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เจ้าของ / ส านักงาน 
 สมาคมส่ิงแวดลอ้มศึกษาแห่งประเทศไทย 188 หมู่ 1 ต.น ้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์53000 
   บทความทุกเร่ืองไดต้รวจความถูกตอ้งทางวชิาการจากผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 คน   
   ขอ้ความในบทความท่ีลงในวารสารเป็นแนวคิดของผูเ้ขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของ    
                      คณะผูจ้ดัท า และมิใช่ความรับผดิชอบของสมาคมส่ิงแวดลอ้มศึกษาแห่งประเทศไทย   
   สมาคมฯไม่สงวนสิทธ์ิในการคดัลอก แต่ใหอ้า้งอิงแสดงท่ีมา 
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บรรณาธิการ 
 “สภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงและบ่อยคร้ังยิ่งข้ึน จนทุกวนัน้ีดูเป็นเพียง       
ข่าวปกติไปแลว้ แต่ดว้ยความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ระบบนิเวศ
และชีวติความเป็นอยูข่องประชากรทัว่โลก รวมทั้งยงัมีเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติ เช่น 
      1. การเกิดน ้ าท่วมฉับพลนั  ในช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา ประเทศจีนเกิดน ้ าท่วมฉับพลนัอยา่งรุนแรง
ในหลายมณฑล เป็นภาพท่ีน่าเวทนาและเป็นความทุกข์ยาก เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ
สาธารณูปโภคอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา เกิดเหตุการณ์ลกัษณะเช่นน้ีบ่อยคร้ังและมีความ
รุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ในประเทศจีนหลายแห่ง ผลจากสภาวะโลก
ร้อน ท าให้เกิดปริมาณน ้ าในบรรยากาศของประเทศมีมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นระบบ Hydrologic cycle ท่ี
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในชั้นบรรยากาศ และกลายเป็นพายฝุนท่ีรุนแรง 
  2. การเกิดวาตะภยัและแผ่นดินไหว  พายุท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรงทั้งในประเทศแถบยุโรป และ
อเมริกา สร้างความเสียหายอยู่บ่อยคร้ัง หรือแมก้ระทัง่ล่าสุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศอฟักานิสถาน   
ท าให้มีผูเ้สียชีวิตนบัพนัคน รวมทั้งประเทศในแถบท่ีมีรอยเขตเปลือกโลกชนกนั เช่น จีน ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และพม่า เป็นตน้  
  3. การเกิดสงครามระหวา่งรัสเซีย กบั ยเูครน ท าให้หลายประเทศทัว่โลกต่างไดรั้บผลกระทบ 
จากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการใชอ้าวุธท่ีมีการท าลายลา้งสูง ไดท้  าลายทั้งทรัพยสิ์น บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั 
การเสียชีวิตของประชากรอีกจ านวนมาก ผูค้นอพยพหนีภยัสงคราม มีชีวิตดว้ยความยากล าบาก ส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อจากน้ีก็คือ การขาดแคลนอาหาร พลงังาน และราคาสินคา้ต่างๆ ท่ีมีราคาสูงข้ึน รวมทั้งโรคอุบติั
ใหม ่ท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก 

“โลกวนันีจึ้งเปลีย่นแปลงไปจากเดิมแล้ว... อย่างส้ินเชิง” 
 วนัน้ี วารสารส่ิงแวดล้อมศึกษา ได้ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 12  ได้ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ 
ผลงานวิชาการ งานวิจยั ขอ้มูลข่าวสารทางส่ิงแวดลอ้มท่ีสมาชิกไดส่้งเขา้มาเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง และจะ
ยงัคงมุ่งมัน่ต่ออุดมการณ์ในการร่วมกนัสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้ม ใหมี้ความย ัง่ยนื ต่อไป 

 
      รองศาสตราจารย ์ดร.วนิยั  วีระวฒันานนท์ 
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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 

 

 
A-1 



วารสารส่ิงแวดล้อมศึกษา-สสศท 
AEE-T Journal of Environmental Education 
© 2010 The Association for Environmental Education of Thailand 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2565 
 

คณะกรรมการร่วมกลั่นกรอง 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา   วทิยาลยันครราชสีมา 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์  รัตนเพียรธมัมะ  นกัวชิาการสมาคมฯ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.อดิศกัด์ิ  สิงห์สีโว    มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เถลิงศก  โสมทิพย ์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนญัญา  โพธ์ิประดิษฐ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒันา  พรหมณี   สถาบนัวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์  อินทรประไพ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์   
8. ดร.สมพงษ ์เสนชยั      มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
9. ดร.สุนทรี จีนธรรม      มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณฯ 
10. ดร.สม นาสอา้น      นกัวชิาการสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
11. ดร.ธงชยั ปัญญูรัตน์      นกัวชิาการสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
12. ดร.บุปผา อินทิวร      นกัวชิาการสมาคมฯ 
13. ดร.พชัรีย ์ประสังริโย      นกัวชิาการสมาคมฯ 
14. ดร.ปรัชญากุล ตุลาคม     นกัวชิาการสมาคมฯ 
15. ดร.รัตนา เจริญศรี      นกัวชิาการสมาคมฯ 
16. ดร.สุกญัญา แกว้น่ิม      นกัวชิาการสมาคมฯ 
17. ดร.ธศัษณพฒัน์  ปานพรม    มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
18. ดร.รววีรรณ  สนัน่วรเกียรติ    มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
19. ดร.ไพศาล  ปันแดน     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี 
20. ดร.บุญเลิศ  วงคโ์พธ์ิ     เลขานุการสมาคมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-2 



 
 
 
 

 
 
 
 

Part B 
บทความวิจยั 



 

AEE-T Journal of Environmental Education  13(1): 1-15, Jan - June 2022 

ISSN 1906-8557 

© 2010 The Association for Environmental Education of Thailand 

 

 

 

Work Motivation of Employees of Showa Denko Materials (Thailand) Co.,Ltd. 
 

Maneerut Kumwet
1
 and Wattanasom Meksuwan

2
 

1
Student of Master Degree, (Human resources Development), Ramkhamhaeng University  

2
Lecturer, Human resources Development., Ramkhamhaeng University 

 

Abstract:  This research purposes to: (1) Study in Motivation in Work of Employees at Showa Denko 

Materials (Thailand) Co.,Ltd. (2) Study in comparison factor affecting Motivation in  Work of 

Employees at Showa Denko Materials (Thailand) Co.,Ltd. This research was use Motivation of work 

theory of Herzberg(1959) for apply to set Conceptual for research. The Motivation to work This research 

was conducted by employing Simple Random Sampling and using questionnaire as the tool to collect 

data from 100 simples which were analyzed by Computer Program. The statistical calculations were 

based on percentage, mean and standard deviation and One –Way ANOVA was employed for 

Statistical hypothesis testing with statistical significance of 0.05 

  

 The research findings were summarized as follows : 1) The  motivation in work of 

employees at Showa Denko Materials (Thailand) Co.,Ltd. it was found that the overall motivation was 

in high level the majority of employees placed importance in a positive working environment more, 

followed by the aspects of welfare placed importance the bonus money or special compensation in 

suitability of position and quantity of responsible, the aspects of receiving respect placed importance 

in entrusted to consult with colleagues the aspects of salary placed importance in the salary received is 

appropriate for the position performed, and the aspects of progress placed importance in the company 

has given the opportunity to change the line of work . 2) The employee having age different  not 

differently affected to Motivation in work but The employee position, period of employment, 

collectively differently affected to Motivation in work of employees at Showa Denko Materials 

(Thailand) Co., Ltd. With the Statistical Significance of 0.05. 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

มณีรัตน์ คุม้เวช1 และ วรรธนศม เมฆสุวรรณ2 
นกัศึกษาปริญญาโท1 (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารย์2 สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
บทคัดย่อ:   การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั โช
วา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ (2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 
บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ  าแนกตาม อายุ ต  าแหน่งงาน และอายุงาน งานวิจยัคร้ัง
น้ีประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg(1959) เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.88 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถ่ี (frequencies) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation-
SD) วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)   
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มี
แรงจูงใจในการท างานของ โดยภาพรวมและรายดา้น อยูร่ะดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ดา้นสวสัดิการ ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นเงินเดือน และ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ อยูใ่น
ระดบัมาก ตามล าดบั 2. พนกังาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายตุ่างกนัมี
ระดบัแรงจูงใจในการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานและอายงุานต่างกนั มีระดบั
แรงจูงใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค าส าคัญ:  พนกังาน , แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

 
บทน า 
  การบริหารงานองคก์รใหเ้กิดความส าเร็จนั้น ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” 
เน่ืองจากทรัพยากรบุคคล หรือพนกังาน เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัขององคก์ร ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการขบัเคล่ือนองคก์ร โดยเฉาพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองความสามารถของบุคลากร ซ่ึงหากบุคลากรขององคก์ร
มีความรู้ความสามารถย่อมส่งผลต่อการพฒันาองค์กรต่อไป แต่อย่างไรก็ตามถึงแมว้่า บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ หรือ ทกัษะการท างานเพียงใด แต่หากบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการท างานหรือขาด
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ความขยนัหมัน่เพียรและไม่ตั้งอกตั้งใจทุ่มเทในการท างาน ก็ไม่ท าให้ความสามารถของบุคลากรนั้นเกิด
ประโยชน์ ซ่ึงการท่ีบุคลากรจะเกิดความกระตือรือร้น หรือความขยนัหมัน่เพียรนั้นเป็นส่ิงท่ีแปรผนัตรงมา
จาก “ แรงจูงใจในการท างานของบุคลลากร” โดยท่ีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีนกัวิชาการหลายท่าน รวมทั้ง
งานวิจัยจากนักวิชาการหลายท่าน มุ่งเน้นให้เห็นว่า การท่ีจะท าให้บุคลากรขององค์กร ใช้ความรู้
ความสามารถ และทกัษะ เพื่อทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มใจและมุ่งมัน่เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
องคก์รนั้น องคก์รตอ้งมี “การสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากร”   
 บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีนโยบายการบริหารขั้นพื้นฐาน คือ จะท า
การวิจยัอย่างกวา้ขวาง ปัจจุบนั บริษทัมีการขยายก าลงัการผลิตเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ดังนั้นบริษทัจึงมีการรับ
พนกังานใหม่เขา้มาจ านวนมากเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัก าลงัการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัไม่สามารถ
สนบัสนุนกระบวนการท างานไดต้ามท่ีบริษทัคาดหวงั ซ่ึงเกิดจากพนกังานคนเก่าท่ีมีความรู้ความสามารถ
และทกัษะ มีการลาออก รวมถึงบุคลากรไม่ใช้ความรู้ความสามารถ หรือทุ่มเทการท างานอย่างเต็มท่ี และ
พนักงานใหม่ท่ีเขา้มาก็ยงัไม่มีความรู้ความสามารถและทกัษะ รวมถึงพอมีประสบการณ์เพียงพอในการ
ท างาน ก็มีการลาออกซ่ึงส่งผลโดยตรงใหบ้ริษทัเสียเวลาและเกิดค่าใชจ่้ายในการพฒันาพนกังานเหล่าน้ี โดย
จากสถิติการบนัทึกขอ้มูลอตัราการลาออกของพนกังานโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล พบว่าสาเหตุการลาออก
ของพนักงาน คือ พนักงานได้งานใหม่ ในองค์กรท่ีมีสวสัดิการ และต าแหน่งงานท่ีดีกว่า ซ่ึงจากสาเหตุ
ดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงมีมติในท่ีประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคล ด าเนินการปรับปรุง ระบบ
ทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและดา้นสวสัดิการต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดลอ้มของ
องค์กร โครงสร้างการปรับต าแหน่งงาน และ แนวทางการท าให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม หรือบทบาท 
และการเป็นท่ียอมรับ ในกิจกรรมหรือการท างานในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางส าคญัในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนพฒันาองค์กร ดังนั้น ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั ซ่ึงก็ได้มีการศึกษา
งานวิจยัจากนักวิชาการหลาย ท่าน และเล็งเห็นว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ
สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนได้ จึงมีการน านโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคลของผูบ้ริหาร มา
ก าหนดเป็นรายละเอียดการศึกษาวจิยั เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  
 โดยผูว้ิจยั จึงส ารวจแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน ของ บริษทั โชวา เดนโกะ แมทที
เรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่หากทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จะ
สามารถน าผลการส ารวจแรงจูงใจท่ีได ้ มาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าคญั เพื่อปรับปรุงและพฒันาระบบการ
บริหารบุคลากรท่ีมีใหดี้ข้ึนตามนโยบายของผูบ้ริหาร และใชเ้ป็นแนวทางส าคญัในผลกัดนั จูงใจให้พนกังาน
ขององคก์รทุกคนใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพ และปรับปรุงพฤติกรรมอนั  
ไม่พึงประพึงประสงค ์และท าใหพ้นกังานเกิดความจงรักภกัดี ต่อองคก์ร ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาองคก์รอยา่ง
ย ัง่ยนืต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
   1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมทที
เรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ  าแนกตาม อาย ุต าแหน่งงาน และอายงุาน 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

  ผูว้จิยั ไดก้  าหนดกรอบในการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย  
   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือพนกังานบริษทัโชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปี 2564 จ านวน 100 คน และท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงทั้งหมด 100 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล  
ไดแ้ก่ อาย ุต าแหน่งงาน อายงุาน 
  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ แรงจูงใจในการท างานใชแ้นวคิด ทฤษฎีการจูงใจของ 
Herzberg (1959) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 2 ส่วน คือปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจยัค ้า
จูน (Hygiene Factors) ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี คือ 1) ด้านเงินเดือน 2) ดา้นสวสัดิการ 3) ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 4) ดา้นการไดรั้บความนบัถือ และ 5) ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ตวัแปรตาม 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานท างานของพนกังาน 
 1. ดา้นเงินเดือน 
 2. ดา้นสวสัดิการ 
 3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 4. ดา้นการไดรั้บความนบัถือ 
 5. ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ตวัแปรอิสระ 

1. อาย ุ

2. ต าแหน่งงาน 

3 อายงุาน 
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 ผู ้วิจ ัยได้จัดท าเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด
ประกอบดว้ย    
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานสภาพส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจ าแนกตามอายุ ต าแหน่งงาน 
และอายงุาน วเิคราะห์โดยจ าแนกตามความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้นโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ส่วนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั โช
วา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากัดจ าแนกตามอายุ ต าแหน่งงาน และอายุงาน โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ โดยวธีิ LSD 
 
ผลการวจัิย  
ตาราง 1  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั โชวา เดน     
              โกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในภาพรวม รายดา้น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากตารางท่ี 1 พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ 
(ประเทศไทย) มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมมีแรงจูงใจอยูร่ะดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ให้ความส าคญัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสวสัดิการ ดา้น
การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นเงินเดือน และดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั  โชวา    

แรงจูงใจในการท างาน 
ระดบัแรงจูงใจ 

  S.D. ความหมาย 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 4.11 .225 มาก 
2. ดา้นสวสัดิการ 4.08 .384 มาก 
3. ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ 4.03 .320 มาก 

4. ดา้นเงินเดือน 3.95 .301 มาก 
5. ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 3.79 .271 มาก 
 รวม 3.99 .225 มาก 
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                 เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นเงินเดือน เป็นรายขอ้ 

ดา้นเงินเดือน 
ระดบัแรงจูงใจ 

  S.D. ความหมาย 
1. เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีท่านท า 4.09 .494 มาก 

2. เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบ 3.97 .361 มาก 
3. การข้ึนเงินเดือนมีความโปร่งใส และเป็นธรรม 3.95 .500 มาก 
4. เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ เพียงพอต่อค่าครองชีพ 3.93 .408                    มาก 
5. เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบ 3.83 .652 มาก 
 รวม 3.95 .301 มาก 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   

จากตารางท่ี 2  พบว่า พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีระดบั
แรงจูงใจดา้นเงินเดือน ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ( = 3.95) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ พนกังานมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานดา้นเงินเดือน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั โชวา เดน 
                โกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นสวสัดิการ เป็นรายขอ้ 

ดา้นสวสัดิการ 
ระดบัแรงจูงใจ 

  S.D. ความหมาย 
1. เงินโบนสั หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งและ

ปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบ 4.23 .468 มาก 
2. สวสัดิการดา้นวนัหยดุ เช่น วนัหยดุเพ่ือดูแล ภรรยาก่อนคลอด การลา

คลอด วนัหยดุ พกัผอ่นประจ าปี และวนัหยดุอ่ืนๆ มีความ เหมาะสม
กบัสถานการณในปัจจุบนั 4.17 .473 มาก 

3. ค่าน ้ ามนั และค่าใชจ่้ายในงานท่ี บริษทัจ่าย มีความเหมาะสม 4.07 .432 มาก 
4. สวสัดิการดา้นประกนัสุขภาพแบบกลุ่มและประกนัอุบติัเหตุแบบกลุ่ม

ท่ีบริษทัจดัท าให้ พนกังานเหมาะสม และครอบคลุมกบัความดอ้งการ
ของท่าน 4.05 .458 มาก 

5. เบ้ียขยนั เบ้ียเล้ียงท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมและ มีความเหมาะสมกบั
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 3.87 .562 มาก 

รวม 4.08 .384 มาก 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  



AEE-T J. Environ. Ed., 13(1): 1-15, Jan-June 2022. 
 

7 
 

 จากตารางท่ี 3  พบว่าพนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีระดบั
แรงจูงใจด้านสวสัดิการ ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก (  = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังาน มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นสวสัดิการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 
ตารางท่ี 4  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมทที 
                 เรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นรายขอ้ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ระดบัแรงจูงใจ 

  S.D. ความหมาย 
1. บริษทัของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ีน่าท างาน 4.25 .435 มาก 
2. บริษทัของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท างาน 4.21 .409 มาก 
3.บริษทัสนบัสนุนอุปกรณ์ในการท างานท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยัต่อท่าน 4.16 .443 มาก 
4. บริษทัปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 3.98 .317 มาก 
5. บริษทัสนบัสนุนการจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมในการท างาน

ต่อท่าน 3.94 .239 มาก 
 รวม 4.11 .225 มาก 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4  พบวา่พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีระดบั
แรงจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ( = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ พนกังาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

 
ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั โชวา เดน 
                โกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการไดรั้บความยอบรับนบัถือ  เป็นรายขอ้ 

ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ 
ระดบัแรงจูงใจ 

  S.D. ความหมาย 
1. ท่านมกัจะไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นท่ี ปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานไม่

วา่จะเป็นเร่ืองงาน หรือเร่ืองส่วนตวั 4.26 .441 มาก 
2. การแสดงความคิดเห็นของท่านเป็นท่ียอมรับจากพนกังานในบริษทั 4.21 .409 มาก 
3. ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน เม่ือท างานส าเร็จ 3.97 .540 มาก 
4. ท่านไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย จากหวัหนา้งานเม่ือท างานบรรลุผล

ส าเร็จ 3.89 .601 มาก 
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ตารางที ่5 (ต่อ)    
5. ผูบ้งัคบับญัชาเช่ือถือในความรู้ความสามารถของท่านและ

มอบหมายงานท่ีส าคญัใหท้่าน 3.81 .506 
 

มาก 
รวม 4.03 .320 มาก 

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 จากตารางท่ี 5 พบว่าพนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีระดบั
แรงจูงใจด้านการได้รับความยอบรับนบัถือในภาพรวมอยู่ระดบัมาก ( = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ พนกังาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บความยอบรับนบัถืออยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 
ตารางท่ี 6   ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรับแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ  
                  แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ เป็นรายขอ้ 

ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 
ระดบัแรงจูงใจ 

  S.D. ความหมาย 
1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหท่้านสามารถเปล่ียน สายงานในการท างานได ้ 4.05 .539 มาก 

2. ท่านมีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง ตามความรู้และความสามารถ 3.81 .506 มาก 

3. ต  าแหน่งงานท่ีท่านปฏิบติัอยูก่่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.77 .423 มาก 
4. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพนู

ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานเสมอ 3.68 .469 มาก 

5.ท่านมีโอกาสในการแสดงความสามารถในการท างานท่ีทา้ทายอยูเ่สมอ 3.65 .500 มาก 
 รวม 3.79 .271 มาก 
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 จากตารางท่ี 6  พบว่า พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีระดบั
แรงจูงใจดา้นความกา้วกน้าในอาชีพ ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก ( = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
พนกังาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ อยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ 
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ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์  
                 (ประเทศไทย) จ ากดั จ  าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

แหล่งความแปรปรวน ss df MS F p 
ดา้นเงินเดือน      
                 ระหวา่งกลุ่ม .502 3 .167 1.903 .134 
                 ภายในกลุ่ม 8.446 96 0.88   
                       รวม 8.948 99    
ดา้นสวสัดิการ      
                 ระหวา่งกลุ่ม .152 3 .051 .336 .799 
                 ภายในกลุ่ม 14.479 96 .151   
                       รวม 14.632 99    
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน      
                 ระหวา่งกลุ่ม 0.67 3 .022 .438 .726 
                 ภายในกลุ่ม 4.926 96 .051   
                       รวม 4.994 99    
ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ      
                 ระหวา่งกลุ่ม .025 3 .008 .078 .972 
                 ภายในกลุ่ม 10.137 96 .106   
                       รวม 10.162 99    
ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ      
                 ระหวา่งกลุ่ม .491 3 .164 2.318 .080 
                 ภายในกลุ่ม 6.782 96 0.71   
                       รวม 7.274 99    
โดยภาพรวม      
                 ระหวา่งกลุ่ม .111 3 .037 .730 .536 
                 ภายในกลุ่ม 4.881 96 .051   
                       รวม 4.992 99    
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 7  พบว่าพนกังาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามอายุ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยพบว่า ด้านเงินเดือน ด้านสวัสดิการ ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนับถือ และด้านความกา้วหน้าในอาชีพ ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมทที-เรียลส์  
                 (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามต าแหน่งงาน เป็นรายดา้น 

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

แหล่งความแปรปรวน ss df MS F p 
ดา้นเงินเดือน      
                 ระหวา่งกลุ่ม .360 3 .120 1.341 .266 
                 ภายในกลุ่ม 8.588 96 0.89   
                       รวม 8.948 99    
ดา้นสวสัดิการ      
                 ระหวา่งกลุ่ม .069 3 .023 .151 .929 
                 ภายในกลุ่ม 14.56. 96 .152   
                       รวม 14.632 99    
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน      
                 ระหวา่งกลุ่ม .105 3 .035 .685 .564 
                 ภายในกลุ่ม 4.889 96 .051   
                       รวม 4.994 99    
ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ      
                 ระหวา่งกลุ่ม .103 3 .034 .327 .806 
                 ภายในกลุ่ม 10.059 96 .105   
                       รวม 10.162 99    
ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ      
                 ระหวา่งกลุ่ม .586 3 .195 2.802 .044* 
                 ภายในกลุ่ม 6.688 96 0.70   
                       รวม 7.274 99    
โดยภาพรวม      
                 ระหวา่งกลุ่ม .051 3 .017 2.333 .002* 
                 ภายในกลุ่ม 4.881 96 .051   
                       รวม 4.992 99    
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 จากตารางท่ี 8  พบวา่พนกังาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีต าแหน่ง
งานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ส าหรับดา้นเงินเดือน ดา้นสวสัดิการ ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 9  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมทที-เรียลส์  
                 (ประเทศไทย) จ ากดั จ  าแนกตามอายงุาน เป็นรายดา้น 

แหล่งความแปรปรวน ss df MS F p 
ดา้นเงินเดือน      
                 ระหวา่งกลุ่ม .147 3 .049 1.535 .048* 
                 ภายในกลุ่ม 8.801 96 0.92   
                       รวม 8.948 99    
ดา้นสวสัดิการ      
                 ระหวา่งกลุ่ม .088 3 .029 .193 .901 
                 ภายในกลุ่ม 14.544 96 .151   
                       รวม 14.632 99    
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน      
                 ระหวา่งกลุ่ม .140 3 .047 .921 .434 
                 ภายในกลุ่ม 4.854 96 .051   
                       รวม 4.994 99    
ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ      
                 ระหวา่งกลุ่ม .056 3 .019 .176 .912 
                 ภายในกลุ่ม 10.106 96 .105   
                       รวม 10.162 99    
ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ      
                 ระหวา่งกลุ่ม .530 3 .177 2.517 .023* 
                 ภายในกลุ่ม 6.743 96 0.70   
                       รวม 7.274 99    
โดยภาพรวม      
                 ระหวา่งกลุ่ม .043 3 .014 2..79 .040* 
                 ภายในกลุ่ม 4.949 96 .052   
                       รวม 4.992 99    
*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 9 พบวา่พนกังาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุงาน
ต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน และดา้นความกา้วหน้าใน
อาชีพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ส าหรับดา้นสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษา เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ 
(ประเทศไทย) มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัสามารถน ามาอภิปรายไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) มี
ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมมีแรงจูงใจอยูร่ะดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ให้
ความส าคญัด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านสวสัดิการ ด้านการได้รับความ
ยอมรับนบัถือ ดา้นเงินเดือน และดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ  
  2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมทที
เรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีสถานภาพทัว่ไป ดา้นอายุ ต  าแหน่งงาน และอายงุาน แตกต่างกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  
  2.1 พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุต่างกนัมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  2.2 พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั มีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  2.3 พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุงานต่างกนั มีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
อภิปรายผล   
 จากผลการศึกษา เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ 
(ประเทศไทย) มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัสามารถน ามาอภิปรายไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
  1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) มี
ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมมีแรงจูงใจอยูร่ะดบัมาก และสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
   1.1 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า ในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ระดับมากโดย
พนักงานให้ความส าคญับริษทัมีสภาพแวดล้อมท่ีน่าท างาน บริษทัสนับสนุนอุปกรณ์ในการท างานท่ีมี
มาตรฐานและปลอดภยั ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรินทร์ กลาย
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สุวรรณ (2560) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไฮเวย ์จ  ากัด พบว่า 
สภาพแวดลอ้มในการท างานส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   1.2 ดา้นสวสัดิการ พบว่า ในภาพรวมมีแรงจูงใจอยูร่ะดบัมาก ซ่ึงจากพนกังานส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัเงินโบนสั หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งและปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประเสริฐ อุไร (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานกรณีศึกษา บริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่าพนกังานตอ้ง
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งและความรับผิดชอบ มีสวสัดิการท่ีดีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต จะ
ท าใหพ้นกังานมีความภกัดี และตั้งใจท างานใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ท่ีเตม็ความสามารถ  
   1.3 ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ พบว่า ในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ระดับมาก โดย
พนกังานส่วนใหญ่ให้ความส าคญัไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นท่ีปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
งานพชัรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไฮเวย ์
จ  ากดั พบว่า พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญในงานจะได้รับค าชมจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นท่ียอมรับของเพื่อน
ร่วมงานส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการท าปฏิบติังาน  
   1.4 ด้านเงินเดือน พบว่า ในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ระดับมาก โดยพนักงานส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัเงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีท า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อรอุมา จนัทนป (2561) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในอตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัระดบั
ความรู้ความสามารถ 
   1.5 ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ พบวา่ ในภาพรวมมีแรงจูงใจอยูร่ะดบัมาก โดยพนกังานส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญบริษัทได้เปิดโอกาสให้สามารถเปล่ียน สายงานในการท างานได้ สอดคล้องกับ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาทิตยา เหลืองมัน่คง (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงาน: กรณีศึกษา บริษทัในเครือ สมาร์ทแลนด์ แอสเสท กรุ๊ป พบว่า พนักงานต้องมีผลงานเป็นท่ี
ประจกัษจ์นไดรั้บการยอมรับในผลงาน 
  2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของพนักงาน บริษทั โชวา เดนโกะ แมทที
เรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีสถานภาพทัว่ไป ดา้นอายุ ต  าแหน่งงาน และอายุงาน แตกต่างกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  
   2.1 พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุต่างกนัมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพลอยไพลิน อิงบุญ (2562) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัสยามราช 
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จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทัสยามราช จ ากดั (มหาชน) อายุ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน 
   2.2 พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั มีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ มาลี มีแสงพนัธ์ (2562) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทับางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จ ากดั ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   2.3 พนกังานบริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุงานต่างกนั มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พลอยไพลิน อิงบุญ (2562) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัสยามราช จ ากดั (มหาชน) พบวา่ อายุงาน มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัสยามราช จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีผลการศึกษาท่ีผูว้ิจยัเสนอแนะต่อผูบ้ริหารระดบัสูง ของบริษทั โชวา เดน
โกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อน าไปใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดเป็น นโยบาย 
แผนงานและการสร้างแรงจูงใจในการท างานทั้งหมด 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  1. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ และเสียงท่ีรบกวน ให้มีความ
เหมาะสมในการปฏิบติังาน  
  2. ปรับปรุงสวสัดิการต่าง ๆ เช่น ก าหนดเงินโบนัส หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษให้มีความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งของพนกังานและปริมาณงานท่ีพนกังานรับผดิชอบ  
  3.  การเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานความรู้สึกภาคภูมิใจ
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  
  4. ปรับปรุงโครงสร้สง เพิ่มรายไดต่้อเดือนท่ีไดรั้บให้มีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานเม่ือเทียบ
กบังานท่ีก าลงัปฏิบติัอยู ่ 
  5. เปิดโอกาสให้พนักงานเปล่ียนสายงานในการท าง านได้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
ความสามารถท่ีมีผลต่อการเล่ือนต าแหน่ง ตามความรู้และความสามารถในการปฏิบติังาน  
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรท าวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของพนกังานบริษทั โชวา เดน
โกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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   2. ควรมีการศึกษาแนวทางพฒันาผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบติังานของพนักงาน
บริษทั โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    3. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบติังานไดส้ าเร็จของพนกังานบริษทั โชวา 
เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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Abstract:  The objectives of this research were to 1) Studying the knowledge, attitude and prevention 

behaviors against stroke of the hypertension patients in the community health center service area, Si 

Thep Hospital, Sa Kruat sub-district, Si Thep district, Phetchabun province. 2) studying the 

relationship of personal factors such as sex, age, status, occupation, education level. monthly income, 

knowledge factor and attitude factors with the prevention behaviors against stroke of the hypertension 

patients. A random sample of 312 people who represent the hypertension patients registered for 

continuous treatment in the in the community health center service area, Si Thep Hospital that they 

are between 30-70 years old by systematic random. A questionnaire was used to collect the data is 

device into four part: Part 1 collected for people base on personal factor data, Part 2 knowledge 

factors about stroke, Part 3 attitude factors towards stroke prevention, and Part 4 behaviors factors for 

preventing stroke. The data were analyzed by frequencies, percentages, means, standard deviation, 

pearson product moment correlation coefficient and multiple regression analysis. 
 The research result found that most of the peoples are female (66.98%), between 61-69 years 

of age (49.04%), marital status (73.40%), primary education (67.63%), employment (23.08%), 

monthly income between 10,001–15,000 bath (89.30%). The sample group had a high level of 

knowledge about stroke (83.97%). There was a very agreeable level of attitude towards preventing 

stroke ( = 3.45, SD=.575). The overall stroke prevention behaviors were at a high level ( = 3.41, 

SD=.533). Attitude factor and monthly income were a common factor describing the relationship with 

the stoke prevention behaviors of the sample group was 13.90% (R
2
 = 0.139) at the .01 significance.  
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ความรู้ ทัศนคติ ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง 
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ  

ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

บุษบา  จิตตภ์กัดี1,  อุดม  คมพยคัฆ์ 2, จีระศกัด์ิ  ทพัผา3  
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

2,3 อาจารยส์าขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
 

บทคัดย่อ:   การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงในเขตบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระ
กรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ปัจจยัดา้นความรู้ และปัจจยัดา้นทศันคติ กบัพฤติกรรมการ
ป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยความดันโลหิตสูง  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยโรคความดนั
โลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนรับการรักษาต่อเน่ืองในเขตบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี จ  านวน 312 คน โดยการสุ่มอย่างเป็นระบบ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ปัจจยัความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนท่ี 3 
ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
ป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์ถดถอยพหุ 
 ผลการวจิยั พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.98) มีอายุระหวา่ง 60-69 ปี (ร้อยละ 
49.04) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 73.40) การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 67.63) ประกอบอาชีพ
รับจา้ง (ร้อยละ 23.08) และมีรายได้ต่อเดือน 10,001–15,000 บาท (ร้อยละ 89.30) กลุ่มตวัอย่างมีความรู้
เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 83.97) มีทศันคติต่อการป้องกนัการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในระดบัเห็นดว้ยมาก ( = 3.45, SD=.575) มีพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.41, SD=.533)  ปัจจยัด้านทศันคติและรายได้ต่อเดือน เป็นปัจจยัร่วมกนั
อธิบายความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ของกลุ่มตวัอย่างไดร้้อยละ 
13.90 (R2 = 0.139) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 

ค าส าคัญ:  ความรู้, ทศันคติ, พฤติกรรม, โรคหลอดเลือดสมอง, ความดนัโลหิตสูง 
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บทน า 
  โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease, stroke) หรือโรคอมัพฤกษ์อมัพาตเป็นโรคทาง
ระบบประสาทท่ีพบบ่อย เป็นโรคท่ีมีความรุนแรงและมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีโรค
หลอดเลือดสมอง (Stoke) ยงัเป็นโรคท่ีท าใหเ้กิดความพิการรุนแรงและเร้ือรังซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
และร่างกายของผูป่้วยและครอบครัว (ก่ิงแกว้ ปาจรีย,์ 2547)  และเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของโลก
และประเทศ องคก์ารอมัพาตโลก (World Stroke Organization : WHO) รายงานสาเหตุการตายจากโรค
หลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอนัดบั 2 ในคนอายุมากกวา่ 60 ปีข้ึนไปทัว่โลกและเป็นสาเหตุการตาย
อนัดบั 5 ของคนอายุระหวา่ง 15 - 69 ปี โดยในแต่ละปีมีประมาณ 6 ลา้นคนทัว่โลกเสียชีวิตจากโรคหลอด
เลือดสมอง โดย 2 ใน 3 อยูใ่นประเทศท่ีมีรายไดต้  ่าและรายไดป้านกลาง (ศุภวรรณ มโนสุนทร, 2563) โดย
ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease, stroke) หรือโรคอมัพฤกษ ์เป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตเป็นอนัดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงปี พ.ศ. 2562 พบมีอตัราการเสียชีวิตต่อ
ประชากร 100,000 คน เรียงล าดบัดงัน้ี 31.7, 35.9,38.7, 43.3, 48.7, 47.8, 47.1 และ53.3 ในปี พ.ศ. 2562 (กอง
ยทุธศาสตร์และแบบแผน ส านกังานประปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2563)    
 จากขอ้มูลส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ อตัราการป่วย
ตายดว้ยโรคหลอดเลือดสมองในจงัหวดัเพชรบูรณ์ต่อแสนประชากร คน 100,000 คน ตั้งแต่ปี 2559-2561 มี
แนวโนม้ของอตัราการป่วยตายเพิ่มข้ึน 45.28, 45.50 และ47.43 ตามล าดบั (กองยุทธศาสตร์และแบบแผน 
ส านักงานประปลดักระทรวงสาธารณสุข , 2563) จากฐานข้อมูลโรงพยาบาลศรีเทพ (โปรแกรม Hotxp) 
พบวา่ในอ าเภอศรีเทพบวา่มีขอ้มูลผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาดว้ยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563 
จ านวน 174, 180, และ 203 ราย ตามล าดบั และในเขตศูนยส่์งเสริมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ มีขอ้มูล
ผูท่ี้ป่วยดว้ยโรคหลอดเลือดสูงตั้งแต่ ปีพ.ศ.2561-ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 32, 35, และ 45 รายตามล าดบั 
(ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2563) 
     จากการส ารวจขอ้มูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ท่ี
ไดรั้บการรักษาพบวา่ เป็นผูป่้วยความดนัโลหิตสูงเป็นอนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 73 และรองลงมาเป็นผูป่้วย
โรคเบาหวานร้อยละ 13, โรคไตวานเร้ืองรังร้อยละ 7, โรคหลอดเลือดหวัใจร้อยละ 5 และสาเหตุอ่ืนๆ ร้อย
ละ 2 (ฐานขอ้มูลโรงพยาบาลศรีเทพ , 2563) จากรายงานผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคในผูป่้วยกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง ของชาวจงัหวดัสุพรรณบุรี ยงัพบวา่ สาเหตุท่ีท าให้เกิด
โรคหลอดเลือดสมองอนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง (สุทสัสา    จิทะยงั, 2557) โดยพบวา่ ผูป่้วย
ความดนัโลหิตสูงในอ าเภอศรีเทพ และในเขตศูนยสุ์ขภาพชุมชนเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึง
ปีปัจจุบนั ยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะลดลง ซ่ึงโรคความดนัโลหิตสูงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรคหลอดเลือดสมอง  



AEE-T J. Environ. Ed., 13(1): 16-30, Jan-June 2022 
 

19 
 

  จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า อตัราการป่วยและอตัราการป่วยตายดว้ยโรคหลอดเลือดสมองมี
แนวโน้มท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดทั้งในระดับจงัหวดัเพชรบูรณ์และระดับของอ าเภอศรีเทพ และในเขตศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ โดยโรคหลอดเลือดสมองมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอายุและเพศ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม เช่น การออกก าลงักาย อาหาร การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา 
และปัจจยัทางกายภาพ เช่น ความดนัโลหิตสูง ระดบัไขมนัในเลือด เบาหวาน และการรักษาต่อเน่ือง ปัจจยั
เหล่าน้ีลว้นเป็นความเส่ียงของแต่ละบุคคลในการน าไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงในเขตศูนยสุ์ขภาพชุมชน
โรงพยาบาลศรีเทพพบมีผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีโรคร่วมมากถึง 718 คน ซ่ึง
อาจจะท าให้ผูป่้วยท่ีมีความดันโลหิตสูงเหล่าน้ี น าไปสู่โรคการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ ยงัไม่มี
การศึกษาวา่ปัจจยัใดท่ีท าให้ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อท่ีจะน าไปสู่การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกนัโรคและควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมอง การไดรั้บความรู้ การปฏิบติัตนเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหล้ดความเส่ียงต่อการเกิดหลอดเลือดสมอง  
 ผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองเกิดในทุกระดบั ไม่เพียงแต่จะเกิดต่อตวัผูป่้วยเท่านั้น แต่ยงั
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศอีกด้วย โดยสรุปผลกระทบหลงั การเกิดโรคหลอดเลือด
สมองแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  1. ระดบับุคคลเม่ือผูป่้วยไดรั้บการดูแลท่ี ล่าชา้ ไม่ถูกตอ้งและต่อเน่ืองจะส่งผล
กระทบ โดยตรงต่ออาการของโรค การฟ้ืนฟูสภาพไดช้้า หรืออาจไม่สามารถฟ้ืนฟูสภาพร่างกายกลบัคืนสู่ 
สภาพปกติไดแ้ละมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดภาวะ แทรกซอ้นต่างๆ เช่น แผลกดทบั การติดเช้ือท่ีแผล การติด
เช้ือท่ีปอดจากการส าลกัอาหาร การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ และการเกิดโรค หลอดเลือดสมองซ ้ า และ
อาจเกิดปัญหาดา้นจิตใจ เช่น วิตกกงัวล เครียด หรือซึมเศร้า (ศรารินทร์  พิทธยะพงษ์, 2561) 2. ระดบั
ครอบครัว การดูแลผูป่้วยหลงัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเป็นภาระท่ีหนกัของครอบครัว เน่ืองจากผูป่้วย
ตอ้งการการดูแลเกือบ 24 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นการดูแลท่ีซบัซ้อนต่างจากการดูแลผูท่ี้เจ็บป่วยดว้ยปัญหาสุขภาพ
อ่ืน จากภาวะพึ่งพิงผูดู้แลท่ีสูงน้ีส่งผลให้ผูดู้แลเกิดความเหน่ือยลา้ อ่อนเพลีย พกัผอ่นไม่เพียงพอ ซ่ึงท า ให้
ร่างกายเจ็บป่วยได ้และหากปฏิบติัการดูแลไม่ถูกตอ้งอาจท า ให้มีการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือ เส้น เอ็น และ
ขอ้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการยกหรือเคล่ือนยา้ยผูป่้วย โดยทัว่ไปสมาชิกครอบครัวคนหน่ึงตอ้งเป็น
ผูดู้แลหลกัท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลผูป่้วย ส่วนสมาชิกคนอ่ืนจะเป็นเพียงผูช่้วยเหลือหรือท า หนา้ท่ีทดแทน
ความรับผิดชอบของผูดู้แลหลัก ท าให้สมาชิกครอบครัวตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี เช่น ภรรยาตอ้ง
เปล่ียนชีวิตจากแม่บา้นหรือเปล่ียนจากผูห้ารายไดร้องมาเป็นผูห้ารายไดห้ลกัของครอบครัว บุตรหลานอาจ
ตอ้งท างานหนกัข้ึนเพื่อหารายไดม้าจุนเจือครอบครัว หรืออาจตอ้งเปล่ียนงาน ยา้ยบา้น เพื่อมาดูแลพ่อแม่ท่ี
ป่วย อีกทั้งคนในครอบครัวยงัต้องเผชิญกบัพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีแปรปรวนของผูป่้วย ท าให้สมาชิก
ครอบครัวสูญเสียความเป็นส่วนตวั เกิดความวิตกกงัวล และเครียด ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัท าให้เกิดความขดัแยง้
ในครอบครัว และท า ให้สัมพนัธภาพของคนในครอบครัวลดลง นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนในการดูแล
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ผูป่้วย เช่น การท ากายภาพบ าบดั ค่ารักษา อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ ดูแล และค่าใชจ่้ายเพื่อปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม
ให้เหมาะสมและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวได ้3. ระดบั
สังคม เน่ืองจากการรักษา ดูแล และฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยมีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูงและเพิ่มข้ึนเม่ือผูป่้วยมีอาการ
รุนแรงหรือมีภาวะ แทรกซ้อน ท าให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในระดบัประเทศ โดยค่าใช้จ่าย
ส าหรับผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย มีตน้ทุนทางตรงส าหรับการรับบริการในกรณีเป็นผูป่้วย
ใน 1,489.78 บาทต่อวนันอน การรับบริการเป็นผูป่้วยนอก 1 ,010.22 บาทต่อคร้ัง และยงัมีค่าเสียโอกาส 
เน่ืองจากการขาดงานและความพิการ 101,681.20 บาทต่อคนต่อปีและความสูญเสียเน่ืองจากการเสียชีวิต 
15,766.66 บาทต่อคนต่อปี ดงันั้นตน้ทุนเฉล่ียของผูป่้วยจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคหลอดเลือดสมองเท่ากบั 
162,664.97 บาทต่อคนต่อปี หากสังคมใดมีผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวนมากท่ีไม่สามารถฟ้ืนฟูสภาพ
ใหก้ลบัคืนสู่ปกติตอ้งกลายเป็นอมัพาตหรือพิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้และกลายเป็นพลเมืองท่ีดอ้ย
คุณภาพของประเทศ สังคมนั้นก็ตอ้งแบกรับภาระในการดูแลผูป่้วยในระยะยาวต่อไป เป็นการเพิ่มภาระทาง
การเงินในดา้นงบประมาณท่ีเก่ียวกบัการรักษา ยา อุปกรณ์ทางการแพทย ์และการฟ้ืนฟู สุดทา้ยการพฒันา
ประเทศก็จะเป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจากการสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษา และการขาดแคลน
ทรัพยากรมนุษยใ์นกรณีท่ีผูป่้วยอยูใ่นวยัท างาน 
 แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขใหค้วามรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดโรคหลอด
เลือดสมองรวมถึงลกัษณะของอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง การให้ค  าแนะน าเฉพาะกลุ่มตามการ
จดัล าดบัโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ดงัน้ี (ส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) กลุ่มผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระดบั
ต ่าถึงปานกลาง มีแนวทางการให้บริการ ดงัน้ี 1. ให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 2. บนัทึกในแบบบนัทึกสุขภาพ (น ้ าหนัก ค่าความดนั
โลหิต และรอบเอว) หรือบนัทึกในแบบบนัทึกรูปแบบอ่ืน 3. ให้รับประทานยาตามขอ้บ่งช้ีในแนวทางการ
รักษาโรคความดนัโลหิตสูง 4. ติดตามการลดความเส่ียงและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพทุกปี และ 5. 
นดัตรวจประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ ้ าทุกปี 
 จากสถานการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนั
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงในศูนยสุ์ขภาพชุมชน โรงพยาบาลศรีเทพ 
ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ยงัไม่มีใครศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองในกลุ่มผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี เก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ 
และพฤติกรรม ท่ีเรียกวา่  KAP model (Knowledge Attitude Practice : KAP) มาเป็นกรอบแนวคิดการศึกษา 
ผลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะถูกน าไปเป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผนการปรับเปล่ียน
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พฤติกรรม และการวางแผนให้ความรู้ การสนบัสนุน รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือด
สมองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง อ าเภอ      ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วย
ความดนัโลหิตสูงในเขตบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั
เพชรบูรณ์  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ปัจจยัดา้นความรู้ และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของ
ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงในเขตบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชน โรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
  งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงในเขตบริการศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ปัจจยัดา้นความรู้ และปัจจยัดา้น
ทศันคติ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงในเขต
บริการศูนยสุ์ขภาพชุมชน โรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
      ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูป่้วยท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนรับการรักษาต่อเน่ืองในเขตบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระ
กรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ท่ีมีอายุระหวา่ง 30-70 ปี จ  านวน 518 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
ประมาณสัดส่วน โดยใชสู้ตรตามแนวคิดของโคเชน (W.G.cochran, 1953) จ านวน 312 คน โดยการสุ่มอยา่ง
เป็นระบบ (Systematic random Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีส่วนประกอบ 4 ส่วน ดังน้ี   
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายไดต่้อเดือน  
  ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 15 ขอ้  
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  ส่วนท่ี 3 ทศันคติเก่ียวกบัการป้องกนัโรคเลือดสมอง จ านวน 10 ขอ้  
  ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงในศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 20 ขอ้  
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา โดย
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่าน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั  0.83 ค่าความยากง่ายเท่ากบั 0.74 ค่าอ านาจ
จ าแนกเท่ากบั 0.28 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความรู้ เท่ากบั 0.73 ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามดา้นทศันคติ เท่ากบั 0.74 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นพฤติกรรม เท่ากบั 
0.73 

 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
   ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยผา่นความเห็นชอบและอนุมติัการท าวิจยัใน
มนุษยจ์ากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยข์องมหาวทิยาลยัปทุมธานี และไดท้  าหนงัสือขออนุญาต
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วย
ความดนัโลหิตสูง โดยใช ้Multiple Regression Analysis  
 
ผลการวจัิย  
 

ตารางที ่1  จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล                                 (n=312)      
ปัจจยัคุณลกัษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 103 33.02 
หญิง 209 66.98 

รวม 312 100 
อาย ุ(ปี)         30-39 8 2.56 
          40-49 40 12.82 
          50-59 103 33.02 
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ตารางที ่1 (ต่อ)   

 จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 209 คน (ร้อยละ 66.98) กลุ่มอายุท่ีมากท่ีสุด คือ 60-69 ปี (ร้อยละ 49.04) โดยมีอายุเฉล่ีย 57.93 
ปี อายุต ่าสุด 33 ปี และอายุสูงสุด 72 ปี ( ̅= 57.93, SD= 7.641,Min= 33, Max = 72) มีสถานภาพสมรส   

          60-69 153 49.04 
          70 ปีข้ึนไป 8 2.56 

รวม 312 100 
สถานภาพ 1. โสด 31 9.94 

2. สมรส 229 73.40 
3. หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 52 16.66 

รวม 312 100 
อาชีพ 1. รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 20 6.41 

2. คา้ขาย 69 22.12 
3. รับจา้ง 72 23.08 
4. ธุรกิจส่วนตวั 16 5.13 
5. แม่บา้น / พ่อบา้น 58 18.59 
6. เกษตรกร 66 21.15 
7. ขา้ราชการบ านาญ 11 3.52 

รวม 312 100 
ระดบัการศึกษา 
 
 
 

1. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 15 4.81 
2. ประถมศึกษา 211 67.63 
3. มธัยมศึกษา/ปวช. 50 16.02 
4. อนุปริญญา/ปวส. 0 0 

 5. ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป 36 11.54 
รวม 312 100 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน        
          
                   

1. นอ้ยกว่า 5,000 บาท 4 1.40 
2. ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท 14 5.00 
3. ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท 250 89.30 
4. มากกว่า 15,000 บาท 10 3.60 

รวม 312 100 
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(ร้อยละ 73.40) ประกอบอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 23.08) ระดบัการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 67.63) และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูร่ะหวา่ง  10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 89.30)  
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวมปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัการเกิดโรค  
                  หลอดเลือดสมอง                                                                                                            (n=312)         

ปัจจัยด้านทศันคติ   (S.D.) ระดับทศันคติ 
ทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 3.45 .575 เห็นดว้ยมาก 

 

 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉล่ียรวมปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการ
ป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติภาพรวมเห็นดว้ยอยู่
ในระดบัมาก      ( = 3.45, S.D. = .575) 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉล่ียรวมปัจจยัพฤติกรรมต่อการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือด    
                 สมอง (n=312)  

     
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉล่ียรวม ปัจจยัพฤติกรรมการ
ป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทุกดา้นของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการป้องกนั
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองทุกดา้นภาพรวมการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.41, SD = .533) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นการไปตรวจตามนดั ( = 4.37, SD = .955)  รองลงมา 

ปัจจยัพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง   (S.D.) ระดบัการ
ปฏิบติั 

ดา้นการบริโภคอาหาร 2.98 .694 ปานกลาง 
ดา้นการออกก าลงักาย 3.25 .995 ปานกลาง 
ดา้นการจดัการความเครียด 3.74 .861 มาก 
ดา้นการสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 1.82 1.181 นอ้ย 
ดา้นการรับประทานยา 4.29 1.070 มากท่ีสุด 
ดา้นการไปตรวจตามนดั 4.37 .955 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวมทุกดา้น 3.41 .533 มาก 
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คือ ดา้นการรับประทานยา  ( = 4.29, SD = 1.070) และดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการสูบบุหร่ีและ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์( = 1.82, SD = 1.181) 

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
โดยใชปั้จจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนั
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และปัจจยัดา้นพฤติกรรมต่อการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วย
โรคความดนัโลหิตสูงในเขตบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นตวัแปรพยากรณ์ ผลปรากฏ ดงัแสดงในตาราง 4 

 
ตารางท่ี 4  การเปล่ียนแปลงค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์พหุคูณ (R) ระหวา่งตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือก เขา้สู่ 
                  สมการถดถอย ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) และ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
                 ไปเม่ือสมการเปล่ียน (R2change) ในการท านาย  

ตัวแปรต้น R R2 F 
Unstd. Std. 

t p-value 
B SE Beta 

ค่างคงท่ี 
ทศันคติ 

.349 .122 42.898 2.331 
.305 

.163 

.047 
 

.349 
14.299 
6.550 

.000 

.000 
ค่าคงท่ี 
ทศันคติ 

รายไดต่้อเดือน 

.373 .139 6.082 2.315 
.300 
.172 

.162 

.045 

.070 

 
.344 
.130 

14.310 
6.505 
2.466 

.000 

.000 

.014 
**p-value < .01 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple linear 
regression)  
 สมการท านายในรูปคะแนนดิบ (B) = 2.315 + .300 (ทศันคติ) + .172 (รายไดต่้อเดือน)  
 สมการท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) = .344 (ทศันคติ) + .130 (รายไดต่้อเดือน)  
 กล่าวโดยสรุป คือ ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และรายไดต่้อ
เดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมต่อการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มตวั อย่าง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงตวัแปรทั้งสอง สามารถอธิบายความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมต่อการป้องกนั
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยความดันโลหิตสูงไดร้้อยละ 13.90 (R2 = 0.139)  
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สรุปผลการวจัิย 
 1. การศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วย
ความดนัโลหิตสูงในเขตบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดบัมาก มีทศันคติต่อการ
ป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก มีพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีพฤติกรรมดา้นการไปตรวจตามนดั ( = 4.37, S.D. = 
.955)  มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการรับประทานยา  ( = 4.29, S.D. = 1.070) และดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นการสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ( = 1.82, S.D. = 1.181) 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และปัจจยัดา้นความรู้ ของ
กลุ่มตวัอย่าง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนทศันคติ และ
รายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยความดนั
โลหิตสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1. ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงในเขตบริการศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด 
อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ มีความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดบัมาก โดยรู้ว่าผูท่ี้
เป็นโรคความดนัโลหิตสูงมีโอกาสเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากกวา่คนปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุนี เจริญ
ศิลปะ (2564) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองในผูป่้วยความดนั
โลหิตสูง อ าเภอเมืองจงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือด
สมองอยู่ในระดบัมาก โดยรู้มากว่าผูท่ี้เป็นโรคความดนัโลหิตสูงมีโอกาสเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
มากกว่าคนปกติ ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคและการป้องกนัโรคหลอด
เลือดสมองจากบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและโรงพยาบาลเป็นระยะๆ 
ติดต่อกนั โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการคดักรองโรคประจ าทุกปี จึงท าใหท้ราบถึงความเส่ียงและผลกระทบ
จากความรุนแรงของโรคได ้(ปิยะนุช จิตตนูนท ์และคณะ, 2564)  
 2. ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง มีทศันคติต่อการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองภาพรวมเห็นดว้ย
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นพดล   ค  าภิโล (2559) ท่ีศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเส่ียงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงในโรงพยาบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ี
เกิดจากกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดบัมาก จึงมีความรู้ท่ีดีเก่ียวกบัโรค
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หลอดเลือดสมอง ท าให้มีทศัคติต่อโรคเลือดสมองหรือต่อส่ิงนั้นๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542 อา้งถึงใน       
รัฐกรณ์ ตีระพงษศ์กัด์ิ, 2558: 18-19)  
 3. ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง มีพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัสุนี เจริญศิลปะ (2564) ท่ีศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ปิยะนุช จิตตนูนท์ และคณะ (2564) 
ท่ีศึกษาความรู้โรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมป้องกนัของกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง กรณีศึกษา
ต าบลห้วยนาง จงัหวดัตรัง ท่ีพบว่า กลุ่มเส่ียงมีระดบัพฤติกรรมป้องกนัโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างได้รับความรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดบัมาก จึงท าให้เกิดการเรียนรู้
เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากข้ึน เม่ือเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน โดยร่างกายจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 3 
ดา้น คือ ดา้นการรู้คิด ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงความรู้และความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก เป็นการเปล่ียนแปลง
ทางอารมณ์ และดา้นทกัษะ เป็นการเปล่ียนแปลงความช านาญในการเคล่ือนไหวเพื่อประกอบกิจกรรม 
(ประสิทธ์ิ ทองอุ่น, 2542) ในการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง
ดงักล่าว 
 4. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และปัจจยัดา้นความรู้ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุทสัสา ทิจะยงั (2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคในผูป่้วยกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง พบวา่ ปัจจยัพื้นฐานส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดท่ี้กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีท่ีอยูใ่กลส้ถานบริการและเขา้ถึงสถานบริการไดง่้าย ประกอบกบัมีอาสาสมคัรสุขภาพใน
ชุมชนท่ีเขา้ให้ความรู้แก่กลุ่มตวัอย่างทุกคนอย่างสม ่าเสมอ หรือกลุ่มตวัอย่างอาจเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
โรคหลอดเลือดสมองไดอ้ยา่งหลากหลายช่องทาง จึงท าให้กลุ่มตวัอยา่งไดมี้โอกาสในการเรียนรู้ ส่งผลให้
เกิดความรู้ในระดบัมาก จึงไม่ส่งผลให้กลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคแตกต่าง
กนั แต่ปัจจยัทศันคติ และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้โดยกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีสอดคลอ้งกนัในหลายดา้น เช่น ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง มีโอกาสเป็น
โรคหลอดเลือดสมองมากกวา่คนท่ีไม่ไดเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูง  ( = 4.42, S.D.=.852)  การป่วยเป็นโรค
หลอดเลือดสมอง จะส่งผลกระทบต่อครอบครัว รายไดแ้ละการเขา้สังคม ( = 4.11, S.D.=1.246)  การ
รับประทานอาหารประเภท ผดั ทอด กะทิ อาหารท่ีมีไขมนัสูง เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (
 = 4.09, S.D.=1.056)  การสูบบุหร่ี ยาเส้น เพิ่มโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ( = 4.08, 
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S.D.=1.130)  และการรับประทานอาหารรสจืด ผกั และผลไมร้สจืด เช่น ฝร่ัง ชมพู่ เป็นประจ าจะช่วยลดความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ( = 4.01, S.D.=1.110)  ซ่ึงการมีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อส่ิงต่างๆเหล่าน้ี 
อาจท าให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความตระหนกัในการดูแลสุขภาพ จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการป้องกนัการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองในตนเองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  รายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของ
ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง อธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้มากกว่าอาจสามารถเขา้ถึงสถานบริการได้
สะดวกมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยกวา่ เช่น การไปตรวจรับการรักษาต่อเน่ืองทุกคร้ังตามแพทยน์ดั ( = 4.52, 
S.D.=.989) การไปตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อคดักรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามแพทย์
นดั ( = 4.29, S.D.=1.227) หรือแมน้กระทัง่ทศันคติเก่ียวกบัการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จะส่งผล
กระทบต่อครอบครัว รายไดแ้ละการเขา้สังคม   ( = 4.11, S.D. = 1.246)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหาร 
     1. ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลควรจัดให้มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ระหว่าง
โรงพยาบาลชุมชนกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในชุมชน 
สามารถใหป้รึกษาในการดูแลผูป่้วยเบ้ืองตน้ และการส่งต่อไดท้นัท่วงที 
     2. ควรมีการพฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพ ให้สามารถร่วมกนัวางแผนกลยุทธ์ใน
ด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง และมีการด าเนินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหค้วามเขม้แขง็ในการป้องกนัควบคุมโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ฏิบติั 
     1. โรงพยาบาลควรให้ความรู้ท่ีเนน้เน้ือหาเก่ียวกบัโอกาสเส่ียงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
ความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งการป้องกนัตนเองจากโรคหลอดเลือดสมองอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติพฤติกรรมของผูป่้วยเป็นไปในทิศทางดีข้ึน จะส่งผลให้เกิดลด
ภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยความดนัโลหิตในชุมชนไดม้ากข้ึน 
    2. ผูรั้บผิดชอบดูแลกลุ่มเส่ียง ควรมีกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านทางช่องทางส่ือต่างๆ ท่ีสามารถ
เขา้ถึงและเขา้ใจได้ง่าย เพื่อเพิ่มการรับรู้ และการให้ค  าแนะน าในการป้องกนัตนเองจากโรคหลอดเลือด
สมอง เช่น การออกก าลงักายใหเ้หมาะสมกบัวยัและสภาวะสุขภาพของแต่ละคน การร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ 
ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มวยั เป็นตน้ 
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     3. ควรส่งเสริมผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ให้เป็นตน้แบบในการดูแลสุขภาพ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตนเอง เพื่อให้สามารถป้องกันและควบคุมความดันโลหิตสูงให้อยู่ในระดับปกติ ไม่มี
ภาวะแทรกซอ้น และสามารถจูงใจท าใหก้ลุ่มอายอ่ืุนปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
     1. ควรมีการท าวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก เช่น ปัจจยัดา้นทางดา้นสังคมและจิตวิทยา 
ปัจจยัประสบการณ์เก่ียวกบัโรค ท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีเกิดและไม่
เกิดภาวะแทรกซอ้น แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าผนวกกบังานวจิยัในคร้ังน้ี ซ่ึงคาดวา่จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางการ
ป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาวต่อไปได ้
     2. ควรมีการศึกษาในกลุ่มผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีสามารถควบคุมระดบัความดนัไม่ไดแ้ละ
สามารถควบคุมระดบัความดนัได ้แลว้น ามาเปรียบเทียบกนัระหวา่งผูป่้วยทั้งสองกลุ่ม เพื่อดูความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  
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Abstract:  This research purposes to 1) Study of a self–Directed Learning Readiness (SDLR) of 

bachelor’s degree, Faculty of Human Resource Development students at Ramkhamhaeng University 

and : 2) compare the SDLR of bachelor’s degree, Faculty of Human Resource Development students 

at Ramkhamhaeng University according of the personal of the respondents . This research was use 

theory of Guglielmo (1977) for apply to set Conceptual for research. .This research was conducted by 

Simple random Sampling and using questionnaire as the tool to collect data from 400 simples which 

were analyzed by computer program. The statistical calculations were based on percentage, mean and 

standard deviation and One –Way ANOVA was employed for Statistical hypothesis testing with 

statistical significance of 0.05. 

 The results indicated that : 1) In The SDLR of bachelor’s degree students, The was found 

that the overall image was at a high level . 2)  It was found from the results of hypothesis testing that 

the student having different sexual, age, monthly income, experience, collectively differently affected 

to study of SDLR of bachelor’s degree, Faculty of Haman Resource Development students at 

Ramkhamheang University with the statistical significance of 0.05.     
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การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

สุภาภรณ์ คอร่ีย์1  และ วรรธนศม เมฆสุวรรณ2 
1นกัศึกษาปริญญาโท (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2อาจารย,์  สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
บทคัดย่อ:   การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการวจิยัมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัรามค าแหง และ(2) 
เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง ตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม งานวิจยัคร้ังน้ี
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ใชว้ิธีเลือกสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบขอ้มูล จ านวน 400 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค านวณค่าสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานทางสถิติดว้ย One-Way ANOVA ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1) นกัศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก 2) นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีอายุต่างกนั มีเงินเดือนต่างกนั มี
ประสบการณ์ท างานต่างกนั โดยรวมมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 
ค าส าคัญ:  นกัศึกษา , ความพร้อมในการเรียนรู้ 

 
บทน า 
  การศึกษาเป็นการพฒันาคนให้ท่ีมีคุณภาพสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขต่อตนเองและสังคม 
ใหพ้ร้อมรับท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงกา้วไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานความรู้ ซ่ึงสังคมปัจจุบนัเกิด
การเปล่ียนแปลงจากทางการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก รวมถึงการด าเนินชีวิตของคน
ทัว่ไปส่งผลถึงการศึกษาเรียนรู้ของคนในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่น
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมโลกใบใหม่ท่ีมีความรู้เกิดการขยายตวัอย่างทวีคูณ พร้อมรอให้ศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง การศึกษาเรียนรู้ตามความสะดวกถือเป็นการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองจะตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดเวลา
ตามพระราชด าริตอนหน่ึงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในรัชกาลท่ี 9 ทรงตรัสว่า การศึกษา คือ การ
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เรียนรู้ตลอดชีวิตขอบเขตของการศึกษาท่ีแท้จริงนั้ นมิใช่จบอยู่เพียงในระบบการศึกษาหรือเพียงช่วย
ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น แต่แทจ้ริงแลว้การศึกษาของคนเราตอ้งเป็นการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชัว่ชีวิตของ
บุคคลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโลกยคุปัจจุบนัท่ีเปิดกวา้งในเร่ืองของการส่ือสารและการไหลเวียนของข่าวสาร
ขอ้มูลเขา้สู่สภาพของสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความรู้ใหม่ๆ เพิ่มข้ึนมากมายเม่ือส าเร็จการศึกษาขอ้มูลความรู้
ท่ีได้รับกลายเป็นส่ิงท่ีลา้สมยัเม่ือเวลาล่วงเลยไป ดงันั้น การศึกษาจึงควรศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้อย่างสม ่าเสมอ และเป็นส่ิงส าคญัและเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาคน (พิมพพ์รรณ เทพสุ
เมธานนท ์และสุวพิชชา ประสิทธิธญักิจ, 2553:2) 
 การจดัการศึกษาเพื่อขยายโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กบัประชาชนชาวไทยอย่างเท่า
เทียม ด้วยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง จึ งรับ
นักศึกษาโดยไม่มีการสอบคดัเลือก และไม่จ  ากดัจ านวน ท าให้มีผูต้ ้องการเขา้ศึกษาจ านวนมากท่ีได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในมหาวิทยาลยัแห่งน้ี ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีการเรียนการ
สอน 2 ระบบ คือ การสอนในชั้นเรียนท่ีมหาวทิยาลยัฯ ก าหนด โดยนกัศึกษาจะเขา้ชั้นเรียนหรือไม่ก็ได ้และ
มีการจดัการเรียนการสอนทางไกล โดยนกัศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองการจดัการศึกษาเพื่อขยาย
โอกาส และมีเสรีภาพในการศึกษาให้แก่เรียน ไดเ้ลือกเรียน เลือกวิธีเรียนไดต้ามท่ีตนเองเห็นสมควร ตาม
ความเหมาะสมสภาวะของตนเอง โดยผูเ้รียนจะตอ้งช่วยเหลือตนเอง และรับผิดชอบตนเอง ไม่วา่จะเป็นการ
เรียน การสอน และด้วยปัจจยัทางสังคม ผูเ้รียนจะตอ้งท าการตดัสินใจด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทาง
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จะมุ่งเน้นการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนศึกษาค้นควา้พึ่ งพาตนเอง สามารถศึกษา
เน้ือหาวิชาท่ีเรียนให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มีความสามารถในการบริหารเวลา ผูเ้รียนจะตอ้งมีความ
พร้อมใส่ใจในการเรียนรู้และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ดงันั้น ผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น 
ผูเ้รียนจะตอ้งมีความตั้งใจมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง จะตอ้งมีการวางแผนการเรียนดว้ย
ตนเองเป็นอยา่งดีจึงจะสามารถบรรลุผลประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตนเองก าหนดเอาไว ้
 จากท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาวิจยัมีความประสงคว์ิจยัเร่ือง การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัรามค าแหง เน่ืองจาก
ตอ้งการศึกษาโอกาสต่อการเรียนรู้ ความเช่ือมัน่ ความคิดร่ิเร่ิมและความมีอิสระในการเรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองหรือไม่ มีความรักในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถใช้
ทกัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะแกปั้ญหาหรือไม่ ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงความพร้อมในการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และขอ้คน้พบจากการศึกษาวิจยัสามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง ให้มีความ
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
   1. เพื่อศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะ
พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง ตามสถานะภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ ก าหนดเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีลงทะเบียนเรียนประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งส้ิน 1,048 คน 
ก าหนดตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Yamane (1973) ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี จ  านวน 400 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของ ไดแ้ก่ เพศ อายุ เงินเดือน 
ประสบการณ์การท างาน 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังน้ี (1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (2) ความเช่ือมัน่ว่า ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ (3) ความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ (4) ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง(5) 

ตวัแปรตาม 
ความพร้อมในการเรียนรู้ 

  1. ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 
  2. ดา้นความเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. ดา้นความรักในการเรียนรู้ 
  4. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
  5. ดา้นการมองอนาคตในแง่ดีดา้นการคิดบวก 
  6. ดา้นความคิดริเร่ิมและความมีอิสระในการเรียนรู้ 
  7. ดา้นการมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
  8. ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และ
ทกัษะแกปั้ญหา 
 

ตวัแปรอิสระ 

1. เพศ 

2. อาย ุ
3. เงินเดือน 

4. ประสบการณ์การท างาน 
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ความรักในการเรียนรู้ (6) ความคิดสร้างสรรค์ (7) การมองอนาคตในแง่ดี และ (8) มีความสามารถในการใช้
ทกัษะการเรียนรู้และทกัษะในการแกปั้ญหา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ผู ้วิจ ัยได้จัดท าเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด
ประกอบดว้ย    
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานสภาพส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจ าแนกตามได้แก่ เพศ อาย ุ
เงินเดือน และประสบการณ์การท างาน วิเคราะห์โดยจ าแนกตามความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 8 ดา้นโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ส่วนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัรามค าแหงจ าแนกตามลกัษณะขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ โดยวธีิ (Scheffe' Method) 
 

ผลการวจัิย  
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั 
     ปริญญาตรี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง ในภาพรวม และรายดา้น 

ความพร้อมในการเรียนรู้   S.D. 
ระดบั 

ความพร้อม 
ล าดบั 
ท่ี 

1. ดา้นความรักในการเรียนรู้ 4.29 .472 มากท่ีสุด 1 
2. ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้    
    และทกัษะแกปั้ญหา 

4.25 .446 มากท่ีสุก 2 

3. ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 4.24 .344 มากท่ีสุด 3 
4. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 4.17 .336 มาก 4 
5. ดา้นการมองอนาคตในแง่ดีดา้นการคิดบวก 4.06 .490 มาก 5 
6. ดา้นความคิดริเร่ิมและความมีอิสระในการเรียนรู้ 3.99 .509 มาก 6 
7. ดา้นความเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 3.95 .635 มาก 7 
8. ดา้นการมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 3.87 .649 มาก 8 

รวม 4.10 .372 มาก  
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  จากตารางท่ี 1  พบวา่ ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก   
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั 
     ปริญญาตรี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศ  

ความพร้อมในการเรียนรู้ 
เพศ 

t Sig. ชาย  = 266 หญิง = 134 

  S.D. 
  S.D. 

1. ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 4.22 .304 4.30 .406 2.306 .022* 
2. ดา้นความเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ี  มี 
    ประสิทธิภาพ 

3.78 .666 4.27 .403 7.872 .000* 

3. ดา้นความรักในการเรียนรู้ 4.15 .400 4.57 .478 9.398 .000* 
4. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 4.14 .274 4.23 .428 2.356 .319 
5. ดา้นการมองอนาคตในแง่ดีดา้นการคิดบวก 3.98 .515 4.21 .395 4.555 .000* 
6. ดา้นความคิดริเร่ิมและความมีอิสระในการเรียนรู้ 3.88 .533 4.21 .369 6.564 .000* 
7. ดา้นการมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 3.69 .678 4.22 .399 8.327 .000* 
8. ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหา 
    ความรู้และทกัษะแกปั้ญหา 

4.29 .502 4.16 .289 2.688 .007* 

รวม 4.01 .360 4.27 .335 6.894 .000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 2  ผลเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศ พบวา่นกัศึกษาท่ีมี
เพศแตกต่างกนัมีคามพร้อมต่อการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05   
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั 
     ปริญญาตรี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง  จ าแนกตามอาย ุ

ความพร้อมในการเรียนรู้ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1. ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่ม 3.945 2 1.973 18.152 .000* 
ภายในกลุ่ม 43.143 397 .109   

 รวม 47.088 399    
       

2. ดา้นความเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.773 2 3.386 8.733 .000* 
ภายในกลุ่ม 153.943 397 .388   

 รวม 160.715 399    
       

3. ดา้นความรักในการเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่ม 4.714 2 2.357 11.114 .000* 
ภายในกลุ่ม 84.198 397 .212   

 รวม 88.912 399    
       

4. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ ระหวา่งกลุ่ม 6.352 2 3.176 32.692 .000* 
ภายในกลุ่ม 38.568 397 .097   

 รวม 44.920 399    
       

5. ดา้นการมองอนาคตในแง่ดีดา้นการคิดบวก ระหวา่งกลุ่ม 1.975 2 .987 4.180 .116 
ภายในกลุ่ม 93.793 397 .236   

 รวม 95.768 399    
       

6. ดา้นความคิดริเร่ิมและความมีอิสระในการ ระหวา่งกลุ่ม 9.092 2 4.546 19.125 .000* 
เรียนรู้ ภายในกลุ่ม 94.370 397 .238   
 รวม 103.462 399    
       

7. ดา้นการมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ 
ตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 6.259 2 3.130 7.680 .001* 
ภายในกลุ่ม 161.787 397 .408   

 รวม 168.046 399    
       

8. ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษา
หาความรู้และทกัษะแกปั้ญหา 

ระหวา่งกลุ่ม 8.476 2 4.238 23.739 .000* 
ภายในกลุ่ม 70.874 397 .179   

รวม 79.350 399    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 3.545 2 1.773 13.635 .000* 
ภายในกลุ่ม 51.610 397 .130   

 รวม 55.155 399    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 3  ผลเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามอาย ุพบวา่
นกัศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคามพร้อมต่อการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05   
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั 
     ปริญญาตรี  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง  จ าแนกตามเงินเดือน  

ความพร้อมในการเรียนรู้ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1.ดา้นการเปิดโอกาสต่อการ เรียนรู้ ระหวา่งกลุ่ม 2.196 2 1.098 9.709 .000* 
ภายในกลุ่ม 44.892 397 .113   

 รวม 47.088 399    
       

2.ดา้นความเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.607 2 2.303 5.858 .003* 
ภายในกลุ่ม 156.109 397 .393   

 รวม 160.715 399    
       

3. ดา้นความรักในการเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่ม 8.859 2 4.430 21.967 .000* 
ภายในกลุ่ม 80.053 397 .202   

 รวม 88.912 399    
       

4. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ ระหวา่งกลุ่ม 4.341 2 2.171 21.236 .000* 
ภายในกลุ่ม 40.579 397 .102   

 รวม 44.920 399    
       

5.ดา้นการมองอนาคตในแง่ดีดา้นการคิดบวก ระหวา่งกลุ่ม 13.951 2 6.976 33.848 .000* 
ภายในกลุ่ม 81.817 397 .206   

 รวม 95.768 399    
       

6.ดา้นความคิดริเร่ิมและความมีอิสระในการเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่ม 5.183 2 2.592 10.469 .000* 
ภายในกลุ่ม 98.279 397 .248   

 รวม 103.462 399    
       

7.ดา้นการมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 9.998 2 4.999 12.557 .000* 
ภายในกลุ่ม 158.048 397 .398   

 รวม 168.046 399    
       

8.ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหา
ความรู้และทกัษะแกปั้ญหา 

ระหวา่งกลุ่ม 6.581 2 3.291 17.953 .000* 
ภายในกลุ่ม 72.769 397 .183   

รวม 79.350 399    
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ตารางที ่4  (ต่อ)       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 5.029 2 2.514 19.913 .000* 
ภายในกลุ่ม 50.127 397 .126   

 รวม 55.155 399    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4  ผลเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามเงินเดือน  พบว่า
นกัศึกษาท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกนั มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05    
  
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบั       
                 ปริญญาตรี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามประสบการณ์
     ท างาน  

ความพร้อมในการเรียนรู้ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1.ดา้นการเปิดโอกาสต่อการ  เรียนรู้ ระหวา่งกลุ่ม 2.500 2 1.250 11.128 .000* 
ภายในกลุ่ม 44.588 397 .112   

 รวม 47.088 399    
       

2.ดา้นความเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 10.017 2 5.009 13.195 .000* 
ภายในกลุ่ม 150.698 397 .380   

 รวม 160.715 399    
       

3. ดา้นความรักในการเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่ม 14.901 2 7.451 39.965 .000* 
ภายในกลุ่ม 74.011 397 .186   

 รวม 88.912 399    
       

4. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ ระหวา่งกลุ่ม 2.878 2 1.439 13.586 .000* 
ภายในกลุ่ม 42.042 397 .106   

 รวม 44.920 399    
       

5. ดา้นการมองอนาคตในแง่ดีดา้นการ
คิดบวก 

ระหวา่งกลุ่ม 3.369 2 1.685 7.239 .001* 
ภายในกลุ่ม 92.398 397 .233   

 รวม 95.768 399    
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ตารางที ่5   (ต่อ)       
6.ดา้นความคิดริเร่ิมและความมีอิสระ
ในการเรียนรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.667 2 2.334 9.378 .000* 
ภายในกลุ่ม 98.795 397 .249   

 รวม 103.462 399    
       

7.ดา้นการมีความรับผดิชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 15.143 2 7.572 19.659 .000* 
ภายในกลุ่ม 152.903 397 .385   

 รวม 168.046 399    
       

8.ดา้นความสามารถในการใช ้ ทกัษะ
การศึกษาหาความรู้และ ทกัษะ
แกปั้ญหา 

ระหวา่งกลุ่ม 6.241 2 3.120 16.944 .000* 
ภายในกลุ่ม 73.109 397 .184   

รวม 79.350 399    
       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 5.339 2 2.669 21.272 .000* 
ภายในกลุ่ม 49.817 397 .125   

 รวม 55.155 399    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 5  ผลเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน พบว่า นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างาน แตกต่างกนัมีคามพร้อมต่อการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05   
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษา ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัสามารถน ามาอภิปรายไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
  1. ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 15 - 35 ปี มีเงินเดือน 
10,000 - 20,000 บาท มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 - 15 และมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก และเปรียบเทียบรายดา้น ไดด้งัน้ี  
    1.1 ด้านความรักในการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด โดยนักศึกษาให้
ความส าคญัเก่ียวกบัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ และสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้กบั
เป้าหมายระยะยาวได ้  
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    1.2 ด้านความสามารถในการใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะแก้ปัญหา พบว่า ใน
ภาพรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด ซ่ึงนกัศึกษาชอบวิธีการในการส ารวจมองดูปัญหาต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัวา่เป็นเร่ือง
ทา้ทาย สามารถรู้ไดว้า่อะไรคือปัญหาแทจ้ริงและสามารถแกปั้ญหานั้นๆได ้ 
    1.3 ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ พบวา่ ในภาพรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด นกัศึกษาตอ้งการ
พฒันาเรียนรู้อยูเ่สมอตลอดชีวติ และตอ้งการ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
    1.4 ดา้นความคิดสร้างสรรค ์พบวา่ ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก นกัศึกษารู้สึกสนุกสนานในการ
คน้หาค าตอบเร่ืองท่ีสนใจ ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก นกัศึกษาตอ้งการเรียนรู้เพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานมากกว่า ชอบคิดถึงอนาคตในทางท่ีดีอยู่เสมอ พยายามน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ชอบทดลองท าส่ิงใหม่ๆ แมไ้ม่แน่ใจ ว่า ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร และสุดท้ายไม่มีปัญหา เก่ียวกับทกัษะ
เบ้ืองตน้ในการศึกษาคน้ควา้ 
    1.5 ดา้นการมองอนาคตในแง่ดีดา้นการคิดบวก พบวา่ ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก โดยนกัศึกษา
มีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ เพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน รองลงมา คือ ชอบคิดถึงอนาคตในทางท่ีดีอยู่
เสมอ ซ่ึงส่งผลให้นกัศึกษาพยายามน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัรวมทั้ง ชอบทดลองท าส่ิง
ใหม่ๆเพื่อพฒันาตวัเองอยูต่ลอดเวลา 
    1.6 ด้านความคิดริเร่ิมและความมีอิสระในการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับมาก 
นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง  
    1.7 ดา้นความเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก 
นกัศึกษาสามารถท าตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดส้ าเร็จลุล่วง  
    1.8 ด้านการมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีใครอ่ืนนอกจากตนเองท่ีจะตอ้งรับผดิชอบในส่ิงท่ีเลือกเรียน  
     2. นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน มีเงินเดือนต่างกัน มีประสบการณ์ท างานต่างกัน 
โดยรวมมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล   

จากผลการศึกษา ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ
พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้ิจยัสามารถน ามาอภิปรายไดผ้ล
ดงัต่อไปน้ี 
  1. ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
   1.1 ด้านความรักในการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า 
เน่ืองจากนักศึกษาให้ความส าคญัเก่ียวกบัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ ซ่ึงสอดคล้องกบั
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งานวิจยัของ พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์ และสุวพิชชา ประสิทธิธญักิจ (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง การเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเองของนกัศึกษาภาควิชาพื้นฐานการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการวิจยั
พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่รักในความเจริญกา้วหนา้และความมุ่งสร้างสรรคอ์นาคตของตนเอง 
   1.2 ด้านความสามารถในการใช้ทกัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะแก้ปัญหา พบว่า ใน
ภาพรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ เน่ืองจากนกัศึกษาชอบวิธีการในการส ารวจมองดูปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีอยูร่อบตวัว่าเป็นเร่ืองทา้ทาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัพิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์ และสุวพิชชา ประ
สิทธิธัญกิจ (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาภาควิชาพื้นฐานการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถในทกัษะการศึกษาหาความรู้และ
ทักษะการแก้ปัญหา ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถหาวิธีการจดจ าและน าความรู้ไปแก้ไขปัญหา ใน
ชีวติประจ าวนัได ้ 
   1.3 ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ พบวา่ ในภาพรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด โดยสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของพิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์ (2553). ไดว้ิจยัเร่ือง การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาสามารถ
บงัคบัตนเองใหก้ระท าในส่ิงท่ีเหมาะสมกบัทุกเร่ืองท่ีน่าเรียนรู้  
   1.4 ดา้นความคิดสร้างสรรค ์พบวา่ ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก นกัศึกษารู้สึกสนุกสนานในการ
คน้หาค าตอบเร่ืองท่ีสนใจ มากกว่า อรทยั ชายอินทร์, (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถคิดวิธีการเรียนเร่ืองใหม่ไดห้ลายวิธีชอบสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีทา้ทาย ชอบท่ีจะลองวิธีการเรียน
ใหม่ๆ ชอบลองส่ิงใหม่ๆ  
   1.5 ดา้นการมองอนาคตในแง่ดีด้านการคิดบวก พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก นกัศึกษา
ตอ้งการเรียนรู้เพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรทยั ชายอินทร์, (2554) 
ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง  ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
รามค าแหง ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นการมองอนาคตในแง่ดี นกัศึกษาส่วนใหญ่ชอบคิดถึงอนาคตท่ีดี  
   1.6 ด้านความคิดริเร่ิมและความมีอิสระในการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนทแ์ละสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ,(2553). ไดว้ิจยัเร่ือง 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาภาควิชาพื้นฐานการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษาให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในการเลือกเรียน 
และจดัสรรเวลาใหก้บัการเรียนจนได ้
   1.7 ดา้นความเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัวิสาข ์พรมสาร. (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และทกัษะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
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เมตาคอกนิชันทกัษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผลการศึกษาพบว่า การเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ
นกัศึกษาส่วนใหญ่คิดวา่สามารถเรียนรู้ไดดี้ทั้งในชั้นเรียนและเม่ือเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 1.8 ดา้นการมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง พบวา่ ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อรทยั ชายอินทร์, (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง ผลการศึกษาพบวา่ การมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเอง นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถบงัคบัตนเองใหก้ระท าในส่ิงท่ีควรกระท าและสามารถจดัสรรเวลาใน
การหาความรู้เพิ่มเติมไดเ้สมอแมจ้ะมีภารกิจมาก  
  2. นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน มีเงินเดือนต่างกัน มีประสบการณ์ท างานต่างกัน 
โดยรวมมีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์ และสุวพิชชา ประสิทธิธญักิจ (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง การเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเองของนกัศึกษาภาควิชาพื้นฐานการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการวิจยัพบว่า 
ตวัแปรเพศชายและเพศหญิง อาย ุและเงินเดือน มีผลต่อการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
  ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา ไดด้งัน้ี   
   1. ช้ีแนะแนวทางในการคน้ควา้หาความรู้ของนกัศึกษาขอ้มูลท่ีคน้ควา้ควรให้เช่ือมโยงกบัส่ิง
ท่ีก าลงัเรียนรู้ ควรใหก้ าลงัใจช่ืนชมผูท่ี้มีความใฝ่รู้ใฝ่ 
   2. น าปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัของนักศึกษามาช่วยเป็นประเด็นน าเขา้สู่บทเรียนให้แก่
นกัศึกษา ควรกระตุน้ใหน้กัศึกษารู้ปัญหาท่ีแทจ้ริง เพื่อฝึกทกัษะแกไ้ขปัญหานั้นๆ อยา่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพฒันาเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตอย่างย ัง่ยืน ควร
ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพื่อตดัสินใจในเร่ืองท่ีตอ้งการเรียนรู้ โดยควรตั้งประเด็นค าถามนักศึกษา
ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรดา้นใดเพื่อให้บริหารจดัการระหวา่งการเรียนกบัการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้  
  2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป   
   2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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Abstract:  This research is a quasi-experimental research. There is a two group pre-test post-test 

research model. Objectives: 1) To compare the mean scores of self-esteem in the oral health 

dimensions of the elderly before entering the program between the experimental group and the control 

group 2) To compare the mean scores of self-esteem in the oral health dimensions of the elderly after 

the program between the experimental group and the control group. 3) To compare the mean scores of 

self-esteem in the oral health dimensions of the elderly before and after receiving the program of the 

experimental group. 4) To compare the mean scores of self-esteem in the oral health dimensions of 

the elderly before and after enrolling in the program of the control group. The sample group was the 

elderly aged 60-74 years. The experimental group was the elderly in Nongtakhianbon subdistrict and 

the control group Elderly people in Chongkum subdistrict Sample sizing Using the G-power version 

3.1.9.7 package program, the sample group was 34 people. The research tools used were The self-

esteem questionnaire in IOC dimensions was 0.90, the counseling manual was 0.80, the elderly 

manual was 0.80, and the reliability of the whole tool was 0.97. The statistics used to analyze the data 

were percentage, mean and standard deviation. Intra-group comparisons were performed using the 

paired t-test statistic and the experimental and control group independent sample t-tests. 

 The results of this study showed that 1) After receiving the program, the experimental group 

had higher mean scores of self-esteem in the oral health dimension than before the experiment 

statistically significant difference at .01 2) After receiving the program of the control group The mean 

scores of self-esteem in the oral health dimension were not significantly different at .05 3) Before 

entering the program between the experimental group and the control group The mean scores of self-

esteem in the oral health dimension were not significantly different at the .05 level. 4) After receiving 

the program between the experimental group and the control group The mean scores of self-esteem in 

the oral health dimensions were statistically significant difference at .05. 

 

Keywords: Counseling, Self Esteem, Oral Health, Elderly 
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ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลทีม่ีต่อการเห็นคุณค่าของตนเอง 
ในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ต าบลหนองตะเคียนบอน 

อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว 

 

ณฐักุล  ของนา1, จรรยา  เสียงเสนาะ2, ปณิธาน  กระสังข์3 

1นกัศึกษาปริญญาโท (การจดัการระบบสุขภาพ) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
2,3อาจารย ์สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์, มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 

บทคัดย่อ:   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยมีแบบแผนการ
วิจยัแบบ Two group pre-test-post-test มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของ
ตนเองในมิติสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายกุ่อนเขา้รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2) เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุหลงัเขา้รับโปรแกรม
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติ
สุขภาพช่องปากของผูสู้งอายกุ่อนและหลงัเขา้รับโปรแกรมของกลุ่มทดลอง 4) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
การเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุก่อนและหลงัเขา้รับโปรแกรมของกลุ่มควบคุม 
กลุ่มตวัอย่างคือผูสู้งอายุ อายุ 60 – 74 ปี กลุ่มทดลอง ผูสู้งอายุต  าบลหนองตะเคียนบอน และกลุ่มควบคุม
ผูสู้งอายุต  าบลช่องกุ่ม อ าเภอวฒันานคร ก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป G-power version 
3.1.9.7 ค านวณกลุ่มตวัอยา่งได ้34 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถามการเห็นคุณค่า
ของตนเองในมิติสุขภาพช่องปาก ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั  0.90 คู่มือให้ค  าปรึกษา เท่ากบั 0.80 
คู่มือผูสู้งอายุ เท่ากบั 0.80 และค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ทั้งฉบบั (Reliability) เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบภายในกลุ่มใช้สถิติ 
Paired t - test เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใชส้ถิติ Independent sample t - test 
 ผลการศึกษา พบวา่ 1) หลงัเขา้รับโปรแกรมกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองใน
มิติสุขภาพช่องปากสูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2) หลงัเขา้รับ
โปรแกรมของกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3)ก่อนเข้ารับโปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่า
คะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 4) หลงัเขา้รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเอง
ในมิติสุขภาพช่องปากแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ:  การใหค้  าปรึกษา, การเห็นคุณค่าของตนเอง, สุขภาพช่องปาก, ผูสู้งอาย ุ
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บทน า 
  รายงานขององคก์ารสหประชาชาติมีทิศทางสอดคลอ้งกบัรายงานของ ส านกังานสถิติแห่งชาติ ท่ีสรุป
แนวโนม้จ านวนประชากรทั้งประเทศวา่ ประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายตุั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ดว้ยสัดส่วน
ของประชากรผูสู้งอายุร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ คาดว่าจะกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งสมบูรณ์
ในช่วงปี พ.ศ. 2564 และเป็นสังคมผูสู้งอายรุะดบัสุดยอด ในปี พ.ศ. 2578 (วชัรากรณ์  ชีวโศภิษฐ, 2562: 41) 
 ขอ้มูลสถิติจ านวนผูสู้งอายปุระเทศไทย ปี 2561 แสดงร้อยละของผูสู้งอายุของประชากรประเทศไทย 
ปี 2561 พบวา่ ประชากรผูสู้งอายุประเทศไทย มีจ านวน 10,666,803 คน คิดเป็นร้อยละ 16.06 (กรมกิจการ
ผูสู้งอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2561) ปี 2562 พบว่า ประชากรผูสู้งอายุ
ประเทศไทย มีจ านวน 11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 (กรมกิจการผูสู้งอายุ กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย,์ 2562) จากสถิติดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของประชากรผูสู้งอาย ุ
 ในปี ค.ศ.1984 องคก์ารอนามยัโลก ไดป้ระกาศนโยบายส่งเสริมสุขภาพในช่ือ Health for All ระบุวา่ 
การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นจะต้องมองสุขภาพให้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนั สุขภาพเป็น
องค์ประกอบส าคญัของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดย “คุณภาพชีวิต” (Quality of Life: QoL) หมายถึง 
ความรู้สึกของตวับุคคลเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นอยู ่ภายใตบ้ริบททางวฒันธรรมและรูปแบบการให้คุณค่าของสังคม
ของเรา และเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัเป้าหมายในชีวิต ความคาดหวงั มาตรฐาน และความสนใจของเขา 
คุณภาพชีวิตเป็นแนวคิดท่ีกวา้ง ประกอบดว้ยมิติต่าง ๆ (สุดาดวง กฤษฎาพงษ,์ 2557: 19) และแผนผูสู้งอายุ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2552 ระบุประเด็นส าคญัในการพฒันาใน
คร้ังน้ีในเร่ืองคุณภาพชีวิตท่ีดี คือผูสู้งอายุตอ้งมีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจิต (สุดาดวง กฤษฎาพงษ,์ 2557: 19) 
จากขอ้สรุปดงักล่าว แสดงให้เห็นความส าคญัของสุขภาพกายและจิต สุขภาพช่องปากจึงมีความสัมพนัธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตดว้ย ตามกรอบแนวคิดของ Locker (1988) อธิบายไวข้า้งตน้ คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่อง
ปากจะครอบคลุมการไม่มีความผิดปกติทางช่องปาก เช่นการสูญเสียฟัน การไม่มีความเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่
สบายทางช่องปาก เช่น ปวดฟัน การสามารถใชป้ากท าหนา้ท่ีไดต้ามปกติ เช่น การรับประทานอาหารได ้ยิม้
ได ้เขา้สังคมได ้เป็นตน้ (สุดาดวง กฤษฎาพงษ์, 2557: 38) 
 จากผลการส ารวจสุขภาพช่องปากระดบัประเทศคร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2560 พบวา่ ผูสู้งอายุร้อยละ 56.1 มีฟัน
แทใ้ชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ซ่ี ร้อยละ 40.2 มีฟันหลงัสบกนัอยา่งนอ้ย 4 คู่สบ ส่วนในกลุ่มอาย ุ80-89 ปี มีเพียง
ร้อยละ 22.4 ท่ีมีฟันแทใ้ชง้านได ้อยา่งนอ้ย 20 ซ่ี และมีฟันหลงัท่ีใชบ้ดเค้ียว สบกนัอยา่งนอ้ย 4 คู่สบ เหลือ
ร้อยละ 12.1 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบดเค้ียวลดลงชดัเจน (ส านกัทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั, 
2561: 51) แมว้า่กลุ่มผูสู้งอายตุอนตน้ จ านวนมากกวา่คร่ึง มีฟันถาวรใชง้านได ้20 ซ่ี แต่ฟันถาวรท่ีเหลืออยูน้ี่ 
ยงัมีปัญหารอยโรค และความผิดปกติในช่องปากท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการ
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ลุกลาม ท่ีน าไปสู่ความเจ็บปวดและการสูญเสียฟัน (ส านักทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั, 2561: 50) 
นอกจากน้ี ร้อยละ 52.6 ผูสู้งอายุมีฟันผุท่ียงัไม่ไดรั้บการรักษา (ส านกัทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั, 2561: 
45) ร้อยละ 12.2 มีโรคปริทนัต์อกัเสบท่ีมีร่องลึกปริทนัต์ตั้งแต่ 6 มม. ข้ึนไป (ส านกัทนัตสาธารณสุข กรม
อนามยั, 2561: 63)  
 จากการส ารวจสุขภาพช่องปาก จงัหวดัสระแกว้ ปีงบประมาณ 2564 พบวา่ ผูสู้งอายุร้อยละ 14.93 มี
ฟันแทใ้ชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 ซ่ี และฟันแทห้ลงัสบกนัอยา่งนอ้ย 4 คู่สบ การส ารวจสุขภาพช่องปาก อ าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ผูสู้งอายรุ้อยละ 36.53 มีฟันแทใ้ชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 ซ่ี และฟันแทห้ลงั
สบกนัอย่างน้อย 4 คู่สบ การส ารวจสุขภาพช่องปากต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั
สระแกว้ พบวา่ ผูสู้งอายรุ้อยละ 44.19 มีฟันแทใ้ชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 ซ่ี และฟันแทห้ลงัสบกนัอยา่งนอ้ย 4 
คู่สบ (กลุ่มรายงานมาตรฐาน, 2564) 
 ปัญหาสุขภาพช่องปากเหล่าน้ีส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพโดยรวมของผูสู้งอายุทั้งดา้นร่ายกาย จิตใจ 
และสังคม ในดา้นสุขภาพกายนั้นสุขภาพช่องปากมีความส าคญัต่อการบดเค้ียวอาหาร จ านวนฟัน ท่ีเหลืออยู่
ในช่องปากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ อยากรับประทานและการบดเค้ียว พบวา่ความเจ็บปวด จากฟัน
ผุหรือโรคเหงือกมีความสัมพนัธ์ต่อการเค้ียวอาหาร ซ่ึงส่งผลต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายของ 
ผูสู้งอาย ุในผูสู้งอายท่ีุไม่มีฟันธรรมชาติการท างานของระบบบดเค้ียวอาหารจะลดประสิทธิภาพลงส่งผลต่อ
ระบบการย่อยอาหาร ท าให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ได้มากกว่าคนท่ีมีระบบการเค้ียวท่ีปกติ 
(BrodeurJM และคนอ่ืนๆ อา้งถึงใน กิตติคุณ บวับาน, 2560: 46) ส่วนผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ และการเขา้
สังคมนั้น พบวา่ ความเจบ็ปวดจากการท่ีมีปัญหาสุขภาพช่องปาก จะส่งผลต่อสภาวะจิตใจของผูสู้งอายุ โดย
มีผลต่อเน่ือง ท าให้ผูสู้งอายุหลีกเล่ียงการเข้าสังคม รวมถึงความกังวล ต่อภาพลักษณ์ท่ีเปล่ียนไปอัน
เน่ืองมาจากปัญหาสุขภาพ ช่องปากก็ส่งผลให้ผูสู้งอายุมีการแยกตวัออกจากสังคม ไดง่้ายกว่าผูท่ี้อยู่ในวยั
อ่ืนๆ (Fiske J และคนอ่ืนๆ อา้งถึงใน กิตติคุณ บวับาน, 2560: 46 ) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบการศึกษาในกลุ่มผูสู้งอายุเป็นจ านวนมากอาจ
แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มผูสู้งอายชุ่องปากมากท่ีสุด (สุดาดวง กฤษฎาพงษ,์ 2557: 261) และพบวา่ สภาวะสุขภาพ
ช่องปากมีผลต่อคุณภาพชีวิตในมิติด้าน ร่างกาย จิตใจ และสังคม ท าให้ผูสู้งอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตในมิติ
สุขภาพช่องปากท่ีไม่ดีมีการเห็นคุณค่าของตนเองนอ้ยตามไปดว้ย จะเห็นวา่ผูสู้งอายุมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
ค าปรึกษาในเร่ืองปัญหาสุขภาพช่องปากเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปากอยา่งย ั้งยนื 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า สภาวะสุขภาพช่องปากมีผลต่อคุณภาพชีวิตในมิติดา้น ร่างกาย 
จิตใจ และสังคม ท าใหผู้สู้งอายท่ีุมีคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากท่ีไม่ดีมีการเห็นคุณค่าของตนเองนอ้ย
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ตามไปดว้ย จะเห็นว่าผูสู้งอายุมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บค าปรึกษาในเร่ืองปัญหาสุขภาพช่องปากเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปากอยา่งย ั้งยนื 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย     
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุ อ  าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ก่อนและหลงัเขา้รับโปรแกรมของกลุ่มทดลอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุ อ  าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ก่อนและหลงัเขา้รับโปรแกรมของกลุ่มควบคุม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุ อ  าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ก่อนเขา้รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุ อ  าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ หลงัเขา้รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจยั
แบบ Two group pre-test-post-test ดงัแสดงในรูปท่ี 1  

    X1  X2  X3  
Experimental Group     O1      O2 

          2 สปัดาห์           2 สปัดาห์ 
Control Group           O1      O2 

รูปที ่1 แบบแผนการทดลองของการวิจยั 
 
 Experimental Group แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
 Control Group  แทน กลุ่มควบคุม (Control Group) 
 O1   แทน การท าแบบสอบถามก่อนการทดลอง 

O2   แทน การท าแบบสอบถามหลงัการทดลอง 
X1   แทน การเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังท่ี 1 
X2   แทน การเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังท่ี 2 
X3   แทน การเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังท่ี 3 

 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือผูสู้งอายุ อายุ 60 – 74 ปี ท่ีมีช่ือในอยู่ในทะเบียนราษฎร์ 
ในต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว จ  านวน 594 คน (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองตะเคียนบอน, 2563) ก าหนดขนาดตวัอย่าง ประมาณสัดส่วนกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป G-power version 3.1.9.7 ก าหนดค่า effect size 0.5 และ Power of  test 0.95 (ณัฐิดา กุล
ศรี และกาญจนา ไชยพนัธ, 2554)  ค  านวณกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาการวจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั 34 คน  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   1. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

    ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) มีขอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้คือ 
อายุ เพศ และการใส่ฟันเทียมโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    ส่วนท่ี 2 แบบประเมินการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปาก มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ ด้านการรับรู้ว่าตนเองมีความส าคญั ดา้นการรับรู้ว่าตนเองมีอ านาจ 
และดา้นการรับรู้วา่ตนมีคุณความดี ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  5 ระดบั 

   2.  เคร่ืองมือในการทดลอง จ านวน 2 ส่วน คือ ส าหรับผูใ้หค้  าปรึกษาและรับค าปรึกษา 
         ส่วนท่ี 1 คู่มือในการให้ค  าปรึกษาการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากของ

ผูสู้งอายุ ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาโดยยึดทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางและการใช้ค  าปรึกษารายบุคคลมา
ประยทุธ์ใชเ้พื่อใหค้  าปรึกษาทนัตสุขภาพผูสู้งอาย ุ

      ส่วนท่ี 2 ส่ือความรู้ส าหรับผูสู้งอายุ ปรับปรุงจากส่ืออินโฟกราฟิกของส านักทันต
สาธารณสุข กรมอนามยั 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษา โดยผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ของแบบสอบถาม เท่ากบั  
0.90 คู่มือให้ค  าปรึกษา เท่ากบั 0.80 คู่มือผูสู้งอายุ เท่ากบั 0.80 และค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ทั้งฉบบั 
(Reliability) เท่ากบั 0.970 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
      1. ระยะท่ี 1 การออกแบบคู่มือประกอบการด าเนินการวจิยั 
           1.1 ผูว้จิยัท าการศึกษา คน้ควา้เน้ือหาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของผูสู้งอาย ุและการใหค้  าปรึกษา 
           1.2 การออกแบบคู่มือประกอบการด าเนินการวจิยัและแบบสอบถาม 
          1.3 น าคู่มือไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ 
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         1.4 ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลกลุ่ม Try Out เพื่อทดลองใชคู้่มือประกอบการด าเนินการวิจยั 
และทดลองใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

    2. ระยะท่ี 2 การทดลองใชคู้่มือประกอบการด าเนินการวจิยั 
        2.1 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามแผนครบ 3 กิจกรรม ท าแบบสอบถาม ก่อน - หลงัการวจิยั 
         2.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปวจิยัขอ้มูล 
         2.3 วเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานผล 

   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
    ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) มีขอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ 

คือ อาย ุเพศ และการใส่ฟันเทียม โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี และค่า
ร้อยละ  

    ส่วนท่ี 2 แบบประเมินการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปาก ดงัน้ี 
     1. วเิคราะห์ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)         
     2. เปรียบเทียบผลของการใชคู้่มือในการให้ค  าปรึกษาการเห็นคุณค่าของตนเองใน
มิติสุขภาพช่องปากของผูสู้งอาย ุภายในกลุ่มโดยใชส้ถิติ Paired t - test หรือ t – test dependent  
   การพิทกัษสิ์ทธ์ิ 
    ผูว้จิยัไดข้อจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 

ผลการวจัิย  
ตารางท่ี 1  จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามขอ้มูลลกัษณะบุคคลระหวา่งกลุ่มทดลอง  
                และกลุ่มควบคุม 

ขอ้มูลลกัษณะบุคคล 
กลุ่มทดลอง (n=34) กลุ่มควบคุม (n=34) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

หญิง 
ชาย 

 
20 
14 

 
58.82 
41.18 

 
26 
8 

 
76.47 
23.53 

อาย ุ     
กลุ่มทดลอง   = 68.00, SD = 4.81, Max = 74, Min = 60                                    
กลุ่มควบคุม  = 65.65, SD = 4.07, Max = 73, Min = 60 

การใส่ฟันเทียม 
ใส่ 
มีแต่ไม่ใส่ 
ไม่มี/ไม่จ าเป็นตอ้งใส่ 

 
8 
2 
24 

 
23.53 
5.88 
70.59 

 
4 
0 
30 

 
11.76 
0.00 
88.24 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 อายุ
เฉล่ีย 68.00 ปี กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ไม่ใส่ฟันเทียมหรือไม่มีความจ าเป็นตอ้งใส่ฟันเทียม จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ70.59 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปาก ก่อนและหลงัเขา้รับ
       โปรแกรมของกลุ่มทดลอง 
 n 

  S.D. t df p 
Pre-test 34 145.88 34.85 -3.90 33 <.001** 
Post-test 34 156.09 29.826    

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ หลงัเขา้รับโปรแกรมกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองใน
มิติสุขภาพช่องปากสูงกวา่ก่อนการทดลอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปาก ก่อนและหลงัเขา้รับ  
                 โปรแกรมของกลุ่มควบคุม 
 n 

  SD t df p 
Pre-test 34 140.59 31.88 -.84 33 0.41 
Post-test 34 140.97 31.70    

 จากตารางท่ี 3 พบว่า หลงัเขา้รับโปรแกรมของกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของ
ตนเองในมิติสุขภาพช่องปากไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปาก ก่อนเขา้รับโปรแกรม 
                  ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 n 

  S.D. t df P 
กลุ่มทดลอง 34 140.59 31.88 -.592 66.00 0.56 
กลุ่มควบคุม 34 145.38 34.84    

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ก่อนเขา้รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ียการ
เห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปาก หลงัเขา้รับโปรแกรม    
                  ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 n 

  S.D. t df p 
กลุ่มทดลอง 34 156.09 29.83 2.06 66.00 0.04 
กลุ่มควบคุม 34 140.97 30.70    
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 จากตารางท่ี 5 พบวา่ หลงัเขา้รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ียการ
เห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาแบบรายบุคคลท่ีมีต่อการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติ
สุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุ ต  าบลหนองตะเคียนบอนอ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ หลงัเขา้รับ
โปรแกรมกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  หลงัเขา้รับโปรแกรมของกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนน
เฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ก่อนเขา้รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติ
สุขภาพช่องปากไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และหลงัเขา้รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผล   
 ผลการใชโ้ปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแบบรายบุคคลท่ีมีต่อการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่อง
ปากของผูสู้งอายุ ต  าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ หลงัเขา้รับโปรแกรม
กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากสูงกว่าก่อนการทดลอง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  หลงัเขา้รับโปรแกรมของกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ีย
การเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ก่อนเขา้
รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพ
ช่องปากไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และหลงัเขา้รับโปรแกรมระหวา่งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมมีคะแนนการเห็นคุณค่าของ
ตนเองในมิติสุขภาพช่องปากสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วม
โปรแกรม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิริกาญจน์ กระจ่างโพธ์ิ (2561) พบว่า ผลของค่าเฉล่ียคะแนนการ
เห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุภายหลงัการทดลองมีระดบัค่าเฉล่ียคะแนนเพิ่มสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง
และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคล้องกบัการศึกษาของ ณัฐิดา กุลศรี และ
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กาญจนา ไชยพนัธ (2554) พบวา่ หลงัการให้ค  าปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีโรเจอร์ส กลุ่มทดลองมีคะแนน
ความเช่ือมัน่สูงกวา่ก่อนการทดลอง และสูงกวา่กลุ่มควบคุมมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 โปรแกรมการให้ค  าปรึกษาแบบรายบุคคลท่ีมีต่อการเห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปาก ทั้ง 
3 กิจกรรม ท่ีมีการใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง การใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง การตั้งเป้าหมาย และการเสริมสร้างก าลงัใจ 
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุ ท  าให้ผูสู้งอายุมีการปฏิบติั ความคิดท่ีถูกตอ้ง น ามาซ่ึงคะแนนการ
เห็นคุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปากท่ีเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิตติศกัด์ิ นามวิชา (2562) 
พบว่า ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพช่องปากมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของผูสู้งอายุ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และทศันคติเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพช่องปากมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และ ภูมิฤทยั จุรัณณะ และคณะ (2562) พบว่า ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความ
เขม้แขง็ในการมองโลกและมีคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพ ช่องปากดีกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ดงันั้นกลุ่มผูสู้งอายุควรไดรั้บการให้ค  าปรึกษาในเร่ืองสุขภาพช่องปากและดา้นสุขภาพอ่ืนๆเพื่อน าสู่
การมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนต่อไป สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศุทธินี วฒันกลู และคณะ (2564) พบวา่ ผูสู้งอายุ
และนักบริบาลมีมุมมองท่ีสอดคล้องกนัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัทนัตสุขภาพฟันใน 3 มิติทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ผูสู้งอายุสะท้อนในมิติทางกายภาพ ท่ีอธิบายถึงความต้องการ ท่ีอยากจะมี
ความรู้สึกวา่อาหารอร่อย ตอ้งการมีความสามารถในการเค้ียวก่อนกลืนและมีฟันปลอมท่ีสามารถใชง้าน ได้
อย่างเหมาะสม ในมิติทางจิตใจจะมีความล าบากในการนอนเม่ือมีอาการปวดฟันและโรคปริทนัต์ส่วนมิติ
ทางสังคม พบว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากไม่เป็นปัญหาในการเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชน มุมมองของนัก
บริบาล พบว่า ผูสู้งอายุ ตอ้งการค าแนะน าในการจดัการความเจ็บปวด การช่วยตดัสินใจเลือกสถานบริการ
เม่ือมีความรุนแรงของปัญหาสุขภาพ ช่องปากและการดูแลอาหารท่ีเหมาะสมกบัสภาวะสุขภาพช่องปาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
   1.1 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ เช่น จัดตั้ งคลินิกให้
ค  าปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพช่องปากของผูสู้งอาย ุเป็นตน้   
   1.2 สามารถน าโปรแกรมการประยกุตใ์ชท้ฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางเพื่อให้ค  าปรึกษาการเห็น
คุณค่าของตนเองในมิติสุขภาพช่องปาก ของผูสู้งอายุ ต  าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอ วฒันานคร จงัหวดั
สระแกว้ ไปใชใ้นกลุ่มวยัอ่ืนๆได ้เช่นวยัเรียน วยัท างาน เป็นตน้ เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งย ั้งยนื 
  2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป   
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            2.1  ควรลดจ านวนมาตราวดัระดบัในการตอบแบบสอบถามเป็น 3 ระดบั คือ มาก ปานกลาง 
นอ้ย เน่ืองจากผูสู้งอายมีุความตดัสินใจล าบาก 
                 2.2  ควรท าการศึกษาในกลุ่มวยัอ่ืนๆ เช่นวยัเรียน วยัท างาน และพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัให้
เหมาะสมกบักลุ่มวยัอ่ืนๆต่อไป 
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Abstract:  This research purposes to: (1) the levels of work motivation  of Employees at Government 

Housing Bank Head Office (2) the levels of Organizational commitment of the Employees at 

Government Housing Bank Head Office (3) the relationships between work motivation and the 

Organizational commitment of the Employees at Government Housing Bank Head Office. This 

research was use theory of Herzberg(1959) and Allen & Meyer (1990) for apply to set Conceptual for 

research. The Sample population consisted of 350 employees at Government Housing Bank Head 

Office. The research instrument was a bipartite questionnaire eliciting data concerning work 

motivation and organizational commitment couched at the reliability level of 0.995. Using techniques 

of descriptive statistics, the data collected were analyzed in terms of frequency, percentage, mean and 

standard deviation. Pearson’s product moment correlation coefficient method was also employed by 

the researcher.  

 The research findings were summarized as follows : The employees under study exhibited 

work motivation in an overall picture at a high level. When considered in each aspect, it was found to 

be at a high level in six aspects in the following descending order work environment work 

achievement interpersonal relationships characteristics of work performed work advancement and 

salary. The employees under investigation displayed organizational commitment in an overall picture 

at a high level. When considered in each aspect, it was found that three aspects were at a very high 

level in the following descending order normative commitment mind and continuance commitment. 2) 

The researcher established that employee work motivation was positively correlated with 

organizational commitment at a high level at the statistically significant level of 0.01.  

 

Keywords: Employee ,Motivation in Work , Organizational Commitment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author :  E-mail: 6314480007@rumail.ru.ac.th.  Tel. 093-9656661 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(1): 57-67, Jan-June 2022 
 

58 

แรงจูงใจในการท างานทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 

 

ณิฌาลลัณ์ วาณิชธนศิริกุล1  และ วรรธนศม เมฆสุวรรณ2 

1นกัศึกษาปริญญาโท (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2อาจารย ์สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
บทคัดย่อ:   การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (2) ศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ (3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ งานวิจยัคร้ังน้ีประยุกตใ์ชท้ฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg(1959) และทฤษฎีความผกูพนัธ์ต่อองคก์ร
ของ Allen & Meyer (1990)  เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ จ านวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบั
แรงจูงใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กร แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามเท่ากบั  0.995 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถ่ี (frequencies) 
ค่าเฉล่ีย (mean ) ค่าความเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson's product-moment correlation coefficient) 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์มีแรงจูงใจในการท างาน โดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน และดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน 2. บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความผกูพนัต่อองค์กร
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นความผกูพนัดา้นจิตใจ 
และดา้นความผูกพนัด้านการคงอยู ่ 3. แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูงมาก 
 

ค าส าคัญ:  บุคลากร , แรงจูงใจในการท างาน , ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 
บทน า 
  ธนาคารถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจมีส่วนช่วยและเป็นส่วนหน่ึงใน
การขบัเคล่ือนและพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบนัธุรกิจท่ีเก่ียวกับสถาบนัการเงินมีการ
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แข่งขนัทางการตลาดกนัสูง ทั้งทางดา้นการประกอบธุรกิจและดา้นการพฒันาบุคลากร ไม่วา่จะเป็นธนาคาร
พาณิชยแ์ละธนาคารรัฐวสิาหกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมา
ใช้บริการ ท าให้ต้องมีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและพฒันากลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในยุคปัจจุบนัตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีมีการแข่งขนัสูง การด าเนินธุรกิจของธนาคารส่วนใหญ่นั้นตอ้งอาศยัทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหลกั ในการ
ขยายธุรกิจของธนาคารทั้งทางด้านการให้บริการด้านต่าง ๆ การให้ค  าปรึกษาธุรกรรมด้านการเงินด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นสินเช่ือ ฯลฯ เพื่อท าผลประกอบการให้ส าเร็จตามนโยบาย และสามารถบรรลุเป้าหมายของ
ธนาคาร 
 ทรัพยากรมนุษย ์ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดขององคก์ร มีบทบาทส าคญัและเป็นส่วนส าคญัใน
การขบัเคล่ือนภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององคก์รจะเห็นไดว้า่องค์กรท่ีประสบความส าเร็จได้
นั้นข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร ถา้บุคลากรในองคก์รขาดศกัยภาพในการท างาน ไม่มีความรู้
ความสามารถ ไม่มีแรงจูงใจในการท างาน ไม่มีความรักความผกูพนัต่อองคก์รแลว้ ก็จะท าให้เกิดปัญหาต่อ
การปฏิบติังานตามมา ในทางกลบักนัถา้องค์กรมีพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภกัดีต่อ
องคก์ร มีความรักความผกูพนัต่อองคก์รและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการท างานตามหนา้ท่ีของตนเอง 
โอกาสท่ีจะท าให้งานและองคก์รประสบผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการยอมง่ายข้ึน แรงจูงใจในการท างาน ถือเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีช่วยให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ 
Herzberg (1959) พบว่าแรงจูงใจในการท างานเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร เม่ือไดรั้บ
การตอบสนองก็จะแสดงพฤติกรรมในทางบวก ถา้ไดรั้บแรงจูงใจในการท างานท่ีดีและมีความเหมาะสมก็จะ
เป็นส่ิงกระตุน้ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความผกูพนัต่อองคก์รและเต็มใจท างานอยู่
กบัองคก์รต่อไป เม่ือบุคลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์รแลว้ก็จะก่อให้เกิดแรงผลกัดนัและมีแรงจูงใจในการ
ท างาน ท าให้พนกังานอยากท างานร่วมกบัองคก์รต่อไปเร่ือย ๆ บุคลากรจะท างานดว้ยความเต็มใจและมอง
วา่องค์กรเปรียบเสมือนบา้นและครอบครัวของตน ความผูกพนัต่อองคก์รก็จะค่อย ๆ พฒันาไปตามล าดบั 
และเม่ือเกิดข้ึนแล้วก็จะอยู่อย่างมัน่คง ดังนั้น การให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์กรถือเป็นเร่ืองท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงอยู่เสมอ  เพื่อรักษาบุคลากรให้อยู่กบัองค์กรให้นานท่ีสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนท าใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในสังกัด
กระทรวงการคลงั จดัตั้งข้ึนโดยกฎหมายเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ตรา “พระราชบญัญติั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2496” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2496 ให้จดัตั้งธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 
เจตนารมณ์ส าคญัในการจดัตั้ง “เพื่อช่วยเหลือทาง การเงินให้ประชาชนไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัตามควรแก่อตัภาพ” 
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และได้มีพิธีเปิดธนาคารข้ึนในวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2496 ซ่ึงถือเป็นวนัเร่ิมด าเนินการของธนาคารดว้ย 
โดยใชต้ราสัญลกัษณ์ “วมิานเมฆ” ท่ีแสดงถึงบา้นท่ีท าให้ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น ร่มเยน็ เปรียบประดุจ
ทิพยพ์ิมาน (รายงานประจ าปีธนาคารองคารสงเคราะห์, 2564) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ทราบว่า  มีปัจจยัดา้นไหนบา้งท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากรและความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัความผกูพนัต่อองคก์ร เพื่อให้ทราบแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายและสร้างแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
แนวทางในการเสริมสร้างความจงรักภกัดีและความผกูพนัต่อองคก์ร การพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
   1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
  ผูว้จิยั ไดก้  าหนดกรอบในการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ จ านวน 
2,739  คน ขอ้มูลจาก (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2564) ก าหนดตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Yamane (1973) ระดบั 

ตวัแปรตาม 
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

1.  ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
2.  ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่
3.  ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน  
       Allen & Meyer (1990) 

ตวัแปรอิสระ 
แรงจูงใจในการท างาน 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน  
2. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  
3. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
4. ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน  
5. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
6.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  

Herzberg (1959) 
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ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 350 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรอิสระ (independent variables) คือ แรงจูงใจในการท างาน มาจากแนวคิดของ Herzberg 
(1959) ประกอบด้วย (1) ด้านความส าเร็จในการท างาน (2) ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (3) ด้าน
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (4) ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน (5) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (6) 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
 ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ ความผกูพนัต่อองคก์ร มาจากแนวคิดของ Allen & 
Meyer (1990) ประกอบดว้ย (1) ความผกูพนัดา้นจิตใจ (2) ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่(3) ความผกูพนัดา้น
บรรทดัฐาน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ผู ้วิจ ัยได้จัดท าเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด
ประกอบดว้ย    
 ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางดา้นเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และอตัราค่าตอบแทนต่อเดือน ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (frequency) 
และร้อยละ (percentage)  
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการท างานระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใชก้ารค านวณหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของ
บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใช้การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's 
product-moment correlation coefficient) 
 

ผลการวจัิย  
ตาราง 1  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรธนาคารอาคาร  
              สงเคราะห์ส านกังานใหญ่ ในภาพรวม รายดา้น  

แรงจูงใจในการท างาน 
ระดบัแรงจูงใจ 

  S.D. ความหมาย 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 4.42 0.44 มาก 
2. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 4.40 0.37 มาก 
3. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 4.39 0.42 มาก 
4. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 4.32 0.47 มาก 
5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 4.13 0.70 มาก 
6. ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน 4.12 0.74 มาก 
 ภาพรวม 4.30 0.42 มาก 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(1): 57-67, Jan-June 2022 
 

62 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  มีระดบั
แรงจูงใจในการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น 
เรียงตามล าดบั ได้แก่ ดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความส าเร็จในการท างานดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน และดา้นเงินเดือน
และผลตอบแทน  
  

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรธนาคารอาคาร 
                 สงเคราะห์ส านกังานใหญ่ เป็นรายดา้น 

 

 จากตารางท่ี 2  พบว่า บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ มีความผูกพนัต่อองค์กร 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก 3 
ดา้น เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ดา้นความผกูพนัดา้นจิตใจ และดา้นความผกูพนั
ดา้นการคงอยู ่ 
 

ตารางท่ี 3  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 
                 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ 

แรงจูงใจในการท างาน 
ความผกูพนัต่อองคก์ร  

ดา้นจิตใจ 
ดา้นการ  
คงอยู ่

ดา้น
บรรทดัฐาน 

ภาพรวม 

1.ดา้นความส าเร็จในการท างาน .601** .554** .532** .635** 
2.ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั .629** .666** .587** .711** 
3.ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  .541** .707** .467** .654** 
4.ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน 517** .725** .443** .644** 
5.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน .648** 689** .618** .738** 
6.ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล .642** .605** .647** .711** 

ภาพรวม .720** .826** .656** .835** 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
ระดบัความผกูพนั 

  S.D. ความหมาย 
1. ดา้นความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 4.42 0.46 มาก 
2. ดา้นความผกูพนัดา้นจิตใจ 4.38 0.49 มาก 
3. ดา้นความผกูพนัดา้นการคงอยู ่ 4.28 0.55 มาก 
 ภาพรวม 4.36 0.44 มาก 
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จากตารางท่ี 3  พบวา่ แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก (r = .835) อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.01เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น 

 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจยั เร่ืองแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ สามารถสรุปผลวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มีระดบัแรงจูงใจ
ในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก 6 ด้าน เรียง
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน และดา้นเงินเดือนและ
ผลตอบแทน 
 2. ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ มีระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  3 ดา้น เรียง
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นความผกูพนัดา้นจิตใจ และดา้นความผกูพนัดา้นการคงอยู ่
 3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ พบวา่ แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมากอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น 
 
อภิปรายผล   

จากผลการศึกษเร่ือง แรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มีประเด็นส าคญัท่ีน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรีวลัย ์ใจงาม (2560) ศึกษาเร่ืองบรรยากาศองค์กร แรงจูงใจในการ
ท างานและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีแรงจูงใจในการท างานในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 1.1 ดา้นความส าเร็จในการท างานพบว่าบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ มี
ระดบัแรงจูงใจในการท างาน ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ภูริวิชญ์ โทสุรินทร์ (2561) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบั
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ความผูกพนัองค์การของขา้ราชการครูโรงเรียนในส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ขา้ราชการครูโรงเรียนในส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครู ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
 1.2 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั พบว่าบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มี
ระดบัแรงจูงใจในการท างาน ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ชลกรณ์ วชิยัศิริ (2561) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงใน
ยา่นฝ่ังธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงใน
ยา่นฝ่ังธนบุรี  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 1.3 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน พบว่าบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านักงานใหญ่ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ณฐมน แก้วอ าดี (2564) ศึกษาเร่ือง บทบาทผูบ้ริหารท่ีมีต่อแรงจูงใจในการท าผลงานทาง
วิชาการของครูสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจในการท าผลงานทางวชิาการของครู ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้  
 1.4 ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน พบวา่บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ดา้น
เงินเดือนและผลตอบแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรูญลกัษณ์  ป้องเจริญ 
(2561) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน  
 1.5 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบว่าบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตธชั วุฒิวงศา 
(2560) การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน และภาพลกัษณ์ขององคก์ร ท่ีมีอิทธิผลต่อ
ความจงรักภกัดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการในอุตสาหกรรมการบริการกรณีศึกษาโรงแรมระดบั 4 ดาว ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 1.6 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล พบวา่บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัญา ไก่นิล 
(2560) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในกาปฏิบติังานและสมรรถนะเฉพาะสายอาชีพนัก
กายภาพบ าบดั กรณีศึกษา: คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
มาก คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล                            
 2. ดา้นความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ มีระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพนัธ์ มีมุข (2560)  ศึกษาเร่ือง 
อิทธิพลขององคก์รแห่งความสุขท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ผล
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การศึกษาพบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความผกูพนัในองคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 2.1 ดา้นความผกูพนัดา้นจิตใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บงกช ตั้ง
จิระศิลป์ (2564) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์าร ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารและผล
การปฏิบติังานของนกับญัชีในจงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ดา้นความ
ผกูพนัดา้นจิตใจ  
 2.2 ด้านความผูกพนัด้านการคงอยู่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
พลอยสิร คงเอ่ียม (2562) ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคคลากรโรงพยาบาลแม่สอด กรณีศึกษากลุ่มเจน
เนเรชัน่วาย ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ดา้นความผกูพนัดา้นการคงอยู ่ 
 2.3 ด้านความผูกพนัด้านบรรทดัฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณัฐณิชา หิมทอง (2562) ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ดา้นความ
ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน  
  3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร มีความสัมพนัธ์ทางบวก
อยู่ในระดบัสูงมากสอดคล้องกบังานวิจยัของอนุพงศ์ อรุณจินดาตระกูลและฐิติกานท์ สัจจะบุตร (2560) 
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั
หลกัทรัพย ์เออีชี จ  ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รทั้งหมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้ 
  ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีผลการศึกษาท่ีผูว้ิจยัสามารถน าไปประยุกต์ ใช ้ประกอบการพิจารณา
ในการก าหนดเป็น นโยบาย แผนงาน ดงัน้ี 
    1.1 ดา้นความส าเร็จในการท างาน ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการสอนงานหรือให้ค  าปรึกษากบั
บุคลากร ตลอดจนการวธีิการวางแผนการท างาน เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการท างานสามารถบรรลุเป้าหมาย
ไดท้นัเวลา นอกจากน้ีควรเปิดโอกาสบุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาในงาน เพื่อสร้างความ
มัน่ใจช่วยใหเ้กิดความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหค้วามส าเร็จ 
    1.2 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ผูบ้งัคบับญัชาควรควรมอบหมายงานให้สอดคลอ้งกบั
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและเพิ่มคุณภาพของผลงานดว้ย 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(1): 57-67, Jan-June 2022 
 

66 

  1.3 ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน องคก์รควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ี
ชดัเจน ควรจดัให้มีการฝึกอบรม ศึกษาต่อเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานของพนกังานทั้งในเร่ืองงาน
ท่ีปฏิบติัและความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเป็นการพฒันาตนเองของบุคลากรและเป็นประโยชน์ต่อต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั 

  1.4 ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน องคก์รควรให้ความส าคญักบัการก าหนดเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ไม่เพียงแต่ให้ตามฐานเงินเดือนขององคก์รเท่านั้น แต่ควร
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือ ตามผลประกอบการท่ีดีขององค์กร เพื่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
  1.5 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน องคก์รควรให้ความส าคญักบัสถานท่ีปฏิบติังาน ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ความสะอาดของสถานท่ีท างาน ห้องปฏิบติังานควรมีแสงสวา่งท่ีเหมาะสม บรรยากาศใน
การท างานเป็นกนัเอง ส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ ควรมีความ
เพียบพร้อมส าหรับผูป้ฏิบติังาน ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพดว้ย 
  1.6 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ควรมีการส่งเสริมให้เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
องคก์ร เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีให้แก่บุคลากรในองคก์ร เพื่อให้มีความร่วมมือในการปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกนั และมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
  1.7 ดา้นความผกูพนัดา้นจิตใจ ควรสร้างแรงผลกัดนัหรือท าให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมใน
การบริหารองคก์ร ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร จะไดเ้กิดความรักและหวงแหน
ในองคก์ร มีการจดักิจกรรมส่งเสริมอยูเ่สมอและเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของคนในองค์กร ซ่ึงจะเกิดผลต่อ
บุคลากร ท าใหรู้้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รและจะส่งผลให้ท างานอยา่งมีความสุข และเกิดคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีดีและจะไดอ้ยูใ่นองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
  1.8 ดา้นความผูกพนัดา้นการคงอยู่ องค์กรควรมีการจดัสวสัดิการท่ีจ าเป็นและมีความ
เหมาะสมให้กับพนักงาน เช่น วนัหยุด วนัลา ประกันสุขภาพ เวลาการท างาน และมีการพิจารณา 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามผลการปฏิบติังานของบุคลากร ทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรรู้สึกวา่องคก์รน้ีเป็นองคก์ร
ท่ีดีท่ีสุด และไม่มีความคิดท่ีจะลาออกหรือเปล่ียนงาน 
  1.9 ดา้นความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนรวมในการตดัสินใจใน
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรโดยตรง พดูคุยเลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงจะท า
ใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และท าใหบุ้คลากรเกิดการความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มมากข้ึนดว้ย  
 2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท าวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆเหล่าน้ี 
    2.1 ควรท าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามทฤษฎี ของ Herzberg ในหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเป็นหน่วยงานราชการรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรทัว่ไป เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีกวา้งขวาง



AEE-T J. Environ. Ed., 13(1): 57-67, Jan-June 2022 
 

67 

หรือหลากหลายข้ึน เน่ืองจากขอ้มูลและปัจจยัในการศึกษาอาจมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบริบทของ
องคก์ร 
     2.2 ควรท าการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รตามแนวคิดของ Allen & Meyer ในหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเป็นหน่วยงานราชการรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรทัว่ไป เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีกวา้งขวาง
หรือหลากหลายข้ึน เน่ืองจากขอ้มูลและปัจจยัในการศึกษาอาจมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบริบทของ
องคก์ร  
     2.3 ควรศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท างาน และความผกูพนัต่อองค์กร ตาม
แนวคิดทฤษฎีอ่ืนบา้ง เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจยัว่าสอดคล้อง หรือแตกต่างกนัอย่างไร และสามารถน า
ผลการวจิยัไปพฒันาแนวทางและวธีิการวจิยัเร่ืองน้ีใหดี้ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไรบา้ง  
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Abstract:  This research is a quasi-experimental research. Two groups of measurements. Objectives: 

1) to compare the diabetes knowledge level before and after entering the behavior modification 

empowerment program to control disease severity in patients with type 2 diabetes; 2) to compare the 

behavioral practice in. The samples used in the research a total of 36 patients with type 2 diabetes 

were selected by purposive sampling, and 36 in the control group. Research tools include 

empowerment programs. The data collection tool was a questionnaire consisting of 3 parts: part 1 

general information, part 2 diabetes general knowledge test, part 3 self-care behaviors. Content 

Consistency Checking The conformity index was equal to 0.76 difficulty value. The discriminant 

power was 0.36, 0.71 and the confidence factor. (Reliability) the whole copy is equal to 0.90. The 

statistics used to analyze the data were frequency distribution, percentage, mean and standard 

deviation, and Statistics Paired Samples t – test, Independent Samples t – test. 

The results showed that after the trial of an empowerment program in behavior modification 

to control the severity of diabetes in patients with type 2 diabetes, the experimental group and the 

control group there are different knowledge about diabetes. It was statistically significant at the .05 

level. After the experiment, the experimental group had average scores on self-care behaviors. Higher 

than the control group very different It was statistically significant at the .05 level (t=2.328, p < .05). 

After the experiment, the experimental group had blood sugar values decreased than the control group 

very different It was statistically significant at the .01 level (t=13.93, p <.01). Recommendations of a 

behavior modification empowerment program to control the severity of diabetes in type 2 diabetics 

can be applied to patients with type 2 diabetes for health modification. and can take care of their own 

health and can control blood sugar and HbA1C values are reduced to normal will result in reducing 

the severity of disease in diabetic patients 

 

Key words :   Diabetes, Empowerment program, Behavior 
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ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ควบคุมความรุนแรงของโรค 
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที ่2 เขตพืน้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัขอน  

อ าเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

วริตี อินทรีย์1,  ปณิธาน กระสังข์2 ,  จรรยา เสียงเสนาะ3 

1นกัศึกษาปริญญาโท (การจดัการระบบสุขภาพ) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
2,3อาจารย ์สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์, มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 

บทคัดย่อ:   การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง แบบวดัสองกลุ่ม มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดบั
ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานก่อนและหลังเข้าโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน
การวจิยั เป็นผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ไดม้าโดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 36 คน กลุ่มควบคุม จ านวน 36 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม จ านวน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
โรคเบาหวาน ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
เน้ือหา ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ไดเ้ท่ากบั 0.76 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.36, 0.71 และค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบัไดเ้ท่ากบั 0.90 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติ Paired Samples t – test, Independent Samples t – test 
 ผลการศึกษา พบว่า หลังการทดลองโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานแตกต่างกนัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หลงัทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง สูงกวา่กลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่ง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t=2.328, p <.05) ขอ้เสนอแนะโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 สามารถ
น าไปปรับใชก้บัผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพื่อเกิดการปรับเปล่ียนสุขภาพ และดูแลสุขภาพตนเองได ้และ
สามารถควบคุมค่าน ้ าตาลในเลือด ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ จะส่งผลให้ลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วย
โรคเบาหวานได ้
ค าส าคัญ :  โรคเบาหวาน, โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจ, พฤติกรรม 
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บทน า 
ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการต่างๆ ไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบของชีวติมนุษยใ์หมี้ความสะดวกสบาย 

มากข้ึน เช่นเดียวกบัการพฒันาทางการแพทยส่์งผลให้มนุษยมี์ชีวิตยืนยาวข้ึน ความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก 
โรคติดเช้ือไดรั้บการแกไ้ข แต่ปัญหาเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases : NCD) เช่น 
โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งต่างๆ ไดก้ลายเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั เช่นเดียวกนักบัโรคเบาหวาน ซ่ึง 
โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังและเป็นปัญหาส าคญัในศตวรรษท่ี 21 (นุชรี อาบสุวรรณ, 2558) ท่ีก่อให้เกิด 
ภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกายตามมา ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผูป่้วย 
และครอบครัว รวมถึงประเทศชาติหัวใจหลกัของการจดัการโรคเบาหวานคือการคน้หาโรคตั้งแต่ระยะ
เร่ิมแรก เบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ี เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิด 
ภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจ ของผูป่้วยและ 
ครอบครัว สังคม รวมทั้งประเทศชาติหวัใจส าคญัของการจดัการโรคเบาหวานคือการคน้หาโรคตั้งแต่ระยะ 
เร่ิมแรกและการดูแลรักษา เพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งน้ีผูป่้วยและครอบครัวควรไดรั้บความรู้ 
รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ี 
เหมาะสม เพื่อควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการรักษา ให้ระดบัน ้ าตาลใน
เลือด อยูใ่นเกณฑท่ี์ปลอดภยัจากการเกิดภาวะแทรกซอ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ขอ้มูลจากสมาพนัธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF: International Diabetes Federation) ปี พ.ศ.2560 มีการ
ประเมินวา่มีผูป่้วยเบาหวานรวม 425 ลา้นรายทัว่โลก  แบ่งเป็นกลุ่มผูสู้งอายุ 629 ลา้นรายทัว่โลก  แบ่งเป็น
ผูสู้งอาย ุ 65 ปีข้ึนไปจ านวน 191 ลา้นราย  หรือมีอตัราเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ94.8 และอายุ 20-64 ปี จ  านวน 438 
ลา้นรายหรือมีอตัราการเพิ่มอยูร้่อยละ 33.90 และคาดในปี 2568  ประเทศไทยจะเป็นประเทศสังคมผูสู้งอายุ
อยา่งสมบูรณ์  มีประชาชนท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีมากข้ึน  ประชากรท่ีสูงอาย ุ 1 ใน 5 คนจะเป็นโรคเบาหวาน  

สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการควบคุม
เบาหวานและภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆในประเทศไทยยงัไม่บรรลุเป้าหมาย  คาดการณ์ในปี2583  ประเทศไทย
จะมีผูป่้วยเบาหวานสูงถึง 5.3ลา้นคน  ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ในผูป่้วยเบาหวานการควบคุมระดบั
น ้าตาลในเลือดมีความส าคญัมากเน่ืองจากจะช่วยป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นได ้หากผูป่้วยโรคเบาหวาน
ควบคุมระดบัน ้ าตาลไดไ้ม่ดีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โรคท่ีเป็นปัญหา
สาธารณสุข 3 อนัดบัแรก คือ โรคมะเร็ง โรคหวัใจและหลอดเลือด และโรคอุบติัเหตุ ซ่ึงเป็นโรคไร้เช้ือท่ีเกิด
จากพฤติกรรมจากการด าเนินชีวิต (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2552) กลุ่มโรคน้ีเป็นภยัเงียบ
หรือฆาตรกรเงียบซ่ึงอุบติัข้ึนคุกคามและส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

ผูป่้วยด้วยโรคเบาหวานเข้ารับการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 
698,720 คร้ัง คิดเป็นอตัราป่วยดว้ยโรคเบาหวาน 1,081.25 ต่อแสนประชากร มีผูเ้สียชีวิตจากโรคเบาหวาน 
สูงถึง 11,389 ราย หรือเฉล่ียวนัละ 32 ราย คิดเป็นอตัราตายดว้ยโรคเบาหวาน 17.83 ต่อแสนประชากร และ 
นอกจากน้ียงัพบว่า ผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได้ดีมีเพียงร้อยละ 37.9 ซ่ึงถ้าควบคุม
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สภาวะ ของโรคเบาหวานไม่ดีก็จะมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนตามมา ทั้งในเร่ือง ตา ไต หวัใจ และ เทา้ (นุชรี 
อาบสุวรรณ, 2558) 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ จากการรายงานของส านกังานสาธารณสุข พบวา่ ปี 2559 - 2561 จงัหวดัเพชรบูรณ์
มีอตัราความชุกโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ 8.4, 8.8  และ 8.7 ตามล าดบั ใกลเ้คียงค่า 
NHES5 (ร้อยละ8.9)  อตัราผูป่้วยโรคเบาหวานรายใหม่ ปี 2559-2561 อตัรา 530.77, 502.1 และ 487.0 ซ่ึงมี
แนวโนม้ลดลงทุกปี  ปี 2561 สถานการณ์การควบคุมโรคเบาหวาน พบวา่จงัหวดัเพชรบูรณ์ผูป่้วยเบาหวานท่ี
สามารถควบคุมไดร้้อยละ 32.83  (เทียบผูป่้วยท่ีข้ึนทะเบียนทั้งหมด) ไม่ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 40 แต่มีผลงานสูง
กว่าระดบัประเทศ  (เขต 2 ร้อยละ 35.52 ประเทศ ร้อยละ 26.91) และผา่นเกณฑ์ 2 อ าเภอ แต่เม่ือเทียบกบั
กลุ่มท่ีตรวจ ตรวจ HbA1C พบวา่ภาพจงัหวดัคุมไดร้้อยละ 42.56  (ตรวจ HbA1C ร้อยละ 77.21 ) และคุมได้
ผา่นเกณฑไ์ด ้6 อ าเภอคือ ชนแดน หล่มสัก วเิชียรบุรีบึงสามพนั น ้าหนาว และวงัโป่ง  (สุประวีณ์ ปภาดากุล, 
2562) 

 อ าเภอศรีเทพ เป็นอีกอ าเภอหน่ึงท่ีมีผลการด าเนินงานเร่ืองการควบคุมระดบัน ้ าตาลของผูป่้วย
เบาหวานได้ไม่ดี ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยในปี 2561 อ าเภอศรีเทพ มีผูป่้วยเบาหวานท่ีสามารถ
ควบคุมไดเ้พียงร้อยละ  23.77  และมีผูป่้วยเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่ป่วยเป็นโรค
ไตเร้ือรังรายใหม่ถึงร้อยละ 20.67 อีกทั้งยงัมีการคดักรองภาวะแทรกซ้อนทางตา และเทา้ ต ่ากว่าเป้าหมาย 
โดยสามารถคดักรองได้ร้อยละ 28.29 และ 32.32 (เกณฑ์ร้อยละ 60) ตามล าดบั (ส านักงานสาธารณสุ ข
จงัหวดัเพชรบูรณ์, 2562) ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัขอน อ าเภอศรีเทพ  
จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ  านวนผูป่้วยท่ีข้ึนทะเบียนรวมจ านวน   400 คน  และรับบริการท่ีในเขตพื้นท่ีจ  านวน  135  
คน  เบาหวานชนิดท่ี 2 ในเขตพื้นท่ีมีระดับน ้ าตาลในเลือด (HbA1C) ไม่เกินร้อยละ 7  นั้นเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัขอนควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด (HbA1C) ไดเ้พียง ร้อยละ 
12  จากผูป่้วยเบาหวาน ทั้งหมด และควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด (HbA1C) ไม่ไดเ้พราะมีค่า มากกวา่  7  ถึง
ร้อยละ 88 
 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัขอนการด าเนินการควบคุมป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในผูป่้วยโรคเบาหวานด าเนินการไปตามภารกิจหน้าท่ี โดยการจดัท าแผนงานส่งเสริมให้
ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน และเฝ้าระวงัการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อเน่ืองควบคุมและก็ยงัพบว่าค่า
ระดบัน ้ าตาลในเลือด (HbA1C) ไดเ้พียง ร้อยละ 12  จากผูป่้วยเบาหวาน ทั้งหมด และควบคุมระดบัน ้ าตาล
ในเลือด (HbA1C) ไม่ไดเ้พราะมีค่า มากกวา่  7  ถึงร้อยละ 88 จากขอ้มูลและสถานการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัได้
เล็งเห็นความส าคญัในการด าเนินการเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในการลดระดบัน ้ าตาลในเลือดใน
ผูป่้วยโรคเบาหวานเพื่อป้องกันควบคุมภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดกับผูป่้วยโรคเบาหวานในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองค่าระดบัน ้ าตาลในเลือดสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง ผูว้ิจยัจึงน า
กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจตามทฤษฎีแนวคิดของก๊ิบสัน 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย การคน้พบ
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สภาพการณ์จริง (discovering reality) ของตนเอง 3 ดา้น คือ ด้านอารมณ์  การคิดรู้  และพฤติกรรม การ
สะทอ้นความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical reflection) เป็นการทบทวนเหตุการณ์สถานการณ์อย่าง
รอบคอบ เพื่อการตดัสินใจและจดัการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม การตดัสินใจและวิธีเลือกปฏิบติักิจกรรม
ท่ีเหมาะสมและลงมือปฏิบติั (taking charge) เพื่อเป็นวธีิท่ีแกปั้ญหาใหแ้ก่ตนเอง และสอดคลอ้งกบัการรักษา
ของเจา้หน้าท่ี โดยผูป่้วยตอ้งมีส่วนในการหาขอ้มูลร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น และกนัอภิปราย
ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผูป่้วยเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึน การคงไวซ่ึ้งซ่ึงการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (holding on) มาประยุกต์ใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพให้กบัผูป่้วยโรคเบาหวาน 
ผูว้ิจยัคาดวา่การใช้กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจท าให้ผูป่้วยโรคเบาหวานสามารถน าไปปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองเกิดความตระหนกัในการดูแลสุขภาพ และสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่ง
ปกติ ป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงจากโรคและด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและย ัง่ยืน
ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อนและหลงั
เข้าโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของ
โรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองระหวา่งกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความ
รุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) โดยมีแบบแผนการวิจยัแบบ 

Two group pre-test – post-test Design (Tuckman 1999 : 162) 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่ง ประมาณสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปอ านาจการ
ทดสอบ (Power of the test) G*Power 3.0 (Buchner, 2010) Type I error =0.05, Power of test (1-β) = 0.09 ,
ค่า Effect size= 0.5ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 36 คน  
 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มทดลองการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากการส ารวจกลุ่มประชากรผูป่้วยเบาหวานในชุมชนโดยใชแ้บบสอบถาม ในการ
ส ารวจ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเขา้ร่วมโครงการวิจยัโดยก าหนดเกณฑ์ในการคดัเขา้ (Inclusion criteria) 
ดงัน้ี คือ 
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           1. ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้ ระดบัน ้ าตาล
ในเลือด (HbA1c) ณ.วนัท่ี  1  มีนาคม  2565 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ7  
    2.ไม่มีภาวะแทรกซอ้น โรคทางตา โรคไตวายเร้ือรัง และโรคทางทางเทา้ 
      3. เป็นเพศ ชาย หรือ หญิง มีการรับรู้และสติสัมปชญัญะดี  สามารถส่ือสารเขา้ใจ 
   4. สามารถฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาไทยได ้ 
   5. มีความยนิดี เตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมท าการศึกษาในคร้ังน้ีตลอดจนส้ินสุดโครงการ 
ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์คดัเขา้ในคร้ังน้ี กลุ่มทดลองจ านวน 36 คน กลุ่ม 
ควบคุม 36 คน   
 เกณฑก์ารคดัออก (Exclusion  Criteria)  ดงัน้ี 
  1.  ผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการด าเนินการทดลองไดค้รบตามโปรแกรม จ านวน 
4 คร้ัง 
  2. ผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไม่สมคัรใจเขา้ร่วมด าเนินการทดลอง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย 2 ชนิด คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคือ 
    1.1 โปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ ท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึน
ประกอบดว้ย อุปกรณ์ เน้ือหาของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างเสริมพลงัอ านาจปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนและวิธีการสร้างพลงัอ านาจในตนเอง
ดงัน้ี  
    1.1.1 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชว้จิยั ไดแ้ก่ เคร่ืองเจาะน ้าตาลปลายน้ิว เคร่ืองชัง่น ้าหนกัเคร่ืองวดั 
ส่วนสูง 
    1.1.2 คู่มือการปฏิบติัตวัของผูป่้วยเบาหวานเพื่อแจกให้กลุ่มตวัอย่างหลงักิจกรรมการให้
ความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน 
    1.1.3 เทปบนัทึกเสียงใชบ้นัทึกเสียงในขณะท่ีท าการสนทนากลุ่มการประชุมกลุ่มยอ่ย 
    1.1.4 กิจกรรมทฤษฎีการสร้างเสริมพลงัอ านาจก๊ิบสัน 
 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคเบาหวาน และส่วนท่ี 3 
แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ได้เท่ากับ 0.76 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.36, 0.71 และค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ทั้งฉบบัไดเ้ท่ากบั 0.90  
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 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ สถิติ Paired Samples t – test, Independent Samples t – test  
 การพิทกัษสิ์ทธ์ิ 
  ผูว้ิจยัได้ขอจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เลขท่ีรหสัโครงการ สสจ.พช.2/65-39-7/04/65 อนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2565 
 
ผลการวจัิย 
 1. การเปรียบเทียบ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคเบาหวานโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหว่าง

กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ปรากฏดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคเบาหวานโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการ   
        ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  
                  ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม หลงัการทดลองโปรแกรม      
             (n=36)   

ความรู้เกีย่วกบัโรคเบาหวาน n x  S.D t df p 

กลุ่มทดลอง 36 8.50 0.99 0.688 35 .024 

กลุ่มควบคุม 36 6.26 1.72    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 1  ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับโรคเบาหวานโปรแกรมการ

เสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม หลงัการทดลองโปรแกรม พบว่า หลงัการ

ทดลองโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของ

โรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน

แตกต่างกนัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง
ผูป่้วยโรคเบาหวาน ปรากฏดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง   
                  ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุม  
                  ความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
                  ควบคุม                    
                                                                                                                                                              (n=36)   

พฤติกรรมการปฏิบัติ n x  S.D t df p 
      

กลุ่มทดลอง 36 138.03 5.80 2.328 66 <0.023 
กลุ่มควบคุม 36 100.91 5.80    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 2  ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพ
ตนเองหลงัเขา้โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรง
ของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า หลงัเขา้
โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวาน
ในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง แตกต่างกนั
อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
สรุปผลการวจัิย 
 หลงัการทดลองโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความ
รุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความรู้เก่ียวกบั
โรคเบาหวานแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หลังทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง สูงกวา่กลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (t=2.328, p <.05) 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียรวมด้านความรู้เก่ียวกับ
โรคเบาหวานอยูใ่นระดบัมาก ( =7.17, S.D. = 1.60) หลงัการทดลอง มีคะแนนเฉล่ียรวมดา้นความรู้
เก่ียวกบัโรคเบาหวาน อยูใ่นระดบัมาก ( =8.50, S.D. = 0.99) เม่ือเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการ
ทดลองโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของ

x

x
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โรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน อภิปรายไดด้งัน้ี จากการศึกษาในคร้ังน้ีโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ผูว้ิจยัได้
เชิญสหสาขาวิชาชีพมาเป็นวิทยากรการ กระบวนการคน้หาสภาพการณ์จริงสะทอ้นความคิดในการรับรู้
และตระหนกัเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง  ประกอบดว้ย รู้เท่าทนัโรคเบาหวาน มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน สาเหตุ อาการของโรค ภาวะแทรกซ้อน การรักษา
โรคเบาหวาน  การป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน วิทยากรไดใ้ห้ความรู้ท่ีลึกซ้ึง และ
เน้นให้กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ซักถามไดต้ลอดเวลา ส่ือท่ีใช้
น าเสนอกลุ่มตวัอย่างอ่านเขา้ใจง่ายไดด้ว้ยตนเอง เน้นเน้ือหาท่ีเป็นเฉพาะโรคเบาหวาน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง
สนใจและตั้งใจเป็นอย่างดี และจากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปลกัษณะประชากร พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลให้มีความเขา้ใจและอ่านไดเ้ขา้ใจอยา่งดี และองคค์วามรู้ท่ี
ถ่ายทอดนั้นประกอบดว้ย สาเหตุ อาการของโรค ภาวะแทรกซอ้น การรักษาโรคเบาหวาน  การป้องกนัการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุ อาการ
ของโรค ภาวะแทรกซ้อน การรักษาโรคเบาหวาน  การป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
มากข้ึน ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานสูงกวา่ก่อนการทดลองโปรแกรม 
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ Good (1973) ให้ความหมายวา่ ความรู้เป็นขอ้เท็จจริง ความ
จริง กฎเกณฑ์และขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและเก็บรวบรวมสะสมไวจ้ากมวลประสบการณ์ต่างๆ และ 
สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ (พรรณี สวนเพลง, 2552) ความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 
การคน้ควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั และทกัษะ ความเขา้ใจ หรือสารสนเทศ ท่ี
ไดรั้บมาจากประสบการณ์สภาพแวดลอ้ม ท่ีสามารถแบ่งปันกนัไดแ้ละสอดคลอ้งกบั แนวคิด ทฤษฎีของ
ก๊ิบสัน (Gibson, 1991) อธิบายไวว้า่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นแนวคิดนามธรรม ซ่ึงข้ึนกบัเวลาและ
สถานท่ีในขณะนั้น (Reynolds cited in Gibson, 1993) เป็นการให้อ านาจหรือการเพิ่มความสามารถของ
บุคคลใหมี้อ านาจในการควบคุมจดัการและการใชท้รัพยากรหรือความรู้ความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทรงเดช ยศจ ารัส, ปาริชา นิพพานนท ์(2556) ศึกษาผลการ
พฒันาความสามารถของตนเองและการตั้งเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จงัหวดั
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านความรู้เก่ียวกับ
โรคเบาหวาน สูงกวา่ก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value<0.001) 95% 
CI=23.46–32.49 มีค่าระดบัน ้ าตาลในเลือด (FBS) อยูร่ะหวา่ง 141-180 mg% คิดเป็นร้อยละ 42.50 (เฉล่ีย 
145.55 mg%, S.D.=32.37) มีค่าน ้ าตาลสะสม (HbA1C) ลดลงไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือไม่เกินร้อยละ 6.5 
จ านวน 5 คน และการศึกษา นนันภสั พีระพฤฒิพงศ ์(2555) ศึกษา ผลของโปรแกรมการจดัการดูแลตนเอง
ต่อความรู้ กิจกรรมการดูแลตนเอง และค่าฮีโมโกลบินท่ีมีน ้ าตาลเกาะ ในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ผล
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การศึกษา พบวา่ คะแนนความรู้และกิจกรรมการดูแลตนเองของผูเ้ป็นหวานหลงัเขา้โปรแกรมดีกวา่ ก่อน
เขา้โปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=.000)  

ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียรวมด้านพฤติกรรมการ
ปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเอง อยูใ่นระดบัปฏิบติั 1-2 คร้ัง ต่อสัปดาห์ ( =102.32, S.D. = 3.85) หลงัการ
ทดลอง มีคะแนนเฉล่ียรวมดา้นพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดบัปฏิบติั 3-4 คร้ัง 
ต่อสัปดาห์ ( =138.03, S.D. = 5.80) เม่ือเปรียบคะแนนเฉล่ียรวมดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแล
สุขภาพตนเอง ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม พบวา่ หลงัเขา้โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัในการดูแลสุขภาพตนเองสูงกว่ากลลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่าง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อภิปรายไดด้งัน้ี จากการศึกษาในคร้ังโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ผูว้ิจยั
ไดด้ าเนิน 

กิจกรรมในการเสริมสร้างพลงัอ านาจโดยประยุกต์ แนวคิด ทฤษฎีของก๊ิบสัน (Gibson, 1993) 
กิจกรรม การผ่านประสบการณ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างสามารถจ าลองลองประสบการณ์ จริง
ร่วมกบัประสบการณ์ท่ีบุคคลมีอยูใ่ห้เช่ือมโยงไปสู่ปัญหาของการเกิดโรคเบาหวานและไม่สามารถควบคุม
ระดบัน ้ าตาลในเลือดได ้ให้กลุ่มตวัอย่างแลกเปล่ียนประสบการณ์ การรับรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน อาหาร
โรคเบาหวาน การปฏิบติั พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกนัระดบัน ้ าตาลในเลือดสูง การดูแลเทา้  จาก
ประสบการณ์จริงของตนเอง กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนไดแ้สดงความคิดเห็น แลว้ช่วยกนัรวบรวมเป็นภาพรวม
ของกลุ่มในแต่ละ ประเด็น จากนั้นให้ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอ ความรู้สึกต่อความสามารถของตนเองใน
การปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องการเกิดภาวะแทรกซอ้นโรคเบาหวาน  และเปิดโอกาสให้แต่ละ
คนแสดงความคิดเห็น    

กิจกรรมการระบุประสบการณ์  มีวตัถุประสงคป์ระสงคเ์พื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถเช่ือมโยงปัญหา
โรค เบาหวานและเห็นความส าคญัในการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานท่ีส่งผลต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่จากการได้รับประสบการณ์ 30 นาที) กลุ่มตวัอย่างระดมสมองเพื่อระบุและเล่า
ประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตท่ีผา่นมาเก่ียวกบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่นดา้นการ
รับประทานอาหารอาหาร การออกก าลงักาย ว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน  ไดท้  าอะไรไปบา้งและรู้สึกอย่างไร
และคิดวา่ผูอ่ื้นพดูหรือท าอะไรและรู้สึกอยา่งไร และในปัจจุบนัมีปัญหาอะไรบา้ง กลุ่มตวัอยา่งน าเสนอการ
วเิคราะห์ปัญหาเบาหวานท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูง และควบคุมไม่ได ้ 

กิจกรรมการวเิคราะห์ประสบการณ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีความเขา้ใจถึงอิทธิพล และ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเป็นสาเหตุการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึน กลุ่มตวัอยา่ง

x

x
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น าปัญหาท่ีเกิดจากโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อนต่างๆท่ีประสบมาร่วมกนัวิเคราะห์ภายในกลุ่ม จากการท า
กิจกรรมท่ี 3 แบ่งกลุ่ม ร่วมกนัระดมสมองเพื่อช่วยกนัวิเคราะห์สาเหตุของโรคเบาหวาน ใครมี อิทธิพลและ
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัญหา ใครเป็นผูต้ดัสินใจและการตดัสินใจนั้นส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว 
และใชเ้ส้นโยงใยความสัมพนัธ์ พร้อมทั้งจดบนัทึกลงในกระดาษ น าเสนอการผลการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาโรคเบาหวานและผลกระทบ ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเพื่อการสะท้อนความคิดอย่างมี
วจิารณญาณ การคน้หาทางเลือกท่ีจะปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหา   
   กิจกรรมการรับรู้ความสามารถของตนเองมีว ัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้ 
ความสามารถตนของเองในการกระท า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้อกนัการเกิดระดบัน ้ าตาลใน
เลือดสูง และป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ใชร้ะยะเวลา 2 ชัว่โมง) 
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งศึกษาอนัตราย และภาวะแทรกซอ้นของเบาหวาน  ประโยชน์และ แนวทางปฏิบติัของการลด
ระดบัน ้ าตาลในเลือดของตนเอง ให้ชมโมเดลอาหารและเรียนรู้เก่ียวกบัปริมาณอาหารต่อวนัเพื่อลดระดบั
น ้าตาลในเลือด กลุ่มตวัอยา่งไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์บุคคลตวัอยา่งโดยการรับฟังการเล่าประสบการณ์ท่ีดี 
เก่ียวกบัการดูแลตนเอง โดยการพูดคุยจากวิทยากร และกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัน ้ าตาลในเลือดดี สามารถคุม
ระดับน ้ าตาลในเลือดได้ปกติ เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ พูดคุยชักจูงเพื่อนใน
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดก าลงัใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้แต่ละคนวิเคราะห์ตนเอง โดยเปรียบเทียบกบั
แนวทางปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่งและให้แต่ละคนจดัท าแนวทางของตนเอง แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ‚ลูกบอล 3 
สี เพื่อสร้างการรับรู้ความสามารถในระดบักลุ่ม ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ีคือสีเขียว หมายถึง ท าได ้ สีเหลือง 
หมายถึงไม่แน่ใจ และสีแดงหมายถึงท าไม่ไดใ้ห้แต่ละคนจดัท าพนัธสัญญาของตนเอง เพื่อดูแลตนเอง โดย
ก าหนดระยะเวลา 1 เดือน  

กิจกรรมการวางแผนมีวตัถุประสงคป์ระสงคเ์พื่อให้กลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดแผน ขั้นตอนและเลือกวิธี
ปฏิบติั ให้กลุ่มตวัอย่าง ‘ท าพนัธะสัญญา เพื่อดูแลตนเอง”ลงในแบบฟอร์มท่ีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมไวใ้ห้และให้
ก าลงัใจในการน าไปปฏิบติัต่อท่ีบา้น โดยก าหนดระยะเวลา 1 เดือน   ผูว้ิจยั ขอหมายเลขโทรศพัท์และ
สถานท่ีติดต่อของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อติดตามเยีย่ม ใหค้วามช่วยเหลือ และการกระตุน้ใหรั้บการตรวจตามนดั    
   กิจกรรมการปฏิบัติ  มีว ัตถุประสงค์เพื่อให้ก ลุ่มตัวอย่างมีการคงไว้ซ่ึงการปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการพบกัน ภายหลังจากได้ปฏิบัติการดูแลตนเองมา 1 เดือน เพื่อให้มีการ
แลกเปล่ียน ประสบการณ์ ปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคตลอดจนผลท่ีได้รับจากการดูแล
ตนเองโดยมีการปฏิบติัดงัน้ี ให้กลุ่มตวัอยา่งไดป้ฏิบติัพฤติกรรมตามบนัทึก พนัธะสัญญา เพื่อดูแลตนเองท่ี
แต่ละคนได้ วางแผน (ปฏิบติัพฤติกรรม สัปดาห์ท่ี 7-11 ) การนัดหมายกลุ่มตวัอย่างหลังจากได้ปฏิบติั
กิจกรรมมาแลว้ 1 เดือน ( สัปดาห์ท่ี 4) ให้กลุ่มตวัอยา่งไดเ้ล่าประสบการณ์ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคใน
การดูแลตนเองเพื่อให้ เป็นไปตามพนัธะสัญญาและให้เปรียบเทียบระหวา่งพนัธะสัญญาท่ีท าไวก้บัส่ิงท่ีได้
ปฏิบติัจริง ใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ และเสนอทางเลือกในการแกไขปัญหาท่ี
จะ ทดลองกลบัปฏิบติัใหม่ผูว้ิจยัให้ค  าแนะน าและสาธิตการดูแลเพิ่มเติม ท าความตกลงร่วมกนัในการน า
แนวทางการดูแลตนเองกลบัไปปฏิบติัต่อเน่ืองท่ีบา้นอีก 4 สัปดาห์ กลุ่มตวัอย่างน าไปปฏิบติัและเกิดการ
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง ส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติั
หลงัการทดลองโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรง
ของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ีสูงกว่าก่อนการทดลองโปรแกรม และสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ี
ด าเนินการดูแลสุขภาพตนเองตามปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (อา้งถึงในวลยัพร 
สกุลทอง, 2551 : 10) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมวา่ หมายถึง กิริยา อาการ บทบาท ลีลา ท่าทาง การ
ประพฤติปฏิบติั การกระท าท่ีแสดงออกให้ปรากฏสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทางใดทางหน่ึงใน  5 ทวาร 
คือ โสตสัมผสั จกัษุสัมผสั ชิวหาสัมผสั ฆานสัมผสั และทางผิวหนงัหรือมิฉะนั้นก็สามารถวดัไดด้ว้ย
เคร่ืองมือ และสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีของก๊ิบสัน (Gibson, 1991) พบว่า กระบวนการเสริมสร้างพลงั
อ านาจสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การค้นพบสถานการณ์จริง (Discovering reality) เป็นขั้นตอนของกระบวนการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจในขั้นน้ีจะท าให้บุคคลคน้พบและยอมรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตนเอง จะมีการ
ตอบสนองของบุคคล 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ดา้นสติปัญญาการรับรู้ และดา้นพฤติกรรมการตอบสนอง
ทางดา้นอารมณ์ เม่ือแต่ละบุคคลรับรู้และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็จะเกิดความรู้สึกสับสน ไม่แน่ใจ 
ต่อตา้น วิตกกงัวล กระวนกระวาย กลวั โกรธ ซ่ึงอาการทั้งหมดเกิดจากท่ีบุคคลไม่สามารถยอมรับปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ในสภาพของความเป็นจริงได ้ความรู้สึกเจบ็ปวดท่ีจะตอ้งเผชิญ ประกอบกบัความไม่เขา้ใจในสภาพ
และความยุ่งยากซับซ้อนของปัญหา ความไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได ้รวมทั้งการขาดความรู้
ความเขา้ใจในการดูแลท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป ในระยะน้ีบุคคลจะรู้สึกคบัขอ้งใจท่ีจะคิดว่าผูป่้วยไม่สามารถ
กลบัคืนสู่ภาวะสุขภาพท่ีดีได ้แต่ผูใ้หก้ารดูแลจะรู้สึกดีข้ึนหากเปล่ียนวธีิคิดและมีความหวงัวา่ผูป่้วยมีโอกาส
ท่ีจะมีอาการท่ีดีข้ึนซ่ึงการคิดในลกัษณะน้ีจะช่วยให้ผูดู้แลมีก าลงัใจท่ีดีข้ึน พยายามคน้หาปัญหา สาเหตุท่ี
เกิดข้ึนตามสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อให้การช่วยเหลือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม การตอบสนองทางสติปัญญา
การรับรู้ เม่ือแต่ละบุคคลรู้สึกสูญเสียความสามารถ หรือไม่มัน่ใจในการดูแลผูป่้วย ก็จะมีการแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากส่ิงรอบขา้งโดยการหาขอ้มูลรู้ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านจาก
หนังสือ การซักถามขอ้มูลจากท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้ประสบเหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั เพื่อช่วยให้เกิดความ
เขา้ใจเหตุการณ์และสถานการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในระยะน้ีบุคคลจะใช้ขอ้มูลความรู้ทั้งหมดท่ีได้จากการ
แสวงหาจากแหล่งต่าง ๆ มาใชป้ระกอบ การตดัสินใจใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วย การตอบสนองทางพฤติกรรม 
เม่ือแต่ละบุคคลได้รับรู้และตระหนักว่าการดูแลผูป่้วยเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง การท่ี
บุคคลคิดวา่การกระท าของตนเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถท าไดใ้นขณะนั้น พยายามมองปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแง่
ท่ีดี และพยายามท าความเขา้ใจกบัปัญหาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจนสามารถรู้ชัดเจนว่าปัญหาหรือส่ิงท่ี
ผูป่้วยตอ้งการอย่างแท้จริง คืออะไร เกิดความเข้าใจชัดเจนในการดูแล เกิดความเขา้ใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของตนเอง โดยใชป้ระสบการณ์การแกปั้ญหาท่ีผา่นมาและประยกุตก์บัสถานการณ์ใหม่ ในขั้นน้ี
บุคคลจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัและการวพิากษว์จิารณ์ การกระท าจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจท าให้รู้สึกสับสน
คบัขอ้งใจและไม่มัน่ใจ จนในท่ีสุดผูดู้แลจะตระหนกัไดเ้องถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน และจะเร่ิมเปล่ียนวิธี 
การคิด คือ พยายามเปล่ียนมาคิดในแง่บวก และคิดวา่ปัญหาทุกอยา่งสามารถแกไ้ขได ้
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ขั้นตอนท่ี 2 การสะทอ้นคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical reflection) เม่ือบุคคลสามารถคน้พบปัญหา
และเกิดความคบัขอ้งใจมากข้ึน ก็จะส่งผลใหบุ้คคลไดพ้ฒันาข้ึน ช่วยให้กลบัมามองปัญหา ประเมิน และคิด
พินิจพิเคราะห์ถึงสถานการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในแง่มุมต่างๆ ให้เกิดความเขา้ใจชดัเจนเพื่อน าไปสู่
การแกปั้ญหาและการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ในขั้นน้ีจะช่วยให้บุคคลเกิดการพฒันาความรู้สึกมีพลงัอ านาจใน
การควบคุมตนเอง (A sense of personal control) เป็นกระบวนการเร่ิมตน้ของกระบวนการเสริมสร้างอ านาจ 
อนัจะน าไปสู่ การตดัสินใจเลือกวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม และช่วยใหบุ้คคลมีการรับรู้ถึงพลงัอ านาจในตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 3 การตดัสินใจเลือกวธีิปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสม (Taking charge) ก่อนนั้นบุคคลมีความ
ตระหนกัในความเขม้แข็ง เช่ือมัน่ในความรู้ของตนเอง การตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อ
ควบคุมจดัการกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีเง่ือนไขดงัน้ีคือ การส่งเสริม(Avocation for) การเรียนรู้
ปัญหา (Learning the ropes) การเรียนรู้ในการคงพฤติกรรม การเจรจาต่อรองเก่ียวกบัการรักษาใน
โรงพยาบาล การสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งมีการรับรู้ และมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัใน
การตดัสินใจในการรักษาและทราบผลท่ีเกิดข้ึนต่อสุขภาพของตนเอง โดยบุคคลพยายามแสวงหาขอ้มูลท่ี
ทนัสมยัประกอบการพิจารณาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสุขภาพตอ้งการการส่ือสารระหวา่งทีมสุขภาพ ตอ้งการการมี
ส่วนร่วมสุขภาพ ช่วยให้การตดัสินใจในการแกปั้ญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท าให้บุคคลเกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนและมีความมุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 4 การคงไวซ่ึ้งการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ (Holding on) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลมี
ความสามารถในตนเองมีความเช่ือมัน่ รู้สึกมีพลงัอ านาจในการจดัการส่ิงต่างๆ ท่ีเปล่ียนไปตามสถานการณ์ 
และจะคงไวซ่ึ้งพฤติกรรมในการแกปั้ญหาไวใ้ชใ้นคร้ังต่อไป 

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นส่ิงท่ีท าให้
บุคคลมีความสามารถ เกิดความเช่ือมัน่ในพลงัอ านาจ ท่ีจะท าให้บุคคลสามารถปฏิบติังานได้อย่างบรรลุ
เป้าหมาย ซ่ึงการท่ีแต่ละบุคคลสามารถผ่านกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ดว้ยเช่นกนั และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ทรงเดช ยศจ ารัส, ปาริชา นิพพานนท์ (2556) ศึกษาผลการพฒันาความสามารถของตนเอง
และการตั้งเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดของผูป่้วย
เบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า ภายหลงัการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้และเจตคติเก่ียวกบัโรคเบาหวาน การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการปฏิบติัตวัในการดูแลตนเอง การตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด การปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองดา้น การรับประทานอาหาร, 
การออกก าลังกาย, การจดัการความเครียด, การดูแลสุขอนามยัและเทา้ , การรับประทานยารักษา
โรคเบาหวานและการพบแพทยต์ามนดั สูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P-value<0.001) 95% CI=23.46–32.49 และยงัสอดคล้องกับการศึกษาของ สมคิด อ่อนปรางค ์
(2552)ไดศึ้กษาประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน
ในคลินิกเบาหวาน  อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี โดยใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจประกอบดว้ย 4 
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ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การคน้พบสภาพการณ์จริง 2) การสะทอ้นคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 3) การตดัสินใจเลือกวิธี
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัตนเองและ 4) การคงไวซ่ึ้งการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ ภายหลงัการทดลอง พบว่า 
ผูป่้วยโรคเบาหวานกลุ่มตวัอย่างการรับรู้การมีพลงัอ านาจในตนเองด้านการรับรู้ความสามารถใน การ
ควบคุมและจดัการสถานการณ์การรับรู้ความพึงพอใจในความสามารถของตนเองการรับรู้ความสามารถใน
การ เรียนรู้และพฒันาตนเองการรับรู้เป้าหมายและความหมายในชีวิตของตนเองการไดรั้บแรงสนบัสนุน
ทางสังคมในการ ดูแลตนเองพฤติกรรมในการดูแลตนเองด้านการปฏิบติัตนในชีวิตประจ า ด้านการ
รับประทานอาหารและน ้ า  ดา้นการออกก าลงักายดา้นการพกัผ่อนและดา้นการจดัการความเครียดเพิ่มข้ึน
จากก่อนการทดลองและดีกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหาร 
  น าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นนโยบาย เป็นแนวปฏิบติัใหก้บัหน่วยงานภายในหน่วยบริการสุขภาพ
ท่ีมีบริบทการดูแลผูป่้วยท่ีมีความใกลเ้คียงกนั เพื่อเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี 
 2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
  ผลจากการศึกษาโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุม
ความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 สามารถน าไปปรับใชก้บัผูป่้วยโรคเบาหวาน
ท่ีครอบคลุมเพื่อเกิดการปรับเปล่ียนสุขภาพ และดูแลสุขภาพตนเองได ้และสามารถควบคุมค่าน ้ าตาลใน
เลือด ลดลงอยูใ่นเกณฑป์กติ จะส่งผลใหล้ดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคเบาหวานได ้
                  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. วิจยัติดตามผลระยะยาว และศึกษาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเพื่อควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
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The Research of Guidelines for Developing the Competency in the Field of Teacher 

Case Study: Anubanbanbung School (Premium Department Class) Chonburi Province 
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Abstract: There are 3 main objectives of this research which are; (1) to study about guidelines for 
developing the competency in the field of teacher, case study: Anubanbanbung school (Premium 
Department Class), (2) to study about the level of competency in the field of teachers, and (3) to study 
about the guidelines for development that affect the teacher’s competency which will be classified by 
gender, status, age, teaching experience, education level, position, and income. This research was use 
theory of Nadler and Wiggs (1989) for apply to set Conceptual for research. The sample group of the 
study was a group of 76 teachers of Anubanbanbung school (Premium Department Class), the method 
used for the study was 5 level rating scale questionnaires with 0.96 reliability and the statistics used in 
the data analysis were percentage, frequencies, population mean (mu: μ), standard deviation (sigma: 
σ), and correlation coefficient. (Pearson's product-moment correlation coefficient) 
  The results of the research can be summarized as follows; 1. The overall of guidelines for 

developing the competency in the teacher’s field of teachers in Anubanbanbung school (Premium 

Department Class) Chonburi province is at the “more” level, according to the consideration of each 

aspect has found that the average score of guidelines for developing the competency in the field of 

teacher in 3 areas (capacity building, education, training) are at the “more” level. 2. The overall of 

teaching competency level of teachers in Anubanbanbung school (Premium Department Class) 

Chonburi province is at the “more” level, as the consideration of each aspect found that the teaching 

competency in the area of Class Management is at the “most” level and the teaching competency in 

the area of Student Development, Teacher Leadership Skill, and Analysis, Synthesis and Research for 

Student Development are at the “more” level. 3. The guidelines for developing the competency in the 

teacher’s field of teachers in Anubanbanbung school (Premium Department Class) had positive 

effects on the level of competency for teacher's field as the result of statistical significance at 0.01 

with a correlation coefficient equal to 0.631. 

 

Keywords: Teacher, Guidelines for Development, Competency  
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การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) จังหวดัชลบุรี 

 

ประภาพรรณ สีหาฤทธ์ิ1  และ เอกสิทธ์ิ สนามทอง2 

1นกัศึกษาปริญญาโท (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2อาจารย ์สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
บทคัดย่อ: การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) 2) ศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานครู 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะประจ าสายงานครู จ  าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ประสบการณ์สอน ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง 
และรายได ้ งานวจิยัคร้ังน้ีประยุกตใ์ชท้ฤษฎีแนวทางการพฒันาของ Nadler and Wiggs (1989)  เพื่อสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ครูโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ์) จ  านวน 
76 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.96 สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบ (Pearson's product-moment correlation coefficient) 
 ผลการวิจยัสรุปได้ ดังน้ี 1) ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) จังหวดัชลบุรี  
มีแนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ระดบัคะแนนเฉล่ียแนวทางการพฒันาสมรรถนะ ประจ าสายงานครู อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น คือ ดา้น
การพฒันา ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการศึกษา 2) ครูโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ จงัหวดั
ชลบุรี มีระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครูท่ีเป็นคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
จดัการชั้ นเรียน และในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพฒันาผูเ้รียน ด้านภาวะผูน้ าครู และด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน  3) ครูโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ์) มี
แนวทางการพฒันาท่ีส่งผลทางบวกกบัระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครูในภาพรวมนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.631 ถือวา่มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
 

ค าส าคัญ:  ครู, แนวทางการพฒันา, สมรรถนะ 

 



AEE-T J. Environ. Ed., 13(1): 83-97, Jan-June 2022 
 

85 
 

 
บทน า 
  จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และการแพร่ระบาดโควดิ-19 ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงและวถีิชีวติ ทุกประเทศทัว่โลกไดริ้เร่ิมและ
ด า เนินการปรับตัว พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหม่ท่ี เ รียกว่าการปฏิรูปการศึกษา (educational 
reformation) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
ผลิตก าลงัคนท่ีมีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society) ครูจึงเป็นบุคคลส าคญัในกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษา เพราะครูเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การศึกษาแนวทางการพฒันา
สมรรถนะประจ าสายงานครู เพื่อให้ครูมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึนกา้วไปสู่ความเป็น “ครูมืออาชีพ” (professional 
teacher) ต่อไป (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2553) ซ่ึงตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษยไ์วว้่าเป้าหมายการ
พฒันาท่ีส าคญั คือการพฒันาในทุกมิติ ทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ โดยเฉพาะครูซ่ึงเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์ส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศ ฉะนั้น สมรรถนะประจ าสายงานครูจึงเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีทา้
ทายต่อการพฒันาประเทศ พฒันาเพื่อมุ่งเน้นการยกระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครูให้หลากหลายมิติ 
ตลอดจนการออกแบบการเรียนรู้ การเปล่ียนบทบาทครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา การ
เปล่ียนบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โคช้” หรือผูอ้  านวยการเรียนรู้ กระตุน้ สร้างแรงบนัดาลใจ แนะน า
วิธีการเรียนรู้และวิธีการจดัระเบียบการสร้างการเรียนรู้ ออกแบบการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
ถึงแมว้า่จะเกิดการเปล่ียนแปลงไปเพียงใด แต่เม่ือกล่าวถึง “ครู” ผูค้นต่างยืนยนัว่าครูมีความส าคญั ไม่มีส่ิง
ใดทดแทนได ้(บงัอร เสรีรัตน์, 2562) ครูจึงตอ้งมีทกัษะในการเรียนรู้ ปรับตวัและพฒันาสมรรถนะตนเอง
ตลอดชีวติ (วจิารณ์ พาณิช, 2554)  
  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์พฒันาครู เพื่อให้
คุณภาพการศึกษาไทยดีข้ึน ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีองคค์วามรู้และมี
ความเป็นมืออาชีพ สามารถใชส้มรรถนะในการสอนแก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างเต็มท่ี ครูสามารถปรับบทบาท เป็น
ผูอ้  านวยการเรียนรู้ได ้นอกจากน้ีตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2)  พ . ศ .  2545 ม า ต ร า  52 ร ะ บุ ว่ า ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ร ะ บ บ  ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  
การพฒันาครู ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545) จนน าไปสู่การก าหนดทิศทาง การพฒันา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหค้รูเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะตรง ตามสายงานและมีความรับผิดชอบต่อการ
จดัคุณภาพของการศึกษา รวมถึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัไดมี้การก าหนดสมรรถนะ
ครู ตามมาตรฐานวชิาชีพ ท่ีมีสมรรถนะประจ าสายงาน (functional competency) ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาผูเ้รียน ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน ดา้น
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การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ดา้นภาวะผูน้ าครู และดา้นการสร้างความสัมพนัธ์
และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งยงัมีความสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการประจ าปี พ.ศ. 
2564 โรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ ตามโครงสร้างการบริหาร ดา้นการบริหารวชิาการ อีกดว้ย 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ จึงมีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานตาม
นโยบายและแผนปฏิบติัการของโรงเรียน โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาสมรรถนะประจ า
สายงานครู เพื่อใหค้รูมีการปฏิบติังานไดต้ามนโยบาย แผนปฏิบติัการ และเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต เน่ืองจากพบ
ปัญหาวา่การปฏิบติังานตามสมรรถนะประจ าสายงานครูเกิดผลลพัธ์ต่อผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพฒันาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานครูวา่เป็นอยา่งไร เพื่อน าไปสู่
การพฒันา แกไ้ข ปรับปรุง ส่งเสริม และก าหนดแผนปฏิบติัการของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน เกิดผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับผูเ้รียนต่อไป ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าการศึกษาแนวทางการพฒันา
สมรรถนะประจ าสายงานครูจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยจึงท าวจิยัฉบบัน้ีข้ึน  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
   1. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู 
 2. เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครู 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานครู 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
  ผูว้จิยั ไดก้  าหนดกรอบในการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง                                                                                                            
       ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชป้ระชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ลุ่มประชากรคิดเป็น 

ตวัแปรตาม 
สมรรถนะประจ าสายงานครู 

1. ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
2. ดา้นการพฒันาผูเ้รียน  
3. ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน 
4. ดา้นการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
5. ดา้นภาวะผูน้ าครู 
6. ดา้นการสร้าง ความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพ่ือจดัการเรียนรู้ 
 

ตวัแปรอิสระ 
แนวทางการพฒันา 

1. ดา้นการศึกษา  
2. ดา้นการฝึกอบรม  
3. ดา้นการพฒันา  
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100% คือ ครูโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณุปถมัภ)์ จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 76 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์, ขอ้มูล เมษายน 2565) 
              ตวัแปรท่ีศึกษา 
    ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ แนวทางการพฒันา 3 ดา้น มาจากแนวคิดของ Nadler 
และ Wiggs  (1989) ประกอบดว้ย 1) ดา้นการศึกษา 2) ดา้นการฝึกอบรม และ3) ดา้นการพฒันา  
                 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ สมรรถนะประจ าสายงานครู มาจากส านกังานการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ประกอบดว้ย 1) ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
2) ดา้นการพฒันาผูเ้รียน 3) ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน 4) ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน 5) ดา้นภาวะผูน้ าครู  และ 6) ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน เพื่อการ
จดัการเรียนรู้  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ผูว้จิยัไดจ้ดัท าเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 
     ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางดา้นเพศ สถานภาพ 
อายุ ประสบการณ์การสอน ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และรายได ้ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) และ
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  
    ตอนท่ี 2 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครู  
ใชว้ธีิการค านวณหาค่าเฉล่ียกลุ่มประชากร (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มประชากร (S.D.) 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์แนวทางการพฒันาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานครู โดยใชก้ารค านวณ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's product-moment correlation coefficient)  
 

ผลการวจัิย  
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู เป็นรายดา้น
           

แนวทางการพฒันา 
  S.D. ระดบัแนวทางการพฒันา 

1. ดา้นการพฒันา 4.29 0.61                    มาก 
2. ดา้นการฝึกอบรม 4.17 0.60 มาก 
3. ดา้นการศึกษา 3.68 0.96 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.64 มาก 
  จากตารางท่ี 1 พบว่า ครูโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ์) จงัหวดัชลบุรี มีแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  =4.05, S.D.=0.64) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า  ระดับคะแนนเฉล่ียแนวทางการพัฒนาในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่  ด้านการพัฒนา  
(  =4.29, S.D.=0.61) ดา้นการฝึกอบรม (  =4.17, S.D.=0.60) และดา้นการศึกษา (  =3.68, S.D.=0.96)  
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครู เป็นรายดา้น 

 

 จากตารางท่ี 2  พบว่า ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) จังหวดัชลบุรี มีระดับ
สมรรถนะประจ าสายงานครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.31, S.D.= 0.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครูท่ีเป็นคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 ด้าน ได้แก่ ดา้นการ
บริหารจดัการชั้นเรียน (  = 4.57, S.D.=0.43) และในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาผูเ้รียน (  = 
4.41, S.D.=0.47) ดา้นภาวะผูน้ าครู (  = 4.31, S.D.=0.52) และดา้นการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน (  = 4.20, S.D.=0.52) 
 

ตารางท่ี 3  การวเิคราะห์แนวทางการพฒันาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียน 
                 อนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ 

แนวทางการพฒันา 

สมรรถนะประจ าสายงานครู 
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ภาพรวม 

1. ดา้นการศึกษา .645** .386** 0.167 .398** .375** .283* .457** 
2. ดา้นการฝึกอบรม .719** .562** .302** .453** .353** .393** .560** 
3. ดา้นการพฒันา .770** .681** .398** .684** .522** .522** .719** 

ภาพรวม .791** .585** .304** .557** .463** .429** .631** 

  จากตารางท่ี 3  พบว่า แนวทางการพฒันาท่ีส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะประจ าสายงานครูใน
ภาพรวม มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.631 ถือว่ามี

สมรรถนะประจ าสายงานครู 
  S.D. ระดบัสมรรถนะ 

1. ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน  4.57 0.43 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการพฒันาผูเ้รียน  4.41 0.47 มาก 
3. ดา้นภาวะผูน้ าครู  4.31 0.52 มาก 
4. ดา้นการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน  4.20 0.52 มาก 
5. ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  4.19 0.57 มาก 
6. ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน  
    เพื่อการจดัการเรียนรู้  

4.18 0.65 มาก 

ภาพรวม 4.31 0.44 มาก 
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ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ส าหรับแนวทางการพฒันารายดา้นกบัสมรรถนะประจ าสายงานครูรายดา้นมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์รายด้านอยู่ระหว่าง 0.167-0.770 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
ทุกดา้น และคู่ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุด ไดแ้ก่ ภาพรวมแนวทางการพฒันากบัสมรรถนะประจ า
สายงานครู ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ จงัหวดัชลบุรี สามารถสรุปผลวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง 
(อ านาจคณูปถมัภ)์ จงัหวดัชลบุรี พบวา่แนวทางการพฒันาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก 3 ด้าน เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการพฒันา ด้านการฝึกอบรม และด้าน
การศึกษา  
  2. ระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ จงัหวดั
ชลบุรี พบวา่ระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน  
 3. ความสัมพนัธ์แนวทางการพฒันาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ จงัหวดัชลบุรี พบวา่ แนวทางการพฒันามีความสัมพนัธ์ทางบวกท่ีส่งผล
ต่อสมรรถนะประจ าสายงานครู ในภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
อภิปรายผล   
 จากผลการวจิยัเร่ือง การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ์) จงัหวดัชลบุรี มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณา อภิปรายผลการวิจยั 
ดงัน้ี 
  1. การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบา้น
บึง (อ านาจคณูปถมัภ์) จงัหวดัชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดบัมากทั้ง 3 ดา้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุเนตร เก้ือภกัด์ิ (2559) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพบุคคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถอธิบายได ้ดงัต่อไปน้ี 
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    1.1 ดา้นการพฒันา พบวา่ครูในโรงเรียนอนุบาลบาลบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ มีแนวทางการ
พฒันา ดา้นการพฒันา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนิน แลวงศ์นิล (2563) 
ศึกษาวจิยัเร่ืองแนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูใหม่สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
2 ตามแนวความคิดการพฒันาครูโดยโรงเรียนเป็นฐาน ผลการศึกษาพบวา่ แนวทางการพฒันาสมรรถนะของ
ครูใหม่สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มีค่าเฉล่ียดา้นการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก  
    1.2 ดา้นการฝึกอบรม พบวา่ครูในโรงเรียนอนุบาลบาลบึง (อ านาจคณูปถมัภ์) มีแนวทาง
การพฒันา ด้านการฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ จารุเนตร เก้ือภกัด์ิ 
(2559) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพบุคคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ดา้นการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
   1.3 ดา้นการศึกษา พบวา่ครูในโรงเรียนอนุบาลบาลบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ มีแนวทางการ
พฒันา ดา้นการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาริษา อนนัทราวนั (2564) 
ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการพฒันาศกัยภาพและแนวทางการพฒันาของบุคลากรมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามมีค่าเฉล่ีย ดา้นการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 
   2. ระดบัสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ์) 
จงัหวดัชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมรายดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมชาติ ชาญไชย 
(2563) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะประจ าสายงานของครูกบับาทบาทของครูผูส้อนใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มท่ี 6 สังกดัส านกับริหารงานศึกษาพิเศษ ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะประจ า
สายงานของครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 6 สังกดัส านกั บริหารการศึกษาพิเศษโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อิศรา หม่อมหลง (2564) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมกับสมรรถนะตามสายงานครูปฐมวยั สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน เขตสะพาน กรุงเทพฯ ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ระดบัสมรรถนะตามสายงานครูปฐมวยัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จ ารัส แจ่มจนัทร์ (2563) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์กบัสมรรถนะครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจงัหวดัเพชรบุรี ผล
การศึกษาพบวา่ ระดบัสมรรถนะครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถอธิบายได ้ดงัต่อไปน้ี 
   2.1 ด้านการบริหารจดัการชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ พิมพป์วีณ์ สุวรรณโณ (2564) ศึกษาเร่ืองความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะประจ า
สายงานครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  ผลการศึกษาพบว่า สภาพท่ีคาดหวงักบั
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สภาพท่ีเป็นจริงด้านสมรรถนะประจ าสายงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัยะลา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีสภาพท่ีคาดหวงัคือ ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน 
   2.2 ดา้นการพฒันาผูเ้รียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหา
ยทุธนา ตุม้อ่อน (2558) ศึกษาวจิยัเร่ืองสมรรถนะประจ าสายงานครูในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษา จงัหวดันครพนม ผลการศึกษาพบวา่ครูมีสมรรถนะประจ าสายงานท่ีดา้นการพฒันาผูเ้รียนอยูใ่นระดบั
มาก  
   2.3 ดา้นภาวะผูน้ าครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศกัด์ิโสภณ  
สุขอว้น (2563) ศึกษาเร่ือง ผลการศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานครูในศตวรรษท่ี 21 ของกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายเมืองชยัพระเจา้ตากสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผล
การศึกษาพบวา่สมรรถนะประจ าสานงานครูดา้นภาวะผูน้ าครูอยูใ่นระดบัมาก  
    2.4 ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เฉลิมพร วงัศรีคูณ (2561) ศึกษาเร่ืองการสังเคราะห์กระบวนการพฒันา
สมรรถนะประจ าสายงานครูด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนขยายโอกาสทา ง
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของ
กระบวนการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครูดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
ประกอบดว้ย หลกัการวตัถุประสงค ์กระบวนการพฒันา การวดัและประเมินผล และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ภทัราพร เกษสังข ์(2562) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ืองสมรรถนะและการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อ
พฒันาวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จงัหวดัเลย 
ผลการศึกษาพบวา่ ครูมีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะความสามารถการวิจยั โดยประเด็นท่ีมี
ความตอ้งการพฒันามากท่ีสุด คือ การเขียนรายงานสรุปผลการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อตอบตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภคัรา มากเทพพงษ ์(2563) ศึกษาวิจยั เร่ืองกลยุทธ์การ
ส่งเสริมสมรรถนะประจ าสายงานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
9 จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ผลการวเิคราะห์ (SWOT) ดา้นการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ การบริหารจดัการชั้นเรียน ถือวา่เป็นจุดอ่อน 
   2.5 ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อเนก อมราพิทพัษ์ (2563) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสาย
งานครูของข้าราชการครูในโรงเ รียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16  
ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะประจ าสายงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปิยนุช แสงนาค (2560) ศึกษาเร่ืองสมรรถนะท่ีพึงประสงคส์ าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่สมรรถนะท่ีพึงประสงคส์ าหรับครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี อยูใ่นระดบัมาก  
   2.6 ด้านการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน เพื่อการจดัการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ กนิน แลวงค์นิล (2563) ศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการ
พฒันาสมรรถนะของครูใหม่สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ตามแนวความคิดการ
พฒันาครูโดยโรงเรียนเป็นฐาน ผลการศึกษาพบวา่ สภาพท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันาสมรรถนะของครูใหม่
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวการพฒันาครู โดยโรงเรียนเป็นฐาน  
ด้านความสัมพนัธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยัของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560) 
ศึกษาวจิยัเร่ือง การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ การสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การรู้จกับทบาทหนา้ท่ีและเป็นความจ าเป็นท่ีเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายโรงเรียนและ
ฝ่ายชุมชน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัภสัสร ช่ืนสุขสมหวงั (2557) ศึกษาวิจยั เร่ืองการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น เพื่อพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวยั ผลการศึกษาพบว่า ครูปฐมวยัมีความตอ้งการ
จ าเป็นเร่ืองการประสานงานความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชนเป็นอนัดับท่ี 2 พ่อแม่เป็นบุคคลท่ีมี
ความส าคญัและมีอิทธิพลต่อเด็ก 
  3. ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวทางการพฒันากบัสมรรถนะประจ าสายงานครูมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวทางการพฒันา ดา้นการศึกษา ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการพฒันา 
ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดสมรรถนะประจ าสายงานครูโดยภาพรวมในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสุเนต ขวญัด า (2562) ศึกษาเร่ืองสมรรถนะของครูท่ีส่งผลต่อความคิดเชิงวิจารณญาณของครูผูช่้วยใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา่สมรรถนะครูท่ี
ส่งผลต่อระดบัความคิดเชิงวจิารณญาณของครูผูช่้วยมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
  ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับก าหนดแนวนโยบายในการ
บริหารองค์กร รวมถึงการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจ าสายงานครูให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
     1.1 ดา้นการพฒันา ควรมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาครูตามสมรรถนะประจ าสาย
งานครู ด้านการพฒันาให้ครอบคลุมทุกช่วงชั้นทั้งครูไทยและครูต่างชาติ และควรจดัท าแผนพฒันาตาม
กรอบโครงสร้างแผนปฏิบติังานในโรงเรียน แยกย่อยออกอย่างเห็นไดช้ดั ส าหรับการพฒันาแต่ละช่วงวยั
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และแต่ละดา้นกิจกรรมการพฒันา เพื่อน ามาเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครูให้ดียิ่งข้ึน
ในคร้ังต่อไปส าหรับการท าแผนปฏิบติัการ 
    1.2 ด้านการฝึกอบรม ครูควรเขา้รับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างแนวทางการพฒันา
สมรรถนะประจ าสายงานครูให้มีความหลากหลายจากภายในและภายนอกองคก์ร เช่น กิจกรรมฝึกอบรม
เก่ียวกบั ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community : PLC), การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning : PBL), การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการ (project-based learning : 
PBL), การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based learning : CBL) และการจดัการเรียนรู้
แบบกิจกรรมเป็นฐาน (activity based learning: ABL) เป็นตน้ 
    1.3 ดา้นการศึกษา ควรปรับปรุงการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการศึกษา รวมถึงขอ้มูลทาง
วชิาการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน ามาประยกุตใ์ชส้ าหรับการเรียนการสอนของครูเพิ่มให้มากยิ่งข้ึนให้
มี ห ล า ก ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง  เ ช่ น  ส่ื อ อ อ น ไ ล น์  ห อ ก ร ะ จ า ย ข่ า ว  เ สี ย ง ต า ม ส า ย ใ น ชุ ม ช น  
รถประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้  
    1.4 ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน ครูควรสามารถด าเนินการให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกดีต่อ
ตวัครูและบรรยากาศในชั้นเรียนได้อย่างสม ่าเสมอ ผูเ้รียนก็จะสามารถพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ 
ส่งผลต่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกวา่ “การเปล่ียนแปลงทั้งเน้ือทั้งตวั (holistic change)”  
ในการเรียนให้กบัผูเ้รียน เน่ืองจากการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมในชั้นเรียน 
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งครูและผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนเองจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ
มีวินยัในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงครูควรเตรียมความพร้อมในอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองและพร้อมท่ีจะใชง้านอยู่เสมอ หรือสามารถจดัท า
ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์ทดแทนในกรณีท่ีเกิดการช ารุดไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
    1.5 ดา้นการพฒันาผูเ้รียน ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ครู และผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมให้
มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการพฒันาผูเ้รียนในปัจจุบนัครูตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนกบัทุกฝ่ายในการ
ท างานร่วมกนั เช่น ผูป้กครองสามารถจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนเองได ้เป็นตน้ และครูควรตอ้งสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ ให้ครูเองตะหนกัรู้ถึงพฤติกรรมผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ครูไดต้ระหนกัถึงความส าคญัใน
การช่วยเหลือผูเ้รียนในดา้นการเรียนและน าไปสู่คุณลกัษณ์อนัพึงประสงคท่ี์ดีต่อผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และ
เพื่อใหค้รูมีมาตราฐานดา้นการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตฐานวชิาชีพท่ีครุสภาก าหนด 
    1.6 ดา้นภาวะผูน้ าครู ครูควรมีการประเมินตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของครูต่อ
ผูเ้รียนและผูอ่ื้น ผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม การพฒันาต่าง ๆ หรือการท าแบบสอบถามทางจิตวิทยา 
เพื่อน ามาพฒันาตนเองในการน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและก่อเกิดการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ โดยท่ีครูใน
ปัจจุบนัท าหน้าท่ีเป็นเหมือน facilitator ให้กบัผูเ้รียน และครูควรเปิดโอกาสให้ตนเองไดพ้ฒันาทกัษะการ
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เป็น facilitator และ coach อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งเป็นนกัตั้งค  าถามท่ีดี เพื่อน าไปสู่ค าตอบท่ีดีของผูเ้รียน
ในความคิดเชิงระบบ (system thinking) 
    1.7 ดา้นการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ครูควรมีการวิเคราะห์สาเหตุ
ปัญหาของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มให้มากข้ึน เพื่อน ามาก าหนดทางเลือกใน
การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะช่วยใหร้วบรวมและจดักลุ่มของสภาพปัญหาได ้ตลอดจนการสรุปขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน ามาเขียน
รายงานสรุปผลการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อตอบตามวตัถุประสงค์การวิจยัในชั้นเรียนของตนเอง 
เน่ืองจากครูยงัขาดสมรรถนะดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน (SWOT) ซ่ึงถือวา่
เป็นจุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม ต่อการพฒันาตนเอง องคก์ร และพฒันาประเทศ ขณะเดียวกนัครูในโรงเรียน
ทุกคนควรมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมความร่วมมือ สนบัสนุนในการท างาน 
เพื่อท าให้ครูทุกคนท างานบรรลุตามเป้าหมายมีสมรรถนะในการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน ก่อเกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา 
    1.8 ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ครูควรมีการจดัท าหลกัสูตรท่ี
หลากหลาย หลกัสูตรตามบริบททอ้งถ่ินของโรงเรียน ท่ีเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียน ใหค้รอบคลุมในทุกกลุ่มสาระการเรียน และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัโรงเรียน 
โรงเรียนกบัครอบครัว และโรงเรียนกบัชุมชนให้เพิ่มมากข้ึนยิ่งข้ึน และให้มีความเหมาะสมกบัช่วงวยัของ
ผูเ้รียน ตามความตอ้งการ และความแตกต่างของผูเ้รียนและชุมชน ครูควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามี
ส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตร ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกบัครูและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน 
เน่ืองจากในปัจจุบนัหลกัสูตรการเรียนท่ีไดมี้การอออกแบบมานั้นไม่ค่อยสอดคลอ้งกบับริบทเชิงพื้นท่ี เชิง
ชุมชนในการพฒันาผูเ้รียน รวมถึงครูควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก เพื่อให้เท่าทัน
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเน่ืองดว้ยสถานการณ์โควดิเขา้มาท าใหก้ารปรับ การเปล่ียนแปลง รูปแบบการเรียนการ
สอนนั้นเปล่ียนแปลงไป เป็นการเรียนแบบออนไลน์และใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งข้ึน ดงันั้น ครูควรพฒันา
ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี การน าส่ือเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain) 
ใหก้บัตนเอง และเพื่อน ามาประยกุตใ์ชส้ าหรับการบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
     1.9 ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน เพื่อการจดัการเรียนรู้ ครูควรมี
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ีเน้นการสร้างความร่วมมือกบัชุมชน เพื่อการจดัการเรียนรู้เป็นรายบุคคลโดยใช้
วิธีการโคช้ (coaching) ผูเ้ป็นโคช้อาจเป็นครูท่ีมีประสบการณ์การท างานกบัชุมชน หรือบุคคลในชุมชน
โดยรอบโรงเรียน เพื่อให้ครูท่ีถูกโคช้ไดเ้ห็นประสบการณ์และน าไปประยุกตใ์ชต้ามความเหมาะสมจะช่วย
พฒันาการจดัการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน และครูควรสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ซ่ึงมี
แนวทางในการด าเนินการ 2 แนวทาง  
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      แนวทางท่ี 1 คือการสร้างความสัมพนัธ์ทางตรง เป็นการน าโรงเรียนออกสู่ชุมชนและ
การน าชุมชนเขา้สู่โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain) ให้กบัครู ผูป้กครอง พ่อแม่ และ
นักเรียนเอง ในสถานการณ์โควิด -19 ท่ีเกิดจุดเปล่ียนหรือจุดพลิกผนัในการเรียนรู้ท่ีถดถอยลง  
(learning loss)  
      แนวทางท่ี 2 คือการสร้างความสัมพนัธ์ทางออ้ม โดยการพฒันาให้บุคลากรให้มีมนุษย์
สัมพนัธ์อนัดี สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั้ง การจดัการศึกษาเป็นการจดัเพื่อการศึกษา
ตลอดชีวิต ครอบครัวจึงเป็นส่วนส าคญัส าหรับสังคม ตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เน่ืองจากการให้
ความร่วมมือระหวา่งผูป้กครองกบัครูจะช่วยให้ครูสามารถรับรู้สภาพความเป็นอยูแ่ละเขา้ใจพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน  
 อยา่งไรก็ตาม การพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั้น จะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือและไดรั้บ
ความร่วมมือจากครู ผูป้กครองและชุมชนจึงจะสามารถพฒันาผูเ้รียนไดส้ าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ มีปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างครูและ
ผูป้กครองท่ียดึติดกบัความเคยชินเดิม ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียม ความไม่คุน้เคยระหวา่งผูป้กครอง
และครู การขาดการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีกระตุน้ใหผู้ป้กครองเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม การขาดการส่ือสารท า
ให้ผูป้กครองไม่รับรู้ไม่ได้เข้ามาร่วมอย่างท่ีควรจะเป็น การจดัเวลาท่ีไม่เหมาะสมท าให้ผูป้กครองไม่
สามารถเขา้ร่วมในกิจกรรมกบัทางโรงเรียนได ้เน่ืองจากผูป้กครองท างานประจ า ปัญหาทศันคติ ความคิดท่ี
แตกต่างกนัระหว่างครูกบัพ่อแม่ ผูป้กครอง เพราะทั้งสองฝ่ายอาจจะมีจุดยืนและทศันะหรือวิธีการในการ
ปกป้องผูเ้รียนในมุมมองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิดการไม่ยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
โดยส่ิงส าคญัท่ีครูควรบูรณาการในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนผ่านกรอบความ
ร่วมมือ 3 ดา้น คือ  
    1. Coordination วธีิการคือ มีการก าหนดปัญหาร่วมกนั จากนั้นแบ่งปันขอ้มูล เพื่อน ามาก าหนด
เป้าหมายร่วม  
    2. Cooperation วิธีการคือ เร่ิมด าเนินการจากการวางแผนร่วมกนั จากนั้นบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกนั แลกเปล่ียน แบ่งปัน เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์  
    3. Collaboration วิธีการคือ กลไกการสร้างบทสนทนาร่วมอย่างสม ่าเสมอ สร้างกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนในระยะยาวร่วมกนั 
ในการน าไปสู่การสร้างภาคเครือข่ายในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย เพราะเร่ืองการส่ือสารจะมีส่วนช่วย
ในการพฒันาโรงเรียน การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และความร่วมมือกบัชุมชนในการแก้ไขปัญหาและหา
ทางออกร่วมกนัได ้
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
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   ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
     2.1 ควรท าการศึกษาปัญหาส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ จงัหวดัชลบุรี 
    2.2 ควรท าการศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ จงัหวดัชลบุรี 
     2.3 ควรท าการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติังานครูตามสมรรถนะประจ า
สายงานครู กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบา้นบึง (อ านาจคณูปถมัภ)์ จงัหวดัชลบุรี 
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Abstract: This research the objectives were to 1) study the people's knowledge, attitude and behavior 

of household garbage management. 2) to compare the household garbage management behavior of 

people classified by sex, age, education, occupation and income, and 3) to study the relationship 

between knowledge and attitude and household garbage management behavior of people in Ban Chai 

Sub-district, Ban Dung District, Udon Thani Province. The sample group consisted of 347 households 

by systematic random. The tool for collecting data was a questionnaire on the knowledge, attitude and 

behavior in household garbage management of people in the area of Ban Chai sub-district, Ban Dung 

district, Udon Thani province and checked the content validity by 5 experts. The index of Item-

Objective Congruence (IOC) of a questionnaire was 0.75 with a reliability level of 0.77.  The data 

were analyzed by frequencies, percentages, means, standard deviation, independent sample t-test, 

One-way ANOWA, Pearson product moment correlation coefficient. 

 The research result found that the most of samples had a middle level of knowledge about 

household garbage management (46.10%), there was a middle agreeable level of attitude towards 

household garbage management (= 2.14, SD=.256) and the overall household garbage management 

behaviors were at a middle level = 2.12, SD = .712). The people with difference in sex and age 

showed not difference in the behavior of household garbage management. The people with difference 

in education, occupation and income showed difference in the behavior of household garbage 

management. The knowledge and the attitude of simple related to the behavior which the knowledge 

and the attitude to positive related in a little level at the .01 significance. The results of this study can 

be used as a guideline for planning, promoting, improving and developing in order to manage 

household garbage efficiently and appropriately. 
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
ในเขตต าบลบ้านชัย อ าเภอบ้านดุง จังหวดัอุดรธานี 

 

วฒิุศกัด์ิ  สุมาศรี1, อุดม  คมพยคัฆ์2, และ จีระศกัด์ิ  ทพัผา3 
1นกัศึกษาปริญญาโท (การจดัการระบบสุขภาพ) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
2,3อาจารย,์  สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ: การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชนชน 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพและรายได ้และ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้และทศันคติ กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชนชนในเขตต าบลบา้นชัย อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั
อุดรธานี กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 347 ครัวเรือน โดยการสุ่มแบบมีระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบความรู้ ทศันคติ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในเขตต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 
5 ท่าน หาค่าดชันีความสอดคลอ้งไดเ้ท่ากบั 0.75 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.77 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 46.10) มีทศันคติใน
การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 2.14,  S.D.=.256) และมีพฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนทุกดา้นภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.12, S.D. = .712) โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
เพศและอายุ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษา อาชีพและรายได้ ท่ีแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแตกต่างกนั  ความรู้ และทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งในการ
จดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยความรู้และทศันคติมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมทางบวกใน
ระดบันอ้ย ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริม ปรับปรุงและพฒันา ในการ
จดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 
 
ค าส าคัญ  : ความรู้,  ทศันคติ, พฤติกรรม, ขยะมูลฝอย    
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บทน า   
  ปัจจุบนัขยะเป็นปัญหาส าคญัของนานาประเทศทัว่โลก เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงมีการประดิษฐ์ และพฒันาเทคโนโลยีมาใช้
อ านวยประโยชน์ต่อมนุษยม์ากข้ึน เป็นสาเหตุให้มีจ  านวนขยะเพิ่มข้ึนทุกปี ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย 
พบวา่ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึน ประมาณ 25.37 ลา้นตนั หรือประมาณ 69,322 ตนัต่อวนั หรือมี
อตัราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉล่ียเท่ากบั 1.05 กิโลกรัม/คน/วนั เม่ือพิจารณาดา้นการจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชน พบว่า ขยะมูลฝอยชุมชนถูกก าจดัอยา่งถูกตอ้งประมาณ ร้อยละ 36 ขยะมูลฝอยชุมชนถูกน า
กลบัไปใชป้ระโยชน์มีประมาณ ร้อยละ 33 และขยะมูลฝอยชุมชนก าจดัไม่ถูกตอ้งร้อยละ31 เม่ือพิจารณา
ปริมาณขยะมูลฝอยเป็นรายภาค พบวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเกิดขยะมูลฝอยมากท่ีสุด (17,722 ตนั/วนั) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ภาคกลาง (16,586 ตนั/วนั) กรุงเทพมหานคร (12,281 ตนั/วนั) ภาคใต ้ (9,064 ตนั/วนั) 
ตามล าดบั และจงัหวดัอุดรธานี มีขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 1,072 ตนั/วนั (กองจดัการกากของเสียและสารอนัตราย 
กรมควบคุมมลพิษ, 2563) ในปี พ.ศ.2562 ต าบลบา้นชยั มีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน 2.21 ตนั/วนั ปีพ.ศ. 
2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน 1.74 ตนั/วนั ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงกวา่ปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ี เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าไวรัส 2019 (องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชยั, 2563) ซ่ึง
การเก็บ ขน หรือก าจดัขยะมูลฝอยเป็นอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ิน (พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.
2535) และการด าเนินการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะรวมทั้งการจดัการขยะมูลฝอยภายในพื้นท่ีต าบล
เป็นอ านาจหน้าท่ีของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537) โดยอาศยัอ านาจหน้าท่ีดงักล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชัย ได้
ด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีโดยจดัให้มีถงัขยะไวร้องรับขยะทุกครัวเรือน และมีรถยนตไ์ปเก็บขน
ขยะ 2 คร้ัง/สัปดาห์แล้ว แต่ก็ยงัประสบปัญหาขยะตกค้างส่งกล่ินเหม็น เกิดปัญหาการร้องเรียนต่างๆ 
เน่ืองจากประชาชนขาดความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอย ทิ้งขยะไม่เป็นท่ี ไม่คดัแยกขยะก่อนทิ้ง ท า
ใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมาก  
 จากปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัขยะมูลฝอย ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ ประชาชนมีความรู้ ทศันคติ 
และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมากน้อยเพียงใดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเป็นระบบและจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่จุดหมายในการพฒันาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นชยัต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขต

ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตต าบลบา้นชยั 

อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพและรายได ้

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ และทศันคติ กับพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนของประชนชนในเขตต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
รูปแบบการวิจยั เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 1)เพื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ และ

พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชนชน 2)เปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชน จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้และ 3)ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความรู้ และทศันคติ กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชนชนในเขตต าบล
บา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
ประชากร คือ หัวหน้าครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัวท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการขยะมูลฝอย

ครัวเรือนละ 1 คน จ านวน 2,584 ครัวเรือน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
ชยั, 2564) 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ หวัหนา้ครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน จ านวน 347 ครัวเรือน ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543) โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
              ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพและรายได ้ 
   ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ านวน 12 ขอ้ 
ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน ใช้เกณฑ์แปลผลการให้คะแนนระดบัความรู้เป็น 3 ระดบั คือ 
ระดบัความรู้สูง ไดค้ะแนน ≥ร้อยละ80 ระดบัความรู้ปานกลาง ไดค้ะแนนร้อยละ 61-79 และระดบัความรู้ต ่า
ไดค้ะแนน ≤ร้อยละ60 



 
AEE-T J. Environ. Ed., 13(1): 98-110, Jan-June 2022 

 

102 
 

     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ านวน 12 
ขอ้ ค าตอบเป็นมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดบั คือ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นดว้ย การแปล
ผลคะแนน ใช้เกณฑ์แปลผลการให้คะแนนระดบัทศันคติ เป็น 3 ระดบั คือ ทศันคติอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 
2.50 – 3.00 ทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.49 และทศันคติอยูใ่นระดบัต ่าค่าเฉล่ีย 0.00 - 1.79 
   ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ านวน 22 
ขอ้ ค าตอบเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดบั ปฏิบติัประจ า  ปฏิบติับางคร้ัง และไม่ปฏิบติั
เลย การแปลผลคะแนน ใชเ้กณฑ์แปลผลการให้คะแนนระดบัพฤติกรรม เป็น 3 ระดบั คือพฤติกรรมอยูใ่น
ระดบัดี ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.00 พฤติกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.49 และพฤติกรรมอยู่ใน
ระดบัต ่า ค่าเฉล่ีย 0.00 – 1.79 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด าเนินการดงัน้ี 
  1. การหาความตรงตามเน้ือหา (content validity) น าแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาไดค้่า IOC เท่ากบั 0.73 
  2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใชก้บัประชาชนต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีศึกษา จ านวน 30 คน หาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) โดย
ค าถามดา้นความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.75 ส่วนดา้นทศันคติ 
และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.72และ0.72 ตามล าดบั 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจดัปฐมนิเทศผูช่้วยนกัวิจยั จ  านวน 9 คน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์
ของการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าความเขา้ใจในขอ้ค าถามของแบบสอบถาม ท าหนงัสือขอ
อนุญาตเก็บขอ้มูลถึงก านนั ผูใ้หญ่บา้น แลว้ด าเนินการเก็บขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถาม น าแบบสอบถามท่ี
เก็บมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง เพื่อเตรียมการบนัทึกขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  ไดแ้ก่ t-
test, f-test และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient )   
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ผลการวจัิย 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล                       (n=347) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 171 49.30 

หญิง 176 50.70 
อาย ุ(ปี)        
          

18 - 30 135 10.10 
31 – 45 108 31.10 

 46 - 60 178 51.30 
 61 ปีข้ึนไป 26 7.50 
 Min = 19, Max= 67, X   = 45,  S.D. = 10.42    
ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส.  
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี    

55 
199 
67 
24 
2 

15.09 
57.30 
19.30 
6.90 
0.60 

อาชีพ เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจา้ง             
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
พนกังานเอกชน 

251 
21 
32 
25 
18 

72.30 
6.10 
9.20 
7.20 
5.20 

รายได ้ นอ้ยกวา่ 5,000 บาท/เดือน    181 52.20 
5,000-15,000 บาท/เดือน 
15,001 – 30,000 บาท/เดือน     
มากกวา่ 30,000 บาท/เดือน 

113 
35 
18 

32.60 
10.10 
5.20 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.70 มีอายุระหวา่ง 46 -60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 51.30  ระดบัการศึกษาจบชั้นมธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 57.30  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 72.30 และรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.20 
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ตารางท่ี 2  แสดงขอ้มูล จ านวน และร้อยละ ของระดบัความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน (n= 347) 
  

ระดบัความรู้ จ านวน ร้อยละ 
 ระดบัความรู้ดี   
 ระดบัความรู้ปานกลาง 
 ระดบัความรู้ต ่า  

53 
160 
134 

15.30 

46.10 

38.60 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 46.10 รองลงมาคือมีความรู้อยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 38.60 และมีความรู้อยูใ่นระดบัสูง 
ร้อยละ 15.30 ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวมดา้นทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน                                                                                                                          (n=347) 
ปัจจยัดา้นทศันคติ x  (S.D.) ระดบัทศันคติ 

ทศันคติในการจดัการขยะมลูฝอยในครัวเรือน 2.14 .256 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉล่ียรวมปัจจยัดา้นทศันคติในการ
จดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติภาพรวมเห็นดว้ยอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( = 2.14,  S.D.=.256) 
 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉล่ียรวมดา้นพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยใน    
                  ครัวเรือน                                                                                                                      (n= 347) 

 

พฤติกรรมในการจดัการขยะมลูฝอยในครัวเรือน           x  (S.D.) ระดบัการปฏิบติั 
ดา้นการเกิดขยะมลูฝอย   2.05 .726 ปานกลาง 

ดา้นการเกบ็และรวบรวมขยะมูลฝอย 2.25 .638 ปานกลาง 

ดา้นการขนส่งและขนถ่ายขยะมลูฝอย 2.12 .765 ปานกลาง 

ดา้นการแปรสภาพขยะมลูฝอย 2.14 .720 ปานกลาง 

ดา้นการก าจดัขยะมลูฝอย 2.07 .713 ปานกลาง 

เฉล่ียรวมทุกดา้น 2.12 .712 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉล่ียรวม ในการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนทุกด้านของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน ทุกดา้นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.12, S.D. = .712) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นการเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย ( = 2.25, S.D. = .638)  รองลงมา คือ ดา้น
การแปรสภาพขยะมูลฝอย ( = 2.14, S.D. = .720) และดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการเกิดขยะมูลฝอย 
( = 2.05, S.D. = .726) 
  

ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนจ าแนกตามเพศ  

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนจ าแนก       

                  ตามอาย ุ

จากตารางท่ี 6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน จ าแนกตามอาย ุไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 7   แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนจ าแนกตาม 

                   การศึกษา 

* Sig. < .01 

เพศ    n X    S.D.      t P-value 
ชาย  171 2.15 0.25 0.198 0.843 
หญิง 176 2.14 0.26   

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P-value 
ระหวา่งกลุ่ม 0.023 3 0.008 0.114 0.952 
ภายในกลุ่ม 22.707 343 0.066   
     ทั้งหมด 22.729 346    

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P-value 
ระหวา่งกลุ่ม 2.239 4 0.560 9.341 0.000 
ภายในกลุ่ม 20.491 342 0.060   
     ทั้งหมด 22.729 346    
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จากตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

ตารางท่ี 8   แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนจ าแนกตาม   
                  อาชีพ 

* Sig. < .01 
จากตารางท่ี 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางท่ี 9  แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนจ าแนกตาม 
                 รายได ้

* Sig. < .01 
จากตารางท่ี 8 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางท่ี 9  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้และ ทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กบั 
     พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 

 พฤติกรรมการปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคโควิด-19 
 r Sig. ทิศทาง

ความสมัพนัธ์ 
ระดบั

ความสมัพนัธ์ 
- ความรู้ในการจดัการขยะมลูฝอยใน
ครัวเรือน 
- ทศันคติในการจดัการขยะมลูฝอยใน
ครัวเรือน 

.225* 

.205* 
.000 
.000 

บวก 
บวก 

นอ้ย 
นอ้ย 

              

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P-value 
ระหวา่งกลุ่ม 1.574 4 0.393 6.360 0.000 
ภายในกลุ่ม 21.156 342 0.062   
     ทั้งหมด 22.729 346    

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P-value 
ระหวา่งกลุ่ม 0.983 3 0.328 5.170 0.002 
ภายในกลุ่ม 21.746 343 0.063   
     ทั้งหมด 22.729 346    
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จากตารางท่ี 13  พบว่าความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนทางบวกระดบันอ้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.225, p < 0.01) และ
ทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนทางบวกระดบันอ้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.205, p < 0.01)  
 

สรุปผลการวจัิย 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.70 มีอายุระหว่าง 46 -60 ปี ร้อยละ 51.30  

ระดบัการศึกษาจบชั้นมธัยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 57.30 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 72.30 รายไดต่้อ
เดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 52.20 มีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 46.10, 63.10 และ 76.60 ตามล าดบั เพศและอายุ แตกต่างกนัมี
พฤติกรรมไม่แตกต่างกนั การศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ความรู้ และ
ทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

อภิปรายผลการวจัิย 
1. ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบวา่ ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 46.10 โดยขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ คือ การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูก
สุขลกัษณะ โดยไม่ท าขยะให้เป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งเพาะพนัธ์ของสัตวแ์ละแมลงน าโรค ไม่ท าให้เกิด
มลพิษแก่สภาพแวดลอ้ม ไม่ท าให้เป็นเหตุร าคาญ อนัเน่ืองมาจากเสียง กล่ิน ควนั ผง และฝุ่ นละออง ในการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอยท าไดโ้ดยการเลือกใชถุ้งผา้ใส่ส่ิงของแทนการใชถุ้งพลาสติก การน าภาชนะไปใส่ของ 
เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก และการปฏิเสธในการรับถุงพลาสติก เม่ือซ้ือของ 1 –2 ช้ิน  ทั้งน้ีเน่ืองอาจเป็นไป
ไดท่ี้กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นตวัแทนครัวเรือน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. ซ่ึงเป็นการศึกษา
ระดบักลางๆ จึงท าใหมี้ความรู้ในระดบัเดียวกนัคือ มีความรู้ระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
เอกนรินทร์  กล่ินหอม (2553)ไดท้  าการศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ในการ
จดัการขยะมูลฝอยโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และสิตศรรษ ์วงษอ์นนัต์ และคณะ(2561)ไดท้  าการศึกษา
การจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในหมู่ 10 ต าบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอยและการคดัแยกขยะมูลฝอย อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงต่างกบัผลการศึกษาของ 
จอมจนัทร์ นทีวฒันา และวิชยั เทียนถาวร (2560) ไดท้  าการศึกษา ความรู้และทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความรู้ในการลดขยะตามหลกั 
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5R ไดแ้ก่ การลดการใช้ การใชซ้ ้ า การน ากลบัมาใชใ้หม่ การซ่อมแซม และการปฏิเสธไม่ใช ้อยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ในการเก็บ
และรวบรวมขยะมูลฝอยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 53.60 แสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนยงัขาดความรู้ในเร่ืองการเก็บและ
รวบรวมขยะมูลฝอย ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการเก็บ
และรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อท่ีน าไปสู่การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ทัศนคติในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนพบว่า ทัศนคติในการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 63.10 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิตศรรษ์ วงษอ์นนัต ์
และคณะ(2561) ไดท้  าการศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในหมู่ 10 ต าบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี เจตคติอยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการศึกษาของ นยันา เดชะ (2557)ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน ต าบลเสม็ด อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีเจตคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาทศันคติ
ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนรายขอ้ พบว่า การเผาขยะมูลฝอย เป็นวิธีการก าจดัขยะท่ีถูกตอ้งและ
ประหยดัท่ีสุด มีค่าเฉล่ียของทศันคติน้อยท่ีสุด (X =1.24) แสดงให้เห็นวา่ประชาชนมีทศันคติในการก าจดั
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษตามมาได ้ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
มีการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีทศันคติท่ีดีในการก าจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีถูกตอ้ง 

3. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 76.60 แตกต่างจากผลการศึกษาของ จอมจนัทร์ นทีวฒันา 
และวชิยั เทียนถาวร (2560) ไดท้  าการศึกษา ความรู้และทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี พฤติกรรมในการลดขยะอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา มีความรู้และทศันคติอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ์ (2556) 
กล่าววา่ ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ความรู้มีผลต่อทศันคติและทศันคติท่ี
ดีจะช่วยให้เกิดการปฏิบติัที่ดี โดยความรู้มีผลต่อการปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยเช่ือวา่ทศันคติจะ
เป็นตวักลางท าให้เกิดการปฏิบตัิตามความรู้นั้น หรือความรู้มีผลต่อทศันคติก่อน แลว้การปฏิบติัที่เกิดข้ึน
เป็นไปตามทศันคตินั้น ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทศันคติท่ีดี
ในการก าจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือนซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนดีข้ึนตาม
ไปดว้ย 

4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี การศึกษาและ 

อาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมี 

รายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนเพศและอายุท่ี
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แตกต่างกันมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของเอกนรินทร์  กล่ินหอม (2553) ได้

ท าการศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลจนัจ

วา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ส่วน

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ และอายุท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนัและผลการศึกษาของ วิภาเพ็ญ เจีย

สกุล (2537.อา้งใน เอกนรินทร์  กล่ินหอม, 2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการก าจดัขยะมูลฝอยของประชาชนใน

พื้นท่ีชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร พบวา่ประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมในการก าจดัขยะมูลฝอย

ดีกว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีโอกาสไดอ้าชีพท่ีดี มีรายไดสู้งไดเ้รียนรู้ 

และไดรั้บรู้ขอ้มูลมากกวา่ 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กบัพฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบวา่ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนทางบวกระดบันอ้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.225, p < 
0.01) เน่ืองจากมีกลุ่มตวัอย่างบางคนท่ีมีความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยู่ในระดบัสูงแต่มี
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยูใ่นระดบัปานกลางและต ่า ในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับต ่าแต่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน อยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเอกนรินทร์  กล่ินหอม (2553) ได้
ท าการศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลจนัจ
วา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย พบว่า ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนทางบวกระดบันอ้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.205, p < 0.01) เน่ืองจากมีกลุ่มตวัอยา่ง
บางคนท่ีมีทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดบัสูงแต่มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน อยูใ่นระดบัปานกลางและต ่า ในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติในการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนอยูใ่นระดบัต ่าแต่มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยูใ่นระดบัปานกลางและ
ระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเอกนรินทร์  กล่ินหอม (2553) ไดท้  าการศึกษาความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
พบวา่ทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนใหม้ากข้ึน 
2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีนโยบาย ข้อก าหนดของท้องถ่ิน หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกบัการจดัการขยะในครัวเรือน ตามมาตรการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ควรมีการศึกษารูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ใหเ้หมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี 
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Abstract:  To be a green university for sustainable development to drive society and the environment 

is to develop in accordance with the principle of 3Es which includes 6 management aspects: 1) Setting 

and Infrastructure (SI) which is the management of opened space per all areas, free space per 

population on campus, forest area, vegetation area, absorbing and retaining water area, and allocation 

of budget for sustainability. 2) Energy and Climate Change (EC) which is the management of the 

efficient use of energy, smart building applications, alternative energy, electricity consumption per 

population, renewable electricity production towards energy consumption, green building, greenhouse 

gas emissions reduction, the ratio of carbon dioxide per population on campus. 3) Waste (WS) which 

is the management of the use of paper and plastic, toxic waste, organic and inorganic waste treatment, 

and wastewater disposal. 4) Water (WR) is the management of water conservation, wastewater 

treatment, the use of efficient water equipment, treated water. 5) Transportation (TR) is the 

management of the ratio of the vehicle per population on campus, the ratio of bus service per 

population, the ratio of bicycle use per population, parking space, initiative to reduce the use of 

private vehicles, private parking spaces within 3 years, bus service, bicycle and pedestrian policy on 

campus, and 6) Environmental and Sustainable Development Education (ED) is the ratio of the 

sustainable course per all course offered, the ratio of sustainability research funding per all research 

grants, books or publications related to sustainability, exhibitions or shows on sustainability, student 

organizations working on sustainability, a website about sustainability. 
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มหาวทิยาลัยสีเขียวกบัการพัฒนาอย่างยัง่ยืนเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม ตามหลกัการ 3E s 
 

กฤตยษุ์พชั สารนอก1  และ ธชัพนธ์ สรภูมิ2 
อาาจารย,์1  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล 
อาจารย,์2  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล  

 

 
บทคัดย่อ:   การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวเพื่อการพฒันาและขบัเคล่ือนสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนนั้น 
จะตอ้งมีการพฒันาตามรูปแบบของสถาบนัการศึกษาท่ียึดหลกัการ 3E s ซ่ึงมีหลกัการบริหารจดัการ 6 ดา้น 
คือ 1) การจดัการสถานท่ีและสาธารณูปโภค (Setting and infrastructure: SI) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการพื้นท่ี
เปิดโล่งต่อพื้นท่ีทั้งหมด การจดัการพื้นท่ีว่างต่อประชากรในวิทยาเขต พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีพนัธ์ุพืชปกคลุม 
พื้นท่ีส าหรับการดูดซบัและกกัเก็บน ้า และการจดัสรรงบประมาณเพื่อความย ัง่ยืน 2) การจดัการพลงังานและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Chang: EC) ได้แก่ การใช้พลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การประยกุตใ์ชง้านอาคารอจัฉริยะ การใชพ้ลงังานทดแทน การใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากร 
การผลิตพลงังานไฟฟ้าหมุนเวียนต่อการใช้พลงังาน การใชสี้เขียวของอาคาร การท าโครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การจดัการอตัราส่วนของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรในวิทยาเขต 3) การ
จดัการขยะ (Waste: WS) ไดแ้ก่ การจดัโครงการต่าง ๆ เช่น การลดการใชก้ระดาษและพลาสติก การจดัการ
ขยะเป็นพิษ การบ าบดัของเสียอินทรีย ์การบ าบดัของเสียอนินทรียแ์ละการก าจดัน ้ าเสีย 4) การจดัการน ้ า 
(Water: WR) ไดแ้ก่ การจดัโครงการอนุรักษ์น ้ า โครงการบ าบดัน ้ าเสีย การใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการใชน้ ้ า การบริหารจดัการปริมาณน ้ าท่ีมีการบ าบดัแลว้ 5) การจดัการระบบขนส่งท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Transportation: TR) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการอตัราส่วนของยานพาหนะต่อประชากร
ในวิทยาเขต อตัราส่วนของการบริการรถโดยสารประจ าทางต่อประชากร อตัราส่วนของการใชจ้กัรยานต่อ
ประชากร การมีพื้นท่ีจอดรถ มีการริเร่ิมการลดการใช้ยานพาหนะส่วนตวั มีการลดพื้นท่ีจอดรถส่วนตวั
ภายใน 3 ปี มีบริการรถประจ าทาง มีนโยบายการใช้จกัรยานและทางเดินเท้าในมหาวิทยาลัย และ 6) 
การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน (Education: ED) ได้แก่ การมีอตัราส่วนของ
หลกัสูตรย ัง่ยนืต่อยอดรวมของหลกัสูตรทั้งหมด มีอตัราส่วนของเงินทุนวจิยัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่อทุนวิจยั
ทั้งหมด มีหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความย ัง่ยืน มีการจดังานนิทรรศการ งานแสดงท่ีเก่ียวกบัความ
ย ัง่ยนื มีองคก์รนกัศึกษาท่ีท างานเก่ียวกบัความย ัง่ยนื มีส่ือเวบ็ไซตเ์ผยแพร่เก่ียวกบัความย ัง่ยนื 
 

ค าส าคัญ:  มหาวทิยาลยัสีเขียว, การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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บทน า 
  ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาหลายแห่งไดมี้การขยายพื้นท่ีก่อสร้างอาคารส านกังาน 
และสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนเพิ่มวิทยาเขตกันโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) (ริชาพนัธ์ อ ่ากลาง และ
คณะ, 2563) เขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนและการท างานมากข้ึน เช่น มีการใชศู้นยค์วบคุมขอ้มูล 
(Data Center) มีการใชห้้องเรียนออนไลน์ (กฤตยษุ์พชั สารนอก และ ปณิตา วรรณพิรุณ, 2561) มีหนงัสือ
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประชุมออนไลน์ เป็นตน้  (Tao. F., et. al., 2015) และจากการขยายตวั
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีเพิ่มสูงข้ึนน้ีท าให้ส่งผลต่อการใชพ้ลงังานและทรัพยากรต่างๆ เพิ่มมากข้ึนจนเป็น
สาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาขยะในถานศึกษา และปัญหาฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง 
เป็นตน้ (Prateep Lertchaiprasert, 2013)  

ในประเทศจีน มหาวทิยาลยัชิงหวา (Tsinghua University) ไดเ้สนอแนวคิดในการสร้างมหาวิทยาลยั
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมข้ึน ซ่ึงต่อมาหลายๆ มหาวิทยาลยั เช่น ในเขตปกครองตนเองกวางสี (Guangxi 
Zhuang Autonomous Region) หรือ ซินเจียง (Xinjiang Uygur Autonomous Region) และเขตอ่ืนๆ ก็ได้
ก าหนดดัชนีและมาตรฐานเพื่อใช้ในการประเมินมหาวิทยาลัยท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมข้ึน และใน
ขณะเดียวกันท่ีประเทศแคนาดาก็ได้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งท าการประเมินผลการด าเนินการของ
มหาวทิยาลยัในเร่ืองของความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจากการบริหารจดัการน ้ า การขนส่งอยา่งย ัง่ยืน การใช้
พลงังานอยา่งย ัง่ยืน การพฒันาการศึกษาและการตระหนกัถึงเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้ง
กบั Washington State University ท่ีไดท้  าการคน้ควา้ระบบดชันีท่ีประกอบดว้ย 3R’s ไดแ้ก่ 1) ลดการใช ้
(Reduce), 2) การใชซ้ ้ า (Reuse) และ 3) การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) รวมถึงการประเมินคุณภาพของน ้ า
และการบริโภค การขนส่ง จิตส านึกต่อสังคม คุณภาพอากาศ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มและ
การศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ (K. Sarnok, P. Wannapiroon, P. Nilsook., 2020) 
 ในศตวรรษท่ี 21 ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษา(Kritsupath Sarnok and Pallop 
Piriyasurawong, 2019) โดยความมุ่งมัน่ของรัฐบาลท่ีตอ้งการให้คนไทยไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมี
คุณภาพตามเป้าหมายหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการเรียนรู้ของคนไทย 
2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ 3) การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและทัว่ถึง (อานนท์ ธิติคุณากร และ 
เพญ็วรา ชูประวติั, 2562) ส่งผลให้เกิดการขยายตวัของวิทยาเขตและรูปแบบการบริการการศึกษาจนอาจมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงของสังคมโดยรอบ ดงันั้น จากความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ี
มหาวทิยาลยัหลายแห่งทัว่โลกไดค้  านึงถึงจนท าใหเ้กิดการตระหนกัถึงความรับผดิชอบท่ีมหาวทิยาลยัจะตอ้ง
ให้ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคนอยู่อาศยัรวมกนั มีท่ีดิน มีส่ิงปลูกสร้าง มีอาคารเรียน มี
ห้องปฏิบติัการ มีระบบสาธารณูปโภคตลอดจนมีองคค์วามรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีทนัสมยัท่ีจะสามารถ
น ามาใช้ในการให้ความรู้และสร้างการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อความย ัง่ยืนของสังคมได้ ด้วยเหตุน้ี
มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ทัว่โลกรวมถึงในประเทศไทยเองจึงไดมี้การด าเนินการในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั โดยได้
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บรรจุประเด็นน้ีไวใ้นวิสัยทัศน์และพนัธกิจฯ แล้วด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้ งในด้านของการ
ป้องกนั การแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการวจิยัและการพฒันาเพื่อหาองคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองเพื่อสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 ตามท่ีรัฐบาลก าหนดไวไ้ด ้(Knowledge Network Institute of Thailand, 2017)   
 

ความหมายของมหาวทิยาลยัสีเขียว 
     มหาวทิยาลยัสีเขียว (Green University) คือ มหาวิทยาลยัท่ีมีการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
จดัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัอยา่งย ัง่ยืนและลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนรวมถึงมี
การอนุรักษ์พลังงาน มีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน โดยโครงการส่ิงแวดล้อมของ
สหประชาชาติ (United Nation on  Environmental Program: UNEP) ได้ให้ความหมายของมหาวิทยาลยัสี
เขียวไวว้่า หมายถึง มหาวิทยาลัยท่ีมีการบูรณาการการอนุรักษ์ด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อมเข้าไปตาม
ภารกิจการจดัการศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการและอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั โดยตอ้งมีนโยบายและแนว
ปฏิบติัท่ีค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่การจดัโครงสร้างทางกายภาพ การ
คมนาคม การจดัการน ้า การจดัการของเสีย การจดัการพลงังานและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเพื่อให้เกิดการ
ท างานในบรรยากาศท่ีมีความปลอดภยัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังานจนก่อให้เกิดผลดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Buakaw & Bejranda (2012) ท่ีกล่าวถึงมหาวิทยาลยัสีเขียววา่เป็น
มหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแก่ผู ้
อาศยัและเสริมสร้างการเป็นมหาวทิยาลยัตน้แบบใหชุ้มชนโดยรอบอยา่งย ัง่ยนื  
 

เป้าหมายของมหาวทิยาลยัสีเขียว  
     มหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมต้องมีเป้าหมายท่ีประกอบด้วย  1) มีการ
วางแผนเบ้ืองตน้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Plan Foundation)  2) มีวิทยาเขตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(Green Campus)  3) มีการศึกษาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Education) 4) มีการวิจยัทางด้าน
วทิยาศาสตร์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Scientific Research)  และ 5) มีการบริการสังคมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Social Services) โดย Kay Hooi, K. et. Al (2013) กล่าวว่า การออกแบบ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนั้นตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด้วย ได้แก่ ส่วนของ
ทรัพยากรบุคคลซ่ึงแบ่งได ้3 ดา้น คือ 1) ความตระหนกั (Awareness)  2) การยอมรับ (Acceptance) และ 3) 
การปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั (Assimilation) ของบุคลากรท่ีอยูภ่ายในสถาบนัฯ โดยในส่วนน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งหา
กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อท าให้บุคลากรเกิดความตระหนกั ยอมรับ และรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของการเป็นสถาบนัท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้ได ้ซ่ึงจากเหตุผลท่ีกล่าวมาประกอบกบัการท่ีสถาบนัการศึกษาเป็นองคก์รท่ีไม่
แสวงหาผลก าไรและไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมืองและยงัมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทัว่โลก (Oliver J. Robinson and 
Other, 2017) มหาวทิยาลยัจึงควรตั้งเป้าหมายในการใหค้วามรู้แก่นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากรและคนในสังคม
ตลอดจนการสร้างหลักสูตรและรูปแบบการบริการการศึกษาและการท างานวิจยัเพื่อเผยแพร่ให้สังคม
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ยอมรับและเห็นถึงความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือการสร้างสังคมสีเขียวซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัมากต่อการเป็น
องคก์ารท่ีช่วยรักษาโลกใหมี้การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

การพฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม 
     ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ย ัง่ยืนและท าให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัมีสิทธิใน
การด าเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนัมากนั้น (กาญจนา เงารังสี, 2016) มหาวิทยาลยัควรแสดงบทบาท
เพื่อสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดต่างๆ ไดแ้ก่ 1) แนวคิดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 2) แนวคิดเพื่อ
สังคม และ 3) แนวคิดเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกบัการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาและการบริหารจดัการของ
องค์กร (อรันย ์ศรัรัตนา ทาบูกานอน และคณะ, 2564) สอดคลอ้งกบั AASHE (The Advancement of 
Sustainability in Higher Education) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีสนบัสนุนให้สถาบนัการศึกษาระดบัสูงมีการจดั
การศึกษาแบบยัง่ยืน (Sustainability Education) ไดใ้ห้ค  านิยามของความย ัง่ยืนไวว้า่ คือ แนวทางท่ีพูดถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม ความยุติธรรมทางสังคม ความเป็นอยู่ท่ีมัน่คงปลอดภยั
และโลกท่ีดีข้ึนส าหรับคนทุกยุคสมยัท่ีผสานเขา้ไวด้ว้ยกนัโดยมีเป้าหมายส าคญัอยา่งหน่ึง คือ การส่งเสริม
คุณค่าเร่ืองความย ัง่ยืนให้มีผลต่อการจัดการศึกษาระดับสูงอย่างย ัง่ยืนมากข้ึน (Higher Education 
Sustainability) โดยน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจดัการศึกษาท่ีฝึกฝนให้นกัเรียนนกัศึกษาไดรั้บ
ความรู้ ไดเ้กิดทกัษะและเกิดการปลูกฝังคุณลกัษณะนิสัยท่ีสามารถเผชิญกบัความทา้ทายเร่ืองความย ัง่ยืนได้
ในอนาคต (AASHE, 2014)  
 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื ตามหลกัการ 3E s 
     ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีมีผลกระทบกบัคนทั้งโลก ดงันั้น จึงมีหน่วยงานหรือสถาบนัหน่ึงท่ีได้
สร้างกลไกท่ีหนุนเสริมใหม้หาวทิยาลยัทัว่โลกตระหนกัถึงคุณค่าและรู้รักษาสภาพแวดลอ้มภายใตโ้ครงการ
ท่ีมีช่ือวา่ ‚โครงการมหาวิทยาลยัสีเขียว‛ ของมหาวิทยาลยัอินโดนีเซีย (University of Indonesia: UI) ซ่ึง
ปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกัและถูกน าไปใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนในมหาวิทยาลยัทัว่โลก (SIRANEE SREESAI, 
2014) กลไกดงักล่าว คือ การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) 
เพื่อประเมินและเปรียบเทียบกิจกรรมของมหาวิทยาลยัในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างย ัง่ยืนรวมไปถึง
การบูรณาการลงไปสู่การเรียนการสอนในหลกัสูตรและการพฒันาพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัให้เป็นสีเขียวโดย
ยดึหลกัการ 3E s  ประกอบดว้ย 
        1. ตวัช้ีวดัและหลกัการของ 3E s 
               University of Indonesia หรือ UI ไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวตั้งแต่ปี 2553 
เพื่อประเมินและเปรียบเทียบกิจกรรมของมหาวิทยาลยัในการรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน โดยยึดถือ
หลกัการ 3E s ซ่ึงไดแ้ก่ 1) Equity, 2) Economy และ 3) Environment, Green Building และ Education for 
Sustainable Development (ESD) โดยทั้งน้ีไดก้  าหนดเกณฑ์ในการประเมินมหาวิทยาลยั แบ่งออกไปอีก 6 
ดา้น คือ 
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                1.1 สถานท่ีตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting and infrastructure: SI) ซ่ึงในดา้นน้ีได้
ใหค้่าน ้าหนกั 15% ประกอบดว้ย 6 ตวัช้ีวดั รวมคะแนน 1500 Points ไดแ้ก่  
                    1) SI1 อตัราส่วนพื้นท่ีเปิดโล่งต่อพื้นท่ีทั้งหมด (300 Points) 
                    2) SI2 อตัราส่วนของพื้นท่ีวา่งต่อประชากรในวทิยาเขต (300 Points) 
                    3) SI3 พื้นท่ีป่าไมท่ี้ปกคลุมในวทิยาเขต (200 Points) 
                    4) SI4 พื้นท่ีในวทิยาเขตท่ีมีพนัธ์ุพืชปกคลุม (200 Points) 
                    5) SI5 พื้นท่ีในมหาวทิยาลยัส าหรับการดูดซบัและเก็บกกัน ้า (300 Points) 
                    6) SI6 งบประมาณของมหาวทิยาลยัเพื่อความย ัง่ยนื (200 Points) 
                1.2 การจดัการพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Energy and Climate 
Change: EC) ซ่ึงในดา้นน้ีใหค้่าน ้าหนกั 21% ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั รวมคะแนน 2100 Points ไดแ้ก่  
                   1) EC1 การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ (200 Points) 
                   2) EC2 การประยกุตใ์ชง้านอาคารอจัฉริยะ (300 Points) 
                   3) EC3 การใชพ้ลงังานทดแทน (300 Points) 
                   4) EC4 อตัราส่วนการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากรในวทิยาเขต (300 Points) 
                   5) EC5 อตัราส่วนการผลิตพลงังานหมุนเวยีนต่อการใชพ้ลงังาน (200 Points) 
                   6) EC6 องคป์ระกอบของการใชอ้าคารสีเขียว (300 Points) 
                  7) EC7 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (200 Points)  
                  8) EC8 อตัราส่วนของปริมาณคาร์บอนได ออกไซด์ต่อประชากรในวิทยาเขต (300 
Points) 
              1.3 การจดัการขยะ (Waste: WS) ซ่ึงในดา้นน้ีให้ค่าน ้ าหนกั 18% ประกอบดว้ย 6 ตวัช้ีวดั 
รวมคะแนน 1800 Points ไดแ้ก่ 
                   1) WS1 โครงการลดการใชก้ระดาษและพลาสติกในมหาวทิยาลยั (300 Points) 
                   2) WS2 โครงการรีไซเคิลขยะของมหาวทิยาลยั (300 Points) 
     3) WS3 การจดัการขยะเป็นพิษ (300 Points) 
                   4) WS4 การบ าบดัของเสียอินทรีย ์(300 Points) 
                   5) WS5 การบ าบดัของเสียอนินทรีย ์(300 Points) 
                   6) WS6 การก าจดัน ้าเสีย (300 Points) 
              1.4 การจดัการน ้ า (Water: WR) ในดา้นน้ีให้ค่าน ้ าหนกั 10% ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดั รวม
คะแนน 1000 Points ไดแ้ก่ 
                  1) WR1 โครงการอนุรักษน์ ้า (300 Points) 
                  2) WR2 โครงการบ าบดัน ้าเสีย (300 Points) 
                  3) WR3 การใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพในการใชน้ ้า (200 Points) 
                  4) WR4 ปริมาณน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ (200 Points) 
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              1.5 การจดัการระบบขนส่งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Transportation: TR) ในดา้นน้ีให้ค่า
น ้าหนกั 18% ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั รวมคะแนน 1800 Point ไดแ้ก่  
                   1) TR1 อตัราส่วนของยานพาหนะ (รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์) ต่อประชากรใน
วทิยาเขต (200 Points) 
                   2) TR2 อตัราส่วนของการบริการรถโดยสารประจ าทางของวิทยาเขตต่อประชากรใน
วทิยาเขต (200 Points) 
                   3) TR3 อตัราส่วนของการใชจ้กัรยานต่อประชากรในวทิยาเขต (200 Points) 
                   4) TR4 มีประเภทพื้นท่ีจอดรถ (200 Points) 
                   5) TR5 มีการริเร่ิมในการลดยานพาหนะส่วนตวัในมหาวทิยาลยั (200 Points) 
                   6) TR6 การลดพื้นท่ีจอดรถส าหรับยานพาหนะส่วนตวัภายใน 3 ปี (200 Points) 
                   7) TR7 มีบริการรถประจ าทางในวทิยาเขต (300 Points) 
                   8) TR8 มีนโยบายการใชจ้กัรยานและทางเดินเทา้ในมหาวทิยาลยั (300 Points) 
              1.6 ความสามารถในการให้การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Education: 
ED) ใหค้่าน ้าหนกั 18% ประกอบไปดว้ย 6 ตวัช้ีวดั รวมคะแนน 1800 Points ไดแ้ก่ 
                  1) ED1 อตัราส่วนของหลกัสูตรความย ัง่ยืนต่อยอดรวมของหลกัสูตรทั้งหมด (300 
Points) 
                  2) ED2 อตัราส่วนของเงินทุนวิจยัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนต่อทุนวิจยัทั้งหมด (300 
Points) 
                  3) ED3 มีหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวกบัความย ัง่ยนื (300 Points) 
                  4) ED4 มีการจดังานนิทรรศการ งานแสดงท่ีเก่ียวกบัความย ั้งยนื (300 Points) 
                  5) ED5 มีองคก์รนกัศึกษาท่ีท างาน 
เก่ียวกบัความย ัง่ยนื (300 Points) 
                  6) ED6 มีส่ือเวบ็ไซตเ์ผยแพร่เก่ียวกบัความย ัง่ยนื (300 Points) 
 รวมคะแนนทั้งหมด 6 ดา้น ใน 38 ตวัช้ีวดัเท่ากบั 10000 points (UI Green Metric World University 
Ranking, 2016) 
        2. ผลการด าเนินงานตามหลกัการ 3E s 
                UI ประสบความส าเร็จจากการด าเนินการในปีแรกๆ ท่ีมีมหาวิทยาลยัจากทัว่โลกจ านวน 95 
แห่งเขา้ร่วมการจดัอนัดบัและเพิ่มจ านวนเป็น 215 แห่งในปี 2012 ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนเกือบ 200% สอดคลอ้ง
กบัรายงานของ AASHE (The Advancement of Sustainability in Higher Education, 2013) ท่ีไดร้ะบุว่า
ในช่วงระหวา่งปี 2010 ท่ีผา่นมาไดมี้มหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกามากกวา่ 84 แห่งท่ีมีการติดตั้งพลงังาน
แสงอาทิตย ์และมีมหาวทิยาลยักวา่ร้อยแห่งทัว่โลกไดล้งนามในขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลดการใชพ้ลงังานและ
ลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกนั รวมถึงการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(QS Worldwide university rankings, 2012) ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยเองนั้นแนวคิดของการพฒันาสู่การ
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เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวและมหาวิทยาลยัท่ีมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ใน
มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงมีนโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งมัน่ต่อการพฒันาสู่การเป็นมหาวทิยาลยัเชิงนิเวศ (Eco-
University) โดยตั้งเป้าหมายในปี 2010 จะพฒันาสู่การเป็น Green Campus และจะมุ่งสู่การเป็น Creative 
Sustainable University ภายในปี 2015 ทั้งน้ีในปี 2013 ท่ีผา่นมามหาวิทยาลยัเองยงัไดรั้บการจดัอนัดบัจาก 
UI ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัสีเขียวอนัดบัท่ี 31 ของโลก/ อนัดบัท่ี 4 ของเอเชีย และไดอ้นัดบัท่ี 1 ของประเทศไทย 
(Mahidol University, 2014) นอกจากน้ีแลว้ยงัมีมหาวิทยาลยัของไทยอีกหลายแห่งท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั
เช่นกนั เช่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อนัดบัท่ี 39, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม อนัดบัท่ี 49, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อนัดบัท่ี 50, มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง อนัดบัท่ี 53, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
อันดับท่ี 56, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับท่ี 68, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับท่ี 75, 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ อนัดบัท่ี 77, มหาวิทยาลยัแม่โจ ้อนัดบัท่ี 194, มหาวิทยาลยันเรศวร อนัดบัท่ี 198, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ อนัดบัท่ี 234 และมหาวิทยาลยับูรพา อนัดบัท่ี 268          
เป็นตน้  
 

แนวทางการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสีเขียว  
     แนวทางการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัสีเขียวตามหลกัการ 3E s เพื่อสร้างความย ัง่ยืนนั้นข้ึนอยูก่บั
บุคคลทุกระดบัและในการด าเนินการตอ้งท าใน 3 ระดบั คือ ในระดบัปฏิบติั  ระดบักลยุทธ์ และระดบั
นโยบาย โดยในการบริหารจดัการ แสดงไดด้งัภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการบริหารจดัการ Green University เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืฯ 
 
 จากภาพท่ี 1 รูปแบบการบริหารจดัการ Green University เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามหลกัการ
ของ 3E s นั้น ประกอบไปดว้ยงานต่างๆ ดงัน้ี  
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       1. งานสถานท่ีและสาธารณูปโภค หมายถึง งานท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีตั้ง ขนาดพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลยัและสัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงการบริหารจดัการจะตอ้งครอบคลุมงาน
หลกั ๆ คือ 1) ดูแลจดัการส่วนพื้นท่ีในมหาวิทยาลยัให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก 2) ดูแลอตัราของพื้นท่ีวา่งให้
เพียงพอกบัจ านวนคนในมหาวิทยาลยั 3) ดูแลจดัการพื้นท่ีป่าไมสี้เขียวให้มีเพียงพอ 4) ดูแลจดัการพืชพนัธ์ุ
ต่าง ๆ ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลยั 5) ดูแลจดัการพื้นท่ีเก็บกกัน ้ าให้มีเพียงพอ และ 6) บริหารจดัการ จดัสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาและสร้างความย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Khongouan 
& Sitachitta (2010; 2011) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในสถาบนัการศึกษาตามแผนปฏิบติัการเชิง
นโยบายดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยนื กรณีของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ซ่ึง
งานวิจยัน้ีช้ีให้เห็นถึงความส าคญัว่าการจดัการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืนนั้นได้มีการก าหนดให้
สถานศึกษาทัว่ไปมีพื้นท่ีสีเขียวอยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของแปลงท่ีดินให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยืน โดยพื้นท่ี
สีเขียว หมายถึง พื้นท่ีโล่ง และ/ หรือพื้นท่ีวา่งทั้งหมดท่ีควบคุมการพฒันาเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มหรือพื้นท่ี
โล่งและ/ หรือพื้นท่ีว่างบริเวณรอบ ๆ หรือระหว่างอาคารท่ีมีศกัยภาพสามารถพฒันาให้เป็นพื้นท่ีเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างภูมิทศัน์ให้เอ้ืออ านวยต่อการพกัผ่อนหย่อนใจ
และนนัทนาการ การใชป้ระโยชน์และท ากิจกรรมร่วมกนัของประชาชน ตลอดจนเป็นสถานท่ีท่ีเสริมสร้าง
สภาพแวดลอ้มของเมืองให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว และมีความร่มร่ืนสวยงามตามธรรมชาติ ส่วนพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยืน 
หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ (ตน้ไมท่ี้มีอายยุนืหลายปี เม่ือโตเตม็ท่ีจะมีทรงพุม่ไม่นอ้ยกวา่ 5 
ตารางเมตร มีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร มีเส้นรอบวงโคนตน้ไม่นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร) ซ่ึงทั้งหมดลว้น
เป็นองค์ประกอบหลักท่ีต้องได้รับการดูแลบ ารุงรักษาให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต มีพื้นท่ีสีเขียวอยู่ร้อยละ 64.36 แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) 
นนัทนาการและความงามภูมิทศัน์ 2) อรรถประโยชน์ 3) รักษาส่ิงแวดลอ้ม 4) ร้ิวยาว (พื้นท่ีท่ีเป็นแนวยาวไป
ตามถนน) 5) รกร้าง 6) สีเขียวพิเศษ (พื้นท่ีท่ีด าเนินการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่งทดลอง) และมี
พื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนื ร้อยละ 30.03  
        2. การจัดการพลังงานและลดมลพิษ หมายถึง การบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีการประยกุตใ์ชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า มีนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีอตัรา
การลดของจ านวนปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้ไปในแต่ละปี เป็นตน้ ซ่ึงการบริหารจดัการดา้นน้ีตอ้งครอบคลุมงาน
หลกัๆ ดงัน้ี 1) มีการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 2) มีการประยุกตใ์ชง้านอาคารอจัฉริยะ 3) มีการใช้
พลงังานทดแทน 4) มีอตัราส่วนการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพียงพอต่อคนภายในมหาวิทยาลยั 5) มีอตัราส่วนการผลิต
พลงังานหมุนเวียนท่ีเพียงพอต่อการใช ้6) จดัองค์ประกอบของการใชอ้าคารสีเขียว 7) มีโครงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 8) มีอตัราส่วนของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรในวิทยาเขตนอ้ย 
สอดคลอ้งกบั Awodele Oludele; Malasowe Bridget O., Onuiri Ernest E. (2012) ท่ีกล่าววา่ การพึ่งพา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มากข้ึนในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ีผา่นมาท าให้โลกก็มีค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
แพงข้ึน โดยส่วนหน่ึงก็เกิดจากการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ด้านไอทีรวมถึงการน าไปใช้งาน จากจุดน้ี
ประชาคมระหวา่งประเทศและองคก์รดา้นไอทีไดเ้ล็งเห็นความส าคญั จึงไดร่้วมกนัผลกัดนัให้มีการลดและ
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หนัมาพฒันาเป็นไอทีสีเขียว (Green IT) มากข้ึน โดยการด าเนินการเป็นมหาวิทยาลยั Green ICT: Green 
computing  คือ การเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี ‚การออกแบบการผลิต การใช ้และการก าจดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เซิร์ฟเวอร์ และระบบยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อลดการใชว้สัดุท่ีเป็นอนัตราย เพิ่มประสิทธิภาพดา้นพลงังานและ
การรีไซเคิลหรือการย่อยสลายทางชีวภาพของผลิตภณัฑ์ ซ่ึง Hsing-I Wang (2013) ก็ไดเ้สนอแนวคิด 
‚Internet of Things‛ (กฤตยษุ์พชั สารนอก และ ปณิตา วรรณพิรุณ, 2561) เพื่อสร้างวิทยาเขตสีเขียว (Green 
Campus) ข้ึนเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเร่ืองของการประหยดัพลังงาน โดยใช้
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองปรับอากาศ RFID และอุปกรณ์ ZigBee พร้อมดว้ยโมดูลอุณหภูมิท่ีถูกใชเ้พื่อสร้าง
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ซ่ึงผลงานท่ีได้จากการวิจัยได้แก่  1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
หอ้งปฏิบติัการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเปิดเฉพาะเม่ือมีความตอ้งการใชง้านและมีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) ระบบท่ีมีการตรวจสอบอยูเ่สมอเม่ือมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ใชง้านเปิดทิ้งไว ้3) เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ข้ึนเม่ืออุณหภูมิถึงระดบัท่ีก าหนดไวส่้งผลใหรั้กษาความเยน็ไวไ้ดดี้ข้ึนและประหยดัพลงังาน   
       3. การจดัการขยะ หมายถึง การบริหารจดัการและควบคุมขยะและการรีไซเคิลขยะภายใน
มหาวทิยาลยั รวมถึงการออกนโยบายการลดการใชก้ระดาษและพลาสติก  ซ่ึงการบริหารจดัการในดา้นน้ีจะ
ครอบคลุม 6 เร่ือง คือ 1) เร่ืองของโครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลยั  2) เร่ืองของ
โครงการรีไซเคิลขยะของมหาวิทยาลยั 3) เร่ืองของการจดัการขยะเป็นพิษ 4) เร่ืองของการบ าบดัของเสีย
อินทรีย ์5) เร่ืองของการบ าบดัของเสียอนินทรีย์ และ 6) เร่ืองของการก าจดัน ้ าเสีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Kay Hooi, K., and Hassan, F., and Che Mat, M. (2013) ท่ีไดพ้บวา่ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีแนวคิดในการบริหารจดัการและการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลดและใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลใช้ใหม่อีกคร้ัง เช่น E-Waste คือ ซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือท่ีเรียกวา่ WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment’s) ซ่ึงหมายถึง ซากเคร่ืองใชห้รือ
อุปกรณ์ท่ีใช้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กในการท างานท่ีไม่ไดต้ามมาตรฐาน (Off-spec) ลา้สมยัหรือ
หมดอายุการใชง้านแลว้จนตอ้งปลดระวาง ซ่ึงการใช้แนวคิดในการพฒันาระบบเทคโนโลยีเขา้มาจดัการรี
ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste Management System) น้ีประกอบดว้ยการท างาน 3 กระบวนการ คือ 1) 
การแยกช้ินส่วน 2) กระบวนการทางเคมี และ 3) กระบวนการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดของการรี
ไซเคิลช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะถูกควบคุมเร่ืองมลพิษท่ีประกอบดว้ย 1) ระบบดกัจบัฝุ่ นท่ีฟุ้งกระจายและ
น าไปบ าบดัก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 2) ระบบดักจบักรดท่ีฟุ้งกระจายแล้วท าให้บริสุทธ์ิ เพื่อใช้ใน
กระบวนการใหม่อีกคร้ัง และ 3) ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงน ้ าเสียท่ีถูกปล่อยออกมาจะถูกบ าบดัให้ไดคุ้ณภาพ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ I.S. ZEN., and Others 
(2014) ท่ีไดท้  าวิจยัในโครงการริเร่ิมการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) และ
สรุปผลการประยุกต์ใช้ความพยายามในการลดของเสียท่ีมีแนวทางซับซ้อนของมหาวิทยาลยั โดยเร่ิมจาก
ขั้นตอนแรก คือ ศึกษาท าความเขา้ใจกบัข้อมูลขยะมูลฝอยขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนท่ีสองคือ วิเคราะห์อย่าง
ละเอียดและหากลยุทธ์ท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น มี Green Office ใชแ้นวทางแบบบูรณาการแบบครบวงจร ซ่ึงใน
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ระหวา่งกระบวนการก็ไดใ้ชก้ลไกการระบุ Key Performance Indices (KPI) ร่วมดว้ย โดยในความพยายาม
ของการลดปริมาณขยะนั้นแสดงให้เห็นถึงมุมมองดา้นการพฒันาสังคมและพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
การมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงในตอนสุดทา้ยของการปฏิบติังานของส านกังานสีเขียว (Green Office) ท่ี
ไดท้  างานดา้นการลดของเสียก็ไดท้  าการสรุปผลงานจากการปฏิบติังานการลดขยะของมหาวิทยาลยัไดถึ้ง 
30% ในปี 2554 และเพิ่มเป็น 42% ในปี 2555 และ 58% ในปี พ.ศ. 2556  
       4. การจดัการน ้ า หมายถึง การมีแผนอนุรักษก์ารใชน้ ้ า การวางระบบท่อน ้ าภายในมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงการบริหารจดัการงานดา้นน้ีครอบคลุม 4 เร่ือง ดงัน้ี 1) เร่ืองของโครงการอนุรักษน์ ้ า 2) เร่ืองของโครงการ
น าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ 3) เร่ืองของการใชเ้คร่ืองใชห้รืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการใชน้ ้ า และ 4) เร่ืองการ
บริหารจดัการการบ าบดัน ้าท่ีใชแ้ลว้ ซ่ึงจากเร่ืองของการจดัการน ้ าน้ี Kay Hooi, K., and Hassan, F., and Che 
Mat, M. (2013) ไดก้ล่าวถึงระบบบ าบดัน ้าเสียก่อนท่ีจะถูกปล่อยออกไปสู่ภายนอกนั้นจะตอ้งถูกบ าบดัให้ได้
คุณภาพมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงทั้งน้ี กระบวนการขา้งตน้เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากภายนอก
องค์กร เช่น การบงัคบัใช้ของกฎหมาย การตรวจสอบและมีการควบคุมดูแลจากสังคม จากทอ้งถ่ินรอบๆ 
เป็นตน้  
       5. การจดัการระบบขนส่ง หมายถึง การบริหารจดัการดา้นการคมนาคมภายในสถาบนั เช่น การ
เก็บขอ้มูลจ านวนของรถยนตท่ี์เขา้มาในมหาวิทยาลยัต่อวนั การมีนโยบายท่ีส่งเสริมให้ใช้รถจกัรยานและ
ทางเดินเทา้ในมหาวิทยาลยั เป็นตน้ ในดา้นน้ีจะมีการบริหารจดัการครอบคลุม 8 เร่ือง คือ 1) เร่ืองการ
ควบคุมอตัราส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจกัรยานยนต์) ต่อประชากรในวิทยาเขต 2) เร่ืองการ
บริหารจดัการการบริการรถโดยสารประจ าทางของวิทยาเขตให้มีเพียงพอต่อประชากรภายในวิทยาเขต 3) 
เร่ืองการส่งเสริมใหมี้อตัราส่วนของการใชจ้กัรยานต่อประชากรในวิทยาเขต 4) การจดัและจ าแนกพื้นท่ีการ
ให้บริการการจอดรถ 5) มีการส่งเสริมริเร่ิมให้ลดการใชย้านพาหนะส่วนตวัในมหาวิทยาลยั 6) เร่ืองการลด
พื้นท่ีจอดรถส าหรับยานพาหนะส่วนตวัภายใน 3 ปี 7) เร่ืองการจดัให้มีบริการรถประจ าทางในวิทยาเขต 
และ 8) เร่ืองการมีนโยบายการใชจ้กัรยานและทางเดินเทา้ในมหาวิทยาลยั  ซ่ึง  Pascal Ravesteyn and Others 
(2014) ไดท้  าการวิจยัเพื่อน าเสนอแนวคิดของ Smart Green Campus ท่ีรวบรวมรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
การแบ่งปันทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและการใชอ้าคารและการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อ
การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานกบัการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงและการ
บรรยายทางเวบ็ ซ่ึงช่วยใหมี้ผูเ้รียนมีเวลามากข้ึนและมีอิสระ ลดการเดินทางไปท่ีวิทยาเขต เป็นการประหยดั
พลงังาน โดยสามารถตรวจสอบไดจ้ากระบบการจดัการอาคารพลงังาน ซ่ึงจะตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้
พลงังานของอาคารในมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง โดยแนวคิดแบบบูรณาการของ Smart Green Campus น้ีท  า
ใหก้ารเดินทางไปและกลบัจากมหาวทิยาลยัลดลง  
       6. การศึกษาและการวิจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน หมายถึง การบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและความย ัง่ยืนสู่การเรียนการสอน โดยมีจ านวนรายวิชาท่ีเก่ียวกับด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและความย ัง่ยืน และการท าวิจยัเพื่อเผยแพร่โดยมีจ านวนของทุนวิจยัและผลงานวิชาการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและความย ัง่ยืนเผยแพร่ออกจากสถาบนัการศึกษานั้น ซ่ึงการบริหารจดัการดา้นน้ีครอบคลุม 6 
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เร่ือง คือ 1) มีอตัราส่วนของหลกัสูตรความย ัง่ยนืต่อยอดรวมของหลกัสูตรทั้งหมด 2) มีอตัราส่วนของเงินทุน
วิจยัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่อทุนวิจยัทั้งหมด 3) มีหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวกบัความย ัง่ยืน 4) มีการจดังาน
นิทรรศการ งานแสดงท่ีเก่ียวกบัความย ั้งยืน 5) มีองคก์รนกัศึกษาท่ีท างานเก่ียวกบัความย ัง่ยืน และ 6) มีส่ือ
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัความย ัง่ยืนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โดย Abdullahi Bello and Others (2013) ไดว้ิจยัและ
พบวา่ กลุ่มนกัศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัส่วนมากมีระดบัความรู้ดา้น Green Computing ต ่ามาก 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Batlegang 2012  ( ) และ Dookhitram. et. al. (2012) ท่ีไดท้  าการศึกษาและพบวา่
ในกลุ่มนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปในบอสตนัและมอริเชียสมีความคลา้ยคลึงกนั คือ ไม่รู้เก่ียวกบัปัญหาเร่ือง
การสูญเสียพลงังานจากการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิต ประจ าวนัและไม่รู้วา่มีผลกระทบและสร้างปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในสังคมเอเชียส่วนใหญ่นั้นก็อาจจะยงัไม่ตระหนกัถึงเร่ืองน้ีดว้ยเช่นกนั 
 
สรุป  
     การพฒันามหาวิทยาลยัสีเขียวในรูปแบบของสถาบนัการศึกษาตามหลกัการ 3E s นั้นประกอบไป
ดว้ยหลกัการบริหารจดัการ 6 ดา้น ซ่ึงแต่ละดา้นประกอบไปดว้ยเร่ืองท่ีตอ้งบริหารจดัการ ดงัน้ี  

 1. งานสถานท่ีและสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ การบริหารจดัการพื้นท่ีเปิดโล่งต่อพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ี
วา่งต่อประชากรในวิทยาเขต พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีพนัธ์พืชปกคลุม พื้นท่ีส าหรับการดูดซบัและกกัเก็บน ้ า และ
การจดัสรรงบประมาณเพื่อความย ัง่ยนื 

 2. การจดัการพลังงานและการลดมลพิษ ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ประยกุตใ์ชง้านอาคารอจัฉริยะ การใชพ้ลงังานทดแทน การใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากร การผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าหมุนเวียนต่อการใชพ้ลงังาน การใชสี้เขียวของอาคาร การท าโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การจดัการอตัราส่วนของปริมาณคาร์บอนไดออกไซดต่์อประชากรในวทิยาเขต    

 3. การจดัการขยะ ไดแ้ก่ การจดัโครงการลดการใชก้ระดาษและพลาสติก การจดัการขยะเป็นพิษ 
การบ าบดัของเสียอินทรีย ์การบ าบดัของเสียอนินทรีย ์และการก าจดัน ้าเสีย  

 4. การจดัการน ้ า ไดแ้ก่ การจดัโครงการอนุรักษ์น ้ า โครงการบ าบดัน ้ าเสีย การใช้อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพในการใชน้ ้า การบริหารจดัการปริมาณน ้าท่ีมีการบ าบดัแลว้   

 5. การจดัการระบบขนส่ง ไดแ้ก่ การบริหารจดัการอตัราส่วนของยานพาหนะต่อประชากรใน
วิทยาเขต อตัราส่วนของการบริการรถโดยสารประจ าทางต่อประชากร อตัราส่วนของการใช้จกัรยานต่อ
ประชากร มีพื้นท่ีจอดรถ มีการริเร่ิมการลดการใชย้านพาหนะส่วนตวั มีการลดพื้นท่ีจอดรถส่วนตวัภายใน 3 
ปี มีบริการรถประจ าทาง มีนโยบายการใชจ้กัรยานและทางเดินเทา้ในมหาวทิยาลยั   
   6. การศึกษาและการวิจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน ไดแ้ก่ มีอตัราส่วนของ
หลกัสูตรย ัง่ยนืต่อยอดรวมของหลกัสูตรทั้งหมด มีอตัราส่วนของเงินทุนวจิยัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่อทุนวิจยั
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ทั้งหมด มีหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความย ัง่ยืน มีการจดังานนิทรรศการ งานแสดงท่ีเก่ียวกบัความ
ย ัง่ยนื มีองคก์รนกัศึกษาท่ีท างานเก่ียวกบัความย ัง่ยนื มีส่ือเวบ็ไซตเ์ผยแพร่เก่ียวกบัความย ัง่ยนื 
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การบริหารจัดการศึกษา “ส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” 
 

ไพศาล ปันแดน 
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา, ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ 

 
บทน า 

 ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) มีความสัมพนัธ์ต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม เพราะส่ิงแวดลอ้ม 
คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม มีอิทธิพล
เก่ียวโยงถึงกนั เป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั เอ้ือต่อปัจจยัการเป็นอยูข่องมนุษย ์ทั้งในดา้นอาหาร 
ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม พลังงาน ความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สิน และความสะดวกสบาย 
ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหน่ึงอย่างหลีกเล่ียงมิได้ ส่ิงแวดล้อม
(Environmental) เป็นวงจรและวฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้งระบบ นอกเหนือจากปัจจยัดงักล่าวแลว้ มนุษยย์งั
ใชท้รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มสร้างวฒันธรรมของตนเอง ตั้งแต่เร่ืองความเช่ือ การกิน การแต่งกาย 
วิถีชีวิต การตั้งถ่ินฐาน สถาปัตยกรรม ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น ภาษา เป็นตน้ ลกัษณะทางวฒันธรรมเหล่าน้ี
ช้ีให้เห็นว่า  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อกนั ต่างตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั (Interdependence) 
การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเพิ่มข้ึนของประชากรอย่าง
รวดเร็ว ไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมากมาย โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีอยู่อย่าง
จ ากดัในโลก ถูกใชแ้ละถูกท าลายเส่ือมโทรม ลงเร่ือย ๆ อนัไดแ้ก่ ป่าไม ้สัตวป่์า  สัตวน์ ้ า ดิน หิน แร่ น ้ า เป็น
ตน้ และนอกจากน้ียงัมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง ไดแ้ก่ น ้ าท่วม ความแห้งแลง้ ดินเส่ือมโทรม คุณภาพ
น ้ าเส่ือมโทรม การปนเป้ือนของฝุ่ นละออง และก๊าซพิษในอากาศ เป็นตน้ ซ่ึงลว้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากร ทั้งทางดา้นสุขภาพอนามยั เศรษฐกิจ และสังคม  
 สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลก ไดส้ร้างความตึงเครียดและบีบบงัคบัให้ประเทศทัว่โลก ได้
หันมาให้ความส าคญัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั  ในปี พ.ศ. 2518 องค์การยูเนสโก ได้จดัให้มีการ
ประชุมปฏิบติัการส่ิงแวดล้อมศึกษานานาชาติข้ึน ท่ีกรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย และได้ประกาศ
ปฏิญญาสากลเบลเกรด (Belgrade Charter) ก าหนดเป้าหมายของส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environmental Goal) 
ไวว้า่ “เพื่อพฒันาประชากรให้ตระหนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและพร้อมท่ีจะท างานทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  และ
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ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย” (UNESCO, 1976) ต่อมา ในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการประชุม
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาในแต่ละภูมิภาคของโลก (The Regional Meeting on Environmental Education) ท่ีเมือง  
ทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศรัสเซีย ผลการประชุมไดเ้นน้บทบาทของ “การให้การศึกษาแก่ประชาชน” เพื่อการ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของโลก และยงัได้วางแนวทางหลักในการจัดการศึกษาข้ึน ซ่ึงถือได้ว่าเป็น 
“หลกัการของส่ิงแวดลอ้มศึกษา” ท่ียึดถือกนัมาจนถึงปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2535 มีการจดัประชุมท่ีเมืองริโอ
เดอจาเนโร ประเทศบราซิล วา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ผลการประชุมไดอ้นุมติัแผนปฏิบติัการ ท่ี 21 
หรือท่ีเรียกว่า Agenda 21 ซ่ึงเป็นแผนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และไดใ้ห้ความส าคญักบั “ส่ิงแวดล้อมศึกษา 
(Environmental Education)” และการพฒันาการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลให้ประเทศต่าง ๆ ให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาอยา่งจริงจงั และกวา้งขวางยิ่งข้ึน (วินยั วีระวฒันานนท,์ 
2546)  
 

ส่ิงแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)  
 หมายถึง  การศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัเรา ทั้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
และส่ิงแวดล้อมทางสังคม  ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้คนเห็นถึงคุณค่าเกิดความตระหนกั และ
เขา้ถึงการอยูร่่วมกนัของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดว้ยการให้โอกาสทุกคน
พฒันาความรู้ เจตคติ ทกัษะการรู้จกัตดัสินใจเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม เพื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน 
 

ส่ิงแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย (Environmental in Thailand) 
 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ได้ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นในการท่ีจะร่วมกัน
แก้ปัญหาในทุกรัฐบาล โดยมีประเด็นส าคัญของปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม มีผลเกิดจากพฤติกรรมของ
ประชาชน สาเหตุใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติและค่านิยมท่ีถูกตอ้งต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย
รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มเพื่อสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยพุ่งเป้าไปท่ีการพฒันา
คุณภาพของประชาชน (Living Quality of people)  โดยการสร้างองคค์วามรู้ “การจดัการศึกษา” โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญั คือ ปลูกฝังเจตคติ ความเช่ือ การปฏิบติัตน ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และไดร้ะบุไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57(2) และมาตรา 58   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาวท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางใน
การพฒันาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่
12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงไดจ้ดัท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 3 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นสังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) และ
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ส่ิงแวดล้อม (Environmental) โดยการพฒันาในทุกมิติจะตอ้งเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนั รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 การให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุก
ภาคส่วน โดยการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นอกจากน้ี ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ไดก้  าหนดเป้าประสงคส์ าคญั คือ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในทุกระดบั 
เพื่อใหป้ระเทศมีการพฒันา   ท่ีสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยยุทธศาสตร์ท่ี 5 ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ    ไดก้  าหนดใหก้ารจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ให้ความส าคญักบัการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทศันคติ ค่านิยม วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
 เราจะเห็นไดว้า่ การแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้ล็งเป้าไปท่ี “การจัดการศึกษา” แลว้นกัการศึกษา
จะจดักิจกรรมการเรียนรู้ “ส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environmental Education)” ในโรงเรียนไดอ้ยา่งไร เพื่อสร้าง
องคค์วามรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคติ และแรงจูงใจต่าง ๆ ให้แก่นกัเรียนเพื่อพฒันาประชาชนตระหนกัใน
เร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน เพราะ “การศึกษา” เป็นกระบวนการท่ีท าให้มนุษยส์ามารถเขา้ถึงศกัยภาพ
ของตนเองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ การศึกษายงัเป็นปัจจยัท่ีจะท าใหป้ระชาชนบรรลุถึงความส าเร็จในเป้าหมายชีวิต 
มีจิตส านึก มีความตระหนัก มีทักษะต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิต นอกจากน้ี การศึกษา ยงัเป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีพึงปรารถนา  
 

บทบาทโรงเรียนกบัการพฒันา “ส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน สู่การพฒันาที่ยัง่ยนื” 
 โรงเรียน ถือเป็นสถาบันทางการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ“การจัดการเรียนรู้ (Learning 
Management)” ให้กบันกัเรียน การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้มนุษยส์ามารถเขา้ถึงศกัยภาพของเขาได้
อย่างสมบูรณ์ การศึกษายงัเป็นปัจจยัท่ีจะท าให้มนุษยบ์รรลุถึงความส าเร็จ มีจิตส านึก มีความตระหนกั มี
ทกัษะ นอกจากน้ี การศึกษา ยงัเป็นกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล (Behavior Modification) 
ให้เป็นไปในแนวทางท่ีพึงปรารถนา ดงันั้น โรงเรียนจึงตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาเพื่อวางรากฐานให้ผูเ้รียนน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
กับส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม และสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีก าลังเกิดข้ึน ทั้งใน
ประเทศไทย และประเทศทัว่โลก จนเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัและห่วงใยถึงปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่านิยม เจตคติ และแรงจูงใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการป้องกนั และปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ให้ดีข้ึน เน่ืองจาก ส่ิงแวดลอ้มศึกษาครอบคลุมหลายมิติ ทั้งมิติทางทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางสังคมและ
วฒันธรรม มิติทางความเช่ือและจิตวญิญาณ มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางเทคโนโลยี  นกัเรียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานถือเป็นเยาวชนท่ีตอ้งให้ความส าคญัในการพฒันาเพื่อให้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีศกัยภาพและเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีจะอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในอนาคต โรงเรียนจึงตอ้งปลูกฝังให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
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ความส าคญัและคุณค่าของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    อนัจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเติบโตไปเป็นบุคคลท่ีมี
ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในอนาคต (อดิศกัด์ิ  สิงห์สีโว, 2554) 
  

ผู้บริหารโรงเรียนกบัการบริหารจัดการศึกษา “ส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน” 
 เป้าหมายโดยรวมของการจดัการเรียนรู้ “ส่ิงแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)”   ใน
โรงเรียน คือ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจถึงการพึ่งพาอาศยักนัของส่ิงมีชีวิตในโลก มุ่งพฒันาผูเ้รียนได้
ตระหนกั (Awareness) ถึงความส าคญัของปัจจยัทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นการเสริมสร้างหรือชะลอการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีเจตคติ (Attitudes) และ
การตดัสินใจในวถีิชีวติของตนเอง สามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ และมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะชีวิตดว้ยการลงมือปฏิบติัเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดีกวา่ (Action for better environment) 
(ไพศาล ปันแดน, 2555) 
 การพฒันาโรงเรียนเพื่อกา้วไปสู่ “การเป็นโรงเรียนท่ีมีการบริหารจดัการศึกษา “ส่ิงแวดลอ้มศึกษา
ในโรงเรียน สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” (Environmental Education in Schools for Sustainable Development) 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องเป็นผู ้ท่ีมีสมรรถนะและขีดความสามารถในเชิงการบริหารจดัการ”(Performance 
Organization of Managerial) เพราะการพฒันาโรงเรียนให้ไปสู่เป้าตามอุดมคติหรือความคาดหวงั ตอ้งเกิด
จากอุดมการณ์และความมุ่งมัน่ตั้งใจ การจุดประกายเป้าหมายและความฝันร่วมกนัระหวา่ง ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตอ้ง “สร้างอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกนั    (Political ideology and Goal)” 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งทุ่มเทเอาจริงเอาจงักบังาน ตอ้งเอาใจใส่ เอาจริงเอาจงักบัทีมงาน ตอ้งสร้างเครือข่าย
การท างาน และ ตอ้งปลุกเร้าให้บุคลากรต่ืนตวัในการท างานตลอดเวลา เพราะโรงเรียนจะต ่า จะคงท่ี หรือ
เป็นโรงเรียนชั้นน า ล้วนข้ึนอยู่กับการบริหารจดัการของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งส้ิน ในการบริหารจดัการ 
“ส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน” ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องแสวงหาจุดเน้นของการสร้างความท้าทายร่วม 
(collective challenge) เพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจดัการท่ีจะพาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ “ส่ิงแวดลอ้มศึกษา(Environmental Education)” สู่ผูเ้รียนในโรงเรียนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

การสร้างความท้าทายร่วม (collective challenge)  
 ผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งแสวงหาแนวทางการสร้างความทา้ทายร่วม (collective challenge)  ระหวา่ง
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อท าให้การบริหารจดัการศึกษา 
“ส่ิงแวดลอ้มศึกษาในโรงเรียนสู่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” ดงัน้ี 
 1. สร้างทีมงาน (ครู และบุคลากรทางการศึกษา) ท างานอย่างมืออาชีพ ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และ ท างานอยา่งมีประสิทธิผล  ซ่ึงอธิบายความหมายได ้ดงัน้ี  
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  มืออาชีพ หมายถึง การท างานท่ีสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วส่งผล
ใหอ้งคก์ร มีความสามารถในการแข่งขนัและสามารถปรับรูปแบบการท างานไดต้ลอดเวลา   
  การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานท่ีใช้ทรัพยากรน้อย แต่ได้ผลผลิตหรือ
ผลงานมากกวา่ 
  ประสิทธิผล หมายถึง การท างานไดผ้ลตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีวางไว ้
 2. ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม ค่านิยมใหม่ให้ทนัยุคสมยั ตามบริบทของการเปล่ียนแปลง
ของสังคม และโลก 
 3. การสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากรทั้งภายในภายนอกโรงเรียนทุกระดบั ดว้ยกิจกรรม   ท่ี
หลากหลาย สร้างความรักสามคัคี มีความเป็นเอกภาพ และช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
 4 เนน้การปฏิบติังานเชิงรุก ดว้ยยุทธศาสตร์การบริหารงานเชิงระบบ เป้าหมาย คือ คุณภาพผูเ้รียน
ใน 3 ทกัษะ คือทกัษะวิชาการ ทกัษะวิชาชีพ ทกัษะชีวิต ควบคู่ไปกับการมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความ
ตระหนกั เกิดเจตคติ (Attitudes) และการลงมือปฏิบติัเพื่อเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 5. พฒันาโรงเรียนให้เป็นตน้แบบของการจดัการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดลอ้มศึกษา โดยกระบวนสร้าง
เครือข่ายและความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 6. เนน้การพฒันาเชิงปฏิบติัการ สร้างและเปิดโลกทศัน์มุมมองท่ีหลากหลาย การคิดเชิงระบบ  การ
คิดนอกกรอบ (หลากหลายวธีิปฏิบติัแต่เป้าหมายเดียวกนั) 
 

สมรรถนะหลกั (Competency) ของผู้บริหารโรงเรียน  
 สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา “ส่ิงแวดลอ้มศึกษา
ในโรงเรียน” ประกอบดว้ย 
  1. การบริหารคน (Human  Resource  Management) ไดแ้ก่ การปรับตวั, ความยืดหยุน่, ทกัษะ
การส่ือสาร, การถ่ายทอดความคิด,  การโนม้นา้ว, การน าเสนอ, การประสานสัมพนัธ์ 
  2. ความรอบรู้ในการบริหาร (Business Acumen) ไดแ้ก่ การบริหารการเปล่ียนแปลง, การมีจิตมุ่ง
บริการ, การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
  3. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result-based  Management) ไดแ้ก่ ส านึกในบทบาท หนา้ท่ี 
มุ่งมัน่ ตั้งใจ, การท างานบรรลุผลสัมฤทธ์ิ (ตามแผน/เป้าหมาย), การบริหารทรัพยากร (สมดุลเช่ือมโยง : คน 
เงิน วสัดุอุปกรณ์ การจดัการ เทคโนโลย ีเวลา) 
  4. การบริหารงานมืออาชีพ (Professional  Management) ไดแ้ก่ สร้างเอกลกัษณ์, กลา้ตดัสินใจ, การ
คิดเชิงกลยทุธ์, ภาวะผูน้ า 
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บทสรุป 
                 ส่ิงแวดลอ้มศึกษา เป็น “เคร่ืองมือ” ท่ีส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยอาศยั
กระบวนการทางการศึกษา เป้าหมายและหลักการของส่ิงแวดล้อมศึกษา คือ การพฒันาคุณภาพของ
ประชากรโลก โรงเรียน จึงมีบทบาทส าคญัในการสร้างองคค์วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั
ผูเ้รียน ต้องฝึกทักษะชีวิตให้เกิดในตัวผูเ้รียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการ
สังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา โดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจ ความตระหนกั มีเจตคติ และค่านิยมดีต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหารโรงเรียนยุคใหม่ ตอ้งตีโจทยใ์ห้
แตก (Hit the Point) ยืดหยุน่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา (Dynamic) มีพลงักระฉบักระเฉง (Lively)  และกลา้คิด 
กลา้ท า กลา้น าการเปล่ียนแปลง (dare to think dare to do and dare to change) เพื่อให้สามารถตอบโจทยต์าม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ท่ีมีเป้าประสงค์ส าคญั คือ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในทุกระดบั 
เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัการศึกษาในยุค Thailand 4.0 
ตอ้งเน้นไปท่ีเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมให้ความส าคญักับการสร้างจิตส านึก 
ปลูกฝังทศันคติ ค่านิยม วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
โรงเรียนฐานส าคญัพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน การวจิยั และพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความรู้และความตระหนกัถึงความส าคญัของการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม จุดเด่นของส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา การจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มศึกษาในโรงเรียน จึง
ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพียงแต่ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตอ้งเป็น“ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุดในโรงเรียน” เพื่อให้เป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียน 
และตอ้งประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหม้ากท่ีสุด 
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