดูแลให้
ด าเนินการตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้และคอยติดตามประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะ 
    ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี  
  การบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก 3 ต้องมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ 
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัตอ้งมีสภาพเป็นนิติบุคคลภายใตก้ารก ากบัดูแลของสมาคมฟุตบอลฯ นอกจากน้ี 
ผูแ้ทนสโมสร ผูแ้ทนสามาคมฟุตบอลฯ และผูแ้ทนคณะกรรมการจดัการแข่งขนัตอ้งรวมเป็นคณะกรรมการ
จดัการแข่งขนัท่ีมีอ านาจตดัสินใจสูงสุด 
           การน าไปใชป้ระโยชน์ 
  1. ดา้นบุคลากร  
    1.1 ผลกัดนัผูต้ดัสินไดม้าตรฐานระดบันานาชาจิเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการยกระดบัผูต้ดัสินของไทย
ใหไ้ดรั้บการ  ยอมรับเทียบเท่าผูต้ดัสินนานาชาติ มีการก าหนดรายไดข้องผูต้ดัสินตามระดบัขีดความสามารถ 
   2. ดา้นงบประมาณ 
   2.1 สโมสรฟุตบอลควรจะมีแผนการตลาดมีรูปแบการหารายได้สิทธิประโยชน์ เช่น ค่า
โฆษณา ค่าสมคัรสมาชิกแฟนคลบั การจ าหน่ายบตัร และขายของท่ีระลึกของสโมสร 
   2.2 รัฐบาลหรือองค์กรหลักท่ีด าเนินการจัดการแข่งขันควรจะให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณท่ีพอเพียงต่อการพฒันาทีมในระยะเร่ิมตน้ 

  3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์และสนามแข่งขนั 
  3.1 ส่งเสริมให้มีสนามแข่งขนัฟุตบอลอาชีพของแต่ละสโมสรให้ได้มาตรฐานและอยู่ใกล้
ชุมชน 
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   3.2 จดัใหมี้ระบบดูแลรักษาสนามแข่งขนัใหมี้ความปลอดภยัและความพร้อมสูงสุด 
   3.3 จดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับการจดัการแข่งขนั เช่น ห้องพกันักกีฬา ห้องผู ้
ตดัสิน หอ้งแถลงข่าว 
   3.4 ควรจะมีการจดัคณะกรรมการตรวจสอบสนามแข่งขนัของแต่ละสโมสรก่อนเร่ิมการ
แข่งขนั 
  4. ดา้นการจดัการแข่งขนั 
   4.1 จดัใหมี้กติกา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น กฎระเบียบการซ้ือ
ขายนกักีฬา 
   4.2 ก าหนดการแข่งขนัล่วงหนา้และให้สอดคลอ้งกบัระบบสากล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการ
เตรียมทีมของสโมสรและทีมชาติ 
   4.3 ควรจะมีองค์หลักในการท าหน้าท่ีดูแลและควบคุมการจดัการแข่งขนัให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ี AFC ก าหนด 
   4.4 จดัท าแผนการประชาสัมพนัธ์การแข่งขนัตลอดฤดูกาล เพื่อสร้างกระแสนิยม 
            ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
    1. ควรศึกษาสภาพการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพจากไทยลีก 1 และ 2 
   2. ควรศึกษาสภาพการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพ โดยมีการสอบถามจากผูช้ม และ
ผูส่ื้อข่าว 
   3. ควรศึกษาปัญหาการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการเขา้ร่วมการแข่งขนัไทยลีก 
1-3 
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Abstract :  This research aimed to 1) the level of opinions of tourists towards tourism promotion 

policy in Phetchabun Province with different status in terms of gender, age, income, occupation and 

education level. of Phetchabun The sample group used in this study was 300 tourists. The specific tool 

used for data collection was a questionnaire. Tools for analyzing descriptive statistics By distributing 

frequency to find percentage Standard deviation mean Inferential statistics One - way Anova Analysis 

              The research findings were summarized as follows most of the samples were female. 55.0 

percent, age 20-30 years, accounted for 25.7 percent, most of them have a bachelor's degree or 

equivalent, the number of 128 people, or 42.7 percent, have income 15,001-25,000. Government work 

has opinions about promoting tourism in Phetchabun Province. Found that social and cultural tourism 

Ecotourism Public relations Communication process and stimulus measures at a high level The results 

of the hypothesis testing revealed that gender, age, income, education and occupation were related to 

the views on government policy and tourism promotion of Phetchabun Province. In very good overall 

level 

 

Keywords :  Public Policy, Tourism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corresponding Author:   Email :    nuttawutbungchanz@gmail.com 

mailto:nuttawutbungchanz@gmail.com


AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 132-147, July-December 2022 

 

133 
 

นโยบายการส่งเสริมการท่องเทีย่วในจังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

สมศกัด์ิ เถารักตระกุล1, ธนภาค บุง้จนัทร์2, และธีรยทุธ์ สามเต้ีย3 

1นกัศึกษาปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบนัรัชตภ์าคย ์
2,3อาจารย,์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  สถาบนัรัชตภ์าคย ์

 
บทคัดย่อ :   การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อนโยบายการส่งเสริม
การท่องเท่ียวจงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีมีสถานะต่างกันในด้านเพศ อายุ รายได้ อาชีพ และระดบัการศึกษา 2) 
รูปแบบความสัมพนัธ์นโยบายและการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวจ านวน 300 คน แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Anova  Analysis) 
 ผลการวจิยั พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.0 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 25.7 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 มีรายได ้
15,001-25,000 ประกอบอาชีพราชการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
พบวา่การท่องเท่ียวเชิงสังคมและวฒันธรรม ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การประชาสัมพนัธ์ กระบวนการ
ติดต่อส่ือสารและด้านมาตรการกิจกรรมกระตุน้ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อาย ุ
รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ อยูใ่นภาพรวมระดบัดีมาก  
 

ค าส าคัญ :   นโยบายสาธารณะ,  การท่องเท่ียว 

 
 
บทน า 
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมดา้นบริการท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมาวา่
ไดรั้บการพฒันาและเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วนบัไดว้า่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมายทั้งท่ีปรากฏเป็นนามธรรมและรูปธรรมท่ีสามารถประเมินค่าไดคื้อในรูปเงินตรา
ต่างประเทศท่ีไดจ้ากการใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวนอกจากน้ียงัเป็นการสร้างงานให้กบัคนในประเทศและ
กระจายรายไดไ้ปสู่ทอ้งถ่ินท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวดงัท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (คณะกรรมการการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 217) ได้รายงานว่า การส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศจะ



AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 132-147, July-December 2022 

 

134 
 

สามารถสร้างงานใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้มในสาขาต่างๆ  ท่ีเพิ่มข้ึนในอตัรานกัท่องเท่ียว
จากต่างประเทศ  9  คน สามารถสร้างงานได ้1 คน ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ  73  คน สร้างงาน
ในประเทศ ได ้1 คน  
 ดงันั้น  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงเป็นความหวงัใหม่ของระบบเศรษฐกิจไทยท่ีจะช่วยให้
เศรษฐกิจขยายตวัต่อไปไดแ้ต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมิใช่จะมีบทบาทแต่เฉพาะดา้นเศรษฐกิจ
เท่านั้นยงัมีผลกระทบถึงสังคมและการเมืองอีกดว้ย  (เสรี  วงัส์ไพจิตร, 2530) ซ่ึงพอจะสรุปความส าคญัได้
ดงัน้ี  
  1. สนบัสนุนฟ้ืนฟู อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
  2. ส่งเสริมความปลอดภยัและความมัน่คงใหแ้ก่พื้นท่ีไดรั้บการพฒันา  
  3. ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัเป็นหนทางน าไปสู่สันติภาพและสามคัคี  
 รัฐบาลไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวมานานพอสมควรโดยเร่ิมมีการก าหนด
แผนพฒันาการท่องเท่ียวไวเ้ป็นสาขาหน่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (2515 – 
2519) เป็นตน้มาซ่ึงในปี 2519 ประเทศไทยก็เร่ิมมีการก าหนดแผนพฒันาการท่องเท่ียวเป็นแผนแรก โดย
แผนดงักล่าวไดมุ้่งเนน้ในเร่ืองของการสร้างปัจจยัพื้นฐานดา้นต่างๆ เพื่อเป็นส่ิงดึงดูดหรือจูงใจนกัท่องเท่ียว  
เช่น  พฒันาแหล่งท่องเท่ียว  กิจกรรมทางประเพณี  ศิลปวฒันธรรม  ตลอดจนการจดัสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานของการท่องเท่ียว เช่น ระบบการส่ือสาร  การคมนาคม  สาธารณูปโภคในสถานท่ี
ท่องเท่ียว  สถานบริการ  สถานท่ีรวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเป็นตน้นับแต่นั้นมาแผนการ
พฒันาการท่องเท่ียวก็ถูกก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อเน่ืองมาจนถึงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (2545-2549)  ตามล าดบัโดยในแผนพฒันาฯ ฉบบัล่าสุดท่ีรัฐบาลได้
ว่างเป้าหมายไวน้ั้นมีใจความสรุปด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว (www.thaigov.go.th วนัท่ี 26 กนัยายน 
2546) ไวด้งัน้ี  
  1. เร่งฟ้ืนฟูระดบัความสัมพนัธ์และร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อให้ไทยเป็นประตูทางผา่น
หลกัของการท่องเท่ียวในภูมิภาครวมถึงการขจดัอุปสรรคในการท่องเท่ียว  
  2. บริหารการท่องเท่ียวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรูปโดยสร้างกิจกรรมท่องเท่ียวทั้งระดบั
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเช่ือมโยงกบัวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน พฒันา
คุณภาพการบริการท่องเท่ียวและยกระดบัประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางทางการประชุมการสัมมนาและการ
แสดงสินคา้ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
  3. เร่งพฒันาบูรณะ ฟ้ืนฟูมรดกและสินทรัพยท์างวฒันธรรมทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองเพื่อให้
เกิดการท่องเท่ียวใหม่สร้างแหล่งจบัจ่ายซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียว  
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  4. เพิ่มความหลากหลายของการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ทั้งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ การ
ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม  
  5. เพิ่มมาตรการอ านวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยและป้องกันการเอาเปรียบ
นกัท่องเท่ียวรวมทั้งเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของนกัท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั  
 นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th  วนัท่ี 
28 กนัยายน 2546) ไดมี้มาตรการส่งเสริมรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ดงัน้ี  
             1. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคการท่องเท่ียว 7 
มาตรการ คือ  
   1.1 ดูแลความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 
   1.2 ป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว 
   1.3 การป้องกนัแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม 
   1.4 การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการจบัจ่ายซ้ือขาย (Shopping Center)  
   1.5 การส่งเสริมนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจพิเศษ (Special Interest)  
   1.6 การกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมสนับสนุนปี การ
ท่องเท่ียว  Amazing Thailand  
   1.7. การจดัตั้งองคก์รในรูปคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัจงัหวดั
และพื้นท่ี รวมมาตรการท่ีจะตอ้งด าเนินการในระยะต่อไป คือ  
    1.7.1 การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 
    1.7.2 การพฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
    1.7.3 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 
    1.7.4 การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการจดัประชุม  
    1.7.5 การจดันิทรรศการ  
    1.7.6 การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive)  
    1.7.7 การส่งเสริมการท่องเท่ียวใหป้ระเทศไทยเป็นประตูสู่ภูมิภาค 
 โดยให้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจรับทราบทุก ๆ       
3 เดือน  
  2. ให้ความส าคญัสูงสุดกบัการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไป 12 จงัหวดั ได้แก่  
กรุงเทพมหานคร  พระนครศรีอยุธยา  ชลบุรี  (พทัยา)  ภูเก็ต  เชียงใหม่   สงขลา  (หาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี  
(เกาะสมุย)  นราธิวาส (สุไหงโกลก) กระบ่ี  กาญจนบุรี   ระยอง  ประจวบคีรีขนัธ์  (หัวหิน)  และเพชรบุรี  
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(ชะอ า)  โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งองคก์รส่งเสริม
และพฒันาการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดัและระดบัพื้นท่ี โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ส่วน
ราชการ (รวมหน่วยราชการเจา้ของพื้นท่ี เช่น อุทยานแห่งชาติ  วดั  อุทยานประวติัศาสตร์ ฯลฯ) องค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินและผูป้ระกอบการเพื่อท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการส่งเสริมและพฒันาและแกไ้ขปัญหา
ทุกประการของจงัหวดัหรือแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ใหลุ้ล่วงโดยความเรียบร้อย  
 ผลการด าเนินงานในช่วงปี Amazing Thailand 1998-1999 หรือปีท่องเท่ียวไทย 2541-2542 สถิติ
นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทย จ านวน 7.76 ลา้นคน ในปี 2541 เพิ่มข้ึน
จากปี 2540 ร้อยละ 7.53 รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 242,177 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2540 ร้อยละ 9.70 ส่วน
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีสถิติการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ 53.65 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปี 2541 ร้อยละ 3.08 
มีรายไดห้มุนเวียนภายในประเทศ 203,858 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.78 (www.tat.or.th  วนัท่ี 26 กนัยายน 
2546)  
 การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยนั้นควรท ากนัในทุกระดบัของประเทศโดยเฉพาะระดบั
ภูมิภาคซ่ึงจะเป็นการสร้างและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอีกทั้ง
ยงักระตุ้นให้เกิดความสนใจท่ีจะอนุรักษ์โบราณสถานขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอย่าง
แพร่หลายในแต่ละจงัหวดัเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทยมีกระจายกนัอยูทุ่กภาคของประเทศซ่ึง
แต่ละแห่งก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปท าให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสเลือกไปได้ตามความพอใจของตน 
โดยทัว่ไปแลว้ แต่ละจงัหวดัจะมีจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองตามแต่ละ
ลกัษณะภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ  เช่น  บางจงัหวดัก็มีจุดเด่นในเร่ืองของหาดทราย ชายทะเล บาง
แห่งก็เป็นในเร่ืองของป่าเขาล าเนาไพร บางแห่งก็เป็นเร่ืองประวติัศาสตร์ โบราณสถานและวฒันธรรม
ประเพณี (วไิลลกัษณ์   สุวจิตตานนท,์ 2532 : 4)  
 นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทยจะประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดปัจจยัท่ีส าคญัถือไดว้า่
เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานการท่องเท่ียวและเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการท่องเท่ียวประการแรกคือ ส่ิงดึงดูด
ใจ  เช่น  แหล่งท่องเท่ียว ขนมธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม แหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจประการท่ีสองคือ ส่ิง
อ านวยความสะดวก   เช่น  ท่ีพกัอาศยั  ร้านอาหารภตัตาคาร สถานบริการ  แหล่งบันเทิง  ระบบการ
ติดต่อส่ือสาร การคมนาคม สาธารณูปโภคตามแหล่งท่องเท่ียว  เป็นตน้  ปัจจยัประการท่ีสามคือ การขนส่ง  
ซ่ึงตอ้งกระท าอย่างรวดเร็ว  สะดวกสบาย  และมีความปลอดภยั ประการสุดทา้ยท่ีส าคญัคือ การตอ้นรับ 
เพราะท าใหเ้กิดความประทบัใจและอยากท่ีจะกลบัไปเยอืนอีก พร้อมทั้งบอกกล่าวกนัต่อไป  
 จงัหวดัเพชรบูรณ์ตั้งอยูใ่นเขตภาคเหนือตอนล่างแวดลอ้มไปดว้ยพื้นท่ีป่าเขาเขียวขจีภูมิประเทศมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามถือไดว้า่เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามมีสถานท่ีทางวฒันธรรม



AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 132-147, July-December 2022 

 

137 
 

ท่ีเก่าแก่  มีเทศกาลงานประเพณีท่ีหลากหลาย  ซ่ึงสามารถพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ให้เป็น
ท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีแต่ยงัขาดการพฒันา  การวางแผน และ
การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมจงัหวดัเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าให้ผูส้นใจคน้ควา้กนัมากมาย  เช่น เขา
คอ้เป็นช่ือเรียกรวมทิวเขานอ้ยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์มีสภาพภูมิอากาศท่ีเยน็สบายตลอดปีประกอบกบั
มีทศันียภาพสวยงามท าใหไ้ดรั้บความนิยมมากท่ีสุดภูทบัเบิก  เป็นบริเวณท่ีมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปียามเชา้
จะมองเห็นทะเลหมอกตดักบัยอดภูสูงต ่างดงามมาก ในเดือนธนัวาคม-มกราคม จะมีดอกนางพญาเสือโคร่งสี
ชมพุบานสะพร่ังไปทั้งภูเขา ยามค ่าคืนจะเห็นแสงไฟระยิบระยบัจากบา้นเรือนท่ีอยู่ดา้นล่าง   เปรียบไดก้บั 
“ดาวบนดิน”  อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว มีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติหรือ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์สะพร่ังไปทั้งภูเขา ในยามค ่าคืนจะเห็นแสงไฟตลอดทั้งปี เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติหรือท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบูรณ์หรือเทศกาลประเพณี   เช่น งาน
มะขามหวานและงานกาชาดจังหวดัเพชรบูรณ์มะขามหวานเป็นพื้นเศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสียงของจังหวดั
เพชรบูรณ์ทราบกนัโดยทัว่กนัวา่เพชรบูรณ์เป็น “เมืองมะขามหวาน”  และงานประเพณีอุม้พระด าน ้ าในช่วง
เทศกาลสารทไทย  เป็นตน้  
  จากขอ้มูลนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลดงักล่าวจงัหวดัเพชรบูรณ์ ถือไดว้า่เป็น
แหล่งเท่ียวท่ีมีความพร้อมแต่ยงัขาดการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริงจากหน่วยงานภาครัฐ ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาถึงนโยบายของภาครัฐท่ีให้การสนบัสนุน การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์  
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ไปปฏิบติัตลอดจนส ารวจ
ความคิดเห็นความต้องการพยากรณ์แนวโน้มของจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงของเทศกาล
ประเพณีของจงัหวดัเพชรบูรณ์  เพื่อท าใหท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงอนัจะน าไปสู่การปรับปรุงนโยบายการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงจะส่งผลการน าแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัไปปฏิบติั
บรรลุผลตรงตามวตัถุประสงคข์องนโยบายมากข้ึนต่อไป   
  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
    1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นนโยบายและการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีมี 
สถานะต่างกนั ในดา้นเพศ อาย ุรายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา  
    2. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์นโยบายและการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
  
วธีิการด าเนินการวจัิย 
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 แนวทางการวิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลกบัประชากรเป้าหมาย นกัท่องท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์     
    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  
       กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักท่องเท่ียว โดยใช้กลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 
Random sampling) จ านวน 300 คนจากในฤดูการท่องเท่ียวจ านวน1,000คน 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะค าถามปลายปิดแบ่งออกเป็น      
3 ส่วน คือ 
   1. แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิหลงัของบุคคล ประกอบดว้ย เพศ   อายุ   รายได้  ระดบั
การศึกษา และอาชีพ 
   2. แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว ประกอบด้วยการท่องเท่ียวเชิง
สังคม  วฒันธรรม  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  การประชาสัมพนัธ์  กระบวนการติดต่อส่ือสารและมาตรการและ
กิจกรรมกระตุน้ส่งเสริม  
               3. แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบันโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์   
     การวเิคราะห์ขอ้มูล  
  สถิติท่ีน ามาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลนั้นสามารถแยกอธิบายลกัษณะการใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี  
   1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพื่อให้ทราบลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การแจกแจง
ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percent) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
                 2. สถิติเชิงอนุมานใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดย
ใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA Analysis)  
 
ผลการวจัิย  
         ระดบัความคิดเห็นนโยบายและการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

       1. ด้านการท่องเท่ียวเชิงสังคมและวฒันธรรม นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าการพฒันาแบบ
แผนการท่องเท่ียวของจงัหวดัควรให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมตลอดรวมถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร
ทอ้งถ่ิน เอกชน ประชาชนทัว่ไปในดา้นการลงทุน การผลิตสินคา้ บริการมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่การก าหนดขีด
ความสามารถในการรองรับของแต่ละพื้นท่ีท่องเท่ียวในทุกมิติ(เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม) เพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยนืส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ จงัหวดัควรให้ความส าคญัในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
องค์กรท้องถ่ินในการจดัการทรัพยากร การบริการ การแลกเปล่ียนความรู้วฒันธรรมชุมชนในกระบวนการ
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ท่องเท่ียว จงัหวดัควรส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวจะท าให้ทศันียภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึนใน จงัหวดัควรสนบัสนุนพฒันาศกัยภาพของคนโดยการเพิ่มความรู้ ทกัษะการมี
จิตส านึกในดา้นการจดัการพฒันาการด าเนินธุรกิจท่องเท่ียว จงัหวดัควรสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ให้เขม้แข็งมีประสิทธิภาพในด้านการจดัการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีอิสระ สามารถจดัเก็บรายได้เพื่อการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูการท่องเท่ียวไดด้ว้ยตนเอง โดยใหมี้การพฒันาทกัษะการจดัการท่ีถูกตอ้ง  ตามล าดบั 

      2. ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าจงัหวดัควรส่งเสริมการจดัตั้ง
องค์การพฒันาเอกชน  องค์กรประชาชน ท่ีดูแลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รองลงมา
ได้แก่จงัหวดัควรให้ความส าคญักับการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นความจ าเป็นอบัดับต้น ในการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื โดยมีการจดัสรรงบประมาณ บุคลากร ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสม การพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จงัหวดัควรมีการควบคุมดูแลรักษาจดัการทรัพยากรให้คงสภาพเดิมแทไ้วใ้ห้มากท่ีสุด 
หลีกเล่ียงหรืองดเวน้การท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ่อนไหวง่ายต่อการถูกกระทบ ฟ้ืนตวัไดย้าก การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ควรมีการค านึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่ มีการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมปรับให้ความสมดุลกบั
รูปแบบ กิจกรรม จงัหวดัควรน าแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เขา้สู่แผนพฒันาระดบัต่างๆ อย่างมี
ความส าคญั ได้แก่ แผนพฒันาทอ้งถ่ินแผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาภาค พร้อมทั้งการจดัสรร กระจาย
งบประมาณอย่างทัว่ถึง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรมีการค านึงถึงการพฒันาด้านการให้การศึกษาสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการรักษาระบบนิเวศร่วมกนั มากว่าการมุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ การมีรายได้เพียง
อย่างเดียว การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาโดยให้ประชาชนมี
ตวัแทนเป็นคณะกรรมการร่วมในทุกระดบั ตามล าดบั 

  3. ดา้นมาตรการและกิจกรรมกระตุน้ นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าการสร้างกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวบริเวณแหล่งท่องเท่ียวจะท าให้แหล่งท่องเท่ียวเกิดความน่าสนใจเพิ่มข้ึน รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดั
ควรมีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้ตระหนกัในความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ จงัหวดั
ควรจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัทรัพยากร จงัหวดัควรสร้าง
บรรยากาศการท่องเท่ียวท่ีให้ความมัน่ใจ ปลอดภยัในการท่องเท่ียว จงัหวดัควรพฒันาปรับปรุงให้การ
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวสะดวกสบาย  เช่น  ถนน  ยานพาหนะ จงัหวดัควรมีการจดัระเบียบธุรกิจเพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว โดยเน้นการบงัคบัการใช้กฎหมายกบัธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้ง
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพกัแรม ธุรกิจน าเท่ียว จงัหวดัควรมีการใช้กฎหมายในการควบคุม ดูแลรักษาสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวอยา่งเคร่งครัดโดยเนน้การแนะน าตกัเตือน สร้างวินยัการท่องเท่ียวควบคู่ไป
ดว้ยและนกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นวา่จงัหวดัควรมีการสนบัสนุนการศึกษาวิจยั  ประเมินผล การพฒันาอยา่ง
รอบดา้นเพื่อก าหนดแนวทางการจดัการ การแกไ้ขปัญหาการปรับปรุงแผนอยา่งเป็นขั้นตอน ตามล าดบั 
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  4. ดา้นการประชาสัมพนัธ์  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าการจดัการท าเวบ็ไซต์เพื่อให้ขอ้มูล
ทางดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดัท่ีสมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั  ล าดบัต่อมาไดแ้ก่ การติดตั้งป้ายแสดงขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในจงัหวดั จงัหวดัควรมีการจดัท าขอ้มูลข่าวสาร  การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง จงัหวดัควรมีการส่งเสริมความร่วมมือทางการท่องเท่ียวระหวา่งหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จงัหวดั
ควรมีการพฒันาระบบการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวอย่างกวา้งขวางอย่างทัว่ถึ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียว ในระดบัมาก,การประชาสัมพนัธ์เส้นทางท่องเท่ียวไปยงัหน่วยงานต่างๆ  ตามล าดบั 

  5. ดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสาร นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นวา่จงัหวดัควรการก าหนดขั้นตอน 
ความสะดวก  ให้กบันกัท่องเท่ียวในการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการให้ไดข้อ้มูล
ยอ้นหลงัทนัที  ล าดบัต่อมา ไดแ้ก่จงัหวดัควรมีการดูแลติดตามผลการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวท า
การบริการดา้นการท่องเท่ียวมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ควรสร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรภาคบริการของจงัหวดัให้
เห็นความส าคญัของคุณภาพมาตรฐานการบริการนกัท่องเท่ียวหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการสร้างแรงจูงใจ
ให้กบับุคลากรเพื่อให้เห็นถึงความส าคญัมาตรฐานการบริการนักท่องเท่ียวจงัหวดัควรมีการประสานให้ผู ้
ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว มีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดบริการการท่องเท่ียว  
ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีรายละเอียดรายดา้นดงัน้ี 
  1. ดา้นการท่องเท่ียวเชิงสังคมและวฒันธรรม พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นวา่ ตอ้งการให้มี
การจดัระเบียบสถานท่ีมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ควรมีการบ ารุงรักษาแหล่งวฒันธรรม ควรมีการบริหาร
จดัการสุขาภิบาลท่ีดี ควรมีการอ านวยความสะดวกแก่ผูพ้ิการในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ควรมีการน าเสนอ
วฒันธรรมท้องถ่ินมากข้ึน ควรมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน และผู ้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมแลว้และมีผูไ้ม่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 6.7 
ตามล าดบั 
  2. ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่า ตอ้งการให้มีการสร้าง
พื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ควรมีการปรับปรุงภูมิทศัน์อย่างต่อเน่ือง ควรมีการน าเสนอ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหม่ๆ ควรให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ควรมีการดูแล
ดา้นสุขาภิบาลมากข้ึน และผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความเห็นวา่มีความเหมาะสมแลว้และมีผูไ้ม่ตอบ
แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

  3. ด้านการประชาสัมพันธ์  พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่า ต้องการให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน และควรมีการประชาสัมพนัธ์ทางโซเชียลมีเดียมากข้ึน มากท่ีสุด 
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รองลงมาไดแ้ก่ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายและผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความเห็นว่าการ
ประชาสัมพนัธ์มีความเหมาะสมแลว้ และมีผูไ้ม่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดบั 

  4. ดา้นการติดต่อส่ือสาร พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นวา่ ตอ้งการให้มีการเพิ่มหมายเลข
โทรศพัทเ์พื่อสอบถามขอ้มูลการท่องเท่ียว มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ควรมีการเพิ่มสัญญาณ wifi ในแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคัญ ควรมีบริการสอบถามข้อมูลเส้นทางท่องเท่ียวในจุดส าคัญ  ควรพัฒนาระบบการ
โทรคมนาคม 3G และผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความเห็นว่าการติดต่อส่ือสารมีความเหมาะสมแล้ว
ขณะท่ีมีผูไ้ม่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 10.0ตามล าดบั 

  5. ดา้นมาตรการและกิจกรรมกระตุน้ พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นวา่ตอ้งการให ้
เพิ่มมาตรการดา้นความปลอดภยัมากข้ึน มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ควรมีการจดักิจกรรมท่ีบอกถึงเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ินควรมีมาตรการยกระดบัสินคา้ทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพมากข้ึนและผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมี
ความเห็นว่ามาตรการและกิจกรรมกระตุ้นท่ีด าเนินการอยู่มีความเหมาะสมแล้วและท่ีมีผู ้ไม่ตอบ
แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดบั 
 รูปแบบความสัมพนัธ์จากการทดสอบสมมติฐาน 
                สมมติฐานท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ แตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  เพศ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบั
การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ในภาพรวมและรายดา้นทั้งน้ีเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย พบวา่เพศ
ชายมีความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์มากกวา่เพศหญิง  
               สมมติฐานท่ี 2  ตวัแปรอายุมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์  
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบั
การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ทั้งในภาพรวมและรายดา้น กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ แตกต่าง
กนั โดยกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ มากกว่า 50 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ในภาพรวม ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ มากกวา่ทุก
กลุ่ม 
              สมมติฐานท่ี 3 ตวัแปรรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์  
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   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐ
กบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 25,001-35,000 บาทมีความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ในภาพรวม ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ มากกวา่ทุก
กลุ่ม 
              สมมติฐานท่ี 4  ตวัแปรระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบั
การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์  

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อ
นโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ทั้งในภาพรวม และรายดา้น กล่าวคือ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัเพชรบูรณ์แตกต่างกนัโดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความคิดเห็นต่อ
นโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์มากกวา่ทุกกลุ่มระดบัการศึกษา 
              สมมติฐานท่ี 5  ตวัแปรอาชีพมีความสัมพนัธ์กบั ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
                        ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐ
กบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์แตกต่างกนั  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรับ
ราชการมีความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์มากกวา่ทุกกลุ่ม 
              สมมติฐานท่ี 6  การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์มีความสัมพนัธ์กบันโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวดัเพชรบูรณ์มี
ความสัมพนัธ์กบันโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียว  
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องค์ความรู้จากการวจัิย 
              ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องนโยบายและการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ดงัแผนภาพท่ี1 
                       
               
 
 
 
 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. นโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์  โดยศึกษาจากนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี การก าหนดและด าเนินนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นเชิงสังคมและวฒันธรรม เชิงนิเวศน์ การประชาสัมพนัธ์ การติดต่อส่ือสาร 
หรือมาตรการและกิจกรรมกระตุน้ ล้วนมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนภาคการท่องเท่ียวและภาคธุรกิจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวทุกดา้นสอดคลอ้งงานวจิยัของคณะกรรมการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2541) 

 2. การส่งเสริมการท่อเท่ียวเชิงสังคม และวฒันธรรม ควรให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม รวมถึง
การมีส่วนร่วมขององค์กรทอ้งถ่ิน เอกชน ประชาชนทัว่ไปในดา้นการลงทุน การผลิตสินคา้ บริการ ควรมีการ
ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของแต่ละพื้นท่ีท่องเท่ียวในทุกมิติ(เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม) 
เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ ควรให้ความส าคญัในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์กรท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากร การบริการ การแลกเปล่ียนความรู้วฒันธรรมชุมชนใน
กระบวนการท่องเท่ียว ควรส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวจะท าให้ทศันียภาพของ
แหล่งท่องเท่ียวเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ควรสนบัสนุนพฒันาศกัยภาพของคนโดยการเพิ่มความรู้ ทกัษะ การมี
จิตส านึกในดา้นการจดัการพฒันาการด าเนินธุรกิจท่องเท่ียวและควรสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ในด้านการจดัการพฒันาการท่องเท่ียว อย่างมีอิสระ สามารถจดัเก็บรายได้เพื่อการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวไดด้ว้ยตนเอง โดยให้มีการพฒันาทกัษะการจดัการท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัควรมีการ
จดัระเบียบสถานท่ี การบ ารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ระบบสุขาภิบาล การอ านวยความสะดวก
แก่ผูพ้ิการ ควรมีการน าเสนอวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นสอดคลอ้ง
งานวจิยัของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2530) 

    การส่งเสริมการท่องเทีย่ว  
 การท่องเท่ียวเชิงสงัคม  วฒันธรรม  
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  การ
ประชาสมัพนัธ์  กระบวนการ
ติดต่อส่ือสารและมาตรการและ
กิจกรรมกระตุน้ส่งเสริม  

    นโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์   
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 3. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรส่งเสริมการจดัตั้ งองค์การพฒันาเอกชน  องค์กร
ประชาชน ท่ีดูแลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   ควรให้ความส าคญักบัการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นความจ าเป็นอับดับต้น ในการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน โดยมีการจัดสรร
งบประมาณ บุคลากร ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสม  ควรมีการควบคุมดูแลรักษา จดัการทรัพยากรให้คงสภาพ
เดิมแทไ้วใ้ห้มากท่ีสุด หลีกเล่ียงหรืองดเวน้การท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ่อนไหว ง่ายต่อการถูกกระทบ ฟ้ืนตวัได้
ยากควรมีการค านึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่ มีการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมปรับให้ความสมดุลกบั
รูปแบบ กิจกรรม  ควรน าแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เขา้สู่แผนพฒันาระดบัต่างๆ อย่างมี
ความส าคญั ไดแ้ก่ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาภาค  พร้อมทั้งการจดัสรร กระจาย
งบประมาณอย่างทัว่ถึงควรมีการค านึงถึงการพฒันาด้านการให้การศึกษา สร้างจิตส านึกท่ีดีในการรักษา
ระบบนิเวศร่วมกนัมากวา่การมุ่งเนน้ความเจริญทางเศรษฐกิจ การมีรายไดเ้พียงอยา่งเดียว  ควรให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาโดยให้ประชาชนมีตวัแทนเป็นคณะกรรมการร่วมในทุกระดบั  นอกจากน้ี
ยงัควรให้มีการสร้างพื้นท่ีสีเขียว การปรับปรุงภูมิทศัน์อย่างต่อเน่ือง ควรมีการน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ใหม่ๆ ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว มีการดูแลดา้นสุขาภิบาลสอดคลอ้ง
งานวจิยัของรวกิา  หอมเศรษฐี ( 2547) 
 4. การส่งเสริมการท่องเท่ียวดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีการจดัการท าเวบ็ไซตเ์พื่อให้ขอ้มูลทางดา้น
การท่องเท่ียวในจงัหวดัท่ีสมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั การติดตั้งป้ายแสดงขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวภายในจงัหวดัดีใน
ระดบัหน่ึง ควรมีการจดัท าขอ้มูลข่าวสาร  การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ควรมีการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางการท่องเท่ียวระหวา่งหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการพฒันาระบบการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวอย่างกว้างขวางอย่างทั่วถึง เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว มีการ
ประชาสัมพนัธ์เส้นทางท่องเท่ียวไปยงัหน่วยงานต่างๆนอกจากน้ีควรมีการประชาสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ต
และโซเชียวมีเดียอย่างหลากหลายเพื่อเขา้ถึงได้สะดวกสอดคล้องงานวิจยัของวิไลลกัษณ์  สุวจิตตานนท ์
(2532) 
 5. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกระบวนการติดต่อส่ือสาร ควรการก าหนดขั้นตอน ความสะดวก  
ให้กบันกัท่องเท่ียวในการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ ให้ไดข้อ้มูลยอ้นหลงัทนัที 
ควรมีการดูแล  ติดตามผลการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวท าการบริการดา้นการท่องเท่ียวมีคุณภาพมาก
ยิง่ข้ึน  ควรสร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรภาคบริการของจงัหวดัให้เห็นความส าคญัของคุณภาพ มาตรฐานการ
บริการนกัท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรเพื่อให้เห็นถึงความส าคญั
มาตรฐานการบริการนกัท่องเท่ียว ควรมีการประสานใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียว มีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดับริการการท่องเท่ียว นอกจากน้ี ควรมีการเพิ่มหมายเลขโทรศพัทเ์พื่อสอบถาม
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ขอ้มูลการท่องเท่ียว การเพิ่มสัญญาณwifiในแหล่งท่องเท่ียวส าคญั บริการสอบถามขอ้มูลเส้นทางท่องเท่ียว
ในจุดส าคญั การพฒันาระบบการโทรคมนาคม 3G สอดคลอ้งงานวิจยัของคณะกรรมการการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (2541) 

 6. การส่งเสริมการท่องเท่ียวดา้นมาตรการและกิจกรรมกระตุน้ หากมีการสร้างกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวบริเวณแหล่งท่องเท่ียวจะท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวเกิดความน่าสนใจเพิ่มข้ึน   ควรมีการจดักิจกรรมเพื่อ
สร้างความรับรู้ตระหนักในความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอ ควรจดัให้มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก  การบริการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัทรัพยากร ควรสร้างบรรยากาศการท่องเท่ียวท่ีให้
ความมั่นใจ ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ควรพัฒนา  ปรับปรุง  ให้การเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว
สะดวกสบาย  เช่น  ถนน  ยานพาหนะ ควรมีการจดัระเบียบธุรกิจ  เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยัให้กบั
นกัท่องเท่ียว  โดยเน้นการบงัคบัการใช้กฎหมายกบัธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้ง  โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพกัแรม ธุรกิจน า
เท่ียว ควรมีการใช้กฎหมายในการควบคุม  ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวอย่างเคร่งครัด
โดยเน้นการแนะน า   ตกัเตือน  สร้างวินัยการท่องเท่ียวควบคู่ไปด้วยและ นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่า
จงัหวดัควรมีการสนบัสนุนการศึกษา  วิจยั  ประเมินผล  การพฒันาอยา่งรอบดา้น เพื่อก าหนดแนวทางการ
จดัการ การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงแผนอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากน้ี ควรมีการจดักิจกรรมท่ีบอกถึง
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ควรมีมาตรการยกระดบัสินคา้ทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพมากข้ึน และควรมีการตั้งศูนย์
จ  าหน่ายมะขามและของดีเมืองเพชรบูรณ์สอดคล้องงานวิจยัของ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (ระบบ
ออนไลน์) แหล่งท่ีมา  

 7.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศมีความสัมพนัธ์กบันโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์แตกต่างกนั 
 8.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบันโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนันโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์แตกต่างกนั 
 9.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบันโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ นโยบายภาครัฐกบั
การส่งเสริมการทอ่งเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์แตกต่างกนั 
 10.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบันโยบายภาครัฐกบัการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีนโยบายภาครัฐ
กบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์แตกต่างกนั 
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 11.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบันโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนัมีนโยบายภาครัฐกบัการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบูรณ์แตกต่างกนั 
 12.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์มี
ความสัมพนัธ์กบันโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสังคมและวฒันธรรม 
ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดา้นการประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การท่องเท่ียวดา้นกระบวนการ ติดต่อส่ือสาร การส่งเสริมการท่องเท่ียวดา้นมาตรการและกิจกรรมกระตุน้  
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
             1. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสังคม และวฒันธรรม นักท่องเท่ียวตอ้งการให้มีการจดัระเบียบ
สถานท่ี ควรมีการบ ารุงรักษาแหล่งวฒันธรรม การบริหารจดัการสุขาภิบาลท่ีดี ควรมีการอ านวยความสะดวก
แก่ผูพ้ิการในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ควรมีการน าเสนอวฒันธรรมท้องถ่ินมากข้ึน ควรมีการรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากข้ึน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา รวมถึง
หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน ควรเขา้มีส่วนร่วมในการพฒันา อีกทั้งอาจใชท้ฤษฎีแผนแม่บทในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของประเทศใน เป้าหมายท่ี 2  ปี พ.ศ. 2541-2546 “เท่ียวไทย....รักษ์ไทย” เป็นการก าหนดให้การ
พฒันาการท่องเท่ียวไทย ไปในทิศทางท่ีช่วยอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืได ้ 

 2. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ นกัท่องเท่ียวตอ้งการให้มีการสร้างพื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน มาก 
ควรมีการปรับปรุงภูมิทศัน์อยา่งต่อเน่ือง ควรมีการน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหม่ๆ ควรให้ชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ควรมีการดูแลดา้นสุขาภิบาลมากข้ึน ดงันั้น จึงควรมีมาตรการ
สร้างจิตส านึกใหน้กัท่องเท่ียว รวมถึงบุคคลในทอ้งท่ีมีความตระหนกั ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
น้ี อาจใช้ทฤษฎีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการท่องเท่ียวรูปแบบต่าง ๆมา
ปรับปรุงในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้

  3. การส่งเสริมการท่องเท่ียวดา้นการประชาสัมพนัธ์ นกัท่องเท่ียว ตอ้งการใหมี้การประชาสัมพนัธ์
ทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ควรมีการประชาสัมพนัธ์ทางโซเชียลมีเดีย เช่น facebook twitter  และควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้ขา้ถึงไดง่้าย 

 4. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกระบวนการติดต่อส่ือสาร นกัท่องเท่ียว ตอ้งการให้มีการเพิ่ม
หมายเลขโทรศพัทเ์พื่อสอบถามขอ้มูลการท่องเท่ียว ควรมีการเพิ่มสัญญาณ wifi ในแหล่งท่องเท่ียวส าคญั 
ควรมีบริการสอบถามขอ้มูลเส้นทางท่องเท่ียวในจุดส าคญั ควรพฒันาระบบการโทรคมนาคม 3G  

 5. การส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านมาตรการและกิจกรรมกระตุน้ นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่า 
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ตอ้งการให้เพิ่มมาตรการดา้นความปลอดภยัมากข้ึน ควรมีการจดักิจกรรมท่ีบอกถึงเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
ควรมีมาตรการยกระดบัสินคา้ทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพมากข้ึนควรมีการตั้งศูนยจ์  าหน่ายมะขามและของดีเมือง
เพชรบูรณ์  
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 ศึกษาเฉพาะกรณ ีพฤติกรรมการรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทีม่าเทีย่วจังหวดั
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Abstract: The objectives of this research were 1) to study behaviors to prevent for covid-19 of 

Caregivers  and 2) to study the relationship of health belief model with behaviors to prevent  covid-

19.  The research model was a descriptive research and a cross-sectional study. The sample was 

caregivers with disabilities in the Protection and Development Center for the Disabled Nonthaburi 

Province, by using the inclusion criteria and the exclusion criteria were 252 people. The research 

instrument was a questionnaire which were divided into 4 parts. The quality of the tool was checked 

by 5 experts with the conformity index was 0.91. The statistics used for the data analysis were 

frequency,percentage, mean, standard deviation, and Peason correlation analysis. 

The results of the research found that most of the samples were female 98.41%, were in the 

43-50 age group 39.7%, most education Lower than high school/vocational, most education Lower 

than high school/vocational 92.9%, most of the occupation are caregivers with disabilities, income 

less than 15,000 baht and health condition  no underlying disease. The results of the correlation 

analysis revealed that ; Genders correlated with occupation (29.1%), age correlated with health status 

(32.6%) , education was correlated with income (75.3%), education and income were related to 

perceived benefit of the treatment (11.8%, 12.7%), respectively, the perceived benefit of the treatment 

was related to the perceived severity of the disease (10.1), most caregivers  with disabilities 

Preventive behaviors against COVID-19 High level ( ̅=2.92, S.D = 0.78), especially with yourself or 

family members if you have fever, cough, runny nose, sore throat, dyspnea and she will stop working 

and rush to see a doctor it was a high level of behavior ( ̅ =2.99, S.D = 0.89).  

 

Key words :    Health belief model, behavior, Covid-19   
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ความสัมพนัธ์ของแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพกบัพฤติกรรมป้องกนัโรคโควดิ-19  
ของผู้ดูแลคนพกิารจังหวดันนทบุรี 

 

พิมพา เคนค าภา1, วชัราภรณ์ ฉุนแสนดี2และจรรยา เสียงเสนาะ3 
1นกัศึกษาปริญญาโท (การจดัการระบบสุขภาพ) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
2,3อาจารย,์  สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

 

บทคดัยอ่ :  การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัโรคโควิด-19 ของผูดู้แลคนพิการ 
2) ศึกษาความสัมพนัธ์แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ กบัพฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด -19  รูปแบบการวิจยั 
เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาและศึกษาแบบภาคตดัขวาง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผูดู้แลคนพิการ ในสถาน
คุม้ครองและพฒันาคนพิการ จงัหวดันนทบุรี โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเขา้  และเกณฑ์คดัออก ไดจ้  านวน 252 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 
ท่าน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  0.91 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจยั พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 98.41 อายุมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 43-50 ปี  ร้อยละ 
39.7 การศึกษาส่วนใหญ่ ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 92.9  อาชีพส่วนใหญ่เป็นพ่ีเล้ียงดูแลคนพิการ 
รายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท และ ภาวะสุขภาพ ไม่มีโรคประจ าตวั ผลการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ พบว่า เพศมี
ความสัมพนัธ์กบัอาชีพ (29.1%) อาย ุมีความสัมพนัธ์กบั ภาวะสุขภาพ (32.6%) การศึกษามีความสัมพนัธ์กบั 
รายได้ (75.3%) การศึกษา และรายได้มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาโรค   (11.8%, 
12.7%) ตามล าดบั การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาโรค   มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความรุนแรงของโรค 
(10.1) ผูดู้แลคนพิการส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด-19 อยู่ในระดบัสูง ( ̅ =2.92, S.D = 0.78) 
โดยเฉพาะกบัตนเองหรือสมาชิกในบา้นหากมีอาการไข ้ไอ มีน ้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ จะหยุด
ปฏิบติังาน และรีบไปพบแพทย ์เป็นพฤติกรรมอยูใ่นระดบัสูง ( ̅ =2.99, S.D = 0.89) 
 
ค าส าคัญ:  แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ  พฤติกรรม   โรคโควดิ -19 
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บทน า   
  โรคติดต่ออุบติัใหม่ ระบาดจากเมืองอู่ฮัน่ประเทศจีน  แพร่ระบาดไปสู่ประเทศต่างๆทัว่โลกใน
ขณะน้ี หรือมกัเรียกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) หน่ึงในตระกูลเช้ือไวรัสโคโรนาไดแ้ก่ 
ซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) ท่ีมีการแพร่ระบาดในแถบประเทศเอเชีย  ปี ค.ศ. 2002 
และเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) เม่ือกลางปีค.ศ.2012 ในแถบประเทศตะวนัออก
กลางปี ค.ศ. 2012 เช่นกัน  ซ่ึงทั้งซาร์ส และเมอร์ส เป็นโรคท่ีส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ  ท าให้มี
ผูเ้สียชีวิต จ านวนมาก โดยเช้ือไวรัสโคโรนาดงักล่าวขา้งตน้  ซ่ึงเป็นเช้ือตระกูลเดียวกนักบัโควิด-19 นั้น  
สามารถแพร่กระจายติดต่อเขา้สู่คน ผา่นทางระบบหายใจ โดยการไอ จาม สัมผสัโดยตรงกบัสารคดัหลัง่ เช่น
น ้ ามูก น ้ าลาย  จากการศึกษา ผูติ้ดเช้ือรายหน่ึง สามารถแพร่เช้ือไปสู่คนอ่ืนไดป้ระมาณ 2 - 6 ราย ธีระ 
วรธนารัตน์, (2563) ภายในระยะเวลาไม่นานจ านวนการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว แพร่ระบาดไปในหลายประเทศอยา่งรวดเร็ว  ยอดผูป่้วยติดเช้ือทัว่โลก 300,800,312 ราย 
และเสียชีวิตจ านวน 5,489,717 ราย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2565 ศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค, (2565) แสดงใหเ้ห็นวา่การเสียชีวติจากโรคน้ีมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอยา่งน่าตกใจ 
  ส าหรับในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรค โดยพบผูป่้วยยืนยนัสะสม 2,245,250 ราย มีราย
ใหม่ 5,775 ราย ผู ้ป่วยท่ีรักษาหายแล้ว 2,673 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของผู ้ป่วยทั้ งหมด รักษาอยู่
โรงพยาบาล 37,968 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.72 ของผูป่้วยทั้งหมด เสียชีวิต 11 ศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน 
กรมควบคุมโรค, (2565)  จงัหวดันนทบุรีนั้น ถือเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นมาก  พบ
ผูป่้วยยืนยนัติดเช้ือโรคโควิด - 19 จ  านวน 2,957,956 ราย มีผูป่้วยรายใหม่ 23,618 ราย เสียชีวิต จ านวน 49 
ราย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี, (2565) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ในปัจจุบนัยงัคงมีการ
ตรวจพบผูติ้ดเช้ือรายใหม่ และ มีจ านวนผูเ้สียชีวิตเพิ่มข้ึนรายวนั อตัราการเสียชีวิตสูงท่ีสุดคือผูสู้งอายุท่ีมี
อายุ 80 ปีข้ึนไป รวมถึงคนท่ีมีโรคประจ าตวั คนพิการ คนท่ีเป็นโรคทางเดินหายใจ และโรคความดนัโลหิต
สูง เป็นเป้าหมายหลกัในการควบคุมโรค คือการป้องกนัไม่ให้ผูติ้ดเช้ือแพร่กระจายเช้ือไปยงับุคคลอ่ืน รวม
ไปถึงการป้องกนัตวัเองจากเช้ือโรคของประชาชน 

สอดคล้องกับการรับรู้การป้องกันโรค ตั้งแต่การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคของบุคคล จึง
หลีกเล่ียงต่อการเป็นโรคด้วยการปฏิบติัตาม เพื่อป้องกนัและรักษาสุขภาพท่ีแตกต่างกนั,การรับรู้ความ
รุนแรงของโรค เป็นการประเมินการรับรู้ความรุนแรงของโรค จากปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบของการเกิด
โรค ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได,้การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค เป็น
การท่ีบุคคลแสวงหาวธีิการปฏิบติัให้หายจากโรคหรือป้องกนัไม่ให้เกิดโรค โดยการเช่ือวา่เป็นการกระท าท่ี
ดี มีประโยชน์และเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้นๆอีก และ การรับรู้ต่ออุปสรรคของ
การปฏิบติั เป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้ของบุคคล ต่อการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัของ
บุคคลในแง่ของค่าใช้จ่าย โดยการมารับบริการหรือพฤติกรรมอนามยันั้น บางคร้ังขดักบัอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั (อาภาพร เผา่วฒันา และคณะ, 2554 : 35 ) ทั้งน้ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงเป็น
กิจกรรม ท่ีสังเกตไดห้รือ สังเกตไม่ไดก้็ตาม ลว้นเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้น แสดงออกมาจากภายใน และ
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ภายนอก ในท านองเดียวกนักบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคมกัเน้นเป็นพิเศษส าหรับกลุ่ม
ผูดู้แลคนพิการ 
  ส าหรับจงัหวดันนทบุรี มีคนพิการอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการถูกทอดทิ้ง 
หรือครอบครัวประสบปัญหา ไม่สามารถเล้ียงดูได ้ทั้งชาย และหญิง จ าแนกตามสภาพความพิการ ลว้นอาศยั
อยู่ในสถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ  สังกดักรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้การ
อุปการะเล้ียงดู รักษา ฟ้ืนฟู และพฒันาคนพิการอย่างรอบดา้นจากสาเหตุขา้งตน้ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีตอ้งมี
มาตรการป้องกนัคนพิการท่ีเป็นกลุ่มเปราะบางควบคู่กบัผูดู้แลคนพิการ ไดแ้ก่ พี่เล้ียง,นกัสังคมสงเคราะห์, 
นกัพฒันาสังคม, ครูพฒันาการเด็ก, โภชนากร, พยาบาล และนกักายภาพบ าบดั เป็นตน้  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสนใจศึกษา อิทธิพลของการรับรู้แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพต่อ
พฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด- 19 ของผูดู้แลคนพิการ โดยประยุกตใ์ช้(อาภาพร เผ่าวฒันา และคณะ ,2554 : 35 ) ใน
การอธิบายพฤติกรรมการป้องกนัโรคแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health belief model) มาเป็นกรอบ
แนวคิด ซ่ึงเช่ือวา่การรับรู้ของบุคคลเป็นตวับ่งช้ีพฤติกรรมสุขภาพ ใหน้ าไปสู่การปฏิบติั ส่งผลต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคโควิด - 19  ของผูดู้แลเด็กพิการ อนัจะเป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริม และสนบัสนุนให้
ผูดู้แลเด็กพิการมีพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง เพื่อให้ปลอดภยัจากโรคโควิด-19 และน าไปสู่การมีสุขภาพท่ี
ดีของผูดู้แลคนพิการรวมถึงเด็กพิการในสถานคุม้ครองคนพิการต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมป้องกนัโรคของผูดู้แลคนพิการ 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพกบัพฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด -19 ของ

ผูดู้แลคนพิการในสถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ จงัหวดันนทบุรี  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 รูปแบบการวิจยั เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาแบบภาคตดัขวาง 
(Cross-sectional study) ผูว้ิจ ัยได้ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี น ามาประยุกต์ใช้ เพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย  

1) ความรู้ทัว่ไปและสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเช้ือโรคโควดิ- 19 (COVID -19) 
2) แนวคิดของทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ(Health Belief Model) ไดแ้ก่ การรับรู้

โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค  การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรค  การรับรู้ประโยชน์ของ
การป้องกนัการเกิดโรค และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกนัโรค 

3) แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ (Behavior) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากร คือ ผูดู้แลคนพิการ ในสถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ จงัหวดันนทบุรี (ขอ้มูลกองการ
เจา้หนา้ท่ี, 2565) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนไม่มาก จึงเลือกมาทั้งหมด จ านวน  252ราย โดยมีเกณฑใ์น
การคดัเขา้ของกลุ่มตวัอยา่ง (Inclusion criteria) ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. เป็นผูดู้แลคนพิการในสถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ จงัหวดันนทบุรีทั้ง 4 แห่ง 
    2. เป็นผูท่ี้ก าลงัปฏิบติังานสัมผสัใกลชิ้ดคนพิการโดยตรง 
    3.  ยนิดี และเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมท าแบบสอบถามในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

4.  มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ ส่ือสารภาษาไทย และอ่านออกเขียนไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
เกณฑก์ารคดัออก(exclusion criteria) 

1.ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีขณะเก็บขอ้มูล 
 2. ผูท่ี้ไม่ประสงคเ์ขา้ร่วมการวจิยั 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มี 3 

ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพรายได ้และ

ภาวะสุขภาพ จ านวน 5 ขอ้  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้ในแบบแผนสุขภาพ(Health Belief Model)  

แบ่งเป็นรายขอ้ตามล าดบัคือการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค จ านวน 5 ขอ้,การรับรู้ความรุนแรงของการ
เกิดโรคจ านวน 4 ขอ้,  การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัการเกิดโรค จ านวน 6 ขอ้ และการรับรู้อุปสรรค
ของการป้องกนัโรค จ านวน 4 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 19 ขอ้ ขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ลกัษณะค าถามเป็นชนิด 5 ระดบัคะแนน ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  ดงัน้ี รับรู้มากท่ีสุด  รับรู้มาก  
รับรู้ปานกลาง  รับรู้นอ้ย  รับรู้น้อยท่ีสุด  การแปลผลความกวา้งของอนัตรภาคชั้นของค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 
0.80 แลว้น ามาหาค่าเฉล่ียรายขอ้ใชห้ลกัการแปลดงัน้ี (Best,1977) รับรู้มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  (4.21 - 5.00) 
รับรู้มาก มีค่าเท่ากบั  (3.41 - 4.20) รับรู้ปานกลาง มีค่าเท่ากบั (2.61 - 3.40) รับรู้นอ้ย  มีค่าเท่ากบั (1.81 - 
2.60) รับรู้นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั (1.00 - 1.80)   
  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมปฏิบติัในการส่งเสริมป้องกนัโรคโควดิ-19 
ประกอบดว้ยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 3 ระดบัคะแนน จ านวน 14 ขอ้ ดงัน้ี  ปฏิบติั
เป็นประจ า  หมายถึง  ท่านกระท าพฤติกรรมท่ีตรงกบัขอ้ความนั้นเป็นประจ าทุกวนั/ ทุกคร้ัง หรือ 5-7 วนั/
สัปดาห์ (3  คะแนน) ปฏิบติับางคร้ัง  หมายถึง  ท่านกระท าพฤติกรรมท่ีตรงกบัขอ้ความนั้น 2-4 วนั/สัปดาห์ 
(2  คะแนน)  ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  ท่านกระท าพฤติกรรมท่ีตรงกบัขอ้ความนั้น 0-1 วนั/สัปดาห์  (1  
คะแนน)  เกณฑก์ารแปลผลคะแนนพฤติกรรมป้องกนัการติดเช้ือโรคโควดิ-19 โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งระดบั
พฤติกรรมป้องกนัการติดเช้ือโรคโควดิ-19    เป็นแบบอิงเกณฑข์อง Bloom (1971: 45) เป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  
                   มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัสูง     ไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ 80 (2.34 - 3.00 คะแนน) 



 

AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 148-165, July-December 2022 

 

153 
 

 มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ไดค้ะแนนร้อยละ 60-79  (1.67-2.33 คะแนน) 
 มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัต ่า            ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60  (1.00-1.66 คะแนน) 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Object Congruence) คดัเลือกขอ้
รายการท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูดู้แลผูพ้ิการท่ีไม่ใช่พื้นท่ี
ศึกษา จ านวน 30 คน แบบวดัความรู้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (0.91)  

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดท้  าหนงัสือช้ีแจงและขออนุญาตจากมหาวิทยาลยั

ปทุมธานี เพื่อขออนุญาตพื้นท่ีในการท าการวจิยั จากนั้นไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูดู้แลเด็กพิการ
ดว้ยตนเอง 

2.ผูว้จิยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั สิทธ์ิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมวิจยัในคร้ังน้ี 
โดยยดึกลกัการพิทกัษสิ์ทธ์ิของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 

3.น าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความครบถว้นความถูกตอ้งและท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อบรรยายขอ้มูลลกัษณะลกัษณะส่วนบุคคล ของ 
ระดบัการรับรู้ในแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ ของผูดู้แลคนพิการท่ีมี พฤติกรรมการป้องกนัโรคโควิด -19 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ สถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ส่วนที ่1 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 
ตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการแจกแจงความถ่ี และร้อยละของผูดู้แลคนพิการ จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล (n=252)  

ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูดู้แลคนพิการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 4 1.59 
 หญิง 248 98.41 
อาย ุ(ปี) 27-34 38 15.1 
 35-42 79 31.3 
 43-50 100 39.7 
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 51-56 35 13.9 
 Min = 27, Max= 56,  ̅ = 42.28,  S.D = 6.52   
 รวม 252 100 
ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 234 92.9 
 สูงกวา่อนุปริญญา/ปวส. 18 7.1 
 รวม 252 100 
รายได ้ ต ่ากวา่ 15,000 บาท 235 93.3 
 สูงกวา่ 15,000 บาท 17 6.7 
 รวม 252 100 
ภาวะสุขภาพ ไม่มีโรคประจ าตวั 235 93.3 
 มีโรคประจ าตวั 17 6.7 
 รวม 252 100 

 จากตารางท่ี1 พบวา่ ผูดู้แลคนพิการโดยการเรียงขอ้มูลจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ประกอบดว้ย เพศ
หญิง จ านวนมากท่ีสุดคือ 248 คน  ร้อยละ 98.41 เพศชาย จ านวน 4 คน  ร้อยละ 1.59  กลุ่มอายุท่ีมีจ  านวนมาก 
อายุระหว่าง 43-50 ปี จ  านวน 100 คน ร้อยละ 39.7 อายุระหว่าง 35-42 ปี จ  านวน 79 คน ร้อยละ 31.3 อายุ
ระหวา่ง 27-34 ปี จ  านวน 38 คน ร้อยละ 15.1 และท่ีนอ้ยท่ีสุดระหวา่ง  51-56 ปี จ  านวน 35 คน ร้อยละ 13.9 โดย
อายุท่ีมีค่าพิสัยสูงสูด Max= 56,           ̅ = 42.28,  S.D = 6.52  ระดบัการศึกษาท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือต ่า
กวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ  านวน 234 คน ร้อยละ 92.9  การศึกษา สูงกวา่อนุปริญญา/ปวส.จ านวน 18 คน 
ร้อยละ 7.1   รายไดส่้วนใหญ่ของผูดู้แลคนพิการท่ีต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 235 คน  ร้อยละ 93.3  รายได ้สูง
กวา่ 15,000 บาท จ านวน 17 คน ร้อยละ 6.7 
 

ส่วนที ่2 แสดงผลการวเิคราะห์แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพรายดา้นและรายขอ้ (n=252) 

 แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพรายดา้นและรายขอ้   S.D ระดบั 
การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค 

1 กลุ่มเด็กพิการ กลุ่มเด็ก ผูสู้งอาย ุและกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังเป็น
กลุ่มเปราะบาง เส่ียงตอ่การติดเช้ือท่ีมีโรคโควดิ-19 

4.14 0.35 มาก 

2 ผูท่ี้ตอ้งติดต่อกบัคนจ านวนมากและสมัผสักบันกัท่องเท่ียว
บ่อยๆ เส่ียงต่อการติดเช้ือโรคโควดิ-19 

4.25 0.45 มากท่ีสุด 

3 ผูท่ี้กลบัจากพ้ืนท่ีระบาด คือ ผูท่ี้เส่ียงสูงต่อการติดเช้ือ                   4.33 0.46 มากท่ีสุด 
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โรคโควดิ-19 
4 ผูท่ี้เดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั มีโอกาสเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือ

โรคโควดิ-19 
4.31 0.47 มากท่ีสุด 

5 การสวมหนา้กากอนามยั การลา้งมือ การเวน้ระยะห่าง และการ
ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ท าใหป้้องกนัและลดความ
รุนแรงของโรคโควดิ-19 ได ้

4.26 0.46 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวมรายขอ้ 4.25 0.43 มากท่ีสุด 
การรับรู้ความรุนแรงของโรค 

6 ผูติ้ดเช้ือโรคโควดิ-19 ถา้ไดรั้บการรักษาชา้ อาจมีการลม้เหลว
ของระบบทางเดินหายใจ ท าใหเ้สียชีวติได ้

4.17 0.40 มาก 

7 ผูติ้ดเช้ือโรคโควดิ-19 จะมีอาการคลา้ยติดเช้ือไขห้วดัทัว่ไป 
ตั้งแต่ มีไข ้ไอ เจบ็คอ เท่านั้น 

3.83 0.53 มาก 

8 ผูท่ี้เป็นโรคปอดเร้ือรัง หากติดเช้ือโรคโควดิ-19 อาจท าใหเ้กิด
การติดเช้ืออยา่งรวดเร็ว และรุนแรง จนถึงแก่ชีวติได ้

4.23 0.43 มากท่ีสุด 

9 ผูติ้ดเช้ือโรคโควดิ-19 อาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพ 
หรือภาวะ Long COVID 

4.28 0.46 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวมรายขอ้ 4.12 0.45 มาก 
การรับรู้ประโยชนข์องการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการเกิดโรค 

10 การลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่ หรือเจล แอลกอฮอล ์เป็นการลด
ความเส่ียงจากการติดเช้ือโรคโควดิ-19 

4.32 0.47 มากท่ีสุด 

11 การใส่หนา้กากอนามยั ขณะปฏิบติังานหรือตอ้งออกนอก
บา้น จะช่วยลดความเส่ียงจากการติดเช้ือโรคโควดิ-19 

4.30 0.47 มากท่ีสุด 

12 การหลีกเล่ียงไปในสถานท่ีแออดั และรักษาระยะห่าง 1-2 
เมตร ช่วยลดความเส่ียงในการติดเช้ือโรคโควดิ-19 

4.33 0.48 มากท่ีสุด 

13 การงดกิจกรรมในแหล่งท่ีมีคนไปชุมนุมกนั เป็นการลดความ
เส่ียงในการติดเช้ือโรคโควดิ-19 

4.34 0.49 มากท่ีสุด 

14 การลดความเส่ียงจากการติดเช้ือโรคโควดิ-19 คือ การกกัตวัผู ้
ท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคโควดิ-19 

4.28 0.47 มากท่ีสุด 

15 การติดตามข่าวสาร และการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-
19ท าใหรู้้เท่าทนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

4.25 0.43 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวมรายขอ้ 4.30 0.46 มากท่ีสุด 
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการเกิดโรค 

16 การรับประทานอาหารท่ีร้อน หรือปรุงสุกใหม่ทุกม้ือเป็น
เร่ืองท่ีท าไดย้าก 

4.06 0.66 มากท่ีสุด 
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17 การใส่หนา้กากอนามยั ท าใหห้ายใจล าบาก ไม่สะดวกในการ
ท างาน ท าใหส้ิ้นเปลืองและหายใจล าบาก 

1.76 0.42 นอ้ยท่ีสุด 

18 การระมดัระวงัโดยไม่เอามือไปจบัใบหนา้ จมูก และปาก ท า
ไดย้าก เน่ืองจากไม่เคยชิน 

1.79 0.40 นอ้ยท่ีสุด 

19 การตรวจหาเช้ือโรคโควดิ-19 ในกลุ่มเส่ียง ท าใหเ้สียเวลา
และรัฐตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 

1.77 0.41 นอ้ยท่ีสุด 

เฉลีย่รวมรายข้อ 2.34 0.47 น้อย 

ค่าเฉลีย่รวมทุกด้าน 3.84 0.45 มาก 

จากตารางท่ี  2 พบวา่ ผูดู้แลคนพิการใหค้วามส าคญักบัแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพโดยมีค่าเฉล่ีย
รวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ =3.84, S.D = 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ ผูดู้แลคนพิการให้
ความส าคญัสูงสุดไดแ้ก่ พบวา่ ผูดู้แลคนพิการมีการรับรู้มากท่ีสุด คือ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัเพื่อ
ป้องกนัการเกิดโรคอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( ̅=4.30, S.D = 0.46)ในขอ้ท่ี13   การงดกิจกรรมในแหล่งท่ีมีคน
ไปชุมนุมกนั เป็นการลดความเส่ียงในการติดเช้ือโรคโควิด-19 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅=4.30, S.D = 0.49) 
รองลงมาไดแ้ก่  การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅=4.25, S.D = 0.43) การรับรู้
ความรุนแรงของโรคในระดบัมาก  ( ̅=4.30, S.D = 0.46 และนอ้ยท่ีสุดคือ  การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติั
เพื่อป้องกนัการเกิดโรคอยูใ่นระดบันอ้ย ( ̅=2.34, S.D = 0.47) โดยเฉพาะขอ้ท่ี17 การใส่หนา้กากอนามยั ท า
ใหห้ายใจล าบาก ไม่สะดวกในการท างาน ท าใหส้ิ้นเปลืองและหายใจล าบาก มีระดบันอ้ยท่ีสุด( ̅=1.76, S.D 
= 0.42) จากการวเิคราะห์การรับรู้ในแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพของผูดู้แลคนพิการ สามารถแสดงผลดงั
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉล่ียรวมรายดา้นของแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพของผูดู้แล
คนพิการ (n =252) 

สรุปแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพรายดา้น  ̅ S.D ระดบัการรับรู้ 
ดา้นการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค 4.31 0.42 รับรู้มากท่ีสุด 
ดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค   4.26 0.33 รับรู้มากท่ีสุด 
ดา้นการรับรู้ความรุนแรงของโรค 4.13 0.31 รับรู้มาก 
ดา้นการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการเกิดโรค 2.35 0.24 รับรู้นอ้ย 

รวม 3.85 0.22 รับรู้มาก 

จากตารางท่ี  3 พบวา่ แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพในภาพรวม ผูดู้แลคนพิการใหค้วามส าคญัใน

การรับรู้มาก( ̅ =3.85, S.D = 0.22) แต่เม่ือพิจารณารายดา้นผูดู้แลคนพิการใหค้วามส าคญัสูงสุดคือ ดา้นการ

รับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรคมีระดบัการรับรู้มาก ( ̅ =3.84, S.D. = 0.45) และให้



 

AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 148-165, July-December 2022 

 

157 
 

ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเกิดโรค อยูใ่นระดบัการรับรู้

นอ้ย ( ̅ =2.35, S.D. = 0.24) 

ตารางท่ี 4 จ  านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดบัการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค, การรับรู้ความรุนแรงของ

การเกิดโรค, การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเกิดโรค และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติั

เพื่อป้องกนัการเกิดโรคโควดิ-19 (n= 252) 

แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพรายดา้น จ านวน ร้อยละ 
การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค   
 ระดบัสูง (20 คะแนนข้ึนไป) 247 98 
 ระดบัปานกลาง (15-19 คะแนน) 5 2 
 ระดบัต ่า ( ต ่ากวา่ 15 คะแนน) 0 0 
(Mean = 4.26, Median = 4.00, Min = 3.80, Max = 5)   
การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรค   
 ระดบัสูง (20 คะแนนข้ึนไป) 252 100 
 ระดบัปานกลาง (15-19 คะแนน) 0 0 
 ระดบัต ่า ( ต ่ากวา่ 15 คะแนน) 0 0 
(Mean = 4.13, Median = 4.00, Min = 3.50, Max = 5)   
การรับรู้ประโยชนข์องการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการเกิดโรค   
 ระดบัสูง (20 คะแนนข้ึนไป) 247 98 
 ระดบัปานกลาง (15-19 คะแนน) 5 2 
 ระดบัต ่า ( ต ่ากวา่ 15 คะแนน) 0 0 
(Mean = 4.30, Median = 4.00, Min = 3.50, Max = 5)   
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคโควดิ-19   
 ระดบัสูง (20 คะแนนข้ึนไป) 0 0 
 ระดบัปานกลาง (15-19 คะแนน) 0 0 
 ระดบัต ่า ( ต ่ากวา่ 15 คะแนน) 252 100 
(Mean = 2.43, Median = 2.5, Min = 1.50, Max = 2.70)   

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดบัความรู้ การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิด
โรค, การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรค, การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเกิดโรค และการรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเกิดโรคโควดิ-19  พบวา่ รายดา้นการรับรู้ของแบบแผนความเช่ือดา้น
สุขภาพ ท่ีผูดู้แลคนพกิารไดค้ะแนนมากท่ีสุด คือ การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรค (ร้อยละ 100) รองลงมา
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คือ การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค (ร้อยละ98) และขอ้ท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ การรับรู้อุปสรรคของ
การปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเกิดโรค (ร้อยละ 100)  
ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมป้องกนัโรคโควดิ-19 ของผูดู้แลคนพิการ 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉล่ียรายขอ้ของพฤติกรรมการป้องกนัโรคโควดิ-19 (n= 252) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการป้องกนัโรคโควดิ-19  ̅ S.D ระดบัพฤติกรรม 
1.สวมถุงมือทุกคร้ังเม่ือตกัอาหาร และน าไปป้อนใหค้นพิการ 2.65 0.60 ระดบัสูง 
2. น าอาหารท่ีสะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ ใหค้นพิการรับประทาน 2.96 0.20 ระดบัสูง 
3. แยกภาชนะอาหาร เช่น จาน ชาม ชอ้น แกว้ และของใชส่้วนตวั ใหก้บั
คนพิการ 

2.96 0.20 ระดบัสูง 

4.ใชเ้จลแอลกอฮอลลู์บมือ หรือลา้งมือดว้ยน ้ าสะอาดทุกคร้ังอยา่งนอ้ย      
    20 วนิาที หลงัจากสมัผสัส่ิงของ ท่ีอาจปนเป้ือนเช้ือโรค หรือก่อน    
     ป้อนอาหารใหค้นพิการ 2.95 0.21 ระดบัสูง 
5. ใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ทุกคร้ังเม่ืออยูใ่กลชิ้ดกบัคน    

     พิการ หรือเม่ือเดินทางไปในพ้ืนท่ีเส่ียง เช่น ตลาดนดั ตลาดสด ร้าน    
     สะดวกซ้ือ หา้งสรรพสินคา้ 2.96 0.20 ระดบัสูง 
6. หลีกเล่ียงการเขา้ไปในสถานท่ีท่ีมีฝงูชนมากๆ เช่น หา้งสรรพสินคา้    
โรงภาพยนตร์ ผบั ร้านเหลา้ 2.94 0.24 ระดบัสูง 
7. เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร เม่ือพดูคุยกบัผูอ่ื้น หรือบุคคลท่ีสงสยัวา่เป็น    
ผูป่้วยติดเช้ือโรคโควดิ-19 2.96 0.20 ระดบัสูง 
8. ไม่สมัผสัมือกบัคนแปลกหนา้ หรือผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด 2.97 0.18 ระดบัสูง 
9. ใชผ้า้ปิดปากหรือจมูกเม่ือไอหรือจามทุกคร้ัง 2.98 0.14 ระดบัสูง 
10.หลีกเล่ียงการสมัผสัผูป่้วย ไม่อยูใ่กลชิ้ดผูป่้วยท่ีมีอาการไอ จาม 
หรือมีน ้ ามูกไหล เหน่ือยหอบ เจบ็คอ 

2.98 0.13 ระดบัสูง 

11. พกัผอ่นอยูใ่นบา้นและออกก าลงักายทุกวนัอยา่งสม ่าเสมอ 2.65 0.48 ระดบัสูง 
12. ท่านหรือสมาชิกในบา้นมีอาการเป็นไข ้ไอ มีน ้ ามูก เจบ็คอ หายใจ 
     เหน่ือยหอบ จะหยดุปฏิบติังาน และรีบไปพบแพทย ์

2.99 0.89 ระดบัสูง 

13. ท่านสงสยับุคคลชุมชน อาจไดรั้บเช้ือโรคโควดิ-19  จึงรีบแจง้ 
     บุคลากรทางการแพทยท์ราบเพ่ือใหก้ารดูแลรักษาต่อไป 

2.98 0.14 ระดบัสูง 

14.ท่านจดัเก็บหนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ลว้ โดยการมว้นหรือ 
      ห่อใหมิ้ดชิดก่อนท้ิงลงถงัขยะ 

2.95 0.22 ระดบัสูง 

                                           ค่าเฉลีย่รวม 2.92 0.78 ระดบัสูง 
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จากตารางท่ี  5 พบวา่ ผูดู้แลคนพิการให้ความส าคญักบัพฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีมีค่าเฉล่ียรวม อยู่
ในระดบัสูง ( ̅ =2.92, S.D = 0.78) เม่ือพิจารณารายขอ้ ปรากฏวา่ผูดู้แลคนพิการใหค้วามส าคญัสูงสุด กบัขอ้
12 ท่านหรือสมาชิกในบา้นมีอาการเป็นไข ้ไอ มีน ้ามูก เจบ็คอ หายใจเหน่ือยหอบ จะหยุดปฏิบติังาน และรีบ
ไปพบแพทย ์เป็นพฤติกรรมอยูใ่นระดบัสูง ( ̅ =2.99, S.D = 0.89) รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 9 การใชผ้า้ปิดปาก
หรือจมูกเม่ือไอหรือจามทุกคร้ัง ซ่ึงมีพฤติกรรมป้องกนัในระดบัสูง ( ̅ =2.98, S.D = 0.14) ขอ้ 10.หลีกเล่ียง
การสัมผสัผูป่้วย ไม่อยูใ่กลชิ้ดผูป่้วยท่ีมีอาการไอ จามการใชผ้า้ปิดปากหรือจมูกเม่ือไอหรือจามทุกคร้ัง หรือ
มีน ้ามูกไหล เหน่ือยหอบ เจบ็คอซ่ึงมีพฤติกรรมป้องกนัในระดบัสูง ( ̅ =2.98, S.D = 0.13) ขอ้13 ท่านสงสัย
บุคคลชุมชน อาจไดรั้บเช้ือโรคโควดิ-19  จึงรีบแจง้ บุคลากรทางการแพทยท์ราบเพื่อให้การดูแลรักษาต่อไป 
ซ่ึงมีพฤติกรรมป้องกนัในระดบัสูง ( ̅ =2.98, S.D = 0.14)  ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมป้องกนัโรคนอ้ย
ท่ีสุดคือ ข้อ 1 สวมถุงมือทุกคร้ังเม่ือตกัอาหาร และน าไปป้อนให้คนพิการ ซ่ึงมีพฤติกรรมป้องกันใน
ระดบัสูง ( ̅ =2.65, S.D = 0.60) และขอ้ 11 พกัผอ่นอยูใ่นบา้นและออกก าลงักายทุกวนัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงมี
พฤติกรรมป้องกนัในระดบัสูง ( ̅ =2.65, S.D = 0.48) 
 
ส่วนท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล กบัแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ 
ตารางที่ 6 ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ กบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลจ าแนกตาม อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ภาวะ

สุขภาพ 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะปัจจยัส่วน

บุคคล 

 (r) P   (r) P   (r) P   (r) P   (r) P  

อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ ภาวะสุขภาพ 

เพศ -.097 .125 -.034 .593 -

.291** 

.000 -.052 .409 .034 .589 

       จากตารางท่ี 6 พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัเพศ คือ อาชีพของผูดู้แลเด็กพิการ(29.1)** 
 

ตารางท่ี 7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลจ าแนกตาม การศึกษา อาชีพ รายได ้ภาวะสุขภาพ 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะปัจจยัส่วน

บุคคล 

 (r) P   (r) P   (r) P   (r) P  

การศึกษา อาชีพ รายได ้ ภาวะสุขภาพ 

อาย ุ -.093 .141 .049 .437 -.029 .651 .326** .000 
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         จากตารางท่ี   7  พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัอาย ุคือ ภาวะสุขภาพของผูดู้แลเด็กพิการ
(32.6)** 

ตารางท่ี  8   ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล
ระหวา่งการศึกษา อาชีพ กบั อาชีพ รายได ้ภาวะสุขภาพ 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

 (r) P   (r) P   (r) P  

อาชีพ รายได ้ ภาวะสุขภาพ 

การศึกษา -.093 .151 .753 .000 -.103 .104 

 รายได ้ ภาวะสุขภาพ 

อาชีพ .053 .400 -.013 .834 

       จากตารางท่ี   8  พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัการศึกษาคือรายไดผู้ข้องดูแลเด็กพิการ
(75.3)** 

ตารางท่ี 9    ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพรายขอ้ 

แบบแผนความเช่ือ
ดา้นสุขภาพ 

 (r) P   (r) P   (r) P   (r) P   (r) P   (r) P  

เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ ภาวะสุขภาพ 

การ รับ รู้ โอก าส

เส่ียงของการเป็น
โรค   

..070 .240 -.051 .308 -.091 .125 .028 .640 .017 .770 -.054 .364 

ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม
รุนแรงของโรค    

-.084 .131 .053 .254 .115 .037. .055 .316 .056 .313 -.084 .129 

การรับรู้ประโยชน์
ของการรักษา   

-.030 .609 .000 .352 .118* .039 .052 .365 .127* .027 -.111 .056 

การรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบติั 

-.063 .259 .013 .782 -.026 .642 .068 .222 -.017 .761 -.047 .401 

         จากตารางท่ี 9    พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีสัมพนัธ์กับแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ คือ
การศึกษา และรายไดข้องผูดู้แลเด็กพิการกบัการรับรู้ประโยชน์ของการรักษา   (11.8, 12.7)*  
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ตารางท่ี 10    ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพรายขอ้ 
แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพรายดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค   r p 

การรับรู้ความรุนแรงของโรค    .046 .382 
การรับรู้ประโยชน์ของการรักษา   .101 .067 
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติั -.056 .297 

      จากตารางท่ี  10   พบวา่ แบบแผนความเช่ือดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ ของผูดู้แลเด็กพิการ  

ตารางท่ี 11    ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพรายดา้น 
แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพรายขอ้การรับรู้ประโยชน์ของการรักษา   r p 

การรับรู้ความรุนแรงของโรค    .101* .049 
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติั .000 .999 
             จากตารางท่ี  11   พบว่า แบบแผนความเช่ือด้านการรับรู้ประโยชน์ของการรักษา   ท่ีสัมพนัธ์กบั
แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ คือการรับรู้ความรุนแรงของโรค ของผูดู้แลเด็กพิการ (10.1)*  
ตารางท่ี 12    ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพกบั
พฤติกรรมป้องกนัโรคโควดิ-19 
พฤติกรรมป้องกนัโรคโควดิ-19 r p 
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
เพศ -.048 .440 
อาย ุ .037 .477 
ระดบัการศึกษา -.096 .116 
อาชีพ .010 .867 
รายได ้ -.062 .314 
ภาวะสุขภาพ -.046 .452 
แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ 
การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค   .079 .176 
การรับรู้ความรุนแรงของโรค    .024 .662 
การรับรู้ประโยชน์ของการรักษา   .027 .629 
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติั .051 .349 

         จากตารางท่ี 12   พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลและแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพไม่พบนยัส าคญั
ทางสถิติกบัพฤติกรรมป้องกนัโรคโควดิ-19ของผูดู้แลเด็กพิการ  
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อภิปรายผลการวจัิย (Discussion) 
 ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลและแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพในภาพรวมซ่ึงเป็นตวั
แปรตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีเป็นพฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด-19 ของผูดู้แลเด็กพิการ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ จ านวนแบบสอบถามและกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนไม่มากเพี่ยงพอ  จ านวนขอ้มูลอาจนอ้ยหรือ
ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจดัเก็บมีการแจกแจงความถ่ีแตกต่างกนักอปรกบัมีความผนัผวนสูง  ดว้ยเหตุน้ีจึง
ยงัไม่เพียงพอท่ีจะระบุไดว้่า ทั้งสามปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด-19 มีความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นตรงหรือไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย  แต่เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ พบว่าเพศมี
ความสัมพนัธ์กบัอาชีพของผูดู้แลเด็กพิการ(29.1)**ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัขอ้มูลการแจกแจงความถ่ี
จากแบบสอบถามท่ีมี เพศหญิงมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.41   จากการวิเคราะห์ อายุ มี
ความสัมพนัธ์กบั ภาวะสุขภาพของผูดู้แลเด็กพิการ(32.6)** จากการวิเคราะห์ อายุ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 43-50 
ปี คิดเป็น ร้อยละ 39.7 ระดบัการศึกษาท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 92.9  การศึกษามีความสัมพนัธ์กบั รายไดผู้ข้องดูแลเด็กพิการ(75.3)** การศึกษา และรายไดย้งัมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาโรค   (11.8, 12.7)* ตามล าดบั การรับรู้ประโยชน์ของการ
รักษา   มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความรุนแรงของโรค ของผูดู้แลเด็กพิการ (10.1)* 

ผลการวจิยั พบวา่ ผูดู้แลคนพิการเป็นเพศหญิง ท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.41 ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มอายรุะหวา่ง 43-50 ปี คิดเป็น ร้อยละ 39.7 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 92.9 รายไดส่้วนใหญ่ของผูดู้แลคนพิการท่ีต ่ากวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 93.3ผูดู้แลคนพิการใหค้วามส าคญักบัแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ 
=3.84, S.D = 0.45) ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั(ปณิธาน กระสังขแ์ละคณะ,2564:110) กล่าววา่ จากการศึกษา
พฤติกรรมการปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคโควิด-19  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบติัตน
ในการป้องกนัโรคอยู่ในระดบัปฏิบติัถูกตอ้งมาก สัมพนัธ์กบั( อาภาพร เผา่วฒันา และคณะ ,2554 : 35 ) ได้
กล่าววา่ ประชาชนต่างหนัมาใหค้วามสนใจแบบแผนดา้นสุขภาพในแง่ของการส่งเสริมป้องกนัโรคมากข้ึน เม่ือ
พิจารณารายดา้นผูดู้แลคนพิการให้ความส าคญัสูงสุดคือ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกนั
โรคมีระดบัการรับรู้มาก ( ̅ =3.84, S.D. = 0.45)               

 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ ผูดู้แลคนพิการให้ความส าคญัสูงสุดไดแ้ก่ พบว่า ผูดู้แลคนพิการมี
การรับรู้มากท่ีสุด คือ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรคอยู่ในระดับมากท่ีสุด
( ̅=4.30, S.D = 0.46)ในขอ้ท่ี13   การงดกิจกรรมในแหล่งท่ีมีคนไปชุมนุมกนั เป็นการลดความเส่ียงในการ
ติดเช้ือโรคโควิด-19 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅=4.30, S.D = 0.49)  เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัลกัษณะ
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ส่วนบุคคลในแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพทั้งส่ีดา้นต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด-19 พบว่า ผูดู้แลคน
พิการใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคในภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั( 
กิตติพร เนาวสุ์วรรณและคณะ, 2563) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้ความรุนแรงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ขอ
งอสม.อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสัมพนัธ์กบั          (วิญญ์ทญัญู บุญทนั  และคณะ, 2563) ไดอ้ธิบายไวว้่า 
ผูสู้งอายไุทย  มีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อยู่
ในระดบัดี โดยไปในทิศทางเดียวกบั ( นภชา สิงห์วีรธรรม และคณะ, 2563) ท่ีไดศึ้กษาพบว่า  การรับรู้
โอกาสเส่ียงจากการปฏิบติังานและการรับรู้ความรุนแรงของโรค COVID-19 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอด
รับกบั( อาภาพร เผา่วฒันา และคณะ ,2554 : 35 ) ไดก้ล่าววา่ ประชาชนต่างหนัมาให้ความสนใจแบบแผนดา้น
สุขภาพในแง่ของการส่งเสริมป้องกันโรคมากข้ึน และไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาการรับรู้ความ     
โดยเฉพาะหากมี อาการไข ้ไอ มีน ้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ จะหยุดปฏิบติังาน และรีบไปพบแพทย ์ 
รองลงมาคือ การใชผ้า้ปิดปากหรือจมูกเม่ือไอหรือจามทุกคร้ัง  ถดัมาหลีกเล่ียงการสัมผสัผูป่้วย ไม่อยูใ่กลชิ้ด
ผูป่้วยท่ีมีอาการไอ จามการใชผ้า้ปิดปากหรือจมูกเม่ือไอหรือจามทุกคร้ัง หรือมีน ้ ามูกไหล เหน่ือยหอบ เจ็บ
คอ  ขอ้ต่อมาเม่ือสงสัยบุคคลชุมชน อาจได้รับเช้ือโรคโควิด-19  จะรีบแจง้ บุคลากรทางการแพทยท์ราบ
เพื่อใหก้ารดูแลรักษาตามล าดบั ซ่ึงพฤติกรรมป้องกนัโรคโควดิ-19 ของผูดู้แลคนพิการ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีมี
เป้าหมายหลกัในการควบคุมโรค คือการป้องกนัไม่ให้ผูติ้ดเช้ือแพร่กระจายเช้ือไปยงักลุ่มเส่ียง รวมทั้งเป็น
การป้องกนัตวัเองจากการติดเช้ือโควิด-19ดว้ย ตลอดจนการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามมาตรการส าคญัในการ
ป้องกนัการติดเช้ือ และการแพร่กระจายเช้ือโรคโควดิ-19 ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ทุกคนปฏิบติัคือ 
ลา้งมือ สวมหนา้กาก  เวน้ระยะห่าง  ท าความสะอาด และไม่ไปในท่ีแออดั(ศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค, 2565) 

 

บทสรุป (Conclusion) 
    ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพกบัพฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด-19 ของ
ผูดู้แลคนพิการในสถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ จงัหวดันนทบุรี   พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัอาชีพของ
ผูดู้แลเด็กพิการ(29.1)** อายุ มีความสัมพันธ์กับ ภาวะสุขภาพของผู ้ดูแลเด็กพิการ(32.6)**  การศึกษามี
ความสมัพนัธ์กบั รายไดผู้ข้องดูแลเดก็พิการ(75.3)** การศึกษา และรายไดย้งัมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ประโยชน์
ของการรักษาโรค   (11.8, 12.7)* ตามล าดบั การรับรู้ประโยชน์ของการรักษา   มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความ
รุนแรงของโรค ของผูดู้แลเด็กพิการ (10.1)* ผูดู้แลคนพิการส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด-19 อยู่ใน
ระดบัสูง ( ̅ =2.92, S.D = 0.78) เม่ือพิจารณารายขอ้ ปรากฏว่าผูดู้แลคนพิการใหค้วามส าคญัสูงสุด กบัขอ้12 ท่าน
หรือสมาชิกในบา้นมีอาการเป็นไข ้ไอ มีน ้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ จะหยุดปฏิบติังาน และรีบไปพบแพทย ์
เป็นพฤติกรรมอยูใ่นระดบัสูง ( ̅ =2.99, S.D = 0.89) 
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ข้อเสนอแนะ  
1. เพ่ือเป็นการพฒันาต่อยอดผลการวิจยั และแกปั้ญหาสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง ควรศึกษา ส ารวจและวางแผน

ถึงแหล่งขอ้มลูท่ีจะท าการศึกษาวิจยัและน ามาปรับแบบสอบถามเพ่ือจดัหมวดหมู่ กลุ่มปัจจยัลกัษณะส่วนบุคล หรือ
จ านวนของขอ้ค าถามในแบบสอบถามใหมี้สดัส่วนใกลเ้คียงกนั                               

2.เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ของตวัแปรตน้ไดแ้ก่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพกบั

ตวัแปรตามไดแ้ก่ พฤติกรรมการป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีอาจมีความสมัพนัธ์กนัเชิงเสน้ตรงกบัพฤติกรรมป้องกนั

โรคโควิด-19 ไปประยกุตว์ิธีด าเนินการวิจยัโดยใชส้ถิติขั้นสูงเพ่ือใหเ้ห็นความสมัพนัธ์อยา่งสูงท่ีแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัและมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน ร่วมกบัการน าแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพมาปรับใชเ้พ่ือปรับเปล่ียน

พฤติกรรมป้องกนัโรคโควิด-19 อนัจะน าความปลอดภยัและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งผูดู้แลคนพิการและคนพิการใน
สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการ จงัหวดันนทบุรีและเป็นตน้แบบใหพ้ื้นท่ีไดน้ าไปพฒันาต่อไป 
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Abstract :   This research aimed to study 1) the social welfare policy level of the Wang Thong Lang 

District Office. Bangkok 2) Relationship Policy for Elderly Social Welfare Management of Wang 

Thong Lang District Office Bangkok It is a survey research study by collecting data from a sample of 

380 people in a specific way. The tool used for data collection is a questionnaire and then statistical 

data is analyzed with frequency values. (Frequencies) percentage value Mean (Standard Deviation) in 

the hypothesis testing of the relationship between independent and dependent variables. T-test, one-

way ANOVA analysis, and multiple regression analyzes were used. 

                         The research findings indicated: 

                1) The social welfare policy level for the elderly of Wang Thonglang District Office 

Bangkok Samples with different age, occupation and educational level Have an opinion level towards 

The policies for the provision of elderly social welfare were different, whereas the samples with 

different sexes and income had opinions on the policy of elderly social welfare. No different 2) 

Relationship, policy and social welfare management for the elderly of Wang Thong Lang District 

Office Bangkok is related in the same direction. 

 

Keywords :  Public Policy, Elderly Social Welfare, Local Government Organization    
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นโยบายการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ 
ของส านักงานเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 

วรันธร เพช็รเครือ1,  ธนภาค บุง้จนัทร์2  และ เริงฤทธ์ แกง้ยศ3  
1นกัศึกษาปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบนัรัชตภ์าคย ์  

2,3อาจารย,์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  สถาบนัรัชตภ์าคย ์  

 
บทคัดย่อ :   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบันโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุของ
ส านกังานเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  2) ความสัมพนัธ์นโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุของ
ส านักเขตงานวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research)  โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 380 คนแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม แลว้วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติดว้ยค่าความถ่ี (Frequencies)  ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม ทดสอบดว้ยการใชส้ถิติค่า T - test,  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA Analysis) และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)   

ผลการวิจยั พบว่า  1) ระดับนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุของ ส านักงานเขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี อายุ  อาชีพ  และระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
ต่อ นโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมี เพศ และรายไดต่้างกนัมีความ
คิดเห็นต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ ไม่แตกต่างกนั  2)ความสัมพนัธ์นโยบายและการจดั
สวสัดิการสังคมผูสู้งอายุของส านักเขตงานวงัทองหลาง กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั          

 
ค าส าคัญ :   นโยบายสาธารณะ,  การจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ,  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 
บทน า 
              การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของไทยอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีท าให้สังคมไทยท่ีท าให้สังคมขยายท่ีมี ปู่  ยา่ ตา ยาย พ่อ แม่ และลูกหลาน
อยู่ดว้ยกนัอยา่งอบอุ่น การดูแลผูสู้งอายุในฐานะท่ีเป็นประมุขของครอบครัว และในฐานะเป็นศูนยร์วมยึด
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เหน่ียวของลูกหลานท่ีเคยไดรั้บการเอาใจใส่ ดูแล และมีความผกูพนักนัอยา่งใกลชิ้ดนั้น ในสังคมปัจจุบนัได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการท่ีสมาชิกในครอบครัวตอ้งออกไปท างาน การแยกตวัเป็นครอบครัวเด่ียวมีมาก
ข้ึนคนหนุ่มสาวตอ้งไปท างานต่างพื้นท่ีท าให้ตอ้งปล่อยผูสู้งอายุอยู่ดูแลเด็กๆหรือเฝ้าบา้นตามล าพงัและ
ผูสู้งอายบุางคนตอ้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวขาดการเหลียวแลจากลูกหลานถูกทอดทิ้งให้ดูแลตนเองซ่ึงสถานการณ์
เช่นน้ีนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน (กระทรวงสาธารณสุข 2546 : 99) 
   ปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละมีการพฒันาระบบสาธารณสุขของไทย
เพื่อการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนมากข้ึนมีผลท าใหป้ระชากรมีอายท่ีุยดืยาวข้ึน จ านวนผูสู้งอายุ
และคนชราจึงมีสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรในวยัท างาน โครงการสร้างประชากรของ
ประเทศไทยอยูใ่นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปี หรือมากกว่า) มี
จ  านวนเพิ่มข้ึนจาก 1.21 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2503  ไปเป็น 4.5 – 5.7 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2543  และคาดหมายวา่
จะเพิ่มเป็น 6.8 – 7.6 และ11 ล้านคนในปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2563 ตามล าดับ ประการส าคญั ในการ
เปล่ียนแปลงน้ีก าลงัน าประเทศไทยไปสู่ภาวะท่ีเรียกว่า “ภาวะประชากรสูงอายุ” ทั้ งน้ีในปี พ.ศ. 2503 
สัดส่วนประชากรสูงอายุไดรั้บการคาดหมายวา่จะเพิ่มข้ึนถึงระดบัร้อยละ 11 และ 15 ตามล าดบั ตามเกณฑ์
ของสหประชาชาติได้ก าหนดว่าเป็นภาวะประชากรผูสู้งอายุเม่ือประชากรนั้นมีสัดส่วนของประชากรท่ีมี
ผูสู้งอายุ 65 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้ งหมดดังนั้ นประชากรไทยจะเข้าสู่ระยะภาวะ
ประชากรผูสู้งอายใุนราวปี พ.ศ. 2547 – 2548 
   ภาวะประชากรผูสู้งอายุเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีการลดลงของ
อัตราการเกิดและอัตราการตายการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรแสดงให้เห็นโดยง่ายจากการ
เปล่ียนแปลงของลกัษณะปิรามิดของประชากร (Population pyramid) ในระยะเวลาต่างๆ อยา่งชดัเจนโดย
จากลกัษณะโครงสร้างท่ีมีรูปร่างปิรามิดชดัเจนในปีพ.ศ. 2503 เป็นลกัษณะระฆงัคว  ่าในปี พ.ศ. 2543 และรูป
แจกนัในปี พ.ศ. 2563 ส าหรับอายุคาดเฉล่ียชายและหญิงไทยมีการเพิ่มข้ึนโดยตลอดในปี พ.ศ. 2507 – 2508 
อายุขยัเฉล่ียของชาย และหญิงไทยเท่ากบั 55.2 และ 61.8 ตามล าดบั อีก 20 ปีต่อมา (พ.ศ.2528 – 2529) 
อายขุยัเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 63.8 ปีในชายไทย และ 68.9 ปี ในหญิงไทยและคาดหมายวา่ในปี พ.ศ. 2543 – 
2548 อายขุยัในชายและหญิงไทยจะอยูร่ะหวา่ง 66.3 – 71.1 ปี และ 72.4 – 76.1 ปีตามล าดบั (ยุทธศาสตร์ 5 ปี 
สร้างสวสัดิการสังคมไทย ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2550 – 2554 : 12-13)  
 จากจ านวนประชากรผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วไดส่้งผลกระทบต่อปัญหาและความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุและสังคมโดยรวมเน่ืองจากผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทางเส่ือมลงทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคมการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายก่อให้เกิดการเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังต่างๆ ตลอดจนเกิด
ภาวะทุพพลภาพดา้นจิตใจผูสู้งอายุตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในชีวิตทั้งสุขภาพท่ีเส่ือมลง นอนไม่หลบั  
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หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า การเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรมตลอดจนการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
ท าใหว้ถีิการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุเปล่ียนไป (นุจรี  เกตุงอน 2549 : 11) ซ่ึงพบวา่ผูสู้งอายุในชนบทจ านวน
ไม่น้อยท่ีมีวิถีชีวิตเปล่ียนไปตามเดิมจากการใชชี้วิตท่ีเรียบง่ายมาเป็นการใชชี้วิตท่ีตอ้งพึ่งพาเงินตราในการ
แลกเปล่ียนปัจจยัเพื่อด ารงชีพประกอบกบัการท่ีวยัแรงงานมีการยายถ่ินไปท างานท่ีอ่ืน ท าให้ความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวของผูสู้งอายลุดลงขาดการดูแลจากครอบครัวขาดรายได ้(ส านกัส่งเสริมสุขภาพ 2544 : 13)  
การอาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและความไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการและ
สวสัดิการต่างๆ (ศิริวรรณ  ศิริบุญ 2543 : 11) ดงันั้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซ่ึงผูสู้งอายุเผชิญอยู่
ประกอบด้วยทุกภาคส่วนของสังคมท่ีจะต้องร่วมมือกันพฒันาชีวิตของผูสู้งอายุให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ครอบครัว ชุมชน หรือสังคมไดอ้ย่างมีคุณค่า มีความสุข และคุณภาพชีวิตท่ีดีรัฐบาลไทยไดใ้ห้ความส าคญั 
ในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุโดยมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหลกัการประชุม
สมชัชาโลกวา่ดว้ยผูสู้งอายุ ก าหนดนโยบายระดบัชาติของประเทศไทย เช่น แผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 
(พ.ศ.2525 – 2544) วา่ดว้ยผูสู้งอายุท่ีตอ้งการให้หลกัประกนัทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผูสู้งอายุโดยก าหนด
นโยบายและมาตรการเน้นการจดัสวสัดิการและจดัตั้งศูนยบ์ริการสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุให้กวา้งขวางมาก
ยิ่งข้ึนทั้งภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์ (คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ 2525) และจดัการประชุม
สมชัชาโลกว่าด้วยผูสู้งอายุคร้ังท่ี 2 ได้มีการจดัท าแผนผูสู้งอายุ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545- 2564) เพื่อเป็นการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเตรียมความพร้อม ของ
ประชาชนเพื่อวยัผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมผูสู้งอาย ุ ดา้นระบบสมชัชาสังคมผูสู้งอายุ  ดา้นบริการ
จดัการเพื่อพฒันางานผูสู้งอายรุะดบัชาติ และการพฒันาบุคลากรผูสู้งอายุ ดา้นการประมวลพฒันาองคค์วามรู้
ผูสู้งอายุและการประเมินผล การด าเนินงาน (ส านกังานส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอายุ 2545) กฎหมายเก่ียวกบั
ผูสู้งอายุ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 กล่าววา่ “รัฐตอ้งสงเคราะห์คนชรา  ผูย้ากไร้  ผู ้
พิการหรือทุพพลภาพผูด้อ้ยโอกาสใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี และพึ่งพาตนเองได”้  ปี พ.ศ. 2542 เป็นราชโองการท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประกอบกบัองค์การสหประชาชาติ ได้
ประกาศเป็นสากลว่าดว้ยผูสู้งอายุ  รัฐบาลองค์กรเอกชน  ประชาชน และสถาบนัสังคมต่างๆ ไดป้ระกาศ
บญัญติัผูสู้งอายุไทยเป็นพนัธะกรณ์ เพื่อให้ผูสู้งอายุไดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีไดรั้บการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธ์ิ
เพื่อให้การด าเนินงานเก่ียวกบัการคุม้ครอง การส่งเสริมการสนบัสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผูสู้งอาย ุ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นหน่วยงานหลกัในการบญัญติัภารกิจตามกฎหมายและท า
หน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ (กผส.) กฎหมายประกอบด้วย 24 มาตรา มี
สาระส าคญั 4 เร่ือง คือ คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ สิทธิผูสู้งอายุ  การลดหย่อนภาษี (เงินได ้ กองทุน
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ผูสู้งอายุโดยมีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นผู ้
รักษาการตามกฎหมาย (การดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน ระบบหลกัการแนวทางปฏิบติั 2552 : 150)  
 การจดัสวสัดิการผูสู้งอายุเพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีคุณค่าชีวิตท่ีดีและพึ่งพาตนเองไดต้าม พรบ. ท่ี
ก าหนดไวมี้ความเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีหลากหลาย คือ กระทรวงการพฒันาสังคม และความมัน่คง
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายุ
แห่งชาติ  เป็นต้น การจดัสวสัดิการให้กับผูสู้งอายุในด้านต่าง ๆ แม้ว่าจะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลาย
หน่วยงาน แต่การด าเนินงานจดัสวสัดิการสังคมไม่วา่จะเป็นการส่งเสริม การสังคมสงเคราะห์  การคุม้ครอง  
การป้องกนั  และการบ าบดัฟ้ืนฟู รวมทั้งพิทกัษ์สิทธิแก่ผูสู้งอายุ และคนชราในภาครัฐ ยงัมีไม่ชัดเจนและ
เพียงพอโดยการจดัสวสัดิการให้กบัผูสู้งอายุท่ีภาครัฐได้ด าเนินการซ่ึงอยู่ในรูปบริการของผูสู้งอายุ สถาน
สงเคราะห์คนชราและสงเคราะห์ผูสู้งอายุโดยภาครัฐ (กรมประชาสงเคราะห์) พบวา่ การให้บริการและการ
พฒันาดงักล่าวยงัไม่ทัว่ถึงและไม่ครอบคลุมทุกปัญหา  
 การจดัสวสัดิการให้กับผูสู้งอายุไม่ได้มีเพียงแค่การด าเนินงานหน่วยงานของรัฐเท่านั้นการจดั
สวสัดิการผูสู้งอายุยงัมีองค์กรเอกชน ชุมชนรวมถึงองคก์รปกครองทอ้งถ่ินร่วมด าเนินการดว้ยในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ยงัมีส่วนส าคญัในการจดัสวสัดิการให้กบัผูสู้งอายุโดยในการจดัตั้งองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัไดก้ าหนดให้แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจและมีอ านาจหนา้ท่ี
ตอ้งท า คือ ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการนอกจากนั้นในกฎหมายก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ยงัก าหนดให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีในการสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
แต่การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมกัไม่ค่อยให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุเท่าท่ีควรโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมุ่งพฒันาด้านโครงสร้าง และฐานมากกว่าการพฒันาด้านอ่ืนๆโดยเฉพาะ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพของประชาชน และสุขภาพของชุมชน  
 การส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยจดัสวสัดิการแทนภาครัฐ
จึงเป็นทางเลือกหน่ึงซ่ึงท่ีผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ
ศูนยบ์ริการผูสู้งอายใุนวดั ยสัยดิ โดยเร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2541 มี 30 แห่ง ใน 23 จงัหวดั  และในปี 2542  ขยายทัว่
ประเทศ 76 จงัหวดั มี 200  แห่ง และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนแสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงก็มีความตระหนกถึงเร่ืองการจดัสวสัดิการและการดูแลผูสู้งอายุโดยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนใน
ขณะเดียวกัน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินก็เป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีส าคัญ และใกล้ชิดกับ
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ประชาชน และมีภารกิจและบทบาทท่ีส าคญัในการเขา้มาให้การดูแลและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุใน
ทอ้งถ่ิน  
 จากความเป็นมาของปัญหาดงักล่าวภาครัฐเล็งเห็นปัญหาส าคญัของผูสู้งอายุไดว้างกรอบนโยบาย 
การจดัสวสัดิการผูสู้งอายภุายใตก้รอบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูสู้งอายุ  การสังคม
สงเคราะห์  การคุ้มครองป้องกันการบ าบดัฟ้ืนฟูในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีต้องการศึกษานโยบายการจัด
สวสัดิการสังคมผูสู้งอายุของส านกังานเขตวงัทองหลางกรุงเทพมหานครวา่ภาครัฐสนบัสนุนดา้นใดให้เกิด
รูปธรรมชดัเจนและสนองความตอ้งการอนัแทจ้ริงของประชาชน 
 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพื่อศึกษาระดับนโยบายการจัดสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุของส านักงานเขตวงัทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 
            2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์นโยบายและการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุของส านักงานเขตวงั
ทองหลางกรุงเทพมหานคร 
  
 วธีิการด าเนินการวจัิย 
 แนวทางการวิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลกบัประชากรเป้าหมายส านกังานเขตวงัทองหลางกรุงเทพมหานคร  
    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ขา้ราชการ พนกังานและลูกจา้ส านกังานเขตวงัทองหลาง
กรุงเทพมหานครโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random sampling) จ านวน 380 คน จากประชากร 
7,473 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะค าถามปลายปิดแบ่งออกเป็น       
3 ส่วน คือ 
   1. แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิหลงัของบุคคล ประกอบดว้ยเพศ  อายุ  อาชีพ  รายได ้
และระดบัการศึกษา   
   2. แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการจดัสวสัดิการสงเคราะห์ ประกอบดว้ยนโยบาย
การจดัสวสัดิการสงเคราะห์ ประกอบด้วย การจดัสวสัดิการสงเคราะห์ของรัฐ  การจดัระบบคุม้ครองดูแล



AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 166-178, July-December 2022 

 

172 
 

ผูสู้งอายขุองรัฐ  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผูสู้งอายุ  และการประสานความร่วมมือกบัองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  
               3. แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย บริการดา้นสวสัดิการ
และสังคม บริการดา้นสุขภาพอนามยั และบริการดา้นสังคมสงเคราะห์   
     การวเิคราะห์ขอ้มูล  
  สถิติท่ีน ามาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลนั้นสามารถแยกอธิบายลกัษณะการใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี  
   1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพื่อให้ทราบลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การแจกแจง
ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percent) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
                   2. สถิติเชิงอนุมาน ใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตามนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุโดยใชส้ถิติ One Way Analysis of Variance : 
ANOVA และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)   
ผลการวจัิย  
         1. ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุ

 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากมีรายละเอียดรายดา้น  ดงัน้ี 

  1.1 ดา้นการจดัสวสัดิการสงเคราะห์ ภาครัฐ  พบวา่ ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ภาครัฐจดัสรร
งบประมาณเพื่อจดัสวสัดิการส าหรับคนชราไดอ้ย่างเหมาะสม รองลงมาคือภาครัฐมีการสร้างระบบการ
คุม้ครองผูสู้งอายุระยะยาวเช่น การรักษาพยาบาล ระบบการจ่ายเบ้ียเล้ียง รองมาคือ ภาครัฐมีนโยบายเพิ่ม
บริการสถานสงเคราะห์หรือบา้นพกัคนชราในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัจ านวนผูสู้งอายุและภาครัฐไม่มีความ
จริงจงัในการก าหนดนโยบายการจดัสวสัดิการทางสังคมเท่าใดนัก และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด  คือ ภาครัฐ
จดับริการระบบการติดตามโดยนิเทศให้ชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

  1.2 ดา้นการจดัระบบคุม้ครองผูสู้งอาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นมากท่ีสุดวา่ 
ภาครัฐจดัสวสัดิการคุม้  ครองแรงงานแก่ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ของ พรบ.ประกนัสังคม พ.ศ.2533 และ
น้อยท่ีสุดคือ  ภาครัฐมีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลของผูสู้งอายุเพื่อประโยชน์ในการเรี ยกค้น และการ
ตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ   

  1.3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นมากท่ีสุดว่า 
ภาครัฐจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เช่น ชมรมผูสู้งอายุ รองลงมาคือ ภาครัฐได้
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จดัเตรียมความพร้อมของการบริการส่งเสริมคุณภาพผูสู้งอายุในการดูแลสุขภาพ  รองมาคือ  ภาครัฐได้
ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน การพฒันาจิตใจ สร้างความมัน่คงเขม็แขง็ทางจิตวญิญาณใหผู้สู้งอาย ุ  

  1.4 ดา้นการประสานความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุดว่า  ภาครัฐร่วมกบัองค์กรส่วนทอ้งถ่ินจดัท าระบบฐานขอ้มูล และการจ าแนกกลุ่ม
ผูสู้งอายุในทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ในการพฒันาและจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการ รองลงมาคือ  
ภาครัฐให้การสนบัสนุนองคก์รส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุอยา่งบูรณาการ  รอง
มาคือ ภาครัฐให้การสนบัสนุนองคก์รส่วนทอ้งถ่ินจดัโครงการพฒันาอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุในชุมชนและ
มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  คือ ภาครัฐให้การสนับสนุนองค์กรส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมให้ครอบครัว  
ชุมชน มีความเขม็แขง็เป็นกลไกหลกัดูแลผูสู้งอาย ุ  

2. ระดับความคิดเห็นต่อการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ 
  การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการจดัสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายภุาพรวมอยูใ่นระดบั 

มาก มีรายละเอียดดา้น ดงัน้ี 
  2.1 การบริการดา้นสวสัดิการและสังคม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมาก

ท่ีสุดวา่ส านกังานเขตวงัทองหลางจดักิจกรรมนนัทนาการแก่ผูสู้งอายุ เช่น ร ามวยจีน แอโรบิค หรือการเตน้
ลีลาศ รองลงมาคือส านกังานเขตวงัทองหลาง จดัให้มีสถานท่ีส าหรับนนัทนาการและการพกัผอ่นหยอ่นใจ
แก่ผูสู้งอาย ุเช่น สวนสาธารณะ)  รองมาคือส านกังานเขตวงัทองหลาง จดัให้มีหน่วยงานท่ีให้บริการแนะน า
ค าปรึกษาในด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผูสู้งอายุ รองมาคือ ส านักงานเขตวงัทองหลางจดัการบริการ
ช่วยเหลือผูสู้งอายุในรูปของสาธารณูปโภค เช่น ทางส าหรับรถเข็นในอาคารสถานท่ีราชการ และนอ้ยท่ีสุด  
คือ ส านกังานเขตวงัทองหลางจดัใหมี้หน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้นกฎหมายแกผู้สู้งอายุเป็นพิเศษจากประชาชน
ทัว่ไป  

 2.2 การบริการดา้นสุขภาพอนามยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากท่ีสุดว่า
ส านกังานเขตวงัทองหลาง จดัท าโครงการบริการผูสู้งอายุ การป้องกนัและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น หน่วย
แพทยเ์คล่ือนท่ี อาสาสมคัรแนะน าโรคส าหรับผูสู้งอายุ   รองลงมาคือ ส านักงานเขตวงัทองหลางจดัท า
โครงการเพื่อส่งเสริมสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เช่น การตั้งสถานีอนามยั การจดัซ้ือเคร่ือง  มือแพทย ์
รถพยาบาลน้อยท่ีสุดคือ ส านักงานเขตวงัทองหลางให้การสนับสนุนการฝึกอบรมทางการแพทย์แก่
หน่วยงานท่ีใหบ้ริการผูสู้งอาย ุ 

 2.3  การบริการดา้นสังคมสงเคราะห์  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากท่ีสุดวา่
ส านกังานเขตวงัทองหลาง จดัท าและพฒันาระบบการประกนั เช่น การประกนัสุขภาพ ประกนัการชราภาพ
และประกนัรายได ้ รองลงมาคือส านักงานเขตวงัทองหลาง จดัท าโครงการให้การสงเคราะห์ในสถาน
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สงเคราะห์แก่ครอบครัวท่ียากจน  รองมาคือ ส านักงานเขตวงัทองหลางส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนเพื่อการ
พฒันาสังคม เช่น กองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนชราภาพและเบ้ียยงัชีพ และ
นอ้ยท่ีสุดคือ ส านกังานเขตวงัทองหลางจดัท าและพฒันาบริการดา้นการศึกษาแก่ชุมชน 
 3. ความสัมพนัธ์การทดสอบสมมติฐาน 
      สมมติฐานท่ี 1  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคม
ผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั  
    ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดนโยบายการจดั
สวสัดิการสงเคราะห์ และการจดัการสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ กล่าวคือ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายไุม่ แตกต่างกนั 
      สมมติฐานท่ี 2  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคม
ผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 
    ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  อายุมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดนโยบายการจดั
สวสัดิการสงเคราะห์ และการจดัการสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ กล่าวคือ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 
      สมมติฐานท่ี 3  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคม
ผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 
    ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กับนโยบายการจัดสวสัดิการ
สงเคราะห์และการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ กล่าวคือ  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 
      สมมติฐานท่ี 4  ประชาชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคม
ผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 
    ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพนัธ์กบันโยบายการจดัสวสัดิการ
สงเคราะห์และการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุไม่แตกต่างกนั 
     สมมติฐานท่ี 5  ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการจัด
สวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 
      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบันโยบายการจดั
สวสัดิการสงเคราะห์และการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ กล่าวคือ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 
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           สมมติฐานท่ี 6  การก าหนดนโยบายการจดัสวสัดิการสงเคราะห์มีความสัมพนัธ์กบัการจดั
สวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการทดสอบ ไดแ้ก่  อายุ  อาชีพ  
และระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดนโยบายการจดัสวสัดิการสงเคราะห์และการจดัสวสัดิการ
สังคมผูสู้งอายุ ขณะท่ีตวัแปรอิสระ รายได้ มีความสัมพนัธ์กับการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการก าหนดนโยบายการจดัสวสัดิการสงเคราะห์ ส่วนตวัแปรเพศ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ก าหนดนโยบายการจดัสวสัดิการสงเคราะห์แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ 

อภิปรายผลการศึกษา 
                1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ โดยศึกษาเขตพื้นท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคก อ าเภอเมืองจงัหวดัเพชรบูรณ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี การก าหนด
นโยบายของรัฐในการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจดัสวสัดิการสงเคราะห์ภาครัฐ การ
จดัระบบคุม้ครองดูแลผูสู้งอายุของรัฐ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ และการประสานความร่วมมือกับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต่างก็มีความส าคญัและส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุุกดา้น 
               2. การบริการดา้นสวสัดิการและสังคมส านกังานเขตวงัทองหลาง ควรจดักิจกรรมนนัทนาการแก่
ผูสู้งอายุ เช่น ร ามวยจีน แอโรบิค หรือการเตน้ลีลาศ จดัให้มีสถานท่ีส าหรับนนัทนาการและการพกัผอ่น
หย่อนใจแก่ผูสู้งอายุ เช่น สวนสาธารณะจดัให้มีหน่วยงานท่ีให้บริการแนะน าค าปรึกษาในดา้นการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่ผูสู้งอายุ จดัการบริการช่วยเหลือผูสู้งอายุในรูปของสาธารณูปโภค เช่นทางส าหรับรถเข็นใน
อาคารสถานท่ีราชการ และควรจดัให้มีหน่วยงานท่ีให้บริการด้านกฎหมายแก้ผูสู้งอายุเป็นพิเศษจาก
ประชาชนทัว่ไปสอดคลอ้งงานวจิยัของศิริวรรณ  ศิริบุญ. ( 2543)  
               3. การบริการดา้นสุขภาพอนามยัส านกังานเขตวงัทองหลาง ควรจดัท าโครงการบริการผูสู้งอายุ 
การป้องกนัและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี อาสาสมคัรแนะน าโรคส าหรับผูสู้งอายุ
โครงการเพื่อส่งเสริมสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เช่น การตั้งสถานีอนามยั การจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์รถพยาบาล 
และควรให้การสนบัสนุนการฝึกอบรมทางการแพทยแ์ก่หน่วยงานท่ีให้บริการผูสู้งอายุสอดคลอ้งงานวิจยั
ของคณะกรรมการส่งเสริมและการจดัการสวสัดิการสังคมแห่งชาติ (2552)   
               4. การบริการดา้นสังคมสงเคราะห์ส านกังานเขตวงัทองหลาง ควรจดัท าและพฒันาระบบการ
ประกนั เช่น การประกนัสุขภาพ ประกนัการชราภาพและประกนัรายไดจ้ดัท าโครงการให้การสงเคราะห์ใน
สถานสงเคราะห์แก่ครอบครัวท่ียากจน และควรส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนเพื่อการพฒันาสังคม เช่น กองทุน
บ าเหน็จบ านาญราชการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนชราภาพและเบ้ียยงัชีพและจดัท าแผนพฒันาบริการ
ดา้นการศึกษาแก่ชุมชนสอดคลอ้งงานวจิยัของศิริวรรณ  ศิริบุญ. ( 2543)  
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดนโยบายภาครัฐและการ
จดัสวสัดิการผูสู้งอาย ุกล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการก าหนดนโยบายภาครัฐและ
การจดัสวสัดิการผูสู้งอายุไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งงานวจิยัของศิริวรรณ  ศิริบุญ และมาลินี วงษสิ์ทธ์ิ.(2541)   
  6.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัการก าหนดนโยบายการจดัสวสัดิการ
สงเคราะห์ และการจดัการสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 
  7.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กับนโยบายการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์และการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพนัธ์กับนโยบายการจัดสวสัดิการ
สงเคราะห์และการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุไม่แตกต่างกนั 
  9. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบันโยบายการจดัสวสัดิการ
สงเคราะห์และการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุแตกต่างกนั 

10. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการก าหนดนโยบายภาครัฐมีความสัมพนัธ์กับการจัด
สวสัดิการผูสู้งอาย ุ ดา้นการบริการสวสัดิการและสังคม  ดา้นการบริการสุขภาพอนามยั  และดา้นการบริการ
ดา้นสังคมสงเคราะห์  ทั้งน้ีหากหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งให้ความส าคญัในการจดัสวสัดิการสงเคราะห์ภาครัฐ  
การจดัระบบคุ้มครองดูแลผูสู้งอายุ  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผูสู้งอายุ และประสานความร่วมมือกับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็จะท าใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

องค์ความรู้จากการวจัิย 
               ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุและการจดั
สวสัดิการสงัคมผูสู้งอายดุงัแผนภาพท่ี1 
                       
               
 
 

 
 
                ภาพท่ี1 นโยบายการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอาย ุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร 
                 

    นโยบายการจัดสวสัดกิารสังคม
ผู้สูงอายุ 
การจดัสวสัดิการสงเคราะห์ของรัฐ   
การจดัระบบคุม้ครองดูแลผูสู้งอายขุองรัฐ  
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผูสู้งอาย ุ 
และการประสานความร่วมมือกบัองคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 

    การจัดสวสัดกิารสังคมผู้สูงอายุ 
บริการดา้นสวสัดิการและสงัคม  
บริการดา้นสุขภาพอนามยั และ 
บริการดา้นสงัคมสงเคราะห์   
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. การบริการดา้นสวสัดิการและสังคม ผูสู้งอายุมีความตอ้งการต่อการการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุ  
เก่ียวกับ การจดัสถานท่ีออกก าลัง ส าหรับผูสู้งอายุอย่างเหมาะสม การสนับสนุน อ านวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่ผูสู้งอายุในการเดินทางหรือใชบ้ริการสาธารณะ การจดัสถานท่ีพบปะพูดคุยส าหรับผูสู้งอายุใน
ชุมชน และ กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ เช่น การฝึกอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา กิจกรรม
อนัส าคญั ต่างๆหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่กระทรวงกีฬาและการท่องเท่ียว องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควร
จดัพื้นท่ีสาธารณะเพือ่ใหผู้สู้งอายไุดมี้โอกาสพบปะพดูคุยหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกนัอีก ทั้งหน่วยงานต่างๆ
ควรมีนโยบายอ านวยความสะดวกปลอดภยัอยา่งชดัเจนให้กบัผูสู้งอายุซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการ
ความปลอดภยัของมาสโลว ์  
 2. การบริการดา้นสุขภาพอนามยั ผูสู้งอายุมีความตอ้งการต่อการจดัสวสัดิการมากท่ีสุดเก่ียวกบั
บริการผูสู้งอายุมีสิทธิรับการรักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้งเสียค่ารักษาพยาบาล บริการ หน่วยสุขภาพเคล่ือนท่ี 
บริการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน บริการส่งเสริมการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ ให้บริการดา้นค าปรึกษาแก่
ผูป่้วยสูงอาย ุและบริการการจดัคลินิกเฉพาะหรือช่องทางพิเศษส าหรับผูสู้งอายุเม่ือมารักษาท่ี รพ. หรือสถานี
อนามยั ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่นโรงพยาบาล สถานีอนามยั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมี
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการ
ด าเนินงาน ส าหรับประเด็น บริการสุขภาพท่ีบา้นส าหรับผูสู้งอายุ อาจมีการพิจารณาด าเนินการในระยะ
ต่อไป ทั้งน้ีเพื่อสร้างหลกัประกนัสุขภาพใหก้บัผูสู้งอาย ุ
 3. การบริการดา้นสังคมสงเคราะห์  ผูสู้งอายุมีความตอ้งการการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุ  ดา้น
บริการประกนัรายไดแ้ละท่ีอยูอ่าศยัมาก เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพรายเดือน แก่ผูสู้งอายุทุก
คน  กองทุนสวสัดิการผูสู้งอายุในชุมชน  การส่งเสริม การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยผ์ูสู้งอายุในชุมชน และ การ
ฝึกอาชีพและบริการจดัหางานสร้างรายไดใ้ห้ผูสู้งอายุในชุมชนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่กระทรวงพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบล  และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  ควรพิจารณาด าเนินการให้เกิดความเป็นธรรม ครอบคลุมและทัว่ถึงโดยเฉพาะการจ่ายเบ้ียยงัชีพ
รายเดือนเน่ืองจากผูสู้งอายุมีความตอ้งการมากท่ีสุด อีกทั้งการส่งเสริมการสร้างหลกัประกนัรายไดผู้สู้งอายุ
ใหเ้กิดความมัน่คง หน่วยงานต่างๆ ควรบูรณาการการท างานส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการผูสู้งอายุใน
ชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งพึ่งตนเองได้ และส าหรับการจดับริการท่ีพกัชั่วคราวหรือบา้นพกัคนชราเม่ือ
ผูสู้งอายปุระสบปัญหาหรือถูกทอดทิ้งผูสู้งอายไุม่ใหค้วามส าคญั 
มากนกั 
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Abstract: The objectives of this quasi-experimental two-group pre-test-post-test design were to: 1) 

compare Diabetes Meletus knowledge in type 2 diabetic patients before and after a behavior 

modification holistic health promotion program for disease severity of their disease; 2) compare 

behavioral practices in type 2 diabetic patients. The population were two groups; the experimental 

group consisted of 377 patients with type 2 diabetes who were registered in the health promotion 

hospital, Khok Sa-at Sub-district, Si Thep District, Phetchabun Province and comparison group 

consisted 240 with type 2 diabetic patient who were registered in Si Thep Hospital. Determine the 

sample size using the G*Power 3.0 package. Purposive sampling was used to select the samples for 

the study, which included 36 type 2 diabetic patients and 36 patients for the control group. The 

holistic health promotion program served as a tool for research intervention. The questionnaires were 

used to data collecting and checked the content validity by 5 experts. The index of Item-Objective 

Congruence (IOC) of a questionnaire with power of discrimination and a reliability. The data were 

analyzed by frequencies, percentages, means, standard deviation and t-test 

 The research result found that 1) the experimental and comparison groups had mean scores on 

diabetes knowledge were not difference before the experiment and had a different mean score on 

diabetes knowledge with statistically significance level of .01,which the experimental group had a 

higher mean score on diabetes knowledge than the comparison group. The experimental group had a 

higher mean score on diabetes knowledge after than before the experiment. The comparison group 

had no difference in mean scores on diabetes knowledge before and after the experiment.2) The 

experimental group and the comparison group had mean scores on self-care behaviors were not 

different before the experiment and had a different mean score on self-care behaviors with statistically 

significance level of .05 the experimental group had a higher in mean score on self-care behaviors 

than the comparison group. When comparing the mean score on self-care behaviors before and after 

the experiment found that the experimental group had a difference in mean scores on self-care 

behaviors with statistically significance level of .01 and the comparison group had no difference in 

mean scores on self-care behaviors. 
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โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกันความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคเบาหวาน      
ชนิดที ่2 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

  

บุผา  แสนคาน1, จรรยา  เสียงเสนาะ2, ปณิธาน  กระสงัข์3, และ จีระศกัด์ิ  ทพัผา4 
1นกัศึกษาปริญญาโท (การจดัการระบบสุขภาพ) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
2,3,4อาจารย,์  สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ: การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง แบบวดัสองกลุ่ม มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบระดบัความรู้
เก่ียวกับโรคเบาหวานของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลงัทดลองโปรแกรม 2) เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลงัทดลอง
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็นผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 377 คน และกลุ่ม
เปรียบเทียบ เป็นผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลศรีเทพอ าเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 240 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป G*Power 3.0 ใชก้ารสุ่ม
แบบเจาะจง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 36 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั  ไดแ้ก่ โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วม และแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ
เช่ือมัน่ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกับ
โรคเบาหวาน ไม่แตกต่างกนั และหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ  
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานหลงัทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบมี
คะแนนเฉล่ียความรู้ก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนั 2)  ก่อนการทดลอง  กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกนั หลงัการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัก่อนและหลงัทดลอง พบวา่ กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั  
 

ค าส าคัญ: โปรแกรม, การส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกนั, โรคเบาหวาน  
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บทน า 
 ปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทัว่โลกท่ีก าลงัเผชิญอย่างยากท่ีจะหลีกเล่ียงไดภ้ายใตก้ระแสของ
สังคมบริโภคนิยม คือ การเกิดภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคไร้เช้ือหรือไม่ติดต่อเร้ือรัง อนัไดแ้ก่ กลุ่มโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหวัใจขาดเลือด ความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ส่งผลกระทบต่อทุก
ประเทศทั่วโลก ซ่ึงในปี พ.ศ.2548 มีผูเ้สียชีวิตจากโรคจากวิถีชีวิตประมาณ 35 ลา้นคน หรือร้อยละ 60 ของ
ผูเ้สียชีวิตทั้งหมด 58 ลา้นคนทัว่โลก และหากไม่เร่งแกไ้ขคาดว่าในปี 2558 จะมีผูเ้สียชีวิตจากโรคดงักล่าวเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 17 หรือประมาณ 41 ลา้นคน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีทั้งทางดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ทั้งต่อบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติ ซ่ึงผูท่ี้ป่วยเป็นโรคกลุ่มน้ีอาจตายก่อนวยัอนัควร หรือเกิดความพิการ ท าใหเ้ป็นภาระและ
สูญเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาไปตลอดชีวิต ซ่ึงในประเทศไทยโดยการรายงานของส านกัโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2564) พบว่ามีอตัราผูป่้วยเขา้รักษาในโรงพยาบาลดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง 
โรคหวัใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน ในรอบ 10 ปี มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างน่าวิตก โดยในปี พ.ศ. 2554 อตัราป่วย
ดว้ยโรคความดนัโลหิตสูงเท่ากบั 169.6 โรคหัวใจขาดเลือดเท่ากบั 59.9 และโรคเบาหวานเท่ากบั 175.7 ต่อ
ประชากรแสนคน เพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2564 เป็น 860.5,276.83 และ 675.7 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
กวา่ 5 เท่า และจากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยคร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2561-2562 โดยการตรวจร่างกายประชากรอาย ุ15 
ปีข้ึนไป พบผูป่้วยดว้ยโรคเร้ือรังท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสูงถึงกว่า 10 ลา้นคน โรคเบาหวาน 3.2 ลา้นคน โรค
หลอดเลือดสมอง 7.3 แสนคน โรคหลอดเลือดหวัใจ 6.9 แสนคน และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 2.7 แสนคน (วิชยั เอก
พลากร, 2563)   
             โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีพบบ่อยท่ีสุดโรคหน่ึง จากรายงานของส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (2563) พบว่ามีอุบติัการณ์ และอตัราความชุกสูงข้ึนอย่างมาก โดยทัว่โลกในปี ค.ศ. 1985 มี
ผูป่้วยโรคเบาหวานประมาณ 30 ลา้นคน และเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในปี ค. ศ.2000 เป็น 177 ลา้นคน และคาดการณ์วา่
ในปี ค.ศ.2025 จะมีผูป่้วยเป็นโรคเบาหวานอย่างน้อยประมาณ 300 ลา้นคน ซ่ึงท าให้มีการสูญเสียชีวิตจาก
โรคเบาหวานประมาณ 4 ลา้นคนต่อปี ส าหรับประเทศไทยพบความชุกของโรคเบาหวานในปี ค.ศ.1995 ประมาณ
ร้อยละ 2.4 ของประชากรไทย (King H Albert RE, Herman WH., 1998: 142 อา้งใน Sakuntala Anuruang (2007: 
86-87) และพบว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุการป่วยมากท่ีสุดอนัดบัแรกของคนไทย และยงัมีประชากรท่ีเส่ียงท่ีจะ
ป่วยจากโรคน้ีอีกประมาณ 10 ลา้นคน ซ่ึงคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2025 จะมีผูป่้วยเบาหวานเพ่ิมเป็นร้อยละ 3.7 ของ
ประชากรไทย (ส านกัระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข , 2563) และสถานการณ์โรคเบาหวานของจงัหวดั
เพชรบูรณ์ พบวา่ในระหวา่งปี พ.ศ.2559 - 2561 มีอตัราความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ร้อย
ละ 8.4, 8.8  และ 8.7 ตามล าดบั ซ่ึงใกลเ้คียงค่า NHES5 (ร้อยละ8.9)  อตัราผูป่้วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในระหวา่งปี 
2559-2561 เท่ากบั 530.77, 502.1 และ 487.0 ตามล าดบั ซ่ึงพบว่ามีแนวโนม้ลดลงทุกปี  และในปี 2561 ภาพรวม
ของจงัหวดัเพชรบูรณ์มีผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมได้ คิดเป็นร้อยละ 32.83  เม่ือเทียบกบัผูป่้วยท่ีข้ึน
ทะเบียนทั้งหมด พบวา่ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ 40 แต่มีผลงานการควบคุมไดสู้งกว่าระดบัประเทศ  (ระดบัเขตสุขภาพ
ท่ี 2 ควบคุมไดร้้อยละ 35.52 และระดบัประเทศ ควบคุมไดร้้อยละ 26.91) และผ่านเกณฑ ์2 อ  าเภอ แต่เม่ือเทียบกบั
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กลุ่มท่ีตรวจ HbA1C พบวา่ภาพจงัหวดัคุมไดร้้อยละ 42.56  (ตรวจ HbA1C ร้อยละ 77.21 ) และคุมไดผ้่านเกณฑไ์ด ้
6 อ  าเภอ คือ ชนแดน หล่มสกั วิเชียรบุรีบึงสามพนั น ้าหนาว และวงัโป่ง  (สุประวีณ์ ปภาดากุล, 2562) อ าเภอศรีเทพ 
เป็นอีกอ าเภอหน่ึงท่ีมีผลการด าเนินงานในการควบคุมระดบัน ้าตาลของผูป่้วยเบาหวานไม่ไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด 
โดยในปี 2561 อ าเภอศรีเทพ มีผูป่้วยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมไดเ้พียงร้อยละ  23.77  และมีผูป่้วยเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไตเร้ือรังรายใหม่ถึงร้อยละ 20.67 อีกทั้ งยงัมีการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา และเทา้ ต ่ากว่าเป้าหมาย โดยสามารถคดักรองไดร้้อยละ 28.29 และ 32.32 (เกณฑร้์อยละ 
60) ตามล าดบั (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์, 2562) จากการรายงานขอ้มูลผูป่้วยโรคเบาหวานต าบลโคก
สะอาดส านกังานสาธารณสุขอ าเภอศรีเทพ ปี พ.ศ. 2563 มีผูป่้วยโรคเบาหวาน จ านวน 335 ราย ไม่สามารถควบคุม
ระดับน ้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ จ านวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.32 ปี พ.ศ. 2564 มีผูป่้วย
โรคเบาหวาน จ านวน 354 ราย ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดใหอ้ยู่ในเกณฑป์กติได ้จ านวน 184 ราย คิด
เป็นร้อยละ 51.97 และปี พ.ศ. 2565 มีผูป่้วยโรคเบาหวาน จ านวน 377 ราย ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด
ใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติได ้จ านวน 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.01 
 โรคเบาหวานถา้ควบคุมไดไ้ม่ดีอาจจะส่งผลเสียทางดา้นสุขภาพของผูป่้วยได ้ ท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น
ทางตา ทางเทา้ และโรคไตวายเร้ือรังได ้ซ่ึงจากการส ารวจขอ้มลูในปี พ.ศ.2549  พบว่าจ านวนผูป่้วยโรคเบาหวานท่ี
ได้รับการรักษา ร้อยละ  44  จะเป็นโรคไตและมีภาวะแทรกซ้อนทางตา คิดเป็นร้อยละ 3 และร้อยละ 8 จะมี
ภาวะแทรกซอ้นเป็นโรคหวัใจ จึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหมี้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนในการดูแลรักษาผูป่้วยโรคเบาหวาน (ส านกั
ระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2555) แนวทางในการป้องกนัหรือชะลอการเป็นโรคเบาหวาน
ใหช้า้ท่ีสุด คือ ผูท่ี้มีระดบัน ้าตาลในเลือดผิดปกติ เส่ียงต่อโรคเบาหวาน (Pre-diabetes) ควรไดรั้บค าแนะน าใหล้ด
น ้าหนกัลงร้อยละ 5-10 ของน ้าหนกัตวั และเพ่ิมกิจกรรมการออกก าลงักายระดบัปานกลาง เช่น เดินเร็วๆ อย่างนอ้ย 
150 นาที ต่อสปัดาห์ และติดตาม ประเมินผลระดบักลโูคสในพลาสมาขณะอดอาหาร หรือระดบักลโูคสในพลาสมา
ท่ี 2 ชัว่โมง ภายหลงัการทดสอบการทนต่อกลูโคสทุกๆ ปี เพ่ือประเมินความกา้วหนา้ของการเกิดโรคเบาหวาน 
(ADA 2009 : S26) ปัจจุบนัการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพผูป่้วยเพ่ือป้องกนัและควบคุมการเกิดโรคเบาหวาน ใน
เขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสะอาดเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คือ การใหค้วามรู้ 
และมีกิจกรรมเชิงรุกในพ้ืนท่ี ในการคดักรองสุขภาพ และด าเนินโครงการตามแผนงานประจ าปี แต่ก็ยงัพบว่ามี
ผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดใหอ้ยู่ในเกณฑป์กติได ้มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี ดว้ย
เหตุน้ีให้ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีประยุกต์ใชแ้นวคิดการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรง
ของโรคเบาหวาน โดยด าเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมกบัผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ จะท าใหผู้ป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมค่าน ้าตาล
ในเลือดได ้เกิดความรู้ และมีทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง สามารถท่ีจะควบคุมค่าน ้าตาลในเลือดใหอ้ยู่ใน
เกณฑป์กติได ้ท าใหค้วามรุนแรง และความเส่ียงจากการเกิดภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวานลดลงได ้ส่งผลให้
ผูป่้วยโรคเบาหวานมีสุขภาพท่ีดีข้ึน สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจิยั  
1. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลงั

ทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิด
ท่ี 2  

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบก่อนและหลงัทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรงของโรค
ของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) โดยมีแบบแผนการวจิยัแบบ 
Two group pre-test – post-test Design (Tuckman 1999 : 162) 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
  ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลอง เป็นผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็น
เบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือด (HbA1c) ได้ มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู ้ป่วยของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 377 คน และกลุ่ม
เปรียบเทียบ เป็นผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไดรั้บการยารักษาต่อเน่ือง ซ่ึงมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูป่้วยโรคเบาหวาน
ของเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลศรีเทพอ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 240 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดย
การประมาณสัดส่วน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปอ านาจการทดสอบ (Power of the test) G*Power 3.0 (Buchner, 
2010) ไดก้ลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 36 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 36 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิัย  
 ประกอบดว้ย 2 ชนิด ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์
รวมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีเป็นโรคเบาหวาน ค่าน ้ าตาลในเลือด น ้ าหนัก 
ส่วนสูง ส่วนท่ี 2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคเบาหวาน เป็นแบบเลือกตอบ ใช่ / ไม่ใช่ จ านวน 10 ขอ้ และส่วนท่ี 3 
พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  4 ระดบัคะแนน 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื  
  ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา โดยผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
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 1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2 สถิติเชิงอนุมาน คือ t – test 

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
   1. เตรียมความพร้อมของทีมวิจยั คดัเลือกและติดต่อกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 
   2. ด าเนินการวิจยัตามโปรแกรมท ากิจกรรมกลุ่ม 
   3. ประเมินดา้นความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน ประเมินระดบัน ้าตาลในเลือด ชัง่น ้ าหนกัตามแพทยน์ดั
ประจ าเดือน และประเมินพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
   4. วิเคราะห์ขอ้มลูและแปรผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 

ผลการวจิยั 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ 
ตารางท่ี 1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล           (n=36)  
 ปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 

 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  

เพศ     

 ชาย 7 20.60 7 20.60 
 หญิง      29 79.40 29 79.40 
 รวม 36 100.00 34 100.00 
อาย ุ(ปี)     

 ระหวา่ง 40 - 50 ปี 3 8.30 3 8.30 
 ระหวา่ง 51 - 60 ปี 6 16.70 6 16.70 
 ระหวา่ง 61 ปี ข้ึนไป 27 75.00 27 75.00 
 x = 63.39, S.D = 8.03, Max= 73, Mi=43   

 รวม 36 100.00 36 100.00 
ระดบัการศึกษา     
 ประถมศึกษา 23 67.60 23 67.60 
 ระดบัมธัยม/อาชีวศึกษา 8 23.50 8 23.50 
 อนุปริญญา/ปวส. 3 8.80 3 8.80 
 รวม 36 100.0 36 100.0 
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อาชีพ 

 ไม่ไดท้ างาน/อยูบ่า้น 17 47.20 17 47.20 
 รับจา้ง    10 27.80 10 27.80 
 รับราชการ 5 13.90 5 13.90 
 อ่ืนๆ  4 11.10 4 11.10 
 รวม 36 100.00 36 100.00 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     

 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท   17 50.00 17 50.00 
 ระหวา่ง 5,001-10,000 บาท 13 38.20 13 38.20 
 ระหวา่ง 10,001-15,000 บาท 6 11.80 4 11.80 
 รวม 36 100.00 36 100.00 
ระยะเวลาท่ีท่านเป็นโรคเบาหวาน     
 นอ้ยกวา่ 1 ปี 8 23.50 8 23.50 
 2 ปี – 3 ปี 23 67.60 23 67.60 
 4 ปี – 5 ปี 5 8.80 3 8.80 
 รวม 36 100.0 36 100.0 
 

 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็น   เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 79.40 อายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 61ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 75.00 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่เป็นประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 67.60 มีอาชีพรับจา้งเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.60 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่นอ้ยกว่า 
5,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระยะเวลาท่ีเป็นโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2 ปี – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 
67.60 
 
ส่วนท่ี 2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานก่อนการทดลองโปรแกรมการส่งเสริม

สุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ  (n=36)           

 ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน n x  S.D t df p 
 Pre-test 36 7.17 1.73 1.819 35 0.420 
 Post-test 36 8.50 1.72    
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 จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานก่อนการ
ทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 
2 ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานก่อนและหลงัการทดลอง
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 กลุ่มทดลอง (n=36)    

ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน n x  S.D t df p 
 Pre-test 36 7.17 1.60 -4.741 35 <0.000 
 Post-test 36 8.50 0.99    
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากตาราง 3 พบวา่ หลงัการทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรง
ของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานสูงกว่าก่อนการ
ทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิด
ท่ี 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานก่อนและหลงัการทดลอง
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคผูป่้วยโรคเบาหวานชนิด
ท่ี 2 กลุ่มเปรียบเทียบ (n=36) 

ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน n x  S.D t df p 
 Pre-test 36 7.91 1.73 1.809 35 0.425 
 Post-test 36 8.26 1.72    
 

 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานก่อนและหลงัการทดลอง
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ไม่
แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคเบาหวานระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรียบเทียบหลงัการทดลอง

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 (n=36)   

ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน n x  S.D t df p 
 กลุ่มทดลอง 36 8.50 0.29 0.655 35 <.002** 
 กลุ่มควบคุม 36 6.26 1.62    
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตาราง 5 พบวา่ หลงัการทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรง
ของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองก่อนการ

ทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกันความรุนแรงของโรคในผูป่้วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=36)                 

          
 จากตาราง 6 พบว่า ก่อนทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรง
ของโรคผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติั
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองก่อนและ
หลงัทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคในผูป่้วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่มทดลอง (n=36)  

พฤติกรรมการปฏิบติั n x  S.D t df p 
 Pre-test 36 102.32 3.85 -11.290 35 <0.000 
 Post-test 36 138.03 5.80    
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตาราง 7 พบว่า ก่อนและหลงัทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความ
รุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองก่อนและ

หลงัการทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคในผูป่้วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่มเปรียบเทียบ (n=36)                                         

พฤติกรรมการปฏิบติั n x  S.D t df p 
 Pre-test 36 94.32 6.12 0.128 35 0.899 
 Post-test 36 100.91 5.86    
 

พฤติกรรมการปฏิบติั n x  S.D t df p 
 กลุ่มทดลอง 36 118.03 4.80 2.328 35 0.123 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 36 115.91 4.67    
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 จากตาราง 8 พบวา่ ก่อน และหลงัการทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนั
ความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองหลงัการ
ทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิด
ท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  (n=36) 

พฤติกรรมการปฏิบติั n x  S.D t df p 
 กลุ่มทดลอง 36 138.03 5.80 2.328 66 <0.023 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 36 100.91 5.80    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตาราง 9 พบวา่ หลงัการทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมในการป้องกนัความรุนแรง
ของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง 
สูงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวจิยั 
 1. ผลการเปรียบเทียบระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อนและหลงัเขา้
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

พบวา่ ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียรวมดา้นความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานอยู่ในระดบัมาก ( =7.17, 

S.D = 1.60) หลงัการทดลอง มีคะแนนเฉล่ียรวมดา้นความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน อยู่ในระดบัมาก ( =8.50, S.D = 
0.99) เม่ือเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกนั
ความรุนแรงของโรคของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ี
เน่ืองจากกลุ่มทดลองไดรั้บความรู้จากสหสาขาวิชาชีพ  เก่ียวกบัสถานการณ์โรคเบาหวาน สาเหตุของการเกิด
โรคเบาหวาน อาการแสดงออกท่ีเส่ียงท่ีจะเป็นเบาหวาน การวินิจฉัย ปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคเบาหวาน 
ภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อน เม่ือกลุ่ม
ตวัอย่างเขา้ใจ และไดฝึ้กควบคุมอารมณ์ ปล่อยวางจิตใจของตนเอง น าหลกัการสวดมนต์ นัง่สมาธิ ไปปรับใชใ้น
กิจวตัรประจ าวนั และพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลให้มี
ความเขา้ใจและอ่านไดเ้ขา้ใจอย่างดี ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานสูงกว่าก่อน
การทดลองโปรแกรม สอดคลอ้งตามแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพแบบองคร์วม จะเนน้ถึงการมีสุขภาวะ (Well-Being) 
คือการมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองคร์วมของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิต
วิญญาณ ท่ีบูรณาการอยู่ในการพฒันามนุษยแ์ละสังคม เพ่ือสร้าง “ความอยู่เยน็เป็นสุข” (ดวงกมล ศกัด์ิเลิศสกุล, 

x
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2549: 45) สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) หมายถึง จิตใจท่ีมีความสุข ร่ืนเริง คล่องแคล่ว ไม่มีความเครียด มี
สติสัมปชญัญะ และความคิดอ่านตามควรแก่อายุ (ดวงกมล ศกัด์ิเลิศสกุล, 2549 อา้งถึงใน ประเวศ วะสี, 2543 และ
สันต ์ หตัถีรัตน์, 2548) หรือกล่าวไดว้่าจิตใจเป็นตวัเช่ือมระหว่างภายในและภายนอกตวัอย่างเช่น การท าสมาธิ 
เทคนิคการ Deep Relaxations เพ่ือเป็นการเพ่ิมสมาธิและช่วยใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้การท าสมาธิและการ
ใชน้ ้ ามนัสมุนไพร Mass therapy และการกดจุด ซ่ึงเป็นการท าใหมี้การเคล่ือนไหวของพลงังานภายในสุขภาวะท่ี
สมบูรณ์ทางสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ Good (1973) ให้ความหมายว่า ความรู้เป็นขอ้เท็จจริง 
ความจริง กฎเกณฑ์และขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและเก็บรวบรวมสะสมไวจ้ากมวลประสบการณ์ต่างๆ และ
สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ อารีย ์สงวนช่ือ ปณิธาน กระสงัข ์(2559) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2ในชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ผล
การศึกษา พบว่า หลงัเขา้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมของผูป่้วยเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองกบั
กลุ่มควบคุม พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของทรงเดช ยศ
จ ารัส, ปาริชา นิพพานนท ์(2556) ศึกษาผลการพฒันาความสามารถของตนเองและการตั้งเป้าหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาลชุมแพ 
อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้
และเจตคติเก่ียวกบัโรคเบาหวาน การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการปฏิบติัตวัใน
การดูแลตนเอง การตั้งเป้าหมายเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด การปฏิบติัตวัในการ
ดูแลตนเองดา้น การรับประทานอาหาร, การออกก าลงักาย, การจดัการความเครียด, การดูแลสุขอนามยัและเทา้, การ
รับประทานยารักษาโรคเบาหวานและการพบแพทยต์ามนดั สูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P-value<0.001) 95% CI=23.46–32.49 มีค่าระดบัน ้ าตาลในเลือด (FBS) อยู่ระหว่าง 141-180 
mg% คิดเป็นร้อยละ 42.50 (เฉล่ีย 145.55 mg%, SD.=32.37) มีค่าน ้ าตาลสะสม (HbA1C) ลดลงไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดคือไม่
เกินร้อยละ 6.5 จ านวน 5 คน 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองระหวา่งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

ก่อนและหลงัทดลองโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคของผูป่้วย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียรวมดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแล

สุขภาพตนเอง อยูใ่นระดบัปฏิบติั 1-2 คร้ัง ต่อสปัดาห์ ( =102.32, S.D = 3.85) หลงัการทดลอง มีคะแนนเฉล่ียรวม

ดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดบัปฏิบติั 3-4 คร้ัง ต่อสัปดาห์ ( =138.03, S.D = 

5.80) เม่ือเปรียบคะแนนเฉล่ียรวมดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง ก่อนและหลงัการทดลอง

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม พบว่า หลงัเขา้โปรแกรม

การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกนัความรุนแรงของโรคของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีคะแนน

เฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

x
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.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั อภิปรายไดด้งัน้ี แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพแบบองคร์วม จะเนน้ถึงการมีสุขภาวะ 

(Well-Being) คือการมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองคร์วมของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม 

ปัญญาหรือจิตวิญญาณ ท่ีบูรณาการอยู่ในการพฒันามนุษยแ์ละสังคม เพ่ือสร้าง “ความอยู่เยน็เป็นสุข” (ดวงกมล 

ศกัด์ิเลิศสกุล, 2549: 45) ดา้นร่างกาย (Physical Health) ผูวิ้จยัใหก้ลุ่มตวัอย่างแลกเปล่ียนประสบการณ์ การรับรู้

เก่ียวกบัโรคเบาหวาน อาหารโรคเบาหวาน การปฏิบติั พฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกนัระดบัน ้าตาลในเลือด

สูง การดูแลเทา้  จากประสบการณ์จริงของตนเอง กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนไดแ้สดงความคิดเห็น แลว้ช่วยกนัรวบรวม

เป็นภาพรวมของกลุ่มในแต่ละ ประเดน็ จากนั้นใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสน ความรู้สึกต่อความสามารถของตนเอง

ในการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องการเกิดภาวะแทรกซอ้นโรคเบาหวาน  และเปิดโอกาสใหแ้ต่ละคน

แสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติในการป้องกันตนเองเพ่ือลดความรุนแรงของโรคไม่ให้เกิด วิทยากรน าเสนอ

ความส าคญัของการออกก าลงักาย ผลดี ผลเสียของการออกก าลงักาย และไม่ออกก าลงักาย การสนทนากลุ่ม 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการออกก าลงักายของผูป่้วยเบาหวาน ปัญหาและอุปสรรคในการออกก าลงักาย สาธิต

การฝึกปฏิบติัการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมตามวยัและสภาพร่างกายของผูป่้วยเบาหวาน บรรยายสรุปกิจกรรม 

อภิปราย/ซกัถาม ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างน าไปปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวคิดชุดา จิตพิทกัษ ์ (อา้งถึงใน

ฐิตินนั งามสงวน, 2549) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของบุคคลทั้งท่ีเป็นการแสดงปรากฏออกมา

ภายนอก และส่ิงท่ีอยู่ภายในจิตใจของบุคคล ซ่ึงไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง เช่น ค่านิยมท่ียึดถือเป็นหลกัใน

การประเมินส่ิงต่าง  ๆทศันคติท่ีเขามีต่อส่ิงต่าง  ๆความคิดเห็น ความเช่ือ รสนิยมท่ีเช่ือถือเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  ๆ 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อารีย ์สงวนช่ือ ปณิธาน กระสังข ์(2559) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริม

สุขภาพแบบองค์รวมของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2ในชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ผล

การศึกษา พบว่า หลงัเขา้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมของผูป่้วยเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองกบั

กลุ่มควบคุม พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ระดบัค่าน ้าตาลในเลือดหลงัเขา้โปรแกรม

การส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมของผูป่้วยเบาหวาน ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม พบวา่ มีความแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผูป่้วยเบาหวาน หลงัเขา้โปรแกรม

การส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วมของผูป่้วยเบาหวาน ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม พบวา่ มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทรงเดช ยศจ ารัส, ปาริชา นิพพานนท ์(2556) ศึกษา

ผลการพฒันาความสามารถของตนเองและการตั้งเป้าหมายเพ่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการควบคุม

ระดับน ้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น ผล

การศึกษา พบวา่ ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้และเจตคติเก่ียวกบัโรคเบาหวาน การ

รับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการปฏิบติัตวัในการดูแลตนเอง การตั้งเป้าหมายเพ่ือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด การปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองดา้น การรับประทานอาหาร
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, การออกก าลงักาย, การจดัการความเครียด, การดูแลสุขอนามยัและเทา้, การรับประทานยารักษาโรคเบาหวานและ

การพบแพทยต์ามนดั สูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value<0.001) 95% 

CI=23.46–32.49 และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมคิด อ่อนปรางค์ (2552)ไดศึ้กษาประสิทธิผลของรูปแบบ

การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานในคลินิกเบาหวาน  อ าเภอเมือง  จงัหวดั

นนทบุรี โดยใชรู้ปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การคน้พบสภาพการณ์จริง 2) 

การสะทอ้นคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัตนเองและ 4) การคงไวซ่ึ้งการ

ปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ ภายหลงัการทดลอง พบว่า ผูป่้วยโรคเบาหวานกลุ่มตวัอย่างการรับรู้การมีพลงัอ านาจใน

ตนเองดา้นการรับรู้ความสามารถใน การควบคุมและจดัการสถานการณ์การรับรู้ความพึงพอใจในความสามารถ

ของตนเองการรับรู้ความสามารถในการ เรียนรู้และพฒันาตนเองการรับรู้เป้าหมายและความหมายในชีวิตของ

ตนเองการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมในการ ดูแลตนเองพฤติกรรมในการดูแลตนเองดา้นการปฏิบติัตนในชีวิต

ประจ า ดา้นการรับประทานอาหารและน ้า  ดา้นการออกก าลงักายดา้นการพกัผ่อนและดา้นการจดัการความเครียด
เพ่ิมข้ึนจากก่อนการทดลองและดีกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

สรุปผลการวจิยั 
  1. ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบั
โรคเบาหวาน ไม่แตกต่างกนั และหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ   
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานหลงัทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบมี
คะแนนเฉล่ียความรู้ก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนั 
 2. พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง ก่อนการทดลอง  กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกนั หลงัการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัก่อนและหลงัทดลอง พบวา่ กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหาร 
 น าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นนโยบาย เป็นแนวปฏิบติัให้กบัหน่วยงานภายในหน่วยบริการสุขภาพท่ีมี
บริบทการดูแลผูป่้วยท่ีมีความใกลเ้คียงกนั เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี 
 2.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
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  ผลจากการศึกษาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการป้องกันความรุนแรงของโรคของผูป่้วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2  สามารถน าไปปรับใชก้บัผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีครอบคลุมเพื่อเกิดการปรับเปล่ียนสุขภาพ และ
ดูแลสุขภาพตนเองได ้และสามารถควบคุมค่าน ้าตาลในเลือด และค่า HbA1C ลดลงอยู่ในเกณฑป์กติ จะส่งผลใหล้ดความ
รุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานได ้
 3.  การวิจยัคร้ังต่อไป 
 วิจยัติดตามผลระยะยาว และศึกษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอ่ืนๆ   
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Abstract:  This article aims to present knowledge about the active learning management process by 

applying a variety of learning techniques that focus on the learner. and designing learning activities 

using appropriate learning management techniques. The results of the study found that active learning 

management has advantages and benefits to learners in many ways. Because it is an activity that 

focuses on student participation and role in learning. Active Learning encompasses a wide range of 

teaching methods such as discovery learning, problem -based learning, inquiry-based learning and 

activity-based learning), etc. In addition, active learning management based on the principles of 

creating a learning process that is suitable for the nature of the brain. Encouraging learners to be alert 

and enthusiastic about cognition more than listening to the teacher in the classroom and memorizing 

resulting in highly effective learning. The active learning management model not only encourages 

learning from the learners themselves. It is also developing learning skills of learners. causing 

continuous learning outside the classroom.  
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กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและเทคนิคการเรียนรู้ (Active Learning) 
 

ธศัษณพฒัน์  ปานพรม 
อาจารย,์ สาขาวชิาส่ิงแวดลอ้มศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ  บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ความเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้

แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยน าเทคนิคการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบมาใช้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา่ การ
จดัการเรียนรู้แบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) มีขอ้ดีและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในหลายด้าน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและบทบาทในการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้แบบการเรียนเชิง
รุก (Active Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนการสอนหลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ 
(Discovery Learning) การเรียนรู้จากฐานปัญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรู้จากการสืบค้น 
(Inquiry-Based Learning) และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม (Activity-Based Learning) เป็นตน้ นอกจากน้ี
การจดัการเรียนรู้แบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) อาศยัหลกัการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับธรรมชาติการท างานของสมอง ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนมีความต่ืนตัวและกระตือรือร้นด้านการรู้คิด 
(Cognitively Active) มากกวา่การฟังผูส้อนในห้องเรียนและการท่องจ า ท าให้ไดก้ารเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล
สูง โดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) นอกจากกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้จากตวั
ผูเ้รียนเองแลว้ ยงัเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองนอกห้องเรียน 
(Life-Long Learning)  
 

ค าส าคัญ:  การจดัการเรียนรู้เชิงรุก, เทคนิคการเรียนรู้หลายรูปแบบ,  ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
บทน า 
  การจดัการเรียนรู้ เป็นวิธีการท่ีผูส้อนน ามาใช้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยผูส้อนและผูเ้รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในกระบวนการเรียนรู้ (มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2553) 
และการเรียนรู้แบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้การถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่
ผูเ้รียนโดยตรง โดยอาศยักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิด
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาได้กระท าลงไป โดยน าวิธีการและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการ
จดัการเรียนรู้และกิจกรรม และกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
กบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน (สิริพร ปาณาวงษ,์ 2554; มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2555) โดยการเรียนรู้แบบ
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การเรียนเชิงรุก (Active Learning) สามารถใชเ้วลาภายใน 1 ชัว่โมงได ้ มีคุณลกัษณะ คือ เป็นการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาศกัยภาพทางสมอง ไดแ้ก่ การคิด การแกปั้ญหา และการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้เป็นการเรียน
การสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้และจดัระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั และร่วมมือกนัมากกวา่การแข่งขนั ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั การมีวินยั
ในการท างาน และการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียน อ่าน พูด ฟัง 
และคิดอย่างลึกซ้ึง ผูเ้รียนจะเป็นผูจ้ดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนบูรณา
การข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลกัการสู่การสร้างความคิดรวบยอด ผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง มีความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ 
การสร้างองคค์วามรู้ และการสรุปทบทวนของผูเ้รียน 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ Active Learning และหลกัการใช้เทคนิคการสอน Active Learning 
  1) การเรียนรู้โดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL)  

  การเรียนรู้โดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) คือ การเรียนรู้โดยผูเ้รียนจะได้
ศึกษาจากปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนและคน้หาวิธีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหานั้นๆ โดยผูส้อนจะแนะน ากรณี
ปัญหาตวัอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนมาสอน และช้ีแนะแนวทางในการคิดและแกปั้ญหา (กอบวิทย ์พิริยะวฒัน์, 2557; 
Karl A. Smith และคณะ, 2009) วิธีการน าไปใช ้(Nicholas Massa และ Judith Donnelly, 2009) ผูส้อนควร
ออกแบบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้มีความยืดหยุน่ และค าตอบอาจมีมากกวา่ 1 แนวทาง ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ให้ขอ้มูลส าหรับการช้ีแนะผูเ้รียนในการแกไ้ขปัญหาทั้งหมด ตอ้งเขา้ถึงความสนใจของผูเ้รียน และกระตุน้
ผูเ้รียนในการคน้หาและท าความเขา้ใจลึกซ้ึง ควรยกกรณีปัญหาท่ีเป็นเร่ืองจริง กระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน
โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการท างานร่วมกนัเป็นทีม เช่ือมโยงความรู้และปัญหาได้ และตอ้งสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ใหส้นุกสนานและผอ่นคลาย ส่วนการเรียนรู้ดว้ยความเคร่งเครียดมกัท าใหผู้เ้รียนหยดุความสนใจได ้ 

2) การใชว้จิยัเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) 

  กรมวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดใ้หค้  านิยามของวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีวิจยัเป็นฐาน
ไวว้า่ เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ (Research for Learning Development) ซ่ึงเป็นการบูรณาการการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ และทิศนา แขมมณี (2548) นิยามว่า เป็น
การจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่หรือค าตอบท่ี
เช่ือถือได้โดยใช้กระบวนการสืบสอบในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาวิจยัในการด าเนินการสืบคน้
พิสูจน์ทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล มีกระบวนการวิจยัประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั คือ (1) 
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ขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (2) ขั้นตอนพิสูจน์ ทดสอบสมมติฐาน (3) ขั้นตอนรวบรวมขอ้มูล (4) ขั้นตอน
วเิคราะห์ขอ้มูล และ(5) ขั้นตอนสรุปผล    

3) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)  
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นวิธีหน่ึงในการเรียนสะเต็ม

ศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู ้เ รียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเป็นการจดัการสอนท่ีจดัประสบการณ์ในการปฏิบติังานให้แก่ผูเ้รียน
เหมือนกบัการท างานในชีวิตจริงอยา่งมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์ตรง ไดเ้รียนรู้วิธีการ
แกปั้ญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไดท้  าการทดลอง ไดพ้ิสูจน์ส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง รู้จกัการวางแผนการท างาน 
ฝึกการเป็นผูน้ า ผูต้าม ตลอดจนไดพ้ฒันากระบวนการคิด และการประเมินตนเอง (ชยัรัช ปลิวมา, 2556; Diana 
Laboy-Rush, ม.ป.ป.) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สามารถท าไดห้ลายวิธี
โดยแยกเป็นประเภทของโครงงาน (ชยัรัช ปลิวมา, 2556) เช่น โครงงานประเภทส ารวจ โครงงานประเภท
การทดลอง โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์และโครงงานประเภททฤษฎี โดยมีขั้นตอน คือ ดุษฎี โยเหลาและ
คณะ (2557: 20-23) คือ ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ขั้นกระตุน้ความสนใจ ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ ขั้นแสวงหาความรู้ 
ขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ และขั้นน าเสนอผลงาน   

4) การเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community-Based Learning: CBL) 
 Community–Based Learning คือ การเรียนรู้จากชุมชน เช่น การไปศึกษาเร่ืองประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรม การท ามาหากิน หตัถกรรม การศึกษาพยาบาลแบบพื้นบา้นจากบุคคลและองคก์รในชุมชน เป็น
ตน้ นอกเหนือไปจากการเรียนในโรงเรียน (วิทยากร เชียงกูล : 2550) การจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้มชน
เป็นฐานการเรียนรู้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้จากการได้
ปฏิบติังานจากสถานการณ์จริงของชุมชน การใชชุ้มชนเป็นฐานเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้โดยดว้ยตนเอง และเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ผูเ้รียนจะไดศึ้กษาสภาพท่ีเป็นจริงของส่ิงต่างๆ ในชุมชน 
ท่ีอาจมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ หรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน อาทิ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ประวติั
ความเป็นมา ศิลปะ วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญา อาคารส่ิงก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม เป็นตน้ ดงันั้น การ
น าชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน จึงเป็นวิถีทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอน
บรรลุจุดมุ่งหมายไดต้ามท่ีตอ้งการ การเลือกชุมชนเพื่อเสริมการเรียนรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ให้กบัผูเ้รียนจึง
เป็นส่ิงส าคญั และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบัผูเ้รียน และยงัเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษามี
อิสระในดา้นวชิาการโดยมีส่วนร่วมกบัชุมชนใน การพฒันาการศึกษาอยา่งย ัง่ยืน มีหลกัการและแนวทางจดั
การศึกษา (กลา้  ทองขาว: ม.ป.ป.) ประกอบดว้ย (1) หลกัการกระจายอ านาจไปยงัประชาชนและชุมชน 
(Empowering People = E ) (2) หลกัการมีส่วนร่วมขององคก์รในชุมชน (Participatory Learning = P )  (3) 
หลกัการเอาพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Focused = A ) (4) หลกัการยึดชีวิตหรือยึดผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง (Life, 
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Learners Centered = L ) และ(5) หลกัการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการกนัระหวา่งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั ( Integrated Education Systems Approach = I )    
 5) กรณีศึกษา (Case Study) 

 กรณีศึกษา (Case Study) คือ เร่ืองราวท่ีมีขอ้ความบรรยาย หรือเร่ืองราวท่ีใช้ส าหรับศึกษา 
(Herried, 1997) สาขาแรกท่ีเร่ิมใช้กรณีศึกษามาช่วยในการเรียนการสอนคือ กลุ่มสาขาธุรกิจ และสาขา
การแพทย ์ทั้งน้ีเพราะลกัษณะของกรณีศึกษามีเน้ือหาท่ีเป็นปัญหาทา้ทายให้ผูเ้รียนไดคิ้ดแกปั้ญหาก่อนท่ีจะ
ไดล้งมือปฏิบติันัน่เอง (Sykes and Bird, 1992) การสอนแบบกรณีศึกษา หมายถึง กระบวนการสอนท่ีผูส้อน
น าเสนอกรณีศึกษาหรือตวัอยา่งหรือเร่ืองราวท่ีเกิดจากสถานการณ์ใดๆ โดยน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัในการหาแนวทางแกปั้ญหา จะช่วยให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจพื้นฐานของปัญหาและตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
นั้นจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ในบริบทของส่ิงต่างๆ หรือสภาพแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนรู้แลว้ ท าให้ง่าย
ต่อการเช่ือมโยงแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นนามธรรมกับส่ิงต่างๆ ท่ีผูเ้รียนเคยรู้ เคยเห็น และเคยใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั จึงเป็นท่ียอมรับว่ากรณีศึกษาท าให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Bransford et  al., 1999) ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับกรณีศึกษานั้น สุคนธ์ และคณะ (2545) ได้
น าเสนอขั้นตอนไว ้คือ (1) ขั้นเตรียม ควรมีการแนะน าวิธีการศึกษากรณีให้ชดัเจนถึงจุดมุ่งหมายหรือปัญหา
ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณาการตอบค าถามหลงัการอ่าน และแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามความเหมาะสม 
กลุ่มละ 5-7 คน (2) ขั้นเสนอกรณีศึกษา ผูส้อนอาจมีการใช้ส่ือประกอบ เช่น เอกสาร หรือรูปภาพ เพื่อให้
ผูเ้รียนได้ทบทวนในขั้นวิเคราะห์ (3) ขั้นวิเคราะห์ ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายระดมพลงัสมอง 
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีศึกษาเพื่อตดัสินใจหาแนวทางแกปั้ญหาและ
สรุปผลการอภิปรายของสมาชิก กลุ่ม (อาจมีตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายต่อชั้นเรียน หรือเป็นการ
อภิปรายทั้งชั้นเรียนก็ได ้(4) ขั้นสรุป ผูเ้รียนทั้งชั้นเรียนร่วมกบัผูส้อน อภิปรายหาขอ้สรุปเก่ียวกบัสาเหตุของ
ปัญหา และแนวทางในการตดัสินใจแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา และ(5) ขั้นประเมิน สามารถประเมินไดจ้าก
การตอบปัญหา การสังเกตการร่วมสนทนา การรายงาน การตอบค าถาม และการท างานกลุ่ม    

6) การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry)     
  Carin (1993: 86) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะเป็นกระบวนการเม่ือพบปัญหาแลว้มีการ

ตั้งสมมติฐานหรือหาค าตอบท่ีเป็นไปได ้ทดสอบสมมติฐานนั้นดว้ยขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้แลว้พยายามท่ีจะ

ปรับประยุกต์ข้อสรุปนั้นมาเป็นความรู้ใหม่ โดยมีประเด็นหลักอยู่ท่ีกระบวนการมากกว่าผลผลิต และ

Moore; & Quinn (1994: 212) กล่าววา่ การสอนแบบสืบสอบเป็นการเป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งมนัเพื่อจะแกปั้ญหา 

โดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการหาค าตอบ กล่าวโดยสรุป เป็นกระบวนการเม่ือพบปัญหาแลว้
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มีการตั้งสมมติฐานเพื่อแสวงหาค าตอบ มุ่งมัน่เพื่อจะแก้ปัญหาโดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือ

ขอ้สรุปดว้ยตนเอง การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E มีองคป์ระกอบ 7 ขั้นตอน (Eisenkraft, 2003: 57-

59) คือ (1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) (2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) (3) ขั้น

ส ารวจคน้หา (Exploration Phase) (4) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) (5) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration 

Phase) (6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) และ(7) ขั้นน าความรู้ไปใช ้(Extension Phase) การด าเนินการ

เรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ แลว้น ามาประมวลหา

ค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเองนั้น ผูส้อนจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่างๆให้แก่ผูเ้รียน 

จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆด้วยตนเอง ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้

เน้ือหาวิชา ครูผูส้อนจึงตอ้งมีการเตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างของกระบวนการ

จดัการเรียนรู้การจดัล าดบัเน้ือหา โดยครูท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย และนกัเรียนท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัวางแผนการเรียน 

นกัเรียนเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้โดยวิธีการ

เช่นเดียวกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์ และเปล่ียนแนวความคิดจากการท่ีเป็นผูรั้บความรู้มาเป็นผู ้

แสวงหาความรู้และใชค้วามรู้         

 7)  การจดัการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)     

  วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นวธีิการแสวงหาความรู้อยา่งมีระเบียบ แบบแผน 

มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นระบบ มีการทดสอบขอ้เทจ็จริงใหญ่และขอ้เท็จจริงยอ่ยมากกวา่ การสมมุติให้

เป็นความจริง เป็นวิธีการท่ีจอห์น ดิวอ้ี พฒันาจากวิธีการนิรนยัของอริสโตเติล และวิธีการอุปนยัของฟราน

ซิส เบคอน แล้วจดบนัทึกในหนังสือ “มนุษยคิ์ดอย่างไร(How We Think)” ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 

(Kerlinger,1986: 11-13: Best and Khan,1998: 5) คือ (1) การก าหนดปัญหา เป็นการพิจารณาจาก

สถานการณ์และปรากฏการณ์ว่ามีปัญหา อุปสรรคอะไรท่ีเกิดข้ึน และมีความตอ้งการท่ีจะหาค าตอบท่ีจะ

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรค หรือพฒันาให้ดีข้ึน (2) การก าหนดสมมุติฐาน เป็นการน าเสนอข้อ

คาดคะเนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปร หรือปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนตามสาเหตุท่ีได้จากการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี หรือการศึกษาท่ีผ่านมา และถ้าพบว่า ก าหนดสมมุติฐานไม่ถูกตอ้งจะตอ้งศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีใหม่เพื่อก าหนดสมมุติฐานใหม่ (3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการศึกษาหาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

หรือปรากฏการณ์นั้นๆ รวมทั้งการใชป้ระสบการณ์ องคค์วามรู้ และความเขา้ใจ ท่ีอาจจะมีความสอดคลอ้ง
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หรือไม่สอดคลอ้งกบัการก าหนดสมมุติฐานไวล่้วงหนา้ (4) การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การเก็บรวบรวมมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการ ทางสถิติ หรือวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้

และ(5) การสรุปผล เป็นการสรุปผลตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์กบัสมมุติฐานท่ีก าหนดข้ึนวา่จะยอมรับ

หรือปฏิเสธสมมุติฐานหลกั 

8)  การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (Laboratory Methods)  

  คูเนย ์(Cooney. 1975: 351-352) กล่าววา่ วิธีสอนแบบปฏิบติัการเป็นวิธีสอนท่ีจดัให้นกัเรียนได้
ปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อยหรือเป็นรายบุคคล  โดยมีใบค าสั่งขั้นตอนในการปฏิบติักิจกรรมเป็น
คู่มือให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมตาม หลงัจากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีได้รับจากการ
ปฏิบติักิจกรรม  เพื่อให้นกัเรียนได้สรุปความรู้ และกฎเกณฑ์ ต่างๆด้วยตนเอง ส่ือท่ีใช้ในการสอนไดแ้ก่ 
บทเรียนกิจกรรม (Activity  lesson) และบทเรียนปฏิบติัการ (Laboratory  lesson) พอสรุปไดว้า่ เป็นวิธีการ
จดัใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระสบการณ์ตรงในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้นเล็กๆหรือเป็นรายบุคคล โดย
มีใบค าสั่งขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรม เป็นคู่มือให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัตามหรือสังเกตตามค าสั่งในกิจกรรม 
หลงัจากนั้นให้ผูเ้รียนตอบค าถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม  เพื่อให้ผูเ้รียนไดส้รุปความรู้
และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีผูเ้รียนค้นพบด้วยตนเอง ส่ือท่ีใช้ในการสอนปฏิบติัการ ได้แก่ บทเรียนกิจกรรม 
(activity card) และบทเรียนปฏิบติัการ (laboratory worksheet) ขั้นตอนของการด าเนินการสอนแบบ
ปฏิบติัการ ยุพิน พิพิธกุล (2523: 82) ไดเ้สนอขั้นตอนไวด้งัน้ี คือ (1) ขั้นน า (Introduction step) เป็นขั้นของ
การปฐมนิเทศเพื่อสร้างความสนใจให้ นกัเรียนเห็นคุณค่าของการสอนแบบปฏิบติัการ โดยครูจะตอ้งเตรียม
ทุกอยา่งใหพ้ร้อม และใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งท าอะไร (2) ขั้นการปฏิบติั (Work period) เป็น
ขั้นท่ีนกัเรียนด าเนินการทดลอง อาจจะทดลองเด่ียวหรือกลุ่มยอ่ยก็ไดต้ามค าสั่ง โดยใชส่ื้อท่ีครูก าหนดให้มี
การบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูล นอกจากน้ีนกัเรียนจะตอ้งสังเกตกระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึนดว้ย และ(3) 
ขั้นสรุปผล (Culminating activity) โดยน าเสนอผลการปฏิบติั เป็นการสรุป อภิปรายผลการทดลอง รายงาน
ขอ้มูล และแสดงวสัดุท่ีใชใ้นการทดลอง และการวดัและประเมินผล โดยวิธีการสังเกตการปฏิบติังาน การ
อภิปราย และการสรุปผลความพร้อมในการปฏิบติังานกลุ่ม  
 9)  การจดัการเรียนรู้แบบพี่เล้ียง (Coaching Mentoring) 
    จากการศึกษาพบวา่ การเป็นพี่เล้ียง (mentoring) เป็นการพฒันาบุคลากรท่ีเนน้ความสัมพนัธ์แบบ
หน่ึงต่อหน่ึง (one-to-one relationship) หรือเป็นกลุ่มยอ่ย โดยมีผูท่ี้มีประสบการณ์ เรียกวา่ พี่เล้ียง (mentor ) 
ด าเนินการพฒันาผูท่ี้เขา้มาท างานใหม่ หรือผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกวา่ เรียกวา่ mentee (ผูรั้บการฝึกจากพี่
เล้ียง) หรือ protege (ผูรั้บการปกป้อง) โดยไดรั้บพฒันาทั้งทางดา้นวิชาชีพและเร่ืองส่วนบุคคล ในวงการ
ศึกษาใชก้ารเป็นพี่เล้ียงไดห้ลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บักลุ่มบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงและผูรั้บการฝึก เช่น 
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ผูบ้ริหารดูแล ช่วยเหลือผูบ้ริหาร ครูท่ีมีประสบการณ์กบัครูท่ีเขา้มาใหม่ นกัเรียนเก่งกบันกัเรียนอ่อน เม่ือ
เน้นไปท่ีการพฒันาวิชาชีพครูเป็นหลกั ระบบพี่เล้ียงถือเป็นกิจกรรมการนิเทศแบบหน่ึง ในปี ค.ศ.1970 
สหรัฐอเมริกาไดน้ าระบบพี่เล้ียงมาใชใ้นการสอนงานแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน และต่อมาไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและประสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว โดยน ามาใชใ้น
การสอนงานทางธุรกิจ อุตสาหกรรม วชิาชีพทางการศึกษา และวิชาชีพทางการพยาบาล (Wunsch, 1994) ใน
ปัจจุบนัมีการใชค้  าวา่ mentor ในความหมายของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา หรือท่ี
โดยทัว่ไปใชค้  าว่า advisor (ท่ีปรึกษาหลกั) เป็นตน้ Manning (2005) ไดเ้สนอยุทธวิธีระบบพี่เล้ียงต่างอาย ุ
(crass-age mentoring strategy) เป็นการให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดดู้แลและเป็นพี่เล้ียงนกัเรียน
ทัว่ไป เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของทั้งนกัเรียนท่ีเป็นพี่เล้ียงและผูรั้บการดูแล ซ่ึงมีกระบวนการ
ดังน้ี คือ (1) การร่วมมือกันกับนักการศึกษาอ่ืนในระยะเร่ิมแรก และทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องกับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ (2) การรับสมคัรพี่เล้ียงท่ีมีศกัยภาพ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในห้องเรียนต่างๆ 
ไดรั้บการเขา้ร่วมโครงการ และ(3) การจบัคู่พี่เล้ียงกบัผูท่ี้ไดรั้บการดูแล ยุทธวิธีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น 
นกัเรียนควรไดรั้บการรับเลือกดว้ยความสมคัรใจ และ(4) การจดัการอบรมและการท าความเขา้ใจแผนการ
ท างาน ครูควรจดัประชุมพี่เล้ียงท่ีไดรั้บเลือกและอธิบายโครงการใหท้ราบ โดยอาจอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ในขณะท่ีอบรม           
 การจดัการเรียนรู้แบบพี่เล้ียง (Coaching Mentoring) ควรเร่ิมดว้ยการพูดคุยกบัคณะท างาน อธิบาย
วา่ ระบบพี่เล้ียงจะมีประโยชน์อยา่งไร และจะเร่ิมตน้อยา่งไร ขอให้ผูเ้ป็นอาสาสมคัรท่ีจะเป็นพี่เล้ียงครู และ
ครูผูส้อนร่วมกนัอภิปรายหาประเด็นการพฒันาการเรียนการสอนท่ีต่างมีความมัน่ใจพอท่ีจะร่วมกนั พฒันา
ใหดี้ข้ึน การสังเกตการสอนของครูแต่ละคน ควรเร่ิมท่ีการสังเกตครูแต่ละคน ในชั้นเรียน โดยใชเ้วลา อยา่ง
น้อยเป็นเวลา 1 ชัว่โมง เพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ดควรเป็นพี่เล้ียงของครูคนนั้น และพี่เล้ียงก็อย่าทึกทกัเอาว่าได้
เขา้ใจการสอนของครูผูน้ั้นทั้งหมดแลว้ เพราะความเป็นจริงอาจตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ยร่วมเดือนท่ีจะเขา้ใจ
สภาพการจดัการเรียนการสอน  
 
องค์ความรู้จากการศึกษา          

 การจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning: AL) มีขอ้คน้พบท่ีส าคญัของกระบวนการจดัการเรียนรู้

แนวทางการจดัการเรียนรู้ และเทคนิคท่ีหลากหลายวิธี ท่ีจะน าไปสู่การเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพให้กบั

ผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning: AL) มี 3 องคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี  

 



AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 193-204, July-December 2022 
 

201 
 

 
 
1) แนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีแนวทางการน าการจดัการเรียนรู้แบบการเรียนเชิงรุก (Active 

Learning) ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี โดยคอยดูแลให้ค  าแนะน าการท ากิจกรรมของผูเ้รียน 
ผูส้อนอาจใชก้ารเรียนรู้จากสภาพการจริง โดยเสนอประเด็นหรือโจทย ์และผูส้อนอาจฝึกผูเ้รียนในการใช้
ทกัษะการระดมสมอง โดยการน าเสนอประเด็นปัญหา เพื่อให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ อภิปรายและสรุป
ค าตอบร่วมกนั เป็นตน้  

2) กิจกรรมและเทคนิคการสอนการเรียนรู้เชิงรุก บทบาทของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทางของ AL (ณัชนนั  แกว้ชยัเจริญกิจ, 2550) ประกอบดว้ย การจดัให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการ

เรียนการสอน กิจกรรมตอ้งสะทอ้นความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียนและเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิต

จริงของผู ้เรียน การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้ตอบท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูส้อนและเพื่อนในชั้นเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวตั ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ การจดัสภาพการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมใหเ้กิดการร่วมมือในกลุ่มผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ทา้ทายและ

ให้โอกาสผูเ้รียนได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย การวางแผนเก่ียวกบัเวลาในจดัการเรียนการสอนอย่าง

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

กิจกรรมและเทคนิคการสอน           
การเรียนรู้เชิงรุก  

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 193-204, July-December 2022 
 

202 
 

ชดัเจนทั้งในส่วนของเน้ือหาและกิจกรรม และสุดทา้ยคือครูผูส้อนตอ้งใจกวา้ง ยอมรับในความสามารถใน

การแสดงออกและความคิดของผูเ้รียน มีวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการใชเ้ทคนิคการสอน ดงัน้ี 

2.1 การใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) 

2.2 การใชว้จิยัเป็นฐาน (Research Based Learning: RBL) 

2.3 การใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PBL)    
2.4 การใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community Based Learning: CBL)   

 2.5 กรณีศึกษา (Case Study)       
 2.6 การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry)    
 2.7 การจดัการเรียนรู้แบบวทิยาศาสตร์ (Scientific Methods)    
 2.8 การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ (Laboratory Methods)    
 2.9 การจดัการเรียนรู้แบบพี่เล้ียง (Coaching Mentoring)  
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning: What, Why and How? คือ ครู-อาจารยจ์ะเปล่ียนบทบาทจาก

ผูส้อนมาเป็นคุณอ านวย (Facilitator) ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และมีการวางแผนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ตรงตามวตัถุประสงค์แต่อาจจะบอกเป้าหมายแล้วให้ผูเ้รียนคิดวิธีท่ีจะท าให้ส่ิงนั้นส าเร็จ ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่ Active Learning ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและจดจ าผลการเรียนรู้ไดค้งทน และนานกวา่ 
Passive Learning และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
การท างานของสมอง โดยการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน ผูส้อน และส่ิงแวดลอ้ม ผา่น
การปฏิบติั สามารถก่อใหเ้กิด Long Term Memory แก่ผูเ้รียน  

3) ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอนกิจกรรมตอ้งสะทอ้นความตอ้งการในการพฒันา
ผูเ้รียนและเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงของผูเ้รียน 

 
บรรณานุกรม  

กลา้  ทองขาว. (ม.ป.ป). การจัดการศึกษาฐานชุมชน(Community-based Education Management  
= CBEM).วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

ณชันนั แกว้ชยัเจริญกิจ. บทบาทของครูผู้สอนในการจัดกจิกรรมและวธีิการปฏิบัติตามแนวทางของ Active  
Learning. สืบคนจ้าก http://www.itie.org เม่ือ 25 กรกฎาคม 2560. 

ดุษฎี โยเหลา และ คณะ. (2557). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ทีไ่ด้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อ
สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเร็จของ



AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 193-204, July-December 2022 
 

203 
 

โรงเรียนไทย.กรุงเทพฯ: หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ.Landsberger, J. (2011). Problem-based learning. 
http://www.studygs.net/pbl.htm. 

ทิศนา แขมมณี. (2548). การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้.
กรุงเทพฯ: ส านกัวจิยัและพฒันาการศึกษา. 

ทิศนา  แขมมณี. (2556). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพือ่การจัดกระการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ. พิมพค์ร้ัง 
ท่ี17. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ.์ (2553). คู่มือการจัดระบบการเรียนการสอน ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้. พิมพ์คร้ังท่ี 1. พระนครศรีอยุธยา: พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์เทียนวฒันา 
พร้ินทต้ิ์ง.  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์. (2555). การเรียนรู้เชิงลกึ Active Learning. [สืบคน้ออนไลน์]. เม่ือวนัท่ี 13 
ธนัวาคม 2559 จากเวบ็ไซต ์
http://.wu.ac.th/backEnd/myfile/attNewsAL/Manual%20Active%20Learning.pdf 

ยพุิน  พิพิธกุล. (2523). การเรียนการสอนคณติศาสตร์. ภาควชิามธัยมศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.          

วทิยากร เชียงกลู. (2550). อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพือ่การพฒันา. กรุงเทพฯ: สายธาร. 2550. 
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. 2545. การจัดกระบวนการเรียนรู้: เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. กรุงเทพฯ: อกัษร

เจริญ ทศัน์. 404 หนา้. 
สิริพร ปาณาวงษ ์(2554). Active learning เทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที21.บทความวิชาการ, คณะ

ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. สืบคน้เม่ือ 26 กุมภาพนัธ์ 2558 จาก http://edu.nsru.ac.th/. 
Best, J. W., & Kahn, J. V. (1998). Research in education (8th ed.). Boston: Allyn and Bacon.  
Bransford, J.D., A.L. Brown, and R.R. Cocking (Eds.). 1999. How People Learn: Brain, Mind, 

Experience, and School. Washington, DC: National Academics Press. 
Carin, Arthur. (1993). Teaching Science Through Discovery. 7th ed. New York: Delma Publisher a 

Division of International Thomson Publishing Inc. 
Cooney, Thomas J.  (1975).Dynamic of Teaching Secondary School Mathematics. Boston, Houghton 

Mifflin, Co. 
Eisenkraft, A. (2003). “Expanding the 5E Model: A Proposed 7E Model Emphasizes Trans of Learning 

and the Importance of Eliciting Prior Understanding. The Science Teacher. 70 (6): 56-59. 
Herried, C.F. 1997. What is a case? Journal of College Science Teaching 27, 92-94. 

http://www.studygs.net/pbl.htm
http://.wu.ac.th/backEnd/myfile/attNewsAL/Manual%20Active%20Learning.pdf


AEE-TJ. Environ. Ed., 13(2): 193-204, July-December 2022 
 

204 
 

Kerlinger, F. N. (1986). Foundations of behavioral resemck. (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart, and 
Winston. 

Manning, S.  (2005). Young leader: Growing through mentoring. Gifted Child Today. Volume 28 
Number 1(Winter): 15-20. 

Moore, Kenneth D, & Quinn. Cheri. (1994). Secondary Instructional Method. Wm.C Brown: 
Communication. 

Sykes, G., and Bird, T. 1992. Teacher education and the case idea. Review of Research in Education 18, 
457521. 

Wunsch, M.A. (1994). A checklist for developing, implementing, and assessing mentoring programs. 
In M.A. Wunsch (Ed.), Mentoring revisited: Making an impact on individuals and institutions (New 
Directions for Teaching and Lear 
 

http://www.crlt.umich.edu/sites/default/files/resource_files/Wunsch_A_checklist.pdf

