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ก�ำหนดการตีพิมพ์
ปีละ 3 ฉบับ
ขอบเขตวารสาร
วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติทผี่ า่ นการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล
		
TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563 - 2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับ
		
ปริญญาโท-เอก นักวิจยั จากหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ สูส่ าธารณชน รวมทัง้ หน่วยงานอืน่ ๆ ได้นำ�
		
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		
รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่
		
ปีละ 3 ฉบับ
			
ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)
จ�ำนวน 20 บทความ
			
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) จ�ำนวน 20 บทความ
			
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
		
โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)
		
ในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review
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วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณาจารย์ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจำ�นวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 15
ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2564 (มกราคม - เมษายน) ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัย
รำ�ไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสาร
ได้ดำ�เนินการเผยแพร่วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำ�ทุก
4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2
(พ.ศ.2563 - 2567) และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้
กองบรรณาธิ ก ารขอขอบคุ ณ ผู้ เขี ย นทุ ก ท่ า นที่ ส่ ง บทความวิ จั ย มาให้ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง และ
อขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัย
รำ�ไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2564 (มกราคม - เมษายน) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://tci-thaijo.org/
index.php/RRBR/index ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะดำ�เนินการรวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย
อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามเพศ
อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท�ำงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จ�ำนวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
2) การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท�ำงาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ
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The objectives of this research were to : 1) study the Academic Administration of Bangkhuntiensuksa
School, Bangkhuntien District office, Bangkok Metropolitan Administration 2) These are the opinion regarding on
of administration of Bangkhuntiensuksa School, teachers of Bangkhuntien District Office, Bangkok Metropolitan
Administration. The population of this study consisted of 120 teachers at Bangkhuntiensuksa School. Five - rating
scale questionnaire was used as the research instrument. Data were analyzed by statistics : percentage, mean
and standard deviation.
The results of this research indicated as follow : 1) The participative administration of on academic work
of Bangkhuntiensuksa School, in the overall aspects was at high level. When individual aspect were considered,
Academic Planning was the highest mean score, followed by evelopment of the school Curriculum, and the
development and encourage learning had lowest mean score. 2) In line with this, we classified by gender,
age, education and work experiences. Generally, our respondents are female ages 41-50. And has degree in
education and work experiences about 11-15 years.
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ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
รวมทั้งการเมืองการปกครอง ทุกประเทศจึงเกิดการแข่งขันกัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
และยืนหยัดอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง ทุกฝ่ายจึงต้องตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ในการพั ฒ นา โดยเฉพาะการพั ฒ นาคน ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง หากพลเมืองมีคุณภาพประเทศนั้นก็จะเจริญ
ก้าวหน้า แต่การทีค่ นจะมีคณ
ุ ภาพเพียงใดต้องขึน้ อยูก่ บั ประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาโดยภาครัฐควรเห็นความส�ำคัญของการจัด
การศึกษา จึงได้กำ� หนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี
คนเก่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 6)
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่มีความส�ำคัญส�ำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา
และเป็นเครื่องชี้วัดความส�ำเร็จและความสามารถของผู้บริหาร
การบริหารงานวิชาการประกอบด้วยงานหลายอย่าง สิ่งส�ำคัญของ
งานด้านวิชาการ คือ งานหลักสูตร เป็นตัวงานก�ำกับด้านวิชาการ
ซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ความสามารถของผู ้ น� ำ ในแต่ ล ะสถานศึ ก ษาจึ ง มี
ความแตกต่างกันไป และการจัดแนวทางการศึกษาจึงขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์
รวมทั้ ง ผู ้ เรี ย น งานวิ ช าการเป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของโรงเรี ย น และ
งานด้านอืน่ ๆ ซึง่ เป็นองค์ประกอบทีท่ ำ� ให้สถานศึกษาด�ำเนินไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก คนจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ในการเป็นผูน้ ำ� ครูในด้านงานวิชาการ เพราะหน้าทีข่ องโรงเรียนทุกแห่ง
คือ ให้ความรู้นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท�ำงานร่วมกับครู
ให้ค�ำแนะน�ำ และประสานงานให้ครูทุกคนท�ำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิชาการจึงเป็นงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษานั้นจะเป็นประเภทใดรัฐบาลหรือ
เอกชน มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จาก
ผลงานด้านวิชาการ เนือ่ งจากงานด้านวิชาการเกีย่ วข้องกับหลักสูตร
ส่วนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของสถานศึกษา
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็อยู่ที่ลักษณะของงาน
นั้น ๆ กล่าวได้ว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา
เพราะจุดมุง่ หมายของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ
ขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น (ธริศร เทียบปาน, 2557 : 8)
ปั จ จุ บั น โลกไม่ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง อยู ่ กั บ ที่ แ ต่ พ ร้ อ มที่ จ ะ
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาและทีย่ งิ่ ส�ำคัญคือบุคลากรทางการศึกษา
ต้องสนใจใฝ่รู้มีความรักที่จะเรียนรู้และมีความพร้อมที่จะแสวงหา
ความรู้ ความหวังของการพัฒนาการศึกษาก็จะเกิดขึน้ ดังนัน้ เราต้อง

ช่ ว ยกั น พั ฒ นาโอกาสและคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให้กำ� ลังใจ ส่งเสริมให้มกี ารท�ำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตามความส�ำคัญ
ในการมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความราบรืน่
การบริหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและการตัดสินใจในการบริหาร
มีคุณภาพดีขึ้น เพราะเป็นการตัดสินใจของบุคคลหลายฝ่าย รวมทั้ง
การสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับอุปสรรคในการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม คือ ค่านิยมองค์กร ประเพณี คุณภาพของครู รวมทั้ง
ผูบ้ ริหารเองทีข่ ดั ขวางการใช้การบริหารแบบมีสว่ นร่วม ปัจจุบนั เป็น
ที่ยอมรับกันว่าความส�ำเร็จของผู้บริหารในภาครัฐและเอกชนมิได้
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความรู้
ความช�ำนาญและความร่วมมือจากผู้ตาม ประกอบด้วย ครูอาจารย์
ลูกจ้างประจ�ำ ฉะนั้นการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของผู้ตามจึง
เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน การจะท�ำให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั แิ ละสนับสนุนให้การด�ำเนินงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นกุญแจหรือหัวใจของการท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2550 : 23) การจัดการ
ศึ ก ษาของประเทศไทยที่ ผ ่ า นมาไม่ ป ระสบผลส� ำเร็ จ เท่ า ที่ ค วร
เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้กระจายอ�ำนาจทางการศึกษาให้กับ
ส่วนท้องถิ่นได้บริหารเองแม้แต่น้อย จึงท�ำให้ความรับผิดชอบต่อ
การศึกษาของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นไม่มากนัก รวมทั้งท�ำให้
ประชาชนมองไม่เห็นความส�ำคัญของการศึกษา ทัง้ ยังเป็นสาเหตุให้
ผูบ้ ริหารการศึกษากลายเป็นคนทีไ่ ม่มคี วามคิดและความรับผิดชอบ
ต่ อ การศึ ก ษาที่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องตนเองเมื่ อ การบริ ห ารการศึกษา
ถูกรวมอ�ำนาจไว้ยังส่วนกลางเช่นนี้ ส่วนย่อย ๆ โครงการศึกษา
ต้ อ งด� ำ เนิ น การตามการสั่ ง การ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า
เกิดการซ�้ำซ้อน ผู้บริหารเป็นเพียงนักปฏิบัติ ไม่มีอิสระในการคิด
การปฏิบตั ิ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามค�ำสัง่ และนโยบายของทางราชการ
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว จึ ง เป็ น สาเหตุ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาของประเทศไทย
ไม่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ตามความต้ อ งการของสั ง คม (เจริ ญ ผล
สุวรรณโชติ, 2544 : 275) ดังนั้นในการบริหารการศึกษาจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ต้องกระจายอ�ำนาจให้กบั โรงเรียนและประชาชน ได้รว่ มคิด
ร่วมกันระดมทรัพยากรมาจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า สนองต่อ
ความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ได้รบั การประเมินภายนอก
จากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ก�ำหนด จากผลด�ำเนินงานตามวิสัยทัศน์
ในการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนนั้น จึงเห็น
ความส�ำคัญในการบริหารงานทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการด�ำเนินงานด้านวิชาการโดยภาพรวมยังมีปัญหา เช่น
การมีส่วนร่วมในการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การเข้าใจสภาพปัญหาการด�ำเนินงาน

รำไ

บทน�ำ

วิชิดา แย้มศรี, พัชรา เดชโฮม
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ตัวแปรตาม
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
1. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
3. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

ลัยร
า

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคลของครู
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ประสบการณ์ท�ำงาน

ชภัฏ

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการแบบมีสว่ นร่วม
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�ำนักงานเขต
บางขุ น เที ย น สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จ� ำ แนกตามเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท�ำงาน

ผู้วิจัยก�ำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ประกอบด้วย
2 แนวคิด คือ แนวคิดการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ม าจากการสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ของค� ำ รณ แจ้ ง เปี ย
(2557 : 33) ธีระ รุญเจริญ (2550 :162-163) กระทรวงศึกษาธิการ
(2546 : 33-38) และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543 : 24)
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ
2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และ
5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของครูที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์
ท�ำงาน ดังแสดงในภาพประกอบ 1

พพ
รรณ
ี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

กรอบแนวคิดของการวิจัย

รำไ

ด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (โรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา, 2560: 117) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ซึง่ ถือว่าเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญส่วนหนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้ดำ� เนินการของ
สถานศึ ก ษาบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
พัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�ำนักงาน
เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

มห
าว

ิทยา

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
จ�ำนวน 120 คน
		 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา
2561 จ�ำนวน 109 คน ได้มาโดยวิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท
ดังนี้
		 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของครู
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ท�ำงาน
		 2.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
วิชิดา แย้มศรี, พัชรา เดชโฮม

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
		 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
จ�ำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท�ำงาน
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List)
		 ตอนที่ 2 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรี ย นบางขุ น เที ย นศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานเขตบางขุ น เที ย น
สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร 1) ด้ า นการวางแผนงานด้ า นวิ ช าการ
มี 10 ข้อ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มี 10 ข้อ
3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี 10 ข้อ 4) ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ มี 10 ข้อ และ 5) ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ มี 10 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929
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พพ
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		 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตาม
เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทำ� งาน โดยการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ด้วยการทดสอบที (t-test)

สรุปผลและอภิปรายผล

รำไ

1. สรุปผลการวิจัย
		 1.1 ผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการแบบ
มีสว่ นร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ
มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมา คื อ ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษา และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้มีค่า
เฉลี่ยต�่ำสุด โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแต่ละด้านดังนี้
			 1.1.1 ด้ า นการวางแผนงานด้ า นวิ ช าการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท�ำการวัดผลและประเมิน
ผลงานวิชาการทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารได้มี
การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารงานวิชาการแบบมีสว่ นร่วม
ไว้ทุกครั้งและผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท�ำปฏิทิน
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ก� ำ หนดระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ส่วนผู้บริหารได้มีการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนงานด้านวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมสม�่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
			 1.1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูมสี ว่ นร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม
ในการก� ำ หนดเป้ า หมายและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
สถานศึกษา ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คม
ชุมชนและท้องถิ่น และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
			 1.1.3 ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นากระบวนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารจัดให้ครูมีการประเมินและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ส่วนผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครู
มีการจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีค่า
เฉลี่ยต�่ำสุด		

มห
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ลัยร
า

ชภัฏ

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวบข้อมูล
ตามขั้นตอนดังนี้
		 1. น�ำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือจากผู้อ�ำนวยการ
โรงเรี ย นบางขุ น เที ย นศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานเขตบางขุ น เที ย น
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่ ครูโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 120 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
		 2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 15
มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองจ�ำนวน 120 ฉบับ และเก็บกลับคืนมา 109 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 91
		 3. น�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลขั้นตอนดังนี้
		 1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท�ำงาน
โดยใช้ค่าร้อยละ
		 2. วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการแบบมีสว่ นร่วม
ของโรงเรี ย นบางขุ น เที ย นศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานเขตบางขุ น เที ย น
สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงาน
ด้ า นวิ ช าการ 2) ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา
3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนาระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพ และ 5) ด้ า นการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ มี
แหล่งเรียนรู้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:
103)
		 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความต้องการ
อยู่ในระดับมากที่สุด
		 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก
		 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความต้องการ
อยู่ในระดับปานกลาง
		 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความต้องการ
อยู่ในระดับน้อย
		 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความต้องการ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย
ทีโ่ รงเรียนก�ำหนด ครูจดั การเรียนรูใ้ ห้เป็นไปตามศักยภาพของผูเ้ รียน
เป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องโรงเรี ย นที่ ว ่ า นั ก เรี ย นดี มี คุ ณ ธรรม
เลิศล�้ำวิชาการ ครูเชี่ยวชาญการสอน มุ่งพัฒนาความรู้คู่เทคโนโลยี
มากมี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ผู ้ บ ริ ห ารจั ด การด้ ว ยหลั ก ธรรมมาภิ บ าล
สานสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนร่ ว มพั ฒ นา ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไทยก้ า วไกล
สู่อาเซียน และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
มี ก ารออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสมกั บ ผู ้ เรี ย น โดยมี
การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใน
ปัญหาเป็นหลัก เน้นกระบวนการสอนแบบโครงงาน และเน้นเรื่อง
การอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ของธรรมรส โชติ กุ ญ ชร (2540 : 228) กล่ า วว่ า
การบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มมี ค วามส� ำ คั ญ ดั ง นี้ 1) การบริห าร
แบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้บริหารและหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเชิงคาดหวังว่า 1.1) เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ
ทางการบริหารให้ดีขึ้น 1.2) เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของ
บุคลากรให้ดีขึ้น 1.3) เพิ่มขวัญและความพอใจในการท�ำงานแก่
บุคลากรดีขึ้น 1.4) ช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อความต้องการของ
สภาพแวดล้อมได้ดขี นึ้ 2) การบริหารแบบมีสว่ นร่วมช่วยในการเพิม่
ประสิทธิภาพการท�ำงานขององค์การ โดยการปฏิบัติงานและขวัญ
ของแต่ละคน 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมสนองความต้องการ
ทางจิตใจตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow และ Herzberg
เพราะการตอบสนองโดยวิธีการต่าง ๆ นั้นยังขาดการตอบสนอง
การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิ่งจูงใจที่แท้จริง ดังนั้นโอกาสการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจถือเป็นการตอบสนองความต้องการความสมหวัง
ความเชื่ อ ถื อ ตนเอง อั น เป็ น ความต้ อ งการสู ง สุ ด ของมนุ ษ ย์ ไ ด้
4) การบริหารโดยมีส่วนร่วมสามารถคลี่คลายข้อขัดแย้งระหว่าง
ความต้องการของแต่ละบุคคล และความคาดหวังขององค์กร
เพราะการให้โอกาสแก่บุคคลในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
องค์การ พวกเขาจะสามารถควบคุมการท�ำงานของพวกเขาเองได้
ในการทีจ่ ะใช้ความสามารถและสร้างความส�ำเร็จได้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุทธิรา เกษมราษฎร์ (2559) เรื่อง การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 4 สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า
1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนใน
กลุ่มบางละมุง 4 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับคะแนน
เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล
ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

			 1.1.4 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการการจัดระบบบริหาร
โครงสร้างสถานศึกษาตอบสนองต่อการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี ส ่ ว นร่ ว มในด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาการ
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้ครู
มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
			 1.1.5 ด้ า นการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ มี
แหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.30) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ส�ำหรับการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของ
ผู ้ เรี ย นและผู ้ บ ริ ห ารได้ จั ด ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม อบรม ศึ ก ษาดู ง าน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครู
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น
ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด
		 1.2 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู โรงเรี ย นบางขุ น เที ย นศึ ก ษา โดยส่ ว นใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
และมี ป ระสบการณ์ ก ารท� ำ งาน 11-15 ปี มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ
2. อภิปรายผลการวิจัย
		 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการแบบ
มีสว่ นร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน
สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า โดยรวมทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา 3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และ 5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาได้ดำ� เนินการบริหารงานวิชาการลักษณะ
กิ จ กรรมหรื อ กระบวนการบริ ห ารงานด้ า นวิ ช าการที่ เ กิ ด จาก
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา ที่จะ
ปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกัน ทุกคน
มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ มีส่วนร่วมวางแผน มีส่วนร่วม
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมปฏิบัติการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล
และมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา สถานศึกษามีกระบวนการ
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ของตนเองและพั ฒ นาได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ และสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของไกรษร สุ่ยหล้า (2561) เรื่อง แนวทางการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่พบว่า
ในภาพรวมการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีสภาพผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยรายด้านเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่ำได้ดังนี้
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ การวั ด ผล
ประเมินผลและการเทียบโอนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 		
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า โดยรวมอยูใ่ น
ระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู ้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู พั ฒ นา
กระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จั ด ให้ ค รู มี ก ารประเมิ น และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ มีการจัดหาหรือผลิตสือ่ ทีห่ ลากหลาย
เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนให้มีการนิเทศการสอนเพื่อ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542: 23) 1) การจัดเนือ้ หาสาระ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ หรือความถนัดของผู้เรียน
2) การฝึกทักษะกระบวนการคิดการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์
ความรู ้ ม าใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไขปั ญ หา 3) การจั ด กิ จ กรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็น รวมทั้งรัก
การอ่าน 4) การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม รวมทั้งคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ไ ว้ ใ นทุ ก วิ ช า 5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ส อน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอน
6) การอ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ซึง่ ผูส้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสือ่ การเรียนการสอน
7) การจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทกุ สถานทีแ่ ละทุกเวลา ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของระวี จันทะนาม (2557) เรื่อง รูปแบบการบริหาร
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง
ที่พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลในโรงเรี ย นขนาดกลาง ได้ มี ก ารด�ำ เนิ น การในด้ า น
การพัฒนาหลักสูตรและการน�ำหลักสูตรไปใช้ การพัฒนากระบวน
การเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวางแผนและการส่งเสริมทางวิชาการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผล ส่วนปัญหาการบริหารงาน
วิ ช าการแบบมี ส ่ ว นร่ ว มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในโรงเรี ย นขนาดกลาง
จากผลการศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหา 1) ด้านการขาดปัจจัยพื้นฐาน
ที่จ�ำเป็นในการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านระบบงาน ภาระงาน
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ส่วนผลการวิจยั เมือ่ พิจารณารายด้าน ผูว้ จิ ยั อภิปรายผล
ในแต่ละด้านดังนี้
ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู ้ บ ริ ห ารได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ มี
กระบวนการที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องชี้แนวทางการปฏิบัติงาน
ในอนาคต มีการก�ำหนดแนวทางการวางแผน ก�ำหนดนโยบาย
ก�ำหนดเป้าหมาย มีการจัดท�ำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดท�ำหลักสูตร
เพื่อก�ำหนดแนวทางในการสอนและจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
มีการวัดและประเมินผลการงานด้านวิชาการ ตลอดจนมีการเผยแพร่
งานวิชาการ การวางแผนงานด้านวิชาการเพื่อกิจกรรมที่จะต้อง
ปฏิบตั กิ อ่ นหลังให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิภาดา คุปตานนท์ (2544 : 34) ได้ให้
ความส�ำคัญของการวางแผนไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการที่มี
ความส�ำคัญอย่างมากต่อการบริหารงาน การวางแผนนอกจาก
จะช่วยให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้ว การวางแผนยังช่วย
ผู้บริหารในการก�ำหนดเป้าหมาย ชี้ให้เห็นถึงอนาคตขององค์การ
และช่วยก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานอีกด้วย และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกาญจนา เจือบุญ (2557) เรื่อง การมีส่วนร่วม
การบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยการ
มี ส ่ ว นร่ ว มการบริ ห ารงานวิ ช าการของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ในภาพรวมทัง้ 5 ด้าน โดยภาพรวมมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการก�ำหนด
เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พันธกิจของสถานศึกษา
ให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนให้ครูมีส่วนร่วม
ในการติดตาม การประเมินผลและการน�ำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมนึก ธาตุทอง (2549 : 5) ได้กล่าว
ความส�ำคัญของหลักสูตรไว้วา่ หลักสูตรมีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
คนในสังคมให้มลี กั ษณะตามทีส่ งั คมคาดหวัง โดยเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะ
ท�ำให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่ก�ำหนดไว้ หลักสูตร
มีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล สามารถ
ปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานความคิดที่เป็น
การสนับสนุน และสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถท�ำให้
ผู ้ เรี ย นค้ น พบความสามารถ ความสนใจ ความถนั ด ที่ แ ท้ จ ริ ง
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ที่ ต อบสนองเจตนารมณ์ โดยใช้ แ หล่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว
ในสถานศึกษาและท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่เน้นการจัดแหล่งเรียนรู้
ขึ้นใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงคราญ ศุกระมณี (2558)
เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่พบว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูผสู้ อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และจากการเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนบางขุนเทียน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
41-50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท�ำงาน
11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. ผูบ้ ริหารควรจะส่งเสริมให้มกี ารบริหารงานวิชาการ
แบบมี ส ่ วนร่ ว มโดยการให้ ค รู มีส ่ว นร่ ว มในการประชุ มเกี่ยวกับ
การวางแผนงานด้านวิชาการสม�่ำเสมอ
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ผู้บริหาร
ควรจะส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คม ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
มีการวางแผนการจัดท�ำหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งมีการวางแผน
พั ฒ นาที่ ยึ ด สภาพปั ญหา ความต้ อ งการ และให้ ส อดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หลักสูตรเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สุด
ของการจั ด การศึ ก ษา ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษามี บทบาทส�ำคัญ ยิ่ง
ในการน�ำหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จ�ำเป็นต้องศึกษาเอกสารหลักสูตร
และเอกสารประกอบหลักสูตร ให้เข้าใจในหลักการ จุดหมาย และ
โครงสร้างอย่างชัดเจน สามารถแนะน�ำช่วยเหลือครูในการวางแผน
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ
และกิจกรรมของหลักสูตร ทั้งยังต้องประเมินผลการใช้หลักสูตร
ตลอดจนให้ความคิดเห็นต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรต่อไป
3. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผูบ้ ริหารควรจะ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนากกระบวนการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระ
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมตามความสนใจและความถนั ด ของผู ้ เรี ย น
จั ด บรรยากาศสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ มี ก ารผลิ ต สื่ อ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
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สนับสนุน มีมากเกินไป ขาดแคลนอัตราก�ำลังครู 3) ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน 4) ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน
และ 5) ด้านคุณภาพการศึกษา
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พบว่า โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูมสี ว่ นร่วม
ในการการจัดระบบบริหาร โครงสร้างสถานศึกษาตอบสนองต่อ
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา
ให้ ค รู มี ส ่ ว นร่ ว มในด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาการส่ ง เสริ ม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้ครูมสี ว่ นร่วมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนการด�ำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 3) การประกันคุณภาพ
การศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกส�ำคัญประการหนึ่งที่
จะขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดำ� เนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
และสร้างความมั่นใจได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถ และมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต ร
ก�ำหนดและทีส่ งั คมต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีระศักดิ์
วงศ์อินทร์ (2557) เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูผสู้ อนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด
ทีพ่ บว่า การมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผสู้ อน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอยู่ในระดับมาก
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารส่งเสริมให้ครู
มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอน
เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ให้ครูมีการใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการส่งเสริม อบรม ศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วย
ในการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พันธ์ประภา พูนสิน (2554) แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้
สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ชาติ สังคม และ โลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ความรูเ้ กีย่ วกับศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานศึกษาจึงต้องตระหนักในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
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4. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ผู้บริหารควร
จะส่งเสริมให้มกี ารวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา การก�ำหนดโครงสร้าง นโยบาย
เป้าหมายความส�ำเร็จ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพ และเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายในสถานศึกษาและองค์กรภายนอกอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเครือ่ งมือทีส่ ร้างความน่าเชือ่ ถือต่อผูป้ กครอง
ในการที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน			
5. ด้ า นการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้
ผู้บริหารควรจะส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
และเพียงพอต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนด้วยตนเอง จัดให้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการน�ำวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกมาช่วยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ส�ำหรับการเรียนการสอน มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทันสมัย
และพร้อมใช้งานเสมอ เพราะแหล่งเรียนรูไ้ ม่ได้มแี ค่ภายในห้องเรียน
หรือต�ำราเรียน แต่สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบรอบ ๆ ตัวเราก็สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั การบริหารงานวิชาการแบบมีสว่ นร่วม
ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาในงานอื่น ๆ ได้แก่ งานบุคคล
งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป				
2. ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา สังกัดส�ำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยหลักที่มี
ผลต่อการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา กศน. อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนต่อ กศน. อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ครู กศน.ต�ำบล ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 11 คน จาก กศน.ต�ำบล 11 ต�ำบล จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ
น�ำเสนอผลการวิจัยโดยใช้วิธีการพรรณาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประกอบด้วย 1) นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจและ
มีความรับผิดชอบ 2) ผู้ปกครองสนับสนุนและส่งเสริม 3) ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่และการให้ค�ำปรึกษา 4) การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต (กพช.) 5) สถานที่สอบสะดวกต่อการเดินทาง 6) ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 7) ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน และ 8) การท�ำใบงานและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา กศน. อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี มี 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความรับผิดชอบของนักศึกษา 2) ปัจจัยด้านครูผู้สอนดูแล
เอาใจใส่และให้ค�ำปรึกษา และ 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนและส่งเสริมของผู้ปกครอง และ 3. ได้ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อ กศน. อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1) การคัดกรองนักศึกษาเบื้องต้นก่อนการรับ
สมัครเรียน 2) ครูมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักศึกษาหลังจากที่สมัครเรียนแล้วเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาเป็นแนวทาง
การจัดรูปแบบหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ 3) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น 4) การสะสมชั่วโมงกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จ�ำนวน 200 ชั่วโมง ครูอาจจะใช้วิธีการเสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสะสมชั่วโมงกิจกรรมให้ครบทัน
เวลาตามที่หลักสูตรก�ำหนด และ 5) หลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ควรสอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและ
ความสนใจของนักศึกษา
ค�ำส�ำคัญ : การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ครู กศน.ต�ำบล, นักศึกษานอกระบบ
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The purposes of this research were to 1) study factors affecting the graduation of students under
the Office of the Non-Formal and Informal Education, Mueang District, Chanthaburi Province 2) to prioritize
factors affecting the graduation of students under the Office of the Non-Formal and Informal Education,
Mueang District, Chanthaburi Province and 3) to propose ways to improve and develop teaching and learning
management to the Office of Non-Formal and Informal Education Chanthaburi Provinces. The research was a
qualitative research by data collecting from documents and in-depth interviews with teachers under the office
of the Non-Formal and Informal Education (Non-Formal Education), Muang District, Chanthaburi Province of 11
teachers 11 subdistricts the Office of the Non-Formal and Community Education and then analyzed the data by
interpreting according to objectives. The research results was presented by descriptive analysis method.
The results of the study showed that 1. factors affecting the graduation of students under the Office
of Non-Formal and Informal Education (Non-Formal Education), Mueang District, Chanthaburi Province as
1) determination of student’s commitment and responsibility, 2) teachers; caring and providing counseling,
3) parental support, 4) Participation in life quality development activities, 5) Exam location is convenient for
traveling, 6) Interesting content, 7) Executive support, and 8) Do homework and exercises. 2. There are three
main factors affecting the graduation of students under the Office of Non-Formal and Informal Education
(Non-Formal Education), Mueang District, Chanthaburi Province, as follows ; 1) determination of student’s
commitment and responsibility, 2) teachers; caring and providing counseling, and 3) parental support and
3. The researcher has suggested five ways to improve and develop teaching and learning management to the
Office of Non-Formal and Informal Education (Non-Formal Education), Chanthaburi Province as follows ;
1) preliminary student screening before enrollment 2) interviewing students for students’background us used
as a guideline for formatting or learning management processes 3) creating more online learning channels
4) motivating students to complete their 200 hours of activity (ERC) in time 5) flexible and various courses
offerd in order to satisfy students’need and interest.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส�ำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
การส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (กศน.) อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ต่อส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ชภัฏ

ปัญหาที่ท�ำให้หลายคนไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเรียน
การสอนในระบบปกติได้อันเนื่องมาจากสาเหตุส�ำคัญ 3 ประการ
คือ ขาด พลาด พร่อง โดยสภาวะของการขาด คือ การขาดโอกาส
ทางการศึกษาเนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอต่อการเข้าเรียน
ตามระบบปกติ สภาวะของการพลาด คือ ผู้ที่เคยเป็นนักเรียน
ในระบบปกติแต่เกิดความผิดพลาดในการด�ำเนินชีวิต ท�ำให้ต้อง
ออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยยังไม่จบการศึกษา และสภาวะของ
การพร่ อ ง คื อ ผู ้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทั้ ง ทางสภาพร่ า งกายและ
สติปัญญามาตั้งแต่ก�ำเนิดหรือผู้ที่ประสบกับอุบัติเหตุต่าง ๆ จนได้
รับความบกพร่องทางร่างกาย เป็นผลให้ไม่สามารถเข้าสู่การเรียน
ในระบบปกติได้ (ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2560)
จากปัญหาทั้ง 3 ประการที่ส�ำคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้น
ท�ำให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเข้ามาแก้ไขปัญหา
จากหน่วยงานหลายส่วนด้วยการระดมทั้งพลังกาย พลังใจ และ
พลังสมอง ซึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีความโดดเด่นต่อการเข้า
มาช่วยบุคคลทั้ง 3 กลุ่มได้ คือ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือส�ำนักงาน กศน. ซึ่งมีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับความรู้
และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และได้เรียนรู้ในสาระที่
สอดคล้องกับความสนใจและความจ�ำเป็นในการยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต และยั ง เน้ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็น
มาตรการจูงใจให้กบั ภาคสังคมอืน่ ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” (ส�ำนักงานเลขาสภา
การศึกษา, 2552)
ในขณะที่มีรายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า การบริหารจัดการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่มีประสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาจบน้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ จ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ขึ้ น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยเป็นข้อมูลในช่วงภาคเรียนที่ 2/2554
ถึง ภาคเรียนที่ 1/2559 (ส�ำนักข่าวอิศรา, 2562)
จากสภาพปั ญ หาพื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษา กศน. และ
การบริหารจัดการท�ำให้เห็นได้ชัดว่าการด�ำเนินการจัดการศึกษา
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาจนประสบความส� ำ เร็ จ ได้ นั้ น ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย
หลาย ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา
ที่เข้ามาเรียนพร้อมกับการเอาใจใส่ดูแลจนจบการศึกษา เพื่อที่
จะกลั บ ไปสู ่ สั ง คมได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและสามารถด� ำ เนิ น ชี วิ ต

เลี้ยงชีพของตนได้ต่อไป หรือสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,
2551)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาของ กศน. อ� ำ เภอเมื อ งจั น ทบุ รี
จังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและลดปัญหา
สังคมที่เกิดจากการรู้หนังสือที่ไม่เพียงพอสอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาทีต่ อ้ งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มคี ณ
ุ ภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ครู กศน.ต�ำบล สังกัดส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 11 คน จาก 11 ต�ำบล
เลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method)
เหตุผลที่เลือกสัมภาษณ์ครู กศน.ต�ำบล เพราะมีการท�ำงานที่ใกล้ชิด
กับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเรียน
การท� ำ กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การเรี ย นแบบบู ร ณาการ
รวมทัง้ การให้คำ� ปรึกษาในการใช้ชวี ติ และปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการเรียน
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก คนและในแต่ ล ะต� ำ บลจะมี ค รู กศน.ต� ำ บล
รับผิดชอบจ�ำนวน 1 คน นัน่ หมายความว่าผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสัมภาษณ์
ได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ท�ำการศึกษา ได้แก่ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�ำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
ช่วงเวลาทีด่ ำ� เนินการสัมภาษณ์ คือ เดือนตุลาคม 2562
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึง่ โครงสร้าง การตรวจสอบข้อมูลใช้ดชั นีความสอดคล้อง
(Index of objective congruence: IOC) ที่ผ่านการพิจารณา
นที ยงยุทธ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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ให้บริการได้อย่างทั่วถึง งานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่า
มีการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น มาสรุปรวมเป็นแนวทาง
ในการก�ำหนดข้อค�ำถามของแบบสัมภาษณ์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา กศน. โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น
3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับอายุ สถานภาพ
ต�ำแหน่งงาน และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ 2 เกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น ของนั ก ศึ ก ษา
ครูผู้สอน นโยบายผู้บริหาร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
ตั้งแต่ก่อนรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนจนถึงหลังจบการศึกษาว่ามี
ลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง
ประเด็นที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
การส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2) ผู้วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์โดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) กั บ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก
จากนั้ น น� ำ มาถอดเทป ตรวจสอบข้ อ มู ล เพื่ อ หาจุ ด ที่ ยั ง ขาด
ความชั ด เจนหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นและกลั บ ไปสั ม ภาษณ์ ซ�้ ำ อี ก ครั้ ง
ในประเด็นเดิมให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล ท�ำการตรวจสอบ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล แบบสามเส้ า (Triangulation)
(สุภางค์ จันทวานิช, 2554) คือ จัดข้อมูลประเด็นเดียวกันที่ได้มา
จากลักษณะที่แตกต่างกันของแหล่งข้อมูล สถานที่ และบุคคล
มาเปรียบเทียบหาจุดที่มีลักษณะร่วมและแตกต่างกัน ให้ได้มา
ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการ
จ� ำ แนกออกเป็ น ประเด็ น ต่ า ง ๆ และใช้ ค ่ า สถิ ติ ค วามถี่ ใ นการ
เปรียบเทียบเพื่อหาประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความส�ำคัญ จากนั้น
จึงน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
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จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน โดยประเด็นค�ำถามที่สามารถน�ำไป
ใช้เป็นเครื่องมือวิจัย ก�ำหนดให้มีค่ามากกว่า 0.50
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ
งานวิ จั ย รายงานวิ ช าการ แนวทฤษฎี ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
รวมไปถึ ง เอกสารของส� ำ นั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและตาม
อั ธ ยาศั ย ของอ� ำ เภอเมื อ งจั น ทบุ รี หรื อ เอกสารข่ า วของระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุมถึงตาราง
การเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา เช่น กิจกรรมนอกสถานที่
อันท�ำให้เกิดคุณประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นต้น
จากการศึกษางานวิจยั ของ เพชร์ชารี สุทธิประภา (2558)
ที่ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของ กศน.ต�ำบล พื้นที่อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า
กศน.ต�ำบล มีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยเพราะไม่รู้บทบาทใน
การแสดงความคิดเห็นและขาดทักษะการแสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยควรมีการวางแผน
นโยบายร่วมกันอย่างครอบคลุม ส่งเสริมให้ทกุ ฝ่ายเข้ามามีสว่ นร่วม
อย่างจริงใจและสม�ำ่ เสมอ เพือ่ รับทราบแนวทางการปฏิบตั งิ านและ
มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ส่วนงานวิจัย
ของคณะกรรมการด�ำเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2556)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการส�ำเร็จการศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ช ่ ว ยให้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา คื อ
ความรั บ ผิ ด ชอบของตนเอง และล� ำ ดั บ ต่ อ มาคื อ เอกสารและ
ต�ำราประกอบการบรรยาย รวมทั้งการศึกษางานวิจัยของ พงษ์เทพ
วัฒนาวณิชย์วุฒิ (2554) ที่ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา
กศน. ต�ำบลในภาคตะวันออกพบว่าปัญหาการจัดการศึกษาของ
กศน. ต�ำบล ได้แก่ อาคาร สถานทีไ่ ม่เพียงพอ อินเทอร์เน็ตไม่สามารถ
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ผลการวิจัย

แสลง
วัดใหม่
พลับพลา
บางกะจะ
ท่าช้าง
ตลาด
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จันทนิมิต
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เกาะขวาง
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กศน.
ต�ำบล

นักเรียนมุ่งมั่น ผู้ปกครอง ครูผู้สอนดูแล การเข้าร่วม สถานที่สอบ ความน่าสนใจ ผู้บริหาร
การท�ำ
ตั้งใจและมี
สนับสนุน เอาใจใส่ กิจกรรม สะดวกต่อ ของเนือ้ หา ให้การ ใบงานและ
ความรับผิดชอบ และส่งเสริม และการให้
กพช. การเดินทาง วิชาทีจ่ ัด สนับสนุน แบบฝึกหัด
ค�ำปรึกษา
การเรียน
ท้ายบทเรียน
การสอน
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ปัจจัย
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส�ำเร็จการศึกษาของนักเรียน กศน.

✓

✓

10
1

7
3

✓

✓

10
1

1
5

2
4

✓

1
5

1
5

3. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ต่อส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
มีดังนี้
		 1) การคั ด กรองนั ก ศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ก่ อ นการรั บ
สมัครเรียน โดยครูมีการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาก่อน
เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ หรือมีความประสงค์
จะเรียนมากน้อยเพียงใดและต้องการเรียนด้วยจุดประสงค์ใด เช่น
เรียนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของตน เรียนเพื่ออยากได้คุณวุฒิ
ทางการศึกษาไปสมัครงานหรือสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ
เรียนเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้เรียน
		 2) ครูมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักศึกษาหลังจาก
ที่สมัครเรียนแล้ว เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา เพื่อใช้
เป็นแนวทางการจัดรูปแบบหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของนักศึกษา เช่น
พื้นฐานความรู้ ฐานะทางบ้าน ภาระความรับผิดชอบต่าง ๆ
		 3) การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ให้มากขึน้ จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ครูและนักศึกษามากขึน้
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกมีครู กศน.ต�ำบลหลายท่าน ใช้ชอ่ งทาง
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line และ Facebook ในการติดต่อสื่อสาร
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จากตารางที่ 1 เป็นผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การส�ำเร็จการศึกษาของนักเรียน กศน. ที่ได้จากการสัมภาษณ์ครู
กศน. ทั้ง 11 ต�ำบล ของส�ำนักงานการศึกษานอกระบบอ�ำเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ 1) นักเรียน
มุ่งมั่นตั้งใจและมีความรับผิดชอบ 2) ผู้ปกครองสนับสนุนและ
ส่งเสริม 3) ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่และการให้ค�ำปรึกษา 4) การเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 5) สถานที่สอบสะดวก
ต่อการเดินทาง 6) ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชาที่จัดการเรียน
การสอน 7) ผู ้ บ ริ ห ารให้ ก ารสนั บ สนุ น 8) การท� ำใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
2. ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ผ ลต่ อ การส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาของ
นักศึกษา สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย (กศน.) อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี พบว่ า
มี 3 ปั จ จั ย หลั ก ดั ง นี้ 1) ปั จ จั ย ด้ า นความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจและมี
ความรับผิดชอบของนักศึกษา 2) ปัจจัยด้านครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่
และให้ค�ำปรึกษา 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนและส่งเสริมของ
ผู้ปกครอง

1
5

✓

นที ยงยุทธ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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“...สิ่งที่ท�ำให้เด็กจบหรือไม่จบ อย่างแรกก็ต้องเป็น
เด็กเนอะ ถ้าครูบอกว่าดึงอย่างเดียวไม่มีผลนะ เด็กเวิร์ก ครูเวิร์ก
ก็ช่วยกันอีกแรง...” ศิริญา ป้องเรือ (สัมภาษณ์ 22 ตุลาคม 2562)
“...อันแรกต้องเป็นเด็กก่อนครับ ตัวเด็กเอง ถ้าตั้งใจ
เขาจะมาจริ ง ๆ อย่ า งนี้ คื อ มั น อยู ่ ที่ เขาถ้ า เขาไม่ อ ยากจะเรียน
เราบังคับเท่าไหร่เขาก็ไม่มา ผู้ปกครองพามาก็ยังไม่มาเลย...”
ศุภชัย สุดประเสริฐ (สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2562)
ตัวอย่างค�ำให้สมั ภาษณ์ทไี่ ด้รบั จากครู กศน. ในประเด็น
เกี่ยวกับครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่และการให้ค�ำปรึกษามีดังนี้
“...ครูต้องคอยติดตาม พอถึงเวลาสอบตอนกลางคืน
จะส่งไลน์ว่า พรุ่งนี้สอบแล้วนะใครยังไม่เข้าใจให้โทรมาถามครู
หรือไลน์มาก็ได้เพราะโทรศัพท์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โทรมาเลย
และให้ เ ตรี ย มอุ ป กรณ์ ก ารสอบให้ เรี ย บร้ อ ย เราจะเตื อ นก่ อ น
1 อาทิตย์ แล้วคืนก่อนสอบก็ย�้ำอีกที พอเช้าไปถึงสนามสอบก็จะไป
ดูเลยที่หน้ากระดาน ที่นักศึกษาไปดูรายชื่อว่าเขาสอบห้องไหน
เราก็จะรู้ว่าคนไหนยังไม่มา จะถามว่าใครมีปัญหาเรื่องรถให้โทรหา
ครู จ ะมารั บ และเจอกั น ที่ กศน. เพื่ อ ไปสนามสอบด้ ว ยกั น ...”
อุบล อยู่เกษม (สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2562)
“...ก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊กในการติดตาม
ก็ใช้วธิ โี ทรตาม มีการพูดประสานกับเด็กอะไรบ้างก็เก็บภาพหน้าจอ
เอาไว้รายงานผู้บริหารด้วย ถ้าครูมีหลักฐานชี้แจงตรงนี้แล้วถือว่า
ครูได้ทำ� หน้าทีแ่ ล้วยอมรับได้ บางคนต้องไปท�ำผลไม้ทภี่ าคใต้ ท�ำให้
ไม่มาสอบ N-Net เป็นผลให้ไม่จบการศึกษา ครูก็ต้องท�ำรายงาน
ชี้ แจงว่ า ท� ำ ไมเด็ ก นั ก ศึ ก ษาถึ ง ไม่ ม าสอบ เพราะอะไร เหตุ ใ ด
บอกที่ ม าที่ ไ ปบางที่ เขามาไม่ ไ ด้ ก็ ต ้ อ งยอม ต้ อ งตาม ต้ อ งหา
ถามเพื่อนว่าเขาไปไหน...” ศรัณยพงศ์ ขัติยะนนท์ (สัมภาษณ์ 18
ตุลาคม 2562)
“...คิ ด ว่ า ตั ว หนู เ อง (ครู กศน.ต� ำ บล) เพราะว่ า
โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มีปัญหาอะไรมา เราก็จะคุยกับเขาและก็คือ
เหมือนกับว่าเราสร้างแรงบันดาลใจให้เขาว่า เมือ่ ก่อนครูกเ็ ป็นอย่างนี้
นะผ่านชีวิตวัยรุ่น มันจะผ่านอะไรมา พยายามพูดแต่สิ่งที่ดี ๆ
ชี วิ ต วั ย รุ ่ น เราเป็ น อย่ า งไรเราก็ ถ ่ า ยทอดอั น ไหนดี อั น ไหนไม่ ดี
เราเคยผ่านมาแล้ว เราจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องท�ำอย่างไร
มันก็เหมือนกับว่าเราได้ลองดูอะไรอย่างนี้ ก็บอกกับเขาว่าเมื่อก่อน
ครูก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะ แต่ก่อนก็เกเรนะ จะเรียนไม่จบก็ซ�้ำไป
คือพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เที่ยวเกเร แต่สุดท้ายแล้วก็เรียนจนจบ
มาท� ำ อาชี พ แบบนี้ ไ ด้ น ะ ก็ คุ ย กั น ตอนนี้ เ ด็ ก กลุ ่ ม นี้ ก็ จ บ ป.ตรี
ไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะ คือเขาก็เรียนกับหนูรุ่นแรก ๆ เลยนะ
ตอนนี้ก็จะสูงกว่าหนูก็มีนะ ป.โท ก็มีนะ...” ภควลัญชณ์ อุทัยรัศมี
(สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2562)
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แจ้งข่าวสาร หรือติดตามผูเ้ รียนมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แต่มคี รู กศน.
ส่วนน้อยที่ใช้สื่อเหล่านี้เป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอน
พบเพียง กศน.ต�ำบลพลับพลา ที่มีการสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการส่งเนือ้ หาความรู้ รวมทัง้ คลิปวิดโี อต่าง ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปัจจุบันมีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้ครู
เลือกใช้ง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น www.wix.com
ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ง่าย ๆ Google Classroom
และ Class DOJO ใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ครูส่งใบงาน
หรือการบ้านให้กับนักศึกษาของตน Line หรือ Facebook ใช้เป็น
ช่องทางในการติดตามและแจ้งข่าวสารต่าง ๆ แก่นักศึกษาอย่าง
รวดเร็ว เป็นต้น
		 4) การสะสมชั่ ว โมงกิ จ กรรม (กพช.) จ� ำ นวน
200 ชั่วโมง ครูอาจจะใช้วิธีการเสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
สะสมชั่วโมงกิจกรรมให้ครบทันเวลาตามที่หลักสูตรก�ำหนด เช่น
อาจใช้วิธีสะสมชั่วโมงเมื่อใครสะสมครบทุก 20 คะแนน จะได้
แลกแต้มพิเศษ 1 แต้ม เมื่อสะสมแต้มพิเศษครบ 5 แต้ม นักศึกษา
สามารถเอาแต้ ม ดั ง กล่ า วมาแลกเป็ น ของรางวั ล ที่ ค รู เ ตรี ย มไว้
การเสริมแรงด้วยการแข่งขันกับเพื่อนและแข่งขันกับตัวเอง อาจจะ
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดจ�ำนวนนักศึกษาที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษา
เพราะการสะสมชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบลงได้
		 5) หลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
ควรสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ความถนั ด และความสนใจ
ของนั ก ศึ ก ษา เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นได้ เรี ย นตามศั ก ยภาพและ
ความสามารถที่มี จัดรูปแบบการศึกษาให้เลือกอย่างหลายหลาย
วิธีการไม่ยึดติดกับกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบเดิม ๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงบทบาทครูเป็นโค้ช คอยอ�ำนวยความสะดวก
ชี้แนะแนวทางและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลั ก สู ต รด้ า นอาชี พ และทั ก ษะชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะ
ในศตวรรษที่ 21 เมื่อนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถ
น� ำ ทั ก ษะที่ เรี ย นรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการประกอบอาชี พ เลี้ ย งตน
ได้จริงในอนาคต
ตัวอย่างค�ำให้สมั ภาษณ์ทไี่ ด้รบั จากครู กศน. ในประเด็น
เกีย่ วกับความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและมีความรับผิดชอบของนักศึกษา มีดงั นี้
“...ความรับ ผิด ชอบ การรู้จัก หน้าที่ การแบ่ ง เวลา
หลัก ๆ เลยที่เกี่ยวกับเด็กเพราะเด็กบางคนเขาแบ่งเวลาไม่ถูกไง
อย่างบางคนท�ำงานบางคนเรียนเขาแบ่งเวลาไม่ถกู ท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำสองอย่างไปด้วยกันได้ แต่คนที่เขาแบ่งเวลาได้ สามารถไปควบคู่
กันได้ ไม่มีปัญหาอะไร...” ขวัญดี ตุงคะสูต (สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม
2562)

นที ยงยุทธ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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เหมือนกับวาเราสรางแรงบันดาลใจใหเขาวาเมื่อกอนครูก็เปนอยางนี้นะผานชีวิตวัยรุน มันจะผานอะไรมา พยายามพูดแต
สิ่งที่ดีๆ ชีวิตวัยรุนเราเปนอยางไรเราก็ถายทอดอันไหนดี อันไหนไมดี เราเคยผานมาแลว เราจะตองแกไขปญหาอยางไร
ตองทําอยางไร มันก็เหมือนกับวาเราไดลองดูอะไรอยางนี้ ก็บอกกับเขาวาเมื่อกอนครูก็ไมไดเปนอยางนี้หรอกนะ แตกอนก็
เกเรนะ จะเรียนไมจบก็ซ้ําไป คือพอแมวารสารวิ
ก็ไมไดอจยูัยดร�วำยกั
น เที่ยวเกเร
สุดบททีา่ ยแล
เรียนจนจบมาทํ
าอาชี2564
พแบบนี21้ไดนะ
ไพพรรณี
ปีที่ 15แตฉบั
1 เดืวอก็นมกราคม
- เมษายน
ก็คุยกันตอนนี้เด็กกลุมนี้ก็จบ ป.ตรี ไปหลายคนแลวเหมือนกันนะ คือเขาก็เรียนกับหนูรุนแรกๆ เลยนะ ตอนนี้ก็จะสูงกวา
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ขู่เข็ญเนี่ยยาก แล้วครูจะไปตามได้เหรอเพราะตัวเขาเป็นคนแรก ไปท�ำงานไม่ค่อยได้ตามดู ขี่มอเตอร์ไซต์ แว้นไปแว้นมา อยากเด่น
ศรัณอยพงศ
ขัต่ทิยี่เะนนท
มภาษณอนอะไรใส่
18 ตุลาคม
2562)
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ไม่จบอยู
ขาไม่ว่า(สัเราจะป้
เราจะเอาอะไร
อยากดั ง ถ้ า ครอบครั ว ดี เด็ ก ก็ จ ะดี . ..” ศุ ภ ชั ย สุ ด ประเสริ ฐ
"...ผู
ป

กครองสมั
ย
นี
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ง
คมตอนนี
้ เหมื
อนกับว18าเปตุนลสัาคม
งคมที
่อยูกับตัวเองมากไป สมัยนี้ พอแม
ใส่ถ้าเขาไม่เอาซะอย่างก็สูญเปล่า...” ศรัณยพงศ์ ขัติยะนนท์ (สั
มภาษณ์
2562)
มีลูกเร็วเด็กสมัยนี้ก็มีลูกเร็ว แลวเขาเลี้ยงดวยการปลอย ไมคอยไดดูแล ไปทํางานไมคอยไดตามดู ขี่มอเตอรไซต แวนไป
(สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2562)
แวนมา อยากเดนอยากดัง ถาครอบครัวดี เด็กก็จะดี..." ศุภชัย สุดประเสริฐ (สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562)

ภาพที่ ่ 11 โปสเตอร์
โปสเตอรออินินโฟกราฟิ
โฟกราฟกกเผยแพร่
เผยแพรผผลงานวิ
ลงานวิจจัยัย
ภาพที

สรุปและอภิปรายผล
กสูตกรก�
ำหนด กคืศึอกษา
ด้านบุ
่วนเกี
่ยวข้อกงษาด้านการ
สรุปและอภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสําเร็จหลั
การศึ
ษาของนั
สังกัคดลากรและผู
สํานักงานส้มงีสเสริ
มการศึ
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ดูแลเอาใจใส่และการให้ค�ำปรึกษา 4) การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ซีรีนส์และครีเมอร์ (Scheerens & Creemers, 1989)คือได้กล่าว
คุ ณ ภาพชี วิ ต (กพช.) 5) สถานที่ ส อบสะดวกต่ อ การเดิ น ทาง ไว้ในปัจจัยน�ำเข้าที่จะส่งผลให้การศึกษานอกระบบให้สัมฤทธิ์ผล
6) ความน่าสนใจของเนือ้ หา วิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอน 7) ผูบ้ ริหาร ได้น้ันต้องอาศัยปัจจัยน�ำเข้า 3 ปัจจัย คือ ความพร้อมของผู้เรียน
ให้การสนับสนุน และ 8) การท�ำใบงานและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ประสบการณ์ ข องครู และการสนั บ สนุ น จากผู ้ ป กครอง โดยมี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมรัตน์ คงดี (2563) ที่พบว่า ปัญหา รายละเอียด ดังนี้
ด้านผูเ้ รียน ควรประกอบด้วย พืน้ ฐานเดิมของนักศึกษา
และความต้องการความช่วยเหลือของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ความมุง่ มัน่ ความรับผิดชอบ แรงจูงใจของนักศึกษา การรูจ้ กั หน้าที่
พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้าง ของตน การแบ่งเวลา และที่ส�ำคัญต้องเห็นคุณค่าของการศึกษา
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ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ มั ก ประสบปั ญ หาในหลาย ๆ ด้ า น แต่ ถ ้ า
ครอบครัวนัน้ สามารถท�ำหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ย่อมน�ำพาครอบครัว
และลูกวัยรุ่นให้ก้าวผ่านปัญหาต่าง ๆ อย่างประสบความส�ำเร็จ
และมี ค วามสุ ข (ผกามาศ นั น ทจี ว รวั ฒ น์ , 2554) เป็ น ไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั บ พรรณทิ พ ย์ ศิ ริ ว รรณบุ ศ ย์ (2550 : 28-33)
ได้เปรียบเทียบครอบครัวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ว่าเมื่อต้นไม้
เจริญเติบโตขึ้นก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไปส่วนรูปร่าง
ของต้นไม้จะเป็นเช่นไรหรือจะเจริญงอกงามหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของดินและปุ๋ยที่ต้นไม้ได้รับหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของครอบครัว
อย่างหนึ่งก็คือเป็นสถาบันสังคมแรกในชีวิตของมนุษย์ที่ต้องพร้อม
จะให้ความรักความอบอุน่ พร้อมทัง้ การปลูกฝังจริยธรรมแก่สมาชิก
ใหม่ที่อุบัติขึ้นในครอบครัวเพื่อเป็นรากฐานให้เขาพัฒนาเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ต่อไป
ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ต่อส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ มีดังนี้ 1) ควรมีการคัดกรองนักศึกษา
เบื้องต้นก่อนการรับสมัครเรียน 2) ครู กศน.ต�ำบล ควรสัมภาษณ์
พูดคุยกับนักศึกษาหลังจากที่สมัครเรียนแล้ว เพื่อให้ทราบข้อมูล
พืน้ ฐานของนักศึกษา เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
3) ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นระบบออนไลน์ ใ ห้ ม ากขึ้ น
4) ครูควรหาวิธีการเสริมแรงในแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
สะสมชั่ ว โมงกิ จ กรรม (กพช.) ให้ ค รบทั น เวลาตามที่ ห ลั ก สู ต ร
ก�ำหนด 5) ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามยืดหยุน่ และหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด
ของธรรมรัตน์ คงดี (2563) ที่ได้เสนอกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียน
ทั้งหมด 5 กลยุทธ์เรียงตามล�ำดับ ได้แก่ 1) กลยุทธ์พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในทศวรรษที่ 21 2) กลยุทธ์
พั ฒ นาครู ใ ห้ เ ป็ น เลิ ศ ในการจั ด การเรี ย นการสอน 3) กลยุ ท ธ์
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและติดตามผู้เรียน 4) กลยุทธ์
การบริการด้วยคุณภาพ 5) กลยุทธ์การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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สอดคล้องกับ โนลส์ (Knowles, 1980) ซึ่งกล่าวว่า การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คือ วิชาการศึกษา
ผู้ใหญ่ หรือ แอนดราโกจี (Andragogy) ผู้สอนจะต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการช่วยให้ผู้ใหญ่หรือผู้เรียนของตนเกิดการเรียนรู้
ซึ่งประกอบด้วยหลักส�ำคัญ 6 ประการ คือ 1) ความต้องการรู้
จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนรู้ที่มีต่อชีวิตจริง
2) มโนทัศน์ของผู้เรียน ผู้ใหญ่มักต้องการการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
การแนะแนวมากกว่าการสอน ครูตอ้ งท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวก
ในการเรี ย นรู ้ รั บ ฟั ง และยอมรั บ ในการแสดงออกของผู ้ เรี ย น
3) บทบาทของประสบการณ์ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ควรค�ำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 4) ความพร้อมที่จะเรียนรู้
การจัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทรอบตัวผู้เรียน
จะช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของผู้เรียนได้ดี 5) การน�ำไป
สู่การเรียนรู้ บรรยากาศแวดล้อมที่เป็นกันเอง ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ
จะช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง และ 6) แรงจูงใจการเรียนรู้โดยการ
ชี้น�ำตนเอง จะช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้ดี
ด้ า นครู ต้ อ งมี ก ารใช้ รู ป แบบที่ เ หมาะสมในการจั ด
การเรียนรู้ ด�ำเนินการจัดเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะสมการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ
ตรงตามความต้องการ ความถนัด มีคุณธรรมจริยธรรม และคอย
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจของ
ผู้เรียนการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายให้กบั ผูเ้ รียน ครูตอ้ งท�ำหน้าที่
อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ รับฟังและยอมรับในการแสดงออก
ของผู้เรียน เปลี่ยนจากครูเป็นโค้ช คือ การที่ผู้เรียนจะท�ำอะไร
เด็กต้องคิดเอง ค้นคว้าเองหาโจทย์เอง คิดหาปัญหาจากเรือ่ งใกล้ตวั
และไกลตัว ครูจะสอนให้ผู้เรียนหาปัญหามา และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : ออนไลน์) ว่า “ครู กศน.
ไม่ ใช่ ผู ้ ส อนหลั ก แต่ จ ะเป็ น เพื่ อ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ ค� ำ แนะน� ำ
ช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ให้เรียนด้วยตนเอง”
ด้านการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เนื่องจากครอบครัว
เป็นบริบทของชีวิตที่สําคัญต่อเด็กและเยาวชน เด็กเกิดมาอาศัย
พึ่งพาผู้เลี้ยงดู ให้ความอบอุ่น ความรัก สนองตอบความต้องการ
เมื่อหิว ได้รับการเอาใจใส่ อุ้มชู สัมผัส อบรมสั่งสอนบุคคลภายใน
ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในครอบครัวที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ
เด็กในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาด้วยนั้น ก็คือ พ่อ แม่
ดังนัน้ หากพ่อแม่ทำ� หน้าทีใ่ นครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
ย่อมส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็นครอบครัวทีม่ ลี กู อยูใ่ นวัยรุน่ ซึง่ โดยทัว่ ไป
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ขอขอบคุณกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น ในการวิ จั ย และผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ
ครู กศน.ต�ำบล ทั้ง 11 ต�ำบล ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ที่ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลา ในการให้สัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยเป็นอย่างดี
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80, 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะ
การอ่านจับใจความส�ำคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R, 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะ
การอ่านจับใจความส�ำคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะ
การอ่านจับใจความส�ำคัญหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด จ�ำนวน 2 ห้องเรียน จ�ำนวน
80 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญ
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC จ�ำนวน 7 เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R 3) แผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC, 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t - test) ผลการวิจัยพบว่า
1) ชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความส� ำ คั ญ ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค SQ4R มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
85.29/89.83 และชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.22/84.00 2) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ก่อนเรียนและ
หลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจ
ความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
SQ4R สูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC
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The objectives of this research are. 1) to develop an activity package to improve reading for main idea
skills through learning management using SQ4R and CIRC technique, with a required efficiency of 80/80.
2) to compare the learning achievement pre and post-learning with an activity package to improve reading for
main Idea skills through learning management using SQ4R Techniques. 3) to compare the learning achievement
pre and post-learning with an activity package to improve reading for main Idea skills through learning
management using CIRC Techniques. 4) to compare the learning achievement post-learning with an activity
package to improve reading for main Idea skills through learning management using SQ4R and CIRC Techniques.
The sample group was consisted of 80 mathayomsuksa two students from two classrooms enrolling in the
second semester. of the academic year 2019 Trattrakarnkhun School, Trat Province, Cluster random sampling
method was used in the selection of the sample. The research instruments were : 1) activity package to
improve reading for main Idea skills through learning management using SQ4R and CIRC technique (seven topics)
2) Learning management plan of activity package to improve reading for main Idea skills through learning
management using SQ4R technique 3) Learning management plan of activity package to improve for reading for
main Idea skills through learning management using CIRC technique. 4) Achievement Test to reading for main
Idea skills The statistics used in data analysis were mean (X), standard deviation (S.D.) and t-test. Research
findings were as follows, 1) activity package to improve reading for main Idea skills through learning management
using SQ4R technique had an effectiveness of 85.29 /89.83 and activity package to improve reading for main Idea
skills by using CIRC technique, had an effectiveness of 82.22 / 84.00. 2) The learning achievement with Activity
package to improve the reading for main Idea skills using SQ4R techniques pre and post- learning revealed
difference with statistical significance at the .05 while post-learning was higher than pre-learning. 3) The learning
achievement with activity package to improve the reading for main Idea skills using CIRC techniques pre and
post- learning differences were revealed differences with statistical significance at the .05 while post-learning
was higher than pre-learning. 4) The learning achievement with activity package to improve the reading for
main Idea skills using SQ4R and CIRC techniques post- learning revealed difference with statistical significance
at the .05 level while post-learning was higher than pre-learning.
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ในโลกปั จ จุ บั น จั ด ได้ ว ่ า เป็ น โลกของการอ่ า น ซึ่ ง มี
การอ่านแทรกอยู่ในกิจกรรมทุกประเภท สิ่งที่ต้องการจึงมีมาก
และในชีวิตประจ�ำวันของเราก็จ�ำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสืออยู่เสมอ
เพื่อความรู้ความสามารถและเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวาง การอ่าน
หนังสือจึงจ�ำเป็นและให้ประโยชน์ต่อคนเรามากทั้งทางด้านความรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดถึงการประกอบอาชีพและ
การพักผ่อนหย่อนใจ การอ่านจึงเป็นส่วนช่วยเสริมความรู้ความคิด
ของคนเราให้เพิ่มพูนมากขึ้น การอ่านจึงเป็นกุญแจดอกส�ำคัญ
อันจะไขไปสูค่ วามรอบรู้ และสร้างความงอกงามแตกฉานให้สติปญ
ั ญา
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และยังท�ำให้ผู้อ่านเป็นคนทันโลก
ทันต่อเหตุการณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
(ส�ำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 9)
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนตราษตระการคุณ ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาพบว่า
ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 59.27 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 50.06 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ 21.89 และสูงกว่า
ระดับประเทศ คือ 48.29 ซึ่งถือว่าเป็นความส�ำเร็จที่พอใจใน
ระดับหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังพบว่า คะแนนเฉลี่ยแยกตาม
มาตรฐานการเรียนรู้สาระวิชาภาษาไทย มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนต�่ำเป็นล�ำดับสุดท้ายจากทั้งหมด 5 มาตรฐาน คือ
มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด
เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ตั ด สิ น ใจแก้ ป ั ญ หาในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต และมี นิ สั ย
รักการอ่านทักษะส�ำคัญหนึ่งในมาตรฐาน ท.1.1 คือ ทักษะการอ่าน
จับใจความ พบว่า นักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจเรือ่ งทีอ่ า่ น ตอบค�ำถาม
ไม่ได้จับใจความส�ำคัญไม่ได้ ไม่สามารถแยกประเด็นส�ำคัญ ดังนั้น
โรงเรียนจึงมีความต้องการให้ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานนี้
เพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาจึงเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคน
ใช้สื่อและเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งเสริม
ให้ ผู ้ เรี ย นใช้ สื่ อ ต่ า งๆ แหล่ ง เรี ย นรู ้ เ พื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เรี ย น
มีประสบการณ์ตรง (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2554 : 45)
ชุดกิจกรรม เป็นสือ่ การสอนประเภทหนึง่ ประกอบด้วย
สื่อมากกว่าสองชนิดขึ้นไป ส�ำหรับให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ต้องการ
โดยจัดเป็นชุดประกอบด้วยเนื้อหาสาระใบกิจกรรม ใบงาน วัสดุ
อุปกรณ์ ใบความรู้ รวมทั้งแบบประเมินผลส�ำหรับส่งเสริมผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามความสามารถและความสนใจผู้เรียนสามารถ
น�ำชุดกิจกรรมไปศึกษาได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกการตัดสินใจ การท�ำงานกลุ่ม ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้แนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สร้างความมั่นใจและช่วยลดภาระของผู้สอน ถ่ายทอดเนื้อหาและ

ประสบการณ์ทสี่ ลับซับซ้อน เร้าความสนใจผูเ้ รียน ผูเ้ รียนรูจ้ ดุ หมาย
ของการเรียน ผู้เรียนมีความรับผิดชอบรู้การกระท�ำของตนเองและ
สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (สุวิทย์ มูลค�ำ, 2553 : 436) สอนเทคนิค
SQ4R เป็นวิธีการสอนเพื่อการสื่อสารเป็นการสอนหนึ่งในรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือทีเ่ น้นทักษะการอ่านเพือ่ การสือ่ สาร ประกอบ
ด้วยการฟัง พูด อ่านและเขียน การอ่านสือ่ ต่าง ๆ อย่างมีจดุ ประสงค์
เทคนิค SQ4R วิธีการสอนที่ท�ำให้เกิดการกระตุ้นความคิด โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดความสามารถในการอ่านจับใจความ
นอกจากนี้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ยังท�ำให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาที่เรียนในชั้นเรียนมีความมั่นใจในความสามารถของตน
และมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า
การจัดการเรียนแบบร่วมมือ SQ4R มีความเหมาะสมกับการอ่าน
จั บ ใจความ เพราะสามารถออกแบบให้ มี ค วามยื ด หยุ ่ น สนอง
ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้ฝึกทักษะ
โดยครูวางแนวปฏิบตั กิ จิ กรรมอย่างมีขนั้ ตอน ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการเรียน อนึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค SQ4R เป็นเทคนิค
ที่ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเป็นวิธีสอนอ่าน
ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านได้ดี
สามารถคาดเดาเข้าใจแนวคิดเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว จดจ�ำ
เรื่องที่อ่านได้อย่างแม่นย�ำ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
การอ่านจับใจความได้ดี มีนสิ ยั รักการอ่านและสามารถสือ่ สารในชีวติ
ประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พนิตนาฎ ชูฤกษ, 2551: 117)
นอกจากการศึกษาการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค SQ4R แล้วเทคนิค CIRC ก็เป็นอีกแนวคิดการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญเพราะได้เรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ
เก่ง ปานกลาง และอ่อน เมื่อนักเรียนช่วยเหลือกันในทีมก็จะท�ำให้
ประสบผลส�ำเร็จในการเรียน ดังที่ วัชรา เล่าเรียนดี (2552 : 181)
กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นวิธีการร่วมมือกัน
เรียนรูอ้ ย่างจริงจังของสมาชิกทุกคน ส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเรียนรู้มีเป้าหมายและความส�ำเร็จ
เดียวกัน จึงท�ำให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC สามารถช่วยพัฒนาการอ่าน
การเขียนของนักเรียนได้ แต่ทั้ง 2 เทคนิคก็มีจุดที่แตกต่างกัน คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป โดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R นั้นเป็นเทคนิคที่ใช้สอนเพื่อ
การสื่อสารเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน โดยการตั้ง
เอาค�ำถามเอาไว้ล่วงหน้าจะท�ำให้การอ่านมีจุดมุ่งหมาย แต่การ
จัดการเรียนรู้โดยเทคนิค CIRC จะเป็นเทคนิคที่บูรณาการสอน
อ่านและการเขียนและการใช้ภาษา ซึ่งต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดย

รำไ

บทน�ำ

ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล
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1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
1.2 ชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ จํานวน 7 ชุด
จั บ ใจความส� ำ คั ญ ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค SQ4R
กับเทคนิค CIRC ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทั ก ษะการอ่ า น
จั บ ใจความส� ำ คั ญ ก่ อ นเรี ย นและหลั ง1.2
เรี ยชุนด้
ด กิ จ กรรมเพื
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านวน 7 ชุ่อดส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจ
ชุดยกินรู
จกรรมเพื
่อสงำเสริ
ษะการอ
ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัด1.2
การเรี
้ ความส�
คัญมทัจ�กำนวน
7 ชุาดนจับใจความสําคัญ จํานวน 7 ชุด
โดยใช้เทคนิค SQ4R ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาพประกอบ 1 ตัวอยางชุดกิจกรรม
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจ
2. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจควา
ความส�ำคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิโดยใช
ค เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 15 แผน
3. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจควา
CIRC ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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จากตารางที
า คะแนนของนั
กเรี่เรียยนที
่อสงเสริตมิททัี่ระดั
กษะการอ
านจับใจความสํงาเรีคัยญนสูงกว่า
จากตารางที
่ 8 พบว่่ 8าพบว
คะแนนของนั
กเรียนที
นด้่เวรียยนดวอย่ยชุาดงมีกินจัยกรรมเพื
ส�ำคัญทางสถิ
บ .05 โดยคะแนนหลั
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธิ์กอนเรียน รอยละ 65.56คาเฉลี่ย ( Χ ) เทากับ 19.67 สวนเบี่ยงเบน
ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการ ก่อนเรียน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.49 สวนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีคะแนนรอยละ 84.00 คาเฉลี่ย ( Χ ) เทากับ 25.20 สวนเบี่ยงเบน
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ร้อยละ
มาตรฐาน S.D. เทากับ 2.23 แสดงวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
65.56 ค่โดยคะแนนหลั
าเฉลี่ย (X) เท่างเรี
กับยนสู
19.67
(S.D.)
ตอนที่ 4 การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทั ก ษะการ
งกวาส่กวอนเบี
นเรี่ยยงเบนมาตรฐาน
น
เท่ากับ 3.49 ส่วนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีคะแนนร้อยละ 84.00 อ่ า นจั บ ใจความส� ำ คั ญ ด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า น
ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากัตอนที
บ 25.20
ส่วนเบีย่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.์ทักเท่
ากับ านจั
จับบใจความส�
SQ4Rงเสริ
กับมเทคนิ
ค CIRCานส�ำหรับ
่ 4 การเปรี
บเทียบผลสัมฤทธิ
ษะการอ
ใจความสํำคัาญคัโดยใช้
ญดวยชุเทคนิ
ดกิจคกรรมส
ทักษะการอ
2.23 แสดงว่
า ผลสัามคัฤทธิ
์ ก ่ อ นเรี
ย นและหลั
ย นแตกต่
า งกัสํนาหรับนันักกเรีเรียยนชันชั้น้นมัมัธธยมศึ
จับใจความสํ
ญโดยใช
เทคนิ
ค SQ4R กัง เรีบเทคนิ
ค CIRC
ยมศึกกษาปี
ษาปทที่ 2ี่ 2
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ตารางทีตารางที
่ 9 เปรีย่ บเที
ยบผลสั
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ำคัญหลัาคังญเรีหลั
ยนด้
จกรรมส่
งเสริมงเสริ
ทักมษะการอ่
านจัาบนจัใจความส�
ำคัญ
9 เปรี
ยบเทีมยฤทธิ
บผลสั
ฤทธิ์ทักษะการอ
านจับใจความสํ
งเรีวยยชุนดดวกิยชุ
ดกิจกรรมส
ทักษะการอ
บใจความ
โดยใช้เทคนิ
บเทคนิ
ค CIRCกับส�เทคนิ
ำหรับคนักCIRC
เรียนชัสํา้นหรั
มัธบยมศึ
สําคัคญSQ4R
โดยใชกัเทคนิ
ค SQ4R
นักเรีกษาปี
ยนชัท้นี่มั2ธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน
n
mean
S.D.
ผลตางของ
t
df
Sig
ขอสอบ
คาเฉลี่ย
1 tailed
SQ4R
30
40
26.95
2.03
1.750
5.188
39
0.000*
CIRC
30
40
25.20
2.23
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 9 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอานจับใจความสําคัญหลังดวยชุดกิจกรรมสงเสริมทักษะการอาน
จับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R มีคาเฉลี่ย เทากับ
26.95 คะแนน สูงกวา CIRC ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 25.20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแลวมีความแตกตางกันเทากับ 1.75
คะแนน ดังนั้นการทดสอบสถิติ t พบวา คาเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R กับ CIRC แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สูงกวาการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค CIRC

ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล

สรุปและอภิปรายผล

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 31
(2558 : 106) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการอ่านเพือ่ ความเข้าใจและการท�ำงานเป็นทีม เรือ่ ง Love Our
Environment ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ SQ4R ผลการ
วิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และ
แบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.08/ 78.05 และ 84.89/81.45
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค SQ4R
มีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อผู้เรียน คือ
สรุปและอภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผล
การอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ท�ำให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
SQ4R ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ สัมฤทธิม์ กี ารใช้เวลาว่างมีประสิทธิภาพใช้เหตุผลดีขนึ้ และคิดอย่างมี
85.29/89.83 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และประสิทธิภาพของชุด วิจารณญาณมากขึน้ ท�ำให้ผเู้ รียนใส่ใจในการเรียนมากขึน้ เห็นคุณค่า
กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการ ของความแตกต่างหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการร่วม
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มือ อีกทัง้ ยังท�ำให้ผเู้ รียนมีสขุ ภาพจิตทีด่ ขี นึ้ มีความรูส้ กึ ทีด่ เี กีย่ วกับ
ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.22/84.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้ ตนเองและมีความเชือ่ มัน่ ในตนเองมากขึน้ นอกจากนัน้ ยังช่วยพัฒนา
อาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและ
ส�ำคัญ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความผันแปรต่าง ๆ ชัดเจน (ทิศนา แขมมณี, 2555 : 101) ทัง้ นีเ้ ทคนิค
ทีต่ งั้ ไว้ สามารถน�ำไปใช้จดั กิจกรรมการเรียนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ SQ4R เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ช่วยสร้างนิสัย
ตามจุดประสงค์ได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ ในการอ่านได้ดี กล่าวคือ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอน
โดยใช้ เ ทคนิ ค SQ4R เป็ น วิ ธี ก ารสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ เพื่อหาข้อมูลส�ำคัญของเรื่อง โดยให้นักเรียนอ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อ
ขัน้ ตอนการสอนมีระบบทีช่ ดั เจนเป็นวิธกี ารสอนทีช่ ว่ ยฝึกทักษะการคิด ส�ำรวจหาใจความส�ำคัญของเรื่องที่อ่าน แต่ต่อจากนั้นเป็นการ
เพราะแต่ละขั้นตอนฝึกให้ผู้เรียนรู้จัดคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ตั้งค�ำถาม โดยเปลี่ยนจากใจความส�ำคัญของเรื่องให้เป็นค�ำถาม
นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และมีความ ขัน้ ตอนต่อไปให้นกั เรียนอ่านบทอ่านเพือ่ หาค�ำตอบโดยละเอียดแล้ว
กระตือรือร้นในการเรียน ทีส่ ำ� คัญวิธกี ารสอนแบบ SQ4R ช่วยท�ำให้ ให้นกั เรียนจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขัน้ ตอนต่อไปให้นกั เรียนได้มโี อกาส
การอ่านของผู้เรียนเป็นการอ่านที่มีจุดมุ่งหมาย มีขอบเขตช่วยให้ เล่าเรื่องหรือทบทวนเรื่องที่อ่านจากข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ ขั้นตอน
เกิดความเข้าใจในเนื้อหา สามารถเก็บสาระส�ำคัญแนวคิดของเรื่อง สุดท้ายให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียน
ใจความส�ำคัญของเรื่องได้ ท�ำให้การอ่านของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ ได้อ่าน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2554 : 287) ที่กล่าวมาทั้งหมด
เพิ่มขึ้น (พนิตนาฎ ชูฤกษ, 2551 : 117-123) ส่วนการจัดการ เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้นกั เรียนสร้างนิสยั การอ่านได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ นอกจากนี้วิธีสอนแบบ SQ4R ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนที่มีปัญหา
การบูรณาการระหว่างทักษะการอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนา ในการอ่านได้อีกด้วย กล่าวคือ ในขั้นส�ำรวจ ผู้เรียนจะได้มองภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการ ของเรื่องที่จะอ่านเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดถึงเรื่องที่ก�ำลังอ่านและ
กลุ่มแบบคละความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อให้ ยังมีกลวิธีตั้งค�ำถามซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกหาค�ำตอบจากค�ำถาม
ผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ กี นั ภายในกลุม่ ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน ที่ตั้งไว้ ช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการอ่านเนื่องจากมีจุดประสงค์
ช่วยเหลือกันเพื่อความส�ำเร็จของกลุ่ม และการให้รางวัลกับกลุ่ม ในการอ่านที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่อ่านให้จบเท่านั้น และเมื่อผู้เรียน
ที่มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น (วัชรา เล่าเรียนดี, 2552 : 181) จึงท�ำให้ สามารถหาค�ำตอบได้จะท�ำให้ผเู้ รียนมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การอ่านว่าไม่ใช่
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สิ่งที่ยากเกินไป เพราะผู้เรียนสามารถตอบค�ำถามจากเรื่องที่อ่านได้
ส�ำคัญด้วย การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค SQ4R และเทคนิค CIRC และยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการอ่าน และผูเ้ รียนทีม่ จี ดุ อ่อน
ทีส่ ร้างสูงกว่าเกณฑ์ ทัง้ นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของสุพรรณี ไกยเดช ในเรื่องของค�ำศัพท์ก็ยังจะได้ฝึกฝนจากการอ่านซ�้ำ ๆ เพราะวิธีการ
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จากตาราง 9 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ กั ษะการอ่านจับใจความ
ส�ำคัญหลังด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญ
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค SQ4R มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.95 คะแนน สูงกว่า CIRC
ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความ
แตกต่างกันเท่ากับ 1.75 คะแนน ดังนั้นการทดสอบสถิติ t พบว่า
ค่าเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับ CIRC
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R สูงกว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค CIRC
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4. ผลสัมฤทธิท์ กั ษะการอ่านจับใจความส�ำคัญหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค SQ4R กับ CIRC แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
SQ4R สู ง กว่ า การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค CIRC ทั้ ง นี้
อาจเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีเรียนรู้ SQ4R
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนคิดโดยผ่านการอ่านได้ดี
ยิ่งขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดยนักเรียน
ได้เรียนรู้วิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบ SQ4R
ตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้น ดังนี้ ขั้นส�ำรวจ (survey) ขั้นที่ผู้สอนให้
นักเรียนส�ำรวจเรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาจุดส�ำคัญของ
เรื่อง ขั้นตั้งค�ำถาม (question) ขั้นที่ผู้สอนควรตั้งค�ำถามเกี่ยวกับ
บทอ่านนักเรียนเพื่อฝึกการตอบค�ำถาม ค�ำถามจะช่วยให้ผู้อ่านมี
ความอยากรู้อยากเห็น และท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็วขั้นอ่าน
(read) ขั้นการอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้น ๆ ซ�้ำอย่างละเอียด
และในขณะเดียวกันก็ค้นหาค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามที่ได้ตั้งไว้ ขั้นบอก
ค�ำตอบอีกครั้ง (record) ขั้นกิจกรรมที่เมื่อผู้เรียนได้ค�ำตอบแล้ว
ก็จะจดบันทึกข้อมูลต่างเพือ่ ให้เข้าใจได้งา่ ยขึน้ และสามารถจ�ำค�ำตอบ
นัน้ ได้ ขัน้ สรุปเป็นขัน้ เขียนสรุปใจความส�ำคัญ (recite) ขัน้ ฝึกทักษะ
เป็นขั้นทบทวน (reflect) กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์
บทอ่ า นที่ ผู ้ เรี ย นได้ อ ่ า นแล้ ว แสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ มี
ความคิดเห็นสอดคล้องหรือเห็นแตกต่างเพือ่ ใช้ประกอบการทบทวน
เรื่องที่อ่านทั้งหมด แล้วนักเรียนส่งตัวแทนน�ำเสนอสรุปความจาก
เรื่องที่อ่านซึ่งจากขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า นักเรียน
ได้อ่านเรื่องเดิมซ�้ำ ๆ และมีการตั้งค�ำถามซึ่งน�ำไปสู่การจับใจความ
ของเรื่องที่อ่าน จึงท�ำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น
นั้นเอง (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2554 : 225) ดังนั้นจึงท�ำให้
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีทักษะ
การอ่านจับใจความส�ำคัญสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค CIRC สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุพรรณี ไกยเดช
(2558 : 106) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการท�ำงานเป็นทีม เรื่อง
Love Our Environment ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ
SQ4R ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู ้ ก ลุ ่ มร่ ว มมื อ แบบ SQ4R มี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรียน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ และ การท�ำงานเป็นทีมสูงกว่าแบบ CIRC
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สอนแบบ SQ4R เน้นที่การอ่านซ�้ำ ๆ อย่างละเอียดจนกว่าจะเข้าใจ
และจดจ�ำเรือ่ งทีอ่ า่ นได้ และยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของตนเอง
ได้ในขั้นเขียนสรุปใจความ ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถที่แท้จริง
ของผู้เรียนว่าสามารถท�ำความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้มากน้อยเพียงใด
และหากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนจากการสอนอ่านด้วยวิธี SQ4R
จนมีความช�ำนาญแล้ว การอ่านต�ำราก็จะไม่เป็นปัญหาส�ำหรับผูเ้ รียน
อีกต่อไป (Singhal, 2000 อ้างถึงใน อมรรัตน์ จิตตะกาล, 2556 : 4)
จึงท�ำให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
จั บ ใจความส� ำ คั ญ ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค SQ4R
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเมขลา ลือโสภา (2556 : 107) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนา การอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เรี ย นด้ ว ยแผนการจั ด
การเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค CIRC
มีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค CIRC เป็นกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ที่ มี ก ารจั ด กลุ ่ ม นั ก เรี ย นเข้ า กลุ ่ ม ร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู ้
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนควบคูก่ นั ไป ซึง่ เห็นประโยชน์ของการร่วมมือกันเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองและเพือ่ นรวมทัง้ มีการน�ำทักษะดังกล่าว
ไปใช้ในการเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ซึ่งวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้และ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมให้ประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ (ทิศนา แขมมณี,
2555 : 265) จึงท�ำให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวัลย์ พรนิคม (2559 : 25) ได้ท�ำ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย
โดยใช้ เ ทคนิ ค CIRC ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านวรรณคดีไทย
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยใช้
เทคนิค CIRC ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .01
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าคําที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าคําที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
เก้าคําที่พ่อสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองคัน
(ไจ พิทยาคาร) จํานวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดกิจกรรมเก้าคําที่พ่อสอน 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าที ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมเก้าคําที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 80.70/82.44
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเก้าคําที่พ่อสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05
3. ผลทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าคําที่พ่อสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ .05
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The purpose of this research was 1) To develop Activity package on nine - guidance of His Majesty King
Bhumibol, to develop critical thinking skills using KWL Plus of Thai language department for Prathomsuksa three,
with a required efficiency of 80/80 2) to compare the learning achievement pre and post-learning with an activity
package on nine - guidance of His Majesty King Bhumibol, to develop critical thinking skill using KWL Plus of
Thai language department for Prathomsuksa three 3) to compare critical thinking skills pre and post-learning with
an activity package on nine - guidance of His Majesty King Bhumibol. The sample group consisted of 30 Prathomsuksa
three students in the second semester of the academic year 2019 Watnongkan School (Jai Pittayakan), Purposive
sampling method was used to select the samples. The research instruments were : 1) Activity package on
nine - guidance of His Majesty King Bhumibol. 2) Achievement test 3) Critical thinking skills test. The statistics used
in data analysis were mean, standard deviation and t-test. Research findings were as follows;
1. Activity package on nine - guidance of His Majesty King Bhumibol, to develop critical thinking skills
using KWL Plus of Thai language department for Prathomsuksa three had an effectiveness of 80.70/82.44
2. The learning achievement with activity package on nine - guidance of His Majesty King Bhumibol,
to develop critical thinking skill using KWL Plus of Thai language department for Prathomsuksa three revealed
that the learning achievement in post-learning was higher than the achievement in pre-learning with statistical
significance of .05
3. Critica thinking skills with an activity package on nine - guidance of His Majesty King Bhumibol,
to develop critical thinking skill using KWL Plus of Thai language department for Prathomsuksa three revealed
that the critical thinking skill in post-learning was higher than the skills in pre-learning with statistical significance
of .05
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ภาษาไทยมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนเพราะ
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ�ำชาติ ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน รวมทัง้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีแ่ สดงถึง
เอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มคี วามเป็นไทย
เป็ น เครื่ องมื อ ในการติด ต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้ า ใจ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�ำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและ
ด�ำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณ์และคิดสร้างสรรค์ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี น�ำไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน ตลอดจนในการพัฒนาอาชีพ ให้มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติล�้ำค่า ควรแก่
การเรียนรูอ้ นุรกั ษ์และสืบสานให้คงอยูค่ ชู่ าติไทยตลอดไป (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560 : 37)
การจัดกระบวนการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบการสื่ อ สารหรื อ สื่ อ ความหมายในชี วิ ต
ประจ�ำวันของผู้เรียน เริ่มด้วยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงทักษะ
ความจ�ำเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ ทักษะการฟัง
ทักษะการดู ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการพูด การจัด
กระบวนการเรียนรู้ จึงมีความจ�ำเป็นมากทีจ่ ะให้ผเู้ รียนมีทกั ษะต่าง ๆ
ดังกล่าวมา อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากทักษะ
ทั้ง 5 นี้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thanking) เป็นทักษะ
ที่ส�ำคัญมากต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึก และ
พัฒนาจนท�ำให้เป็นนิสัย เพื่อให้ผู้เรียนขยายความรู้ ประสบการณ์
และความคิดของตนเองอย่างลึกซึ้ง การคิดวิเคราะห์เป็นการคิด
โดยใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก เป็นการฝึกในเชิงลึกคิดอย่างละเอียด
จากเหตุไปสู่ผล มีการคิดหาทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ ไปจนถึง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจเลือกให้มีความเหมาะสม
และคุ ้ ม ค่ า สู ง สุ ด ถื อ เป็ น การคิ ด วิ เ คราะห์ ที่ มี ทั้ ง ความสมบู ร ณ์
ความสุขุม และความรอบคอบ การคิดวิเคราะห์เป็นการจ�ำแนก
แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของ
เรือ่ งราว หรือเหตุการณ์ และการหาความสัมพันธ์เชือ่ มโยงเชิงเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริง หรือ
สิ่งที่ส�ำคัญของสิ่งที่ก�ำหนดนั้น (สุวิทย์ มูลค�ำ, 2553 : 9)
ดังนัน้ การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน
เป็นจุดเน้นประการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยในด้านภาษา (Literacy) กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ระดับประเทศ ร้อยละ 52.67 จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ
56.41 ส�ำนักงานการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ร้อยละ
61.84 โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ในด้านภาษา (Literacy) กลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 62.45 ถึงแม้
ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยในด้านภาษา (Literacy) สูงกว่าระดับประเทศ จังหวัด และ
เขตพื้ น แต่ ยั ง ต�่ ำ กว่ า เป้ า หมายของโรงเรี ย นที่ ก� ำ หนดไว้ คื อ
ร้อยละ 65 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ตัวชี้วัดที่ต�่ำที่สุด
คือ สื่อสารความรู้ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังดูและอ่าน
อย่างเหมาะสม และคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่
ฟังดูและอ่าน ซึ่งทั้งสองตัวชี้วัดนี้ ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์
ในการแสดงความคิดเห็นการสะท้อนความคิด การแสดงออกถึง
การมีความรู้ความเข้าใจ กล่าวได้ว่าผู้เรียนต้องมีความสามารถ
ในการเข้าใจ คิดประยุกต์ใช้ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าใจเรื่องราว สาระที่อ่าน ตีความหรือแปลความหมาย
ประเมิน คิดวิเคราะห์และสะท้อนออกมา รู้ถึงจุดมุ่งหมายของ
การเขียนได้วา่ ผูเ้ ขียนต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผอู้ า่ น (ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, 2561)
หัวใจของการเรียนการสอน คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน
เป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุด คือ ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
เรียนรู้ได้ตนเอง ตามศักยภาพและความถนัดในการเรียนรู้เฉพาะ
ตัวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูจะต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทจากผู้ที่บอกความรู้ มาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางและผู้อ�ำนวย
ความสะดวก สร้างบรรยากาศที่เอื้อและตอบสนองต่อการเรียนรู้
สร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึง่ การเรียนรูข้ องแต่ละคนอาจเกิดจากวิธี
หรือกระบวนที่แตกต่างกันตามความถนัด และความสามารถของ
ผู้เรียน เนื่องจากคนทุกคนมีความสนใจ ความสามารถ ความพร้อม
และความต้องการต่างกัน สิง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ กิจกรรม หรือประสบการณ์
ที่ ค รู ส ร้ า งให้ ผู ้ เรี ย นต้ อ งเน้ น ให้ ผู ้ เรี ย นได้ คิ ด วิ เ คราะห์ เทคนิ ค
ในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ ส�ำหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ซึ่งมีหลายเทคนิค เทคนิค KWL
Plus ก็เป็นหนึง่ เทคนิคทีด่ เี หมาะกับการจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์
เทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิคการสอนทีเ่ น้นทักษะกระบวนการอ่าน
โดยน�ำความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ท�ำให้นักเรียนเกิด
การเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย เป็นการสอนทีเ่ น้นการท�ำงานเป็นกลุม่
ท�ำให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ได้ฝึก
ความคิดอย่างอิสระ ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มที่ประกอบไปด้วย
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กลาง และต�่ำ ได้ช่วยเหลือกัน
และท� ำ หน้ า ที่ ช ่ ว ยครู ผู ้ ส อน นอกจากนี้ ใ นเรื่ อ งของความสนใจ
ความต้ อ งการของผู ้ เรี ย นนั้ น มี ค วามส� ำ คั ญ มากกั บ การเรี ย นรู ้
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ขั้นตอนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงตามความสามารถ
ของแต่ ล ะคน มี ค วามสุ ข กั บ การเรี ย น ท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะ
ในการแสวงหาความรูผ้ า่ นกระบวนการคิดวิเคราะห์จนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน และ
สร้างความมั่นใจให้แก่ครูผู้สอน เพราะชุดกิจกรรมมีการจัดระบบ
การใช้ไว้แบบส�ำเร็จรูป มีสอื่ กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทัง้ มีขอ้ แนะน�ำ
การใช้ส�ำหรับครูผู้สอน ท�ำให้ครูผู้สอนมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง ซึง่ มีความสอดคล้องกับ พนิดา พนมวัน (2553: 1-126)
ทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
และการเขียนสรุปความ โดยใช้เทคนิค KUL Plus ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
และการเขี ย นสรุ ป ความโดยใช้ เ ทคนิ ค KUL Plus พบว่ า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุปความของนักเรียนหลังใช้
ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
จากข้ อ มู ล สภาพปั ญ หา การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประสบปัญหา
ในขณะท�ำการสอนในเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ เนื่องจากนักเรียน
ขาดทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ และความส� ำ คั ญ ของชุ ด กิ จ กรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล เอกสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีความสนใจพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค KWL Plus กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 เพือ่ พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
และการเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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เมือ่ ครูเปลีย่ นบทบาทการสอนแล้ว ผูเ้ รียนก็ตอ้ งเปลีย่ นบทบาทจาก
ผูท้ คี่ อยรับความรูม้ าเป็นผูค้ น้ คว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากสถานการณ์
และประสบการณ์ที่ครูสร้างให้
การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สื่อหรือนวัตกรรม
เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ในกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
สื่ อ การเรี ย นการสอนจึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ของกระบวนการเรี ย น
การสอนมาก ซึ่งช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ผู ้ เรี ย นสามารถเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง
เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมและสื่อการเรียนเหล่านั้น
ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมที่ครูใช้ประกอบการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ในชุดกิจกรรม
ที่ผู้สอนสร้างขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้สอน
และผู ้ เรี ย นซึ่ ง ชุ ด กิ จ กรรม ถื อ ว่ า เป็ น นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา
ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นตั ว เอง ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ทีป่ ระยุกต์จากทฤษฎี เทคนิคหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสม มีลักษณะโดดเด่นแปลกใหม่
เป็นการเฉพาะของแต่ละชุดกิจกรรมนั้น ๆ ชุดกิจกรรม มีประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย และเป็ น สื่ อ นวั ต กรรมที่ มี
ความเหมาะสมช่ ว ยเร้าความสนใจ ช่ว ยส่งเสริม ให้ผู ้ เรี ย นเกิ ด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม สามารถน�ำมาใช้ประกอบในการจัดการ
เรียนรู้ได้ดี (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553 : 14)
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค KWL Plus เป็นกระบวน
การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้อง
กับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถ
ตรวจสอบความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธี
การคิดของตนได้ โดยผูเ้ รียนจะได้รบั การฝึกให้ตระหนักในกระบวนการ
ท�ำความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบ
ความเข้าใจของตน มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ภายหลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุวทิ ย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ, 2545: 88)
หากน�ำชุดกิจกรรมมาผสมผสานกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการอ่าน
ที่เป็นขั้นตอนตามเทคนิค KWL Plus โดยน�ำความรู้เดิมมาเชื่อมโยง
กับความรู้ใหม่ ท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
เน้นการท�ำงานเป็นกลุ่ม ท�ำให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างทั่วถึง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการอภิปราย
เพื่อระดมความคิดน�ำเสนอผลงานให้เพื่อน ๆ ในห้องเรียน ในแต่ละ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังเรียนด้วยด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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		 1.3 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เก้าค�ำทีพ่ อ่ สอน
ภาพประกอบ 1 นิทานเกาคําที่พอ สอนภาพประกอบ
อ
่
พั
ฒ
นาทักดษะการคิ
ว้ ยเทคนิ
กลุม่ ดสาระ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ1.3
่อสอนแบบฝเพื
กทักษะการคิ
วิเคราะหดเกวิาเคราะห์
คําที่พอดสอน
เพื่อพัคฒKWL
นาทักPlus
ษะการคิ
วิเคราะหดวย
การเรี
ย
นรู
ภ
้
าษาไทย
ชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
3
เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิเทคนิ
ค KWL
Plus
กลุ
ม
่
สาระ
คKWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
		 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ส�ำนักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จ�ำนวน 275 คน
		 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ส�ำนักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกภาพประกอบ
ษาประถมศึกษา
2 แบบฝกทักษะการคิ
ดวิเคราะห2เกแบบฝึ
าคําทีก่พทัอสอนเพื
่อพัฒดวินาทั
กษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค
ภาพประกอบ
กษะการคิ
เคราะห์
มสาระการเรี
ยนรูภกาษาไทย
ที่ 3 ค
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		 1.2 นิทานเก้าค�ำที่พ่อสอน 9 มูเรืล่อไวงแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
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เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค KWL Plus กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาใช้กับนักเรียน
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แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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วิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
วิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อภิปรายผลได ดังนี้
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1. การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกาคําที่พอสอนเพื
่อพังเรีฒยนาทั
ดวิเจึคราะห
ยเทคนิ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ งการพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�ำทีพ่ อ่ สอน ของนั ก เรี ย นด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะชุ ด กิ จ กรรมเก้ า ค� ำ ที่ พ ่ อ สอน
เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค KWL Plus กลุม่ สาระ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยเทคนิ ค KWL Plus
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเก้าค�ำ มีการวางแผน การล�ำดับเนื้อหา การใช้ภาษาและสร้างกระบวน
ที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus การอ่านที่ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า อิสระ ชอนบุรี (2553) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม
ชุ ด กิ จ กรรมเก้ า ค� ำ ที่ พ ่ อ สอน ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จริยธรรม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมะลิสา
80.70/82.44 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลทักษะ โม้งประณีต (2555) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการคิด
ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอิสระ ชอนบุรี (2553) และ มะลิสา โม้งประณีต (2555)
ทีพ่ บว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมท�ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น โดยมีมูลเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่า
		 2.1 ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอน
เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค KWL Plus กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผ่านการศึกษา
หลักการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์เนือ้ หาและพิจารณา
กลุ่มผู้เรียนแล้ว จึงก�ำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสื่อที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เช่น นิทาน และแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้ค�ำ
ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย แบบฝึกจากง่ายไปหายากและสาระความรู้
สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เนื้อหาของนิทาน และแบบฝึก
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียนจึงท�ำให้นกั เรียน
สนใจฝึกปฏิบัติและปฏิบัติได้อย่างดี
		 2.2 ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบ KWL Plus
ซึง่ เป็นการสอนทีเ่ น้นทักษะกระบวนการอ่าน ทีเ่ ป็นขัน้ ตอน โดยน�ำ
ความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เน้นการท�ำงานเป็นกลุ่ม ท�ำให้นักเรียนทุกคน
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ได้ฝึกความคิดอย่างอิสระ
ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มที่ประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง กลาง และต�่ำ ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและเป็นการ
ทบทวนความรู้เดิมของตัวเอง การฝึกฝนซ�้ำ ๆ มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ได้จากการอภิปรายเพื่อระดมความคิดน�ำเสนอผลงานให้
เพื่อน ๆ ในห้องเรียน ในแต่ละขั้นตอนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ
ในการแสดงตามความสามารถ และมีความสุขกับการเรียน เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของ John Dewey (1969) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน
ต้องเน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ เรียนรูโ้ ดยการกระท�ำและฝึกปฏิบตั จิ ริง
3. ผลการเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข อง
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
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วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 แสดงว่า ชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเหตุผล ดังต่อไปนี้
		 1.1 ในการพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี
เอกสารหลักสูตรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมและ
ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน
		 1.2 นิทานเก้าค�ำที่พ่อสอนมีเนื้อหาสนุก เร้าความ
สนใจของนักเรียน ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ภาพสวยงามและชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหา การสอนโดยใช้นิทาน
ทําให้นกั เรียนมีความสนใจในการอ่าน เกิดจินตนาการ ความเพลิดเพลิน
และได้รบั ความรูใ้ นหลายด้าน เช่น การสรุปใจความสาํ คัญ วิเคราะห์
เหตุการณ์ และลักษณะของตัวละคร ข้อคิดในนิทาน ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนั ก เรี ย นได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของดวงมณี
จันทร์สว่าง (2554) ได้พฒ
ั นาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสือนิทาน สาํ หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดรุณศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 1.3 กิจกรรมที่น�ำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมที่เร้าความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่าน
อย่างกระตือรือร้น มีเป้าหมายที่ชัดเจน จากกระบวนการ 5 ขั้นตอน
ของเทคนิค KWL Plus ด้วยการฝึกตั้งค�ำถาม ตลอดจนการใช้
ความคิดจากเรื่องที่อ่านเป็นส�ำคัญด้วยการใช้แผนผังความคิด และ
เขียนสรุปใจความจากเรื่องที่อ่าน เป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับวัชระ เล่าเรียนดี (2552 :
126) กล่าวถึงเป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ไว้ว่า เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้นเป็นการอ่าน
ที่ฝึกการถามค�ำถามตนเองและการใช้ความคิดในเรื่องที่อ่านเป็น
ส�ำคัญ จัดการกับสาระความรู้ขึ้นใหม่ ตามความเข้าใจของตนเอง
โดยการใช้แผนผังความคิดและเขียนสรุปเรื่องที่อ่านจากแผนผังนั้น
		 1.4 ค� ำ สั่ ง และค� ำ ชี้ แจงในแบบฝึ ก ทั ก ษะมี ค วาม
ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย เรียงล�ำดับจากง่ายไปหายาก และมีคำ� แนะน�ำ
ในการใช้ช่วยให้ปฏิบัติกิจกรรมได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับประภาพร
ถิ่นอ่อง (2553 : 33) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องมี
จุดหมายที่แน่นอนจะท�ำการฝึกทักษะด้านใด ควรใช้ภาษาง่าย ๆ
และมีความน่าสนใจ เรียงล�ำดับจากง่ายไปหายากให้เหมาะสมกับ
วั ย และความสามารถของผู ้ เรี ย น มี เ นื้ อ หาตรง จั ด กิ จ กรรมให้
หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
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สรุปได้วา่ ชุดกิจกรรมเก้าค�ำทีพ่ อ่ สอน เพือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด สามารถน�ำไปใช้เป็นสือ่ และนวัตกรรมประกอบ
การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

รำไ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอน
เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค KWL Plus กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้
		 1.1 ในการน�ำชุดกิจกรรมเก้าค�ำทีพ่ อ่ สอนเพือ่ พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ ครูผสู้ อนต้องศึกษาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ก�ำกับแต่ละชุดให้เข้าใจรายละเอียดขั้นตอนก่อน
ปฏิบัติ อาจปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับนักเรียนของ
ตนเองได้
		 1.2 ในการฝึกแต่ละชุดเมือ่ ตรวจผลงานของนักเรียน
ถ้าพบว่านักเรียนคนใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ ครูผู้สอนควร
อธิบายหรือให้ค�ำแนะน�ำรายบุคคล และให้นักเรียนแก้ไขจนกว่า
นักเรียนคนนั้น ๆ จะเข้าใจจึงจะท�ำให้นักเรียนเข้าใจวิธีการคิด
วิเคราะห์ได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้
สื่อหรือนวัตกรรมอื่น ๆ เช่น การใช้หนังสือการ์ตูน บทร้อยกรอง
เกม สื่อหรือนวัตกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพือ่ จะได้มนี วัตกรรมส�ำหรับพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
มากยิ่งขึ้น
		 2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และ
ตระหนักถึงความส�ำคัญ และเกิดความภูมิใจในแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตน
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		 3.1 ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอน
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยเทคนิ ค KWL Plus
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยอาศัย
หลักการใช้สงิ่ เร้าเพือ่ ให้เกิดการตอบสนองมีการเสริมแรงในขณะเรียน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเสริ ม แรงของ Thorndike (1993
อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2559) ทีก่ ล่าวว่า การเสริมแรง จะช่วยให้
เกิดความกระหายใคร่รเู้ กิดความพอใจ และน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ และ
การน�ำเสนอเนื้อหาจะเรียงล�ำดับจากง่ายไปยาก จึงสามารถพัฒนา
ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี สังเกตได้จากผลทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมเก้าค�ำที่พ่อสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนใช้ชดุ กิจกรรม
เก้ า ค� ำ ที่ พ ่ อ สอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยเทคนิ ค
KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
		 3.2 มีรูปแบบที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมีภาพประกอบ
เนื้ อ หา และมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามหลากหลาย
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในการหา
ค�ำส�ำคัญจากนิทานทีอ่ า่ น ช่วยกันตัง้ ค�ำถามและหาค�ำตอบ นักเรียน
มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการอ่านนิทาน
เก้ า ค� ำ ที่ พ ่ อ สอนทั้ ง 9 เรื่ อ ง จึ ง ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจ
และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี แบบฝึก
มีกระบวนการและพัฒนาสื่อที่เป็นระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
พนิดา พนมวัน (2553) ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความโดยใช้เทคนิค
KUL Plus ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเขียน สรุปความโดยใช้เทคนิค
KUL Plus พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสรุปความ
ของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทคัดย่อ
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ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
กลุ่มวิชางานเสริมสวย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาก่อนและหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษากลุ่มวิชางาน
เสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 30 คน
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
องค์ประกอบหลักสูตร 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดทักษะการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1) หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย มีค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของหลักสูตร เท่ากับ 4.67
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
กลุ่มวิชางานเสริมสวย พบว่า หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ทักษะการปฏิบตั ขิ องนักศึกษาทีใ่ ช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ เรือ่ ง ศิลปะการแต่งหน้าเพือ่ อาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุม่ วิชา
งานเสริมสวย พบว่า ทักษะการปฏิบัติหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this research were 1) to develop a curriculum for a short training course in makeup
for career for students in Beauty and Makeup Department. 2) to compare achievement of students before and
after using a short training courses and 3) to compare the practical skills of students before and after using a
short training course. The sample group included 30 students in the beauty and makeup department enrolling
in the academic year 2019 of Polytechnic College Chanthaburi under the office of Vocational Education
Commission. Purposive sampling method was used to select the samples. The research instruments consisted
of 1) the suitability assessment form of the curriculum, 2) the achievement test, 3) the practical skills test.
The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test.
The results of the research were as follows :
1) A short training course in makeup for career for students in Beauty and Makeup Department was at 4.67
2) The learning achievement with a short training course in makeup for career for students in Beauty and
Makeup Department revealed that the achievement after using the short training curriculum was higher than before
using the curriculum with statistical significance of .05
3) The practice skills with a short training course in makeup for beauty school career student revealed
that the practical achievement after using the curriculum was higher than before using the curriculum with statistical
significance of .05
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พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 กล่าวว่า ระบุวา่ การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดั ในสถานศึกษา
การศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และ ของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือ
สร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก�ำลังคนให้มคี ณ
ุ ภาพ สามารถ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ (พระราชบั ญ ญั ติ
ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแส การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก พุทธศักราช 2545 (2545 : 12)
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งจั น ทบุ รี เป็ น วิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด
การศึกษามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ
เพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส�ำคัญและ จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับวิชาชีพระยะสั้น
ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคม จากการที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ปัญหาความยากจน จึงมีการตั้ง
ของประเทศ ภูมภิ าค และของโลก ควบคูก่ บั การธ�ำรงรักษาอัตลักษณ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมากเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการ อาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้ให้
จัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย ความส�ำคัญส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เสมอ
ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและตรงตามความต้องการของชุมชนและ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดัน ตลาดแรงงาน จึ ง ท� ำ ให้ ห ลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน
ภายนอกจากกระแสโลกาภิวตั น์ และแรงกดดันภายในประเทศทีเ่ ป็น ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้รับความนิยมความสนใจจาก
ปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะประเภท
สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถ วิชาคหกรรม 4 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ก้าวข้ามกับดักประเทศทีม่ รี ายได้ ปานกลางไปสูป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว 2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ ทั่วไป และ 4) สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบ การอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น, 2558)
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
ตรงตามความต้องการของสังคม มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง ที่ จ ะสามารถท� ำ ให้ ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมเกิ ด ความรู ้ ความเข้ า ใจ
ศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด เกิ ด ความช� ำ นาญ และเกิ ด เจตคติ ที่ดี เ กี่ ย วกั บเรื่ อ งใดเรื่องหนึ่ง
การศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจัด จนกระทั่งท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลง
การศึกษาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาคน และประสิทธิภาพ และยังช่วยเสริมสร้างพฤติกรรม การกระท�ำ
ในด้ านวิ ชาชี พ ระดับ ฝีมือ ระดับ เทคนิค และระดับ เทคโนโลยี และการแสดงออกในทางที่ดี มีการปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีให้นักศึกษา
รวมทัง้ เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้อง เกิดการช่วยแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของคนในสังคมให้เห็น
กับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน�ำความรู้ในทางทฤษฎี แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สามารถพัฒนาคนให้เกิด
อันเป็นสากลและภูมปิ ญ
ั ญาไทยมาพัฒนาผูร้ บั การศึกษาให้มคี วามรู้ ปัญญา คิดท�ำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกัน
ความสามารถในทางปฏิ บั ติ แ ละมี ส มรรถนะจนสามารถน� ำ ไป ในสังคมอย่างสงบสุข ดังที่ ชูชยั สมิทธิไกร (2554: 7) ได้ให้ความหมาย
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ของการฝึกอบรม (training) ว่าหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้
ซึ่ ง ถู ก จั ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น ระบบ โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ สร้ า งหรื อ
(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551 : 3)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงจ�ำเป็นต้อง เพิ่มความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability)
ก�ำหนดแผนปฏิรูปเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้ ง ความตระหนั ก รู ้ แ ละแรงจู ง ใจของบุ ค ลากรในองค์ ก ร
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ อันจะส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้มีเจตคติ (attitude) ต่อองค์กร
เพื่อสนองตอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และผลการปฏิ บั ติ ง านสู ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม สอดคล้ อ งกั บ วรวรรธน์
ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา คือ ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ศรียาภัย (2554: 11) ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่าหมายถึง
และสังคมไทย ในมาตรา 20 ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ กระบวนการหนึ่ง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
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โดยน�ำหลักสูตรที่ 16 แต่งหน้า Basic จ�ำนวน 30 ชั่วโมง ของกลุ่ม
วิชางานเสริมสวย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ประเภทวิชา
คหกรรม มาพัฒนาเพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย เข้าใจง่าย มีขั้นตอน
และกระบวนการที่ชัดเจน โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “ศิลปะการแต่งหน้า
เพื่ออาชีพ” เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น สามารถน�ำความรู้
ไปพัฒนาตนเอง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเอง
และครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

รำไ

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน
เสริมสวย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะ
การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ เรือ่ ง ศิลปะการแต่งหน้าเพือ่ อาชีพ
ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
3. เพือ่ เปรียบเทียบทักษะการปฏิบตั ขิ องนักศึกษาก่อน
และหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ เรือ่ ง ศิลปะการแต่งหน้าเพือ่
อาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย

ชภัฏ

ความสามารถในการท�ำงาน และประสบการณ์แก่บคุ ลากร โดยอาจจัด
อบรมเองหรือให้บคุ ลากรไปอบรมทีอ่ งค์กรอืน่ จัด นอกจากบุคลากร
จะเพิ่มสมรรถภาพในการท�ำงานแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมให้ มี ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข ององค์ ก ร
ประโยชน์สูงสุดของการอบรมก็คอื การทีผ่ ู้รบั การฝึกอบรม น�ำสาระ
ที่ได้มาใช้ในการท�ำงาน น�ำพาองค์กรไปแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ
การด�ำเนินงานเจริญก้าวหน้า
ปั จ จุ บั น การแต่ ง หน้ า มี ค วามส� ำ คั ญ และมี บ ทบาท
ในชีวติ ประจ�ำวันของเราเป็นอย่างมาก ซึง่ จะเห็นได้จากอุตสาหกรรม
เครือ่ งส�ำอางความงาม และธุรกิจทางด้านความบันเทิงทีม่ คี วามนิยม
อย่ า งแพร่ ห ลาย ศิ ล ปะการแต่ ง หน้ า มี ผ ลต่ อ การสะท้ อ นกลั บ
ด้านบุคลิกภาพ สร้างความโดดเด่น เสริมสร้างบุคลิกให้ดูดีขึ้น
สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง และท�ำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
ในยุคทีก่ ารศัลยกรรมได้เข้ามามีบทบาทกับวิถชี วี ติ ประจ�ำวันอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการท�ำศัลยกรรมจมูก เสริมคาง ตาสองชั้น ปากกระจับ
หน้าเรียว เปลี่ยนสีผิวเข้มให้เป็นผิวขาว จะเห็นได้ว่ามีผู้คนมากมาย
เลือกท�ำศัลยกรรม เหตุผลที่นิยมท�ำศัลยกรรมกันมากมายขนาดนี้
เกิดจากหลายเหตุผลด้วยกัน หนึง่ ในเหตุผลของการคิดท�ำศัลยกรรม
ก็คือ รู้สึกว่าการแต่งหน้าเป็นเรื่องยาก แต่งไม่เป็น แต่งอย่างไร
ก็ไม่สวย ไม่รู้เทคนิคการแก้ไขรูปหน้า จึงเลือกที่จะท�ำศัลยกรรม
ทั้งที่การศัลยกรรมมีความเสี่ยงสูงมากบางคนท�ำแล้วสวยบางคน
ท�ำมาแล้วดูแย่กว่าเดิมต้องแก้ไขหลายครั้งมากดังที่เห็นเป็นข่าว
และมีค่าใช้จ่ายในการท�ำศัลยกรรมสูงมาก อย่างไรก็ตามการท�ำ
ศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะ
อาจเกิดผลร้ายมากกว่าผลดี การแต่งหน้านั้นเป็นศาสตร์ทางด้าน
ความงามแขนงหนึ่ง ที่มีการสร้างสรรค์อย่างลงตัวระหว่างศาสตร์
และศิลปะ การประยุกต์หลักศิลปะ เช่น แสงเงา หลักทฤษฎีสี
รูปทรง เส้น และรูปทรงตามลักษณะกายวิภาคของโครงสร้าง
ใบหน้ามนุษย์ รวมทั้งการแต่งหน้าตามสมัยนิยมที่ถูกต้องอย่าง
สร้างสรรค์
จากความเป็นมาและความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั
จึงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้
เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน
เสริมสวย โดยโครงสร้างของหลักสูตรได้ปรับให้สามารถใช้ได้กับ
นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เทคนิคการแต่งหน้าจากต�ำรา
ต่าง ๆ มาประยุกต์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้ท�ำวิจัย
น� ำ มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษานั้ น สามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเอง
สามารถพั ฒ นาการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิก ภาพให้ ดู ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ที่ผ่านมาการพัฒนารูปแบบและขั้นตอนยังไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่พัฒนาหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนนั้น เห็นล�ำดับขั้นตอนได้อย่าง
ชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี
2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างระยะที่ 1 การส�ำรวจและ
พัฒนาหลักสูตร และระยะที่ 2 การน�ำหลักสูตรไปใช้และผลการ
ประเมินหลักสูตร มีดังนี้
ระยะที่ 1 การส�ำรวจและพัฒนาหลักสูตร
		 1. ประชากรทีใ่ ช้ในการส�ำรวจและพัฒนาหลักสูตร
ได้แก่
			 1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 7 คน
			 1.2 ตัวแทนสถานประกอบการ จ�ำนวน 5 คน
			 1.3 นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 ภาคตะวันออก ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
จ�ำนวน 101 คน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จ�ำนวน 60 คน วิทยาลัย
สารพัดช่างระยอง จ�ำนวน 90 คน วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
จ�ำนวน 120 คน วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ�ำนวน 70 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จ�ำนวน 40 คน วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี จ�ำนวน 40 คน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ�ำนวน
15 คน รวม 8 วิทยาลัย จ�ำนวนนักศึกษา 536 คน
วราภรณ์ โอภาโส, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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ขอ

รายการประเมิน




SD

แปลผล

4.86
0.13
กการและเหตุ
ผลของหลั
มีคมีวามสอดคล
หลัหลั
กการและเหตุ
ผลของหลั
กสูตกรสูตร
4.86
ความสอดคล้อองง
4.57
0.24
วัตวัถุตปถุระสงค์
ของหลั
กสูตกรสูตร
4.57
ความสอดคล้อองง
ประสงค
ของหลั
มีคมีวามสอดคล
4.57
0.25
เนื้อเนืหาสาระของหลั
กสูตกรสูตร
4.57
ความสอดคล้อองง
้อหาสาระของหลั
มีคมีวามสอดคล
โครงสร้
างของหลั
กสูตกรสูตร
4.52
ความสอดคล้อองง
4.52
0.38
โครงสร
างของหลั
มีคมีวามสอดคล
กิจกิกรรมการฝึ
กอบรม
4.68
0.12
ความสอดคล้อองง
4.68
จกรรมการฝ
กอบรม
มีคมีวามสอดคล
สื่อสื/วั่อส/วัดุสประกอบการฝึ
กอบรม
5.00
0.00
ความสอดคล้อองง
5.00
ดุ ประกอบการฝ
กอบรม
มีคมีวามสอดคล
การวั
ดผลประเมิ
นผลนผล
4.57
0.16
ความสอดคล้อองง
4.57
การวั
ดผลประเมิ
มีคมีวามสอดคล
โดยรวม โดยรวม
7 ด้าน 7 ดาน
4.67
0.12
ความสอดคล้อองง
4.67
มีคมีวามสอดคล
ประสิทธิภาพของหลักสูตร เทากับ 4.67
จากตาราง
1 พบว
ความเหมาะสมและสอดคลอองงขององคประกอบของหลั
ตร เพื่อรัยบบเที
รองคุยณ
ภาพของหลั
สูตร ยน
จากตารางที
่ 1 พบว่
า าความเหมาะสมและสอดคล้
ตอนที่ 2กสูการเปรี
บผลสั
มฤทธิ์ทกางการเรี
้น เรื
งหน
าเพื่ออาชีพ สํกาสูหรั
วิชางานเสริ
มีความสอดคล
กขอ และ ้น เรื่อง
ขององค์ฝปกอบรมระยะสั
ระกอบของหลั
กสู่อตง รศิลเพืปะการแต
่อรับรองคุ
ณภาพของหลั
ตรบนักศึก่กอษากลุ
นเรียมนและหลั
งเรีมยสวย
นโดยใช้
หลักสูตรฝึอกงทุ
อบรมระยะสั
ประสิทธิภ้นาพของหลั
ตรทั้งฉบับงคหน้
าเฉลี
ากับพ4.67
ฝึกอบรมระยะสั
เรื่อง ศิกลสูปะการแต่
าเพื่ย่อเทอาชี
ส�ำหรับ ศิลปะการแต่งหน้าเพือ่ อาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุม่ วิชางานเสริมสวย
นักศึกษากลุ่มวิชตอนที
างานเสริ
มสวย มียบเที
ความสอดคล้
องทุ์ทกางการเรี
ข้อ และยนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น เรื่อง
่ 2 การเปรี
ยบผลสัมฤทธิ
ประสิทศิธิภลปะการแต
าพของหลังกหนสูตาเพื
รทั่อ้งอาชี
ฉบับพ ค่สําเฉลี
4.67มวิชางานเสริมสวย
หรับ่ยนัเท่กศึากักบษากลุ
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส�ำรวจและพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 7 คน ตัวแทนสถานประกอบการ จ�ำนวน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ระยะ ได้แก่
5 คน และนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่าง
ระยะที่ 1
จันทบุรี จ�ำนวน 20 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 		 - แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
Sampling)
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษากลุมวิชางานเสริขององค์
มสวย ระดั
บประกาศนี
ชาชีพระยะสั้น ในภาคเรี
ยนที่ ง
ประกอบหลั
กสูตยรบัตฝึรวิกอบรมระยะสั
เรื่อง ศิลปะการแต่
่ 2 การน�
ำหลั
กสูตยรไปใช้
2 ปการศึระยะที
กษา 2562
ของวิ
ทยาลั
สารพัดแชละผลการประเมิ
างจันทบุรี ในสังนกัดสําหน้
นักางานคณะกรรมการการอาชี
วศึกษา
านวน 30มคน
เพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ
่มวิชจํางานเสริ
สวยโดยใช
หลักสูตการเลื
ร อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ระยะที่ 2
		 1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย 		 - หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่ง
งมือที่ใชในการวิจัย วศึกษา ภาคเรียนที่ 1
สั ง กั ด ส�เครื
ำ นั ก่องานคณะกรรมการการอาชี
หน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ระยะ ไดแก
ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออก ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง 		 - แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระยะที่ 1
สมุทรปราการ จ�ำนวน
101 คน นวิความเหมาะสมและความสอดคล
ทยาลัยเทคนิคบางแสน จ�ำนวน องขององค
		
- แบบวั
บัต้นิ เรื่อง ศิลปะการ
 แบบประเมิ
ประกอบหลั
กสูตดร ทัฝกกษะการปฏิ
อบรมระยะสั
60 คนแตวิงทหน
ยาลัาเพืยสารพั
ด
ช่
า
งระยอง
จ�
ำ
นวน
90
คน
วิ
ท
ยาลั
ย
่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย
สารพัดช่างฉะเชิงเทรา
จ�ำนวน
ระยะที
่ 2 120 คน วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ผลการวิจัย
จ�ำนวน 70 คน วิทยาลั
างตราด จ�ำ้นนวน
วิทยาลัยงหนาเพื่ออาชีพ สํในการวิ
หลัยกสารพั
สูตรฝดกช่อบรมระยะสั
เรื่อ40
ง ศิคน
ลปะการแต
าหรับนัจกัยศึครั
กษากลุ
้งนี้ผู้วมิจวิัยชได้างานเสริ
นําหลักมสูสวย
ตรฝึกอบรมระยะสั้น
สารพัดช่างปราจีนบุ รแบบวั
ี จ�ำนวน
คน์ทวิางการเรี
ทยาลัยยเทคนิ
ดผลสั40มฤทธิ
น คนครนายก เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน
ดทักยษะการปฏิ
จ�ำนวน 15 คน รวม แบบวั
8 วิทยาลั
จ�ำนวนนับกศึัตกิ ษา 536 คน
เสริมสวย และได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้แบ่งออกเป็น
		 2. กลุ่ม ตัว อย่าง ได้แ ก่ นัก ศึก ษากลุ่มวิ ช างาน 3 ตอน ดังนี้
จัย ยบัตรวิชาชีพระยะสั้น ในภาคเรียนที่ 2
เสริมสวยผลการวิ
ระดับประกาศนี
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพความเหมาะสมและ
ปี ก ารศึ ก ษา 2562
ของวิ
ท
ยาลั
ย
สารพั
ด
ช่
า
งจั
น
ทบุ
ร
ี
ในสั
ง
กั
ด
งขององค์ปงหน
ระกอบหลั
กอบรมระยะสั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผูวิจัยไดนําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น สอดคล้
เรื่อง ศิอลปะการแต
าเพื่ออาชีกสูพตสํรฝึาหรั
บนักศึกษากลุ้นมเรืวิช่อาง ศิลปะ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชี
ว
ศึ
ก
ษา
จ�
ำ
นวน
30
คน
โดยใช้
งหน้ดัางนีเพื้ ่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
งานเสริมสวย และไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวแบงออกเปการแต่
น 3 ตอน
การเลือกแบบเจาะจง
(Purposive
Sampling)
งนี้
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพความเหมาะสมและสอดคลตามเกณฑ์
องขององคปดัระกอบหลั
กสูตรฝกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะ
การแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย ตามเกณฑ ดังนี้
่ 1 ่ยคส่าวเฉลี
วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และประสิ
ทธิภาพของหลั
กสูตรของฝ
กอบรมระยะสั
ตารางทีตารางที
่ 1 ค่าเฉลี
นเบี่ย่ยสงเบนมาตรฐาน
และประสิ
ทธิภาพของหลั
กสูตรของฝึ
กอบรมระยะสั
้น ้น เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพื่อ
อาชีพเรื่อสํางหรั
นักศึกษากลุงหน้
มวิาชเพื
างานเสริ
ศิลบปะการแต่
่ออาชีพมสวย
ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย

วราภรณ์ โอภาโส, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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ตารางทีตารางที
่ 2 การเปรี
บเทียบผลสั
ยนก่อนเรี
งเรียนโดยใช้
หลักสูตหรฝึ
้น ้น เรื่อง ศิลปะการ
่ 2 ยการเปรี
ยบเทีมยฤทธิ
บผลสั์ทมางการเรี
ฤทธิ์ทางการเรี
ยนกยนและหลั
อนเรียนและหลั
งเรียนโดยใช
ลักกสูอบรมระยะสั
ตรฝกอบรมระยะสั
เรื่อางเพืศิ่อลอาชี
ปะการแต่
อาชีพมวิส�ชำางานเสริ
หรับนักมศึสวย
กษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
แตงหน
พ สําหรังบหน้นักาศึเพืก่อษากลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
n
รอยละ
S.D.
ttest
pvalue
̅
กอนเรียน
30
45.67
13.87
2.22
24.90
.000*
หลังเรียน
30
85.33
25.60
1.71
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ ของนักศึกษากลุมวิชางาน
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเกีย่ วกับ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
เสริมสวย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน รอยละ 45.67 มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ของนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.22 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน รอยละ 85.33 มีคาเฉลี่ยเทากับ 25.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
มีผลสัมฤทธิ
ยนผร้ลสั
อยละ
มีค่าเฉลี
ตอนที
บเทียบผลทั
1.71์ทางการเรี
สรุปไดวยานก่
นักอศึนเรี
กษามี
มฤทธิ45.67
์ทางการเรี
ยน ่ยหลัเท่งาเรีกัยบนสูงกวากอนเรียนอย
างมี่ 3นการเปรี
ัยสําคัญยทางสถิ
ติที่ระดักษะการปฏิ
บ .05 บตั กิ อ่ นเรียน
13.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.22 ส่วนผลสัมฤทธิ์ และหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ เรือ่ ง ศิลปะการแต่ง
ยบเที85.33
ยบผลทัมีกคษะการปฏิ
นเรียนและหลั
งเรี่อยอาชี
นโดยใช
ลักบสูนัตกรฝศึกษากลุ
อบรมระยะสั
้น เรื่อมง สวย
ศิลปะการ
ทางการเรียตอนที
นหลัง่ เรี3ยการเปรี
น ร้อยละ
่าเฉลี่ยเท่าบกััตบิกอ25.60
หน้าเพื
พ ส�ำหหรั
่มวิชางานเสริ
าเพื่ออาชีพ สําหรับานักักบศึกษากลุ
วิชางานเสริ
และส่วแต
นเบีงหน
่ยงเบนมาตรฐานเท่
1.71 มสรุ
ปได้ว่านัมกสวย
ศึกษา
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3 การเปรี
ยบเทีกยษะการปฏิ
บผลทักษะการปฏิ
ิกอนเรียงนและหลั
ง เรีหยลันโดยใช
กสูตรฝกอบรมระยะสั
้น เรื่อง ศิลปะการ
ตารางทีตาราง
่ 3 การเปรี
ยบเทียบผลทั
บัติก่อนเรีบยัตนและหลั
เรียนโดยใช้
กสูตรฝึหกลัอบรมระยะสั
้น
แตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย
เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
ทักษะการปฏิบัติ
n
รอยละ
S.D.
ttest
pvalue
̅
กอนใชหลักสูตร
30
50.44
15.13
1.53
45.21
.000*
หลังใชหลักสูตร
30
90.33
27.10
2.20
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 พบวาผลการประเมินทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ ของนักศึกษากลุม
จากตารางที
ษะการปฏิ
ยแนวคิมีดคและทฤษฎี
กการศึและส
กษาหลายท่
าน ศึกษา
วิชางานเสริ
มสวย่ 3 มีพบว่
ผลทัากผลการประเมิ
ษะการปฏิบัตนิกทัอกนการใช
หลักบสูัตติ ร รโดยอาศั
อยละ 50.44
าเฉลี่ยเทากัขบองนั15.13
วนเบี่ยงเบน
เกี่ยวกับมาตรฐานเท
ศิลปะการแต่
าเพื่อสอาชี
พ ของนั
กศึกษากลุ
จัยที90.33
่เกี่ยวกับมีการพั
ตรฝึกอบรม
้งภายในประเทศ
ากังบหน้1.53
วนผลทั
กษะการปฏิ
บัติห่มลัวิงชใชางาน
หลักสูตรงานวิ
รอยละ
คาเฉลีฒ่ยนาหลั
เทากับกสู27.10
และสวทันเบี
่ยงเบน
เสริมสวยมาตรฐานเท
มีผลทักษะการปฏิ
บัติกสรุ
่อนการใช้
ตร ร้ผอลทั
ยละ
50.44 บและภายนอกประเทศ
ก�ำหนดกิ
จกรรมการเรี
ากับ 2.20
ปไดวานัหกลัศึกกสูษามี
กษะการปฏิ
ัติ หลังการฝกอบรมสูงจากนั
กวากอน้ นการฝ
กอบรมอย
างมีนยัยนการสอนให้
สําคัญ
ะดับ .05
มีค่าเฉลีทางสถิ
่ยเท่ากัตบิที่ร15.13
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.53 สอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ มี ค วามหลากหลายและตอบสนอง
ส่วนผลทักษะการปฏิบัติหลังใช้หลักสูตร ร้อยละ 90.33 มีค่าเฉลี่ย ความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทาบา (Taba,
ปและอภิ
รายผล
เท่ากับ สรุ
27.10
และส่วปนเบี
่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20 สรุปได้ว่า 1962 : 10) กล่าวไว้ว่า ทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
นั ก ศึ ก ษามี ผ ลทั ก ษะการปฏิ บั ติ หลั ง การฝึ ก อบรมสู ง กว่ า ก่ อ น ในลักษณะใด ๆ ก็ตาม จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุม
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของหลักสูตร ซึ่งความต่อเนื่องและ
วิชางานเสริมสวย ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
องกั
นอยู
ส่วพนด้สําวหรั
ยกับนนักได้ศึกแษากลุ
ก่ จุดมมุวิ่งชหมายทั
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลสอดคล้
ปะการแต
งหน
าเพื่ ่อ4อาชี
างานเสริ่วมไปและ
จุดามุงๆ่งหมายเฉพาะ
การเลืคอากและสร้
หาสาระ
สรุปและอภิ
สวย ทีป่สรรายผล
างขึ้นไดหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับองคประกอบต
ของหลักสูตรโดยมี
เฉลี่ยเทาากังเนื
บ ้อ4.67
ซึ่งอยูการจั
ในระดัดบรูปแบบ
รียนรูด้ และการประเมิ
ผล ตถุประสงค
เหมาะสมมาก
ัยไดสฒรนาหลั
างหลักกสูสูตตรฝ
่มีประสิ้นทธิภและประสบการณ์
าพซึ่งชวยใหนักศึกเษาเกิ
การเรียนรู เปนนไปตามวั
ผลการวิจัยโดยผู
เรื่องวิจการพั
รฝึกกอบรมที
อบรมระยะสั
่ยวกั
องค์่เหมาะสม
ประกอบหลั
กไว้่ม ดังนี้
กษาทุ
อบรมที
ิจัยสรางขึ้นนั้นผานขั้นโดยได้
ตอนอยขายายความเกี
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ธีกบารที
โดยเริ
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ยแนวคิดดมุและทฤษฎี
ของนัเป็กนส่วน
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มุ่งาหมายทั
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วามหลากหลายและตอบสนองความสนใจของผู
การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย เครื่องชี้วัดถึงเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตรว่เรีายต้นองการ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทาบา (Taba, 1962 : 10) กลาวไววา ทุกหลักสูตรไมวาจะเปนการออกแบบในลักษณะใด ๆ ก็ตาม
ที่สร้างขึ้นได้หลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเช่นใด ซึ่งจุดมุ่งหมายทั่วไปจะกล่าวไว้
จะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ เกี่ยวกับองคประกอบหลักของหลักสูตร ซึ่งความตอเนื่องและสอดคลองกันอยู 4 สวน
ของหลักสูตร โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.67 ซึง่ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก อย่างกว้าง ๆ และค่อนข้างเป็นปรัชญาเน้นทีค่ า่ นิยมมากกว่าการเน้น
โดยผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ ทางด้านจิตวิทยาหรือด้านการเรียนการสอน ส่วนจุดมุ่งหมาย
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา เฉพาะจะเน้นที่การประยุกต์ใช้มากกว่า เป็นจุดมุ่งหมายที่กล่าวไว้
ทุ ก ประการ อี ก ทั้ ง หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น นั้ น ผ่ า น ในส่วนที่เป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่
ขัน้ ตอนอย่างมีระบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม โดยเริม่ จากการวิเคราะห์ ในหลักสูตรนั่นเอง 2. เนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ จะเป็น
หลักสูตรและการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้า สื่อกลางที่จะพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้ก�ำหนดไว้
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การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ในองค์กร การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง สิง่ ทีต่ นเองปฏิบตั จิ ริง
และปรัชญาที่ยึดถือการเข้าใจถึงทัศนะที่ผู้อื่นมีต่อตนเอง และ
การเรียนรูว้ า่ การกระท�ำของตนมีผลกระทบต่อผูอ้ นื่ อย่างไร เป็นต้น
2. เพิ่มพูนทักษะการท�ำงานของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทักษะ
ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านก็ได้ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต
3. เพิ่มพูนแรงใจของบุคคล อันจะท�ำให้การปฏิบัติงานเกิดผลดี
แม้ว่าบุคคลหนึ่ง ๆ จะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
แต่หากขาดแรงจูงใจในการท�ำงานแล้ว บุคคลนั้นก็อาจ มิได้ใช้
ความรู้ และความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และผลงานก็ย่อม
จะไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร ดั ง นั้ น การสร้ า งแรงจู ง ใจจึ ง มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติ เรื่อง ศิลปะ
การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมมีรปู แบบทีช่ ดั เจน
มีสอื่ การสอนจากเอกสารและเพาเวอร์พอ้ ย สาธิตเป็นล�ำดับขัน้ ตอน
วิ ท ยากรคอยดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ขณะที่ นั ก ศึ ก ษาลงมื อ ปฏิ บั ติ
หากนั ก ศึ ก ษาไม่ เข้ า ใจจะมี ก ารสาธิ ต เพิ่ ม เติ ม เป็ น รายบุ ค คล
นอกจากนักศึกษาลงมือปฏิบัติตามที่วิทยากรสาธิตจนเกิดทักษะ
ความช�ำนาญแล้ว ก็จะสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียด
ความเรียบร้อย ความประณีตสวยงาม และสามารถส่งผลงานได้ทัน
ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี
(2551 : 104-106) กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนที่เน้นด้านทักษะ
ปฏิบัติมียุทธวิธี 3 ยุทธวิธี เพื่อให้ผู้สอนได้เลือกใช้ให้เหมาะสม
กั บ เงื่ อ นไขของสถานการณ์ ต ่ า ง ๆ รวมทั้ ง ได้ ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอน
ในการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสมกับแต่ละยุทธวิธดี ว้ ย มีรายละเอียดดังนี้
1. การสอนทฤษฎีก่อนสอนงานปฏิบัติ เป็นการสอนที่เหมาะสม
ส� ำ หรั บการสอนเนื้ อ หาของงานปฏิ บัติ ที่ มีลัก ษณะซั บซ้อนหรือ
เสี่ยงอันตราย และลักษณะของเนื้อหาสามารถแยกส่วนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการด�ำเนินการที่มีขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นน�ำ เป็นขั้นที่จะแนะน�ำและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
เห็นคุณค่าในงานนั้น 2) ให้ความรู้ เป็นขั้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานที่จะท�ำ ซึ่งครูจะสามารถใช้การใด ๆ ก็ได้ แค่ควรเปิด
โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นได้ ซั ก ถาม จนกระทั่ ง ผู ้ เรี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจ
3) ขัน้ ให้ฝกึ ปฏิบตั ิ เป็นขัน้ ทีใ่ ห้ผเู้ รียนลงมือท�ำงาน ซึง่ เริม่ จากการให้
ผู้เรียนท�ำตามหรือเลียนแบบ หรือให้ลองผิดลองถูกต่อไปจึงให้
ลองท�ำเอง โดยครูคอยสังเกตและให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะ
จนกระทัง่ ท�ำได้อย่างถูกต้อง แล้วจึงให้ฝกึ ท�ำหลาย ๆ ครัง้ จนกระทัง่
ท�ำได้ช�ำนาญ 4) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมิน
ทั ก ษะปฏิ บั ติ และลั ก ษณะนิ สั ย ในการท� ำ งานของผู ้ เ รี ย น
5) ขั้นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นขั้นที่ผู้สอน
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เนื้อหาสาระที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร อาจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริงความรู้
ธรรมดา ความคิ ด รวบยอดและหลั ก การ การแก้ ป ั ญ หาและ
ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติและค่านิยม ทักษะทางกาย 3. กิจกรรม
และรูปแบบการเรียนการสอน 4. การประเมินผลเป็นการเสนอแนะ
แนวทางการด�ำเนินการวัดและประเมินผลที่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับหลักสูตรนัน้ ๆ เปรียบเสมือนเป็นการก�ำหนดเครือ่ งมือ
ในการควบคุมการใช้หลักสูตร และทาบา (Taba, 1962 : 454-455)
ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนตามความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน โดย
ก�ำหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1. วินิจฉัย
ความต้องการ : ส�ำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจ�ำเป็น
ต่าง ๆ ของสังคม และผู้เรียน 2. ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย : หลังจากได้
วินจิ ฉัยความต้องการของสังคมและผูเ้ รียนแล้วจะก�ำหนดจุดมุง่ หมาย
ที่ต้องการให้ชัดเจน 3. คัดเลือกเนื้อหาสาระ : จุดมุ่งหมายที่ก�ำหนด
แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และ
ส�ำคัญต่อการเรียนรู้ 4. จัดเนือ้ หาสาระ : เนือ้ หาสาระทีเ่ ลือกได้ ยังต้อง
จัดโดยค�ำนึงถึงความต่อเนือ่ ง และความยากง่ายของเนือ้ หา วุฒภิ าวะ
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 5. คัดเลือกประสบการณ์
เรียนรู้ : ครูผสู้ อนหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัด
โดยค�ำนึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง 7. ก�ำหนดสิ่งที่จะ
ประเมินและวิธีการประเมินผล : ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร
เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ และ
ก�ำหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ที่ใช้
แบบทดสอบวัดความรูเ้ รือ่ งศิลปะการแต่งหน้าเพือ่ อาชีพ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมการฝึกอบรมเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ท�ำให้นักศึกษาเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการท�ำ
กิจกรรม รูปแบบของการจัดกิจกรรมมีลำ� ดับขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนกระตุน้
ให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาความคิดและความเข้าใจ และกิจกรรมส่วนใหญ่
เน้นทักษะการปฏิบัติ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอ
ผลงาน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจ และท�ำให้เกิดทักษะ
ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวันทนา
เนาว์วัน (2548 : 47) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรม
สรุปดังนี้ 1. เพือ่ ปรับปรุงระดับความตะหนักในตนเองของแต่ละบุคคล
ความตระหนักรู้ในตนเอง คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองอันได้แก่
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3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารผลิต
และใช้หลักสูตรมากขึ้น เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูบ้ รรลุจดุ ประสงค์ของหลักสูตร และ
กระตุ้นทักษะการปฏิบัติในทุกรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ ในเนือ้ หา
และรายวิชาอื่น ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดได้ศึกษาไว้ เพื่อจะได้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่หลากหลายทุกรายวิชา
2. ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน
เสริมสวย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอนแบบออนไลน์ หรือเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นต้น เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ และช่วย
ประหยัดเวลาในการสอนของครู
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จะได้รู้ว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นมีความยั่งยืนหรือไม่ หากผู้เรียน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างช�ำนาญ ผู้เรียนก็ควรจะจ�ำสิ่งเรียนรู้ได้ดี
และนาน 2. การสอนงานปฏิบัติ ก่อนสอนทฤษฎีเป็นวิธีการสอน
ที่เหมาะสม ส�ำหรับเนื้อหางานปฏิบัติที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน หรือ
เป็นงานปฏิบัติที่ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว เป็นงานที่มี
อัตราการเสี่ยงอันตรายกับชีวิตน้อย ซึ่งมีการด�ำเนินการที่มีขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขั้นน�ำ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1 2) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติและ
สังเกตการณ์ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน และมีการสังเกตการณ์
ให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั ิ มีการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิ และจดบันทึกข้อมูลไว้
3) ขัน้ วิเคราะห์ การปฏิบตั แิ ละสังเกตการณ์รว่ มกับวิเคราะห์พฤติกรรม
ในการปฏิบัติและการอภิปรายผลการวิเคราะห์ 4) ขั้นเสริมความรู้
จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายการปฏิบตั ิ ผูส้ อนจะทราบว่า ควรเสริม
ความรูอ้ ะไรให้แก่ผเู้ รียน จึงจะเป็นประโยชน์แก่ผเู้ รียนในการปฏิบตั ิ
5) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใหม่ เมื่อรู้จุดบกพร่องและได้ความรู้เสริม
ที่จะใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง
6) ขัน้ ประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้อ 1. 7) ขัน้ ประเมิน
ผลความคงทนของการเรียนรู้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1. 3. การสอน
ทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันเป็นการสอนที่เหมาะสมส�ำหรับ
บทเรียนทีม่ ลี กั ษณะของเนือ้ หาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สามารถ
แยกจากกันได้เด็ดขาด มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นน�ำ 2) ขั้นให้ความรู้
ให้ปฏิบตั ิ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับไปพร้อม ๆ กัน 3) ขัน้ ให้ปฏิบตั งิ าน
ตามล�ำพัง 4) ขัน้ ประเมินผลการเรียนรู้ 5) ขัน้ ประเมินผลความคงทน
ของการเรียนรู้งานปฏิบัติ
สรุปได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะ
การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพในระดับเหมาะสมมาก สามารถน�ำ
ไปใช้ในการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแต่งหน้า
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มห
าว

ิทยา

จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน
เสริมสวย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการน�ำหลักสูตรไปใช้
1. ครูควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
กลุ่มวิชางานเสริมสวย ให้เข้าใจและจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ให้ครบตามที่ระบุไว้ หรืออาจมีการจัดเตรียมให้เหมาะสม เพื่อให้
การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาด�ำเนินไปอย่างมีล�ำดับขั้นตอน
และบรรลุวัตถุประสงค์
2. ควรมีการบันทึกข้อบกพร่องของหลักสูตร พฤติกรรม
ของนักศึกษาทุกคนโดยการสังเกตจากการทดลองกับนักศึกษา
ไว้ด้วย เพื่อน�ำมาปรับปรุงในการใช้ครั้งต่อไป
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การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ วของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง และจันทบุรี
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเลือกพื้นที่ท�ำการศึกษารายกรณี แบบเจาะจง ในพื้นที่ชุมชนบ้านทะเลน้อย ต�ำบลทางเกวียน
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง และชุมชนบางสระเก้า ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี อาศัยการสัมภาษณ์เจาะลึก
ผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญ 27 คน วิเคราะห์โดยอาศัยหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคู่บริบท
ผลการวิจัยพบว่า บริบทของทั้งสองชุมชนตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น�้ำ มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลน ท�ำการเกษตรและประมงพื้นบ้าน
ลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท แม้ว่าชุมชนทะเลน้อยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ไม่ห่างนัก แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนท้องถิ่น ในการนี้
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของทั้งสองชุมชน มีลักษณะเป็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวิถีชุมชนท้องถิ่น โดยมี
เงื่อนไขส�ำคัญ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทักษะและประสบการณ์เรียนรู้ของชุมชน การปรับตัว การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา รวมถึงการเพิ่มคุณค่าทรัพยากรทางธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรมของตน ในการอนุรักษ์และการจัดการท่องเที่ยว
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การจัดการการท่องเที่ยว
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The object of this research was to study tourism management styles of agro-tourism location in Rayong
and Chathaburi province. This study was qualitative research with purposive sampling method using case studies
in Ban Talay Noi Community, Thang Kwian Sub-district, Klaeng District, Rayong Province and Bang Sa Kao
Community Bang Sa Kao Sub-district, Laem Sing District, Chantaburi Province. The data were collected by
in-depth interview of 27 key-informants, and the information gained was analyzed by logical context.
Both communities share similarities including that they are close to the rivers, they are adjacent to
mangrove, their people work in agriculture and fishery, and they are both semi-urban and semi-rural. Although,
Ban Talay Noi Community is near many factories the community remains local. Meanwhile, tourism management
styles of these two communities have integrated based on agro-tourism management and local community.
By signification factors include; fertilization of natural resources, traditions and cultures, folkway and life styles,
folk wisdom, community skills and experience, adaptation, developing preparation and value added of natural
resources and cultural heritage in preservation and tourism management styles.
Keywords : agro-tourism, tourism management
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จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งทีม่ ศี กั ยภาพ
และโอกาสการพั ฒ นา มี ค วามโดดเด่ น ในการผลิ ต สิ น ค้ า ด้ า น
เกษตรกรรม เป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะเมืองแห่งผลไม้ดขี องภาคตะวันออก
เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความหลากหลาย เป็นที่ราบภูเขาเหมาะแก่
การท�ำสวนผลไม้ มีความเหมาะสม ของสภาพดินฟ้าอากาศที่
เอื้ออ�ำนวย และสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็มี
อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป ด้วยมีพื้นที่ป่าชายเลนหนาแน่น
เหมาะส�ำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ กอปรกับแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายทั้งทางบกและทางทะเล จังหวัดระยองได้ชื่อว่าเป็น
เมืองท่องเทีย่ วทีส่ วยงาม เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายท่ามกลางนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทัง้ ยังมีศนู ย์การประชุม ศูนย์บริการ
ธุรกิจทางการค้า การเงิน การลงทุน สถานบันเทิงและแหล่งซื้อขาย
แลกเปลีย่ นสินค้า รวมทัง้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีค่ รบครัน สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม ส�ำหรับจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่ง
อัญมณีที่มีชื่อเสียง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
อัญมณี มีศลิ ปวัฒนธรรม ตลอดจนสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์
จ�ำนวนมาก มีชายทะเลและท่าเทียบเรือ สามารถพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี
ทว่ า ท่ า มกลางกระแสการพั ฒ นาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ภาคอุตสาหกรรม เข้ามามีบทบาทและเป็นแหล่งรายได้หลักทีส่ ำ� คัญ
ของประเทศ ก่อให้เกิดการย้ายถิน่ หมุนเวียนคนเข้ามาในพืน้ ทีอ่ ยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมาก ภาคเกษตรกรรม และการท่องเทีย่ ว (คมพล สุวรรณกูฏ,
2555) ซึ่งถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของชาวระยองและจันทบุรี ได้รับผล
กระทบเป็นวงกว้าง
จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ในอดีตเป็นที่รู้จัก
ในฐานะเมืองแห่งผลไม้ดีของภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นมังคุด
ทุเรียน เงาะ รวมทั้งอาหารทะเลสด แปรรูป กะปิ น�้ำปลา เนื่องจาก
ความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออ�ำนวย และสภาพ
ภูมิประเทศที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่สวยงาม เนื่องจากมีชายหาดยาวสวยเลียบขนานไปกับอ่าวไทย
และเกาะสวยงามระดับโลก เช่น เกาะเสม็ดก็เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ท่ามกลางนักท่องเทีย่ วชาวไทย และชาวต่างประเทศ ฐานเศรษฐกิจ
ทีส่ ำ� คัญของจังหวัด คือ เกษตรกรรม การท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรม
ต่อมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม นับตั้งแต่
การค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นที่มาของ
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard
Development Program) ในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลก�ำหนด
นโยบายให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมขนาดหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขัน้ ต้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนั้ กลาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนั้ ปลาย
อุตสาหกรรมโรงกลัน่ น�ำ้ มัน อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปุย๋ เคมี

(กมลศักดิ์ ตรีครุธพันธุ์, 2546) จากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program)
ได้สง่ ผลให้จงั หวัดระยองเป็นศูนย์อตุ สาหกรรมหลักและอุตสาหกรรม
ต่อเนือ่ ง เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
สูงที่สุดของประเทศ มีการจ้างงานจ�ำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพสูง มีการจัดเตรียมสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานไว้อย่างสมบูรณ์
เพือ่ รองรับภาคอุตสาหกรรมทีข่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รายได้
เฉลีย่ ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศ คือ 1,143,740
บาทต่อคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 672,104
ล้านบาท โดยมาจากสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรม กว่าร้อยละ
92 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ส�ำนักงานจังหวัดระยอง, 2554)
ปัจจุบันจังหวัดระยอง เป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้
ชั้นยอด และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ผนวกกับ
วิสัยทัศน์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2554 ยังได้กล่าวถึง “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี
และเศรษฐกิจที่สมดุล” (City of Good Quality of Life and
Balanced Economy) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งใน
ด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม สังคม และอุตสาหกรรม ได้แก่
1) พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) ส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่ได้มาตรฐาน
สามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้ 3) สร้างเสริม
สังคมให้มีคุณธรรมน�ำความรู้ สู่การด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ 4) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เ ป็ น แหล่ ง
อุตสาหกรรมของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดจันทบุรี มีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าทางการ
เกษตรและการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ด้วยสภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง
ได้เปรียบจังหวัดอืน่ ๆ โดยตัง้ อยูใ่ นแนวเขตรอยต่อทีส่ ามารถติดต่อได้
ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
ไปถึงกลุม่ ประเทศอินโดจีน โดยผ่านประเทศกัมพูชา สภาพภูมปิ ระเทศ
มีทั้งภูเขาและทะเล จึงมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งภูเขาและ
ชายฝั่งทะเล พื้นที่สามารถเพาะปลูกไม้ผล จนสร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดจันทบุรีเป็นอันมาก ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ล�ำไย
สละ กล้วยไข่ และพริกไทย เป็นต้น ตลอดจนเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ เช่น
กุ้งกุลาด�ำ เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดจันทบุรียังเป็นแหล่งอัญมณี
ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะพลอยชนิดต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และ
ยังมีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสถานที่ที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
อีกจ�ำนวนมาก มีชายทะเลและท่าเทียบเรือสามารถพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของ
จังหวัดจันทบุรียังมีข้อจ�ำกัดอยู่หลายประการ เช่น ขาดการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและอัญมณี
ขาดการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
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ความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันซึง่ มูลค่าการค้าชายแดนมีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี
โดยมีสดั ส่วนผลไม้และสินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้ง
การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เป็นโอกาสด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยวและการส่งออก ขณะเดียวกันกฎระเบียบ
ของทางราชการบางประการไม่เอือ้ ต่อการค้า การลงทุน นอกจากนี้
พืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนก็ได้รบั ผลกระทบด้านความมัน่ คง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น โรคติดต่อ และสิ่งผิดกฎหมาย ฯลฯ
4) จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และศูนย์การศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด�ำริ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างประเทศนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น เป็นโอกาสใน
การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ รวมทั้ ง การขยายการค้ า
การลงทุน การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นโอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่อย่างไรก็ดี จังหวัดจันทบุรีอยู่ใน
เขตอิทธิพลมรสุม และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยมี
ฤดู ฝ นที่ ย าวนาน ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย วค่ อ นข้ า งมาก
5) จังหวัดจันทบุรีมีทรัพยากรดิน ภูมิอากาศและที่ตั้งที่เหมาะสม
ในการเกษตร และมีการผลิตสินค้าแปรรูปจากเกษตรเป็นหนึง่ ต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นจ�ำนวนมาก ประชาชนของจันทบุรีจึงมีฐานะดี
โดยมีรายได้ต่อหัวสูงกว่า สัดส่วนคนจนน้อยกว่าระดับประเทศ
ด้ า นสาธารณสุ ข มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการด� ำเนิ น งานดู แ ลสุ ข ภาพ
ประชาชนในพืน้ ที่ และมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ ขณะเดียวกัน
รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพและ
รายได้หลายโครงการ ได้แก่ กองทุนต่าง ๆ หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เป็นต้น 6) จังหวัดจันทบุรียังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากร
ป่าไม้ทั้งบกและเลน มีป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
แต่อย่างไรก็ดี จังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัยทุกปี รวมทั้ง
ภัยแล้งในช่วงผลไม้ออกผลซึง่ ต้องการน�ำ้ จ�ำนวนมาก การใช้สารเคมี
ในการเกษตรส่งผลกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรดิน น�้ำ และ
อากาศ รวมทัง้ มีการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้ การกัดเซาะชายฝัง่ ขณะเดียวกัน
ยังขาดกลไกทีเ่ ป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลาง (ส�ำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก, 2556)
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) ในจังหวัด
ระยอง และจันทบุรี จึงเป็นรูปแบบของการบูรณาการการจัดการ
ท่ อ งเที่ ย วเข้ า กั บแหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย และ
ความเป็นศูนย์กลางผลไม้คุณภาพ อันจะน�ำไปสู่ความสามารถ
ในการเพิ่ ม รายได้ ม าสู ่ ภ าคเกษตรกรรมอย่ า งแท้ จ ริ ง อี ก ทั้ ง ยั ง
สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงเครือข่ายวิสาหกิจในชุมชนท้องถิ่น
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ขาดการส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น เกษตรอิ น ทรี ย ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
แหล่งท่องเทีย่ วขาดการพัฒนา ปัญหาโครงสร้างพืน้ ฐานในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างทุนของสังคม
หรือของหมู่บ้านที่พึ่งตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยังไม่มากนัก เป็นต้น (ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis) กล่าวโดยสรุปว่า 1) จังหวัดจันทบุรี มีทรัพยากร
ดินและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม รวมทั้งเกษตรกรมีความรู้และ
ภูมิปัญญา ท�ำให้เป็นแหล่งผลิตและจ�ำหน่ายผลไม้ที่มีชื่อเสียง และ
สินค้าเกษตรที่หลากหลาย อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ล�ำไย ลองกอง
สละ สมุนไพรประจ�ำถิ่น กุ้ง เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณมากเป็นอันดับ
ต้น ๆ ของประเทศ ประกอบกับสินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นที่ต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
สินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
มีการผลิตเชิงธุรกิจ ท�ำให้มีการใช้สารเคมีมากขึ้นซึ่งมีราคาผันผวน
และสารเคมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรจะออกมามากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ สภาพ
ภู มิ อ ากาศและปริ ม าณน�้ ำ ในช่ ว งออกผล และในการเก็ บ เกี่ ย ว
ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าว หลังเก็บเกี่ยวสินค้าดังกล่าวไม่สามารถ
เก็บรักษาได้นาน จ�ำเป็นต้องขายออกในเวลารวดเร็ว ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากพ่อค้าคนกลาง ท�ำให้เกษตรกรได้รบั ผลก�ำไรจากการผลิตสินค้า
เกษตรน้อยมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งสูง รวมทั้ง
ราคาสินค้าเกษตรในท้องตลาด 2) จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลาง
การเจียระไนและแปรรูปผลิตภัณฑ์อัญมณี เนื่องจากชาวจันทบุรี
มี ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ อั ญ มณี ได้ แ ก่
การคัดสรรวัตถุดิบ การเผาพลอย และการเจียระไนพลอย เป็นต้น
ซึ่ ง สิ น ค้ า อั ญ มณี ข องจั น ทบุ รี โ ดยเฉพาะพลอยที่ มี ชื่ อ เสี ย งได้ รั บ
ความนิยมและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ จังหวัดจันทบุรีเป็นที่ตั้งตลาดค้าอัญมณีที่ใหญ่แห่งหนึ่ง
ของประทศ ในปัจจุบนั แหล่งวัตถุดบิ อัญมณีในพืน้ ที่ และของประเทศ
ลดน้อยลง ท�ำให้ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และการอ�ำนวยความสะดวก
ในการน�ำเข้าวัตถุดิบอัญมณี อย่างไรก็ดี ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ดังกล่าวเริม่ ขาดการสืบทอด รวมทัง้ ขาดความรูท้ กั ษะในการขึน้ เรือน
เครื่องประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด ขณะเดียวกัน มีหลายประเทศที่ผลิตสินค้า
อัญมณี ถึงแม้สินค้าจะแตกต่างออกไปก็ตาม แต่ก็สามารถส่งผล
กระทบส่ ว นแบ่ ง การตลาดของประเทศได้ 3) จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
มีชอ่ งทางการค้าชายแดน (จุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรน
3 จุด) เชื่อมโยงประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม และมี
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ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ เป็ น การศึ ก ษารายกรณี (Case
เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของแหล่ง Study) โดยมีการก�ำหนดพื้นที่แบบเจาะจง ซึ่งหน่วยที่ใช้วิเคราะห์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในชุมชนบ้านทะเลน้อย ต�ำบลทางเกวียน (Unit of Analysis) ประกอบด้ ว ย 1) ชุ มชนบ้ า นทะเลน้อย
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง และชุมชนบางสระเก้า ต�ำบลบางสระเก้า ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ 2) ชุมชน
บางสระเก้า ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ด้วยเหตุผลการเลือกพื้นที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มี
ความโดดเด่น จนได้รบั การยอมรับทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับชาติ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นีอ้ าศัยเทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเจาะจง อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนท้องถิ่น ไม่เน้นความเจริญทาง
เลือกพื้นที่ที่มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ และประสบความส�ำเร็จ ด้านวัตถุมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างเชิงเปรียบเทียบ
ในการรวมกลุ ่ ม ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ในด้านบริบทของชุมชนในจังหวัดทีต่ งั้ เนือ่ งจากชุมชนบ้านทะเลน้อย
จ�ำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านทะเลน้อย ต�ำบลทางเกวียน จังหวัดระยองตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ในขณะที่
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ 2) ชุมชนบางสระเก้า ต�ำบล ชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม
บางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สัมภาษณ์เจาะลึก ทัง้ นีใ้ นการเลือกพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั มิได้มงุ่ หวังว่าจะเป็น
(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญ (Key-informant) ตัวแทนภาพรวมของทั้งประเทศ หากแต่เลือกเพื่อให้สะท้อนภาพ
พื้นที่ละ 13-14 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน ประกอบด้วย ผู้น�ำท้องถิ่น/ รายละเอียดของประเด็นเนื้อหาสาระที่ท�ำการศึกษา
ขอบเขตด้านเวลา ท�ำการศึกษาย้อนหลังในช่วงระยะเวลา
ผู้น�ำท้องที่ แกนน�ำ/คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน/ผู้น�ำกลุ่มอาชีพ/
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวิชาการภาครัฐ/ภาคเอกชน/ ที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการ ทิศทางและแนวโน้มของ
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGOs)
ขอบเขตด้านเนือ้ หา ท�ำการศึกษาเพือ่ ให้สามารถสะท้อน การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยท�ำการเก็บรวบข้อมูล
ถึงรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ (Style) ของ ระหว่าง มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ครอบคลุมทั้งมิติ
แหล่งท่องเทีย่ วหลักและแหล่งท่องเทีย่ วประกอบ ภายใต้บริบทของ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วของ
ชุมชน สะท้อนเป็น แนวคิดน�ำที่ใช้ในการศึกษา (Core Concept)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนบ้านทะเลน้อย ต�ำบลทางเกวียน
ดังปรากฏรายละเอียด ในภาพที่ 1
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง และชุมชนบางสระเก้า ต�ำบลบางสระเก้า
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า รูปแบบ (Style) ที่ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวหลัก
ท้องถิ่นใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีลักษณะเป็น
“การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวิถีชุมชนท้องถิ่น”
กล่าวคือ ชุมชนบ้านทะเลน้อยและชุมชนบางสระเก้า อาศัยรูปแบบ
การจัดการการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างบูรณาการแบบ
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
บริบทของชุมชน
มีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนจัดบริการการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สามารถน�ำทรัพยากรทีใ่ ช้ในการผลิตทางการเกษตร รวมถึงทรัพยากร
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ดิน น�้ำ พื้นที่ป่าชายเลน พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์) และทรัพยากรด้านการจัดการ (เกษตรกร องค์กรท้องถิ่น
ความรูท้ างการเกษตร เครือ่ งมือเครือ่ งใช้และเทคโนโลยีการจัดการ)
แหล่งท่องเที่ยวประกอบ
ในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอาศัยแหล่งท่องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรมที่ ป รากฏในชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประกอบ
ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดน�ำที่ใช้ในการศึกษา (Core Concept)
มีการน�ำเอามรดก หรือต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาน�ำเสนอ
ที่มา : (พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2562)
นักท่องเที่ยว ให้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสกับวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุมชน อาทิ ชุมชน
บ้านทะเลน้อย เปิดเข้าชมโบสถ์เก่าอายุกว่า 200 ปี ทีว่ ดั ราชบัลลังก์
การสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การรับประทาน

คมพล สุวรรณกูฏ, ณิชาภา เจริญรูป, กนกวรรณ เบญจาทิกุล

56 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

พพ
รรณ
ี

โดยจะมี ไ กด์ ป ระจ� ำ ชุ ม ชน นั่ ง รถพ่ ว งข้ า งพาเยี่ ย มชม รวมถึ ง
การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้าน นอกจากนี้
“ศูนย์ศลิ ป์เสือ่ บางสระเก้า” ยังมีการสาธิตจัดให้เข้าชมการทอเสือ่ กก
ซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนและเป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ร้างชือ่ เสียง
ให้แก่จังหวัดเป็นอย่างมาก อีกทั้งรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรยังมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเข้ากับแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก โดยชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย อาศัยเส้นทาง
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเดินทางไปสู่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ และชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ในขณะที่ ชุมชน
บางสระเก้า ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับคุกขี้ไก่ ปากน�้ำแหลมสิงห์
และน�้ำตกพลิ้ว เป็นต้น
ดังปรากฏรายละเอียดในภาพที่ 2

รำไ

อาหารพืน้ บ้านทีป่ รุงจาก “ผักกระชับ” ซึง่ เป็นผักพืน้ บ้านของชุมชน
รวมทั้ง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเลือกซื้อ
เช่น กล้วยสามน�ำ้ กะปิเคย อีกทัง้ ยังมีฐานการเรียนรูท้ างการเกษตร
การท่องเทีย่ วล่องเรือชมธรรมชาติแม่นำ�้ ประแสร์ รวมทัง้ มีโฮมสเตย์
ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เช่นเดียวกับ ชุมชนบางสระเก้า
ที่มีการจัดการท่องเที่ยวทั่วทั้งต�ำบล มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตลาดสี่มุมเมรุ” จัดให้มีฐาน
การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ทะเล การแปรรูปเกี่ยวกับพืชเส้นใยเพื่อเพิ่มมูลค่า ต้นปอ ต้นกก
รวมถึงการศึกษาป่าชายเลน “ป่าตะกาดใหญ่” ท�ำหน้าที่ดูแลด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน “บ้านปลา ธนาคารปู”

ครอบครัวและเครือญาติ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันมีความเป็นเครือญาติ

ชภัฏ

แหล่งท่องเที่ยวหลัก :
ชายหาด น�้ำตก ภูเขา อนุสาวรีย์

ความเป็นชุมชนท้องถิ่น

สังคมวัฒนธรรมเกีย่ วข้องกับศาสนา
อยู่เรียบง่ายสืบทอดวัฒนธรรม
มายาวนาน คงเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลัยร
า

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรบนฐานวิถีชุมชนท้องถิ่น
- ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการผลิตทางการเกษตร
- ทรัพยากรด้านการจัดการ
บริบทของชุมชน

ิทยา

ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อนุรกั ษ์และรักษาให้ยงั่ ยืน

มห
าว

แหล่งท่องเที่ยวประกอบ :
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปหัตถกรรม โฮมสเตย์

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวิถีชุมชนท้องถิ่น
ที่มา : (พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2563)
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การเมืองการปกครอง
- มีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทาง
ของชุมชน
- ร่วมตัดสินใจ
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8) การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งสองชุมชน
อาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์สั่งสม โดยเฉพาะการประสบ
ปัญหาจากการเลี้ยงกุ้งในเชิงอุตสาหกรรม การถูกรุกล�้ำพื้นที่ใน
การท�ำประมงพื้นบ้าน ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนที่ไม่เท่ากัน
เป็นต้น
9) ประเภทของนักท่องเที่ยว ท�ำให้ทั้งสองชุมชนเกิด
ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว ไม่สามารถ
ท�ำรายได้ได้อย่างสม�่ำเสมอ
10) งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
มีอย่างจ�ำกัด ท�ำให้ทั้งสองชุมชนไม่สามารถวางแผน ในการพัฒนา
พื้นที่ท่องเที่ยว หรือปรับสถานที่ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
แต่ความเป็นชุมชนทัง้ สอง ยังคงมีการปรับตัวได้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่วิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ชุมชน อาจมีความแตกต่างบ้างในบางกรณี อาทิ ชุมชน บางสระเก้า
เคยมี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการจั ด การการเงิ น โดยอาศั ย รู ป แบบ
“สนาคาร” ซึ่งเป็นสถาบันการเงินภายในชุมชนท้องถิ่น สามารถ
จัดสวัสดิการให้ ความช่วยเหลือแก่สมาชิกได้ อีกทัง้ ยังคงความสัมพันธ์
ระหว่างวัดและชุมชน อย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ไม่ก่อให้เกิด
ความเหินห่าง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่มีการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น
เกี่ยวกับการทอเสื่อกก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสามารถน�ำองค์ความรูน้ ไี้ ปปฏิบตั ไิ ด้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน แม้วา่
ในปัจจุบนั อาจลดความส�ำคัญลงไปบ้าง ส�ำหรับข้อจ�ำกัดของชุมชน
บ้านทะเลน้อย ไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ภายในชุมชน ท�ำให้เด็กนักเรียน
ต้องเดินทางไปเรียนในตัวอ�ำเภอ การเจ็บไข้ได้ป่วยจ�ำเป็นต้อง
เดินทางไปโรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอ แต่ก็ไม่ไกลเกินไปนัก

มห
าว
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ชภัฏ

ภายใต้ บริบท (Context) ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย
1) สภาพทางกายภาพ พบว่า ทั้งสองชุมชนต่างเป็น
ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน สามารถประกอบอาชีพได้แตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
เกษตรกรรม หัตถกรรม หรือประมงพื้นบ้าน
2) รู ป แบบลั ก ษณะการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง สองชุ ม ชน
มีลกั ษณะวิถกี ารด�ำเนินชีวติ อย่างเรียบง่าย ไม่เน้นความเจริญเติบโต
ทางวัตถุ เป็นสังคมกึง่ ชนบทกึง่ เมือง ทีย่ งั คงให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูล
ระหว่างคนในชุมชน มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความรักความผูกพัน
ในชุมชนท้องถิ่นของตน
3) ลั ก ษณะความเป็ น ครอบครั ว และเครื อ ญาติ
เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตครอบครัว
ลักษณะครอบครัวที่เคยเป็น “ครอบครัวขยาย” ได้กลายเป็น
“ครอบครัวเดี่ยว” มากยิ่งขึ้น แต่มีความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ยังคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมร่วมกัน
4) การรวมตัวเพือ่ ท�ำกิจกรรมทางสังคม พบว่า ทัง้ สอง
ชุมชน ต่างให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศิลป
วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประเพณีที่สืบทอด
ต่ อ กั น มา จนสามารถเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
โดยคนในชุ ม ชนต่ า งช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี
เหล่านั้นรุ่นต่อรุ่น
5) การรวมกลุ่มและมีกองทุน ทั้งสองชุมชน มีการรวม
กลุ่มอาชีพ และตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการท�ำกิจกรรม
ที่ ต ่ อ เนื่ อ งจากจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว แต่ อ าจมี ก ารปรั บ ตั ว และ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมบ้าง ตามแต่สถานการณ์
6) การมีส่ว นร่ว มของชุม ชนท้องถิ่น ในการอนุ รั ก ษ์
เนื่องจากทั้งสองชุมชน จ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ใช้ ก ารด� ำ รงอยู ่ แ ละการประกอบอาชี พ
ต่างรณรงค์ให้คนในชุมชนช่วยกันอนุรกั ษ์และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุ ม ชนตนเอง หากแต่ น� ำ ความทั น สมั ย มาปรั บ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ชาญฉลาด เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น
7) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งสองชุมชน มีความโดดเด่น
ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน�ำมาพัฒนาต่อยอดให้กลาย
เป็นการสร้างเสริมรายได้แก่คนในชุมชนได้ ทั้งเรื่องของหัตถกรรม
จักสาน การแปรรูปอาหาร อาหารพืน้ บ้าน การเพาะปลูก โดยเฉพาะ
ผลิตผลและพืชพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่สามน�้ำ (น�้ำเค็ม
น�้ำจืด และน�้ำกร่อย)

ข้อเสนอแนะและการน�ำไปใช้ประโยชน์

1. ชุมชนท้องถิน่ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตร และแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมให้ตอ่ เนือ่ ง มีความชัดเจน
โดดเด่น สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. วิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม คนในชุมชนท้องถิ่น จ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเอง โดยการ
เสริมสร้างการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการ ความเป็นผูป้ ระกอบการ
กระบวนการจัดการท่องเทีย่ วอย่างสร้างสรรค์ ควบคูไ่ ปกับการด�ำรงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน
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งานวิจยั เรือ่ งนีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่
ขอขอบคุณคนในชุมชนบ้านทะเลน้อย ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง และคนในชุมชนบางสระเก้า ต�ำบลบางสระเก้า
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่กรุณาเสียสละเวลา และ
มอบประสบการณ์การเรียนรู้ของชุมชน อันทรงคุณค่า
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี ที่มอบโอกาสให้ได้ท�ำการศึกษาวิจัยในการน�ำเสนอ
บทความวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบ
การขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์: ศึกษากรณี
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง และจันทบุรี”
โดยได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21 และ
(2) ส�ำรวจความต้องการ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จ้างงาน
ในสถานประกอบการ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจ�ำกัด
และรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 120 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามมาตราเรียงอันดับ จ�ำนวน 40 ข้อ มีความเชื่อมั่นของแบบวัด 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า (1) การสังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21 มีจ�ำนวน 8 คุณลักษณะ
ได้แก่ 1) ทักษะการติดต่อสื่อสาร 2) ภาวะผู้น�ำ 3) การท�ำงานเป็นทีม 4) การแก้ปัญหา 5) จริยธรรมในการท�ำงาน 6) การบริหาร
จัดการเวลา 7) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 8) การคิดสร้างสรรค์ (2) การส�ำรวจความต้องการ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของ
บัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดย Soft Skills 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จริยธรรม
ในการท�ำงาน (X = 4.45, S.D. = 0.61) 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (X = 4.41, S.D. = 0.65) 3) การบริหารจัดการเวลา (X = 4.37,
S.D. = 0.67) 4) การแก้ปัญหา (X = 4.25, S.D. = 0.67) และ 5) ภาวะผู้น�ำ (X = 4.24, S.D. = 0.68) ตามล�ำดับ
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The objectives of this research were: (1) to synthesis of soft skills needed in the 21st century workplace,
and (2) to survey of soft skills needed for modern graduates in perspective of the workplace. The sampling
used were employers in the Chiang Mai’s workplace consisting of 120 persons from personal business, ordinary
partnerships, company limited, and state enterprises by sampling technique was purposive sampling.
The instrument of this study were a questionnaire with a rating scale of 5 levels and ordinal scale included
40 items and the reliability coefficient of the total scale was 0.87. Statistics employed for analyses of the data
included frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The results of the research were as follows: (1) synthesis of soft skills needed in the 21st century
workplace included 8 attribute namely 1) communication skills 2) leadership 3) teamwork 4) problem solving
5) work ethics 6) time management 7) interpersonal skills and 8) creative thinking (2) survey of soft skills
needed for modern graduates in perspective of the workplace was high and highest level, the top 5 soft skills
as follows: 1) work ethics (X = 4.45, S.D. = 0.61) 2) interpersonal skills (X = 4.41, S.D. = 0.65) 3) time management
(X = 4.37, S.D. = 0.67) 4) problem solving (X = 4.25, S.D. = 0.67) and 5) leadership (X = 4.24, S.D. = 0.68) respectively.
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บทน�ำ

Soft Skills เป็นสิ่งจ�ำเป็นและเป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญอย่างมาก
ส�ำหรับผู้สมัครงาน โดยผู้จ้างงานส่วนมากต้องการพนักงานใหม่ที่มี
Soft Skills คือ คุณสมบัติทางด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
และ Hard Skills คือ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและความรู้
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับงาน (Roble, 2012) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ ล้วนแต่ให้ความส�ำคัญ
และต้องการบุคคลที่มี Soft Skills เป็นอย่างมาก ดังนั้นการผลิต
บัณฑิตในยุคศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาต้องค�ำนึงและ
ตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ สามารถทีจ่ ะตอบ
สนองความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี เพราะถือว่า
Soft Skills เป็นสิ่งส�ำคัญมีผลกระทบและมีความสัมพันธ์กับการ
เพิม่ ประสิทธิผลของพนักงาน ผลผลิตทางธุรกิจ และความส�ำเร็จของ
องค์กร (Benjamin, Gulliya, & Crispo, 2012; Kyllonen, 2013)
ด้วยความส�ำคัญดังกล่าวในบทความนี้จึงมีความสนใจที่จะน�ำเสนอ
ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของสถาน
ประกอบการในศตวรรษที่ 21 จากเอกสารบทความและงานวิจัย
ต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ลักษณะ Soft Skills ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารน�ำไปออกแบบ
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกับผู้จ้างงานในสถานประกอบการ
และความต้องการคุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของบัณฑิต
ยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการ Soft Skills ที่แท้จริงของผู้จ้างงาน จากผลการศึกษา
ครั้งนี้คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวสะท้อนให้กับ
ผู้บริหารและอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยน�ำไปสู่การพิจารณาและ
สร้ า งแนวทางให้ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ก� ำ ลั ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ในศตวรรษที่ 21 ให้มี Soft Skills ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของสถานประกอบการ เพือ่ วางแผนในการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
ให้มีคุณภาพและเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้บัณฑิตเหล่านั้น
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ (Alsafadi & Abunafesa,
2012) และเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ส� ำ หรั บ สถาบั น
อุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างมากส�ำหรับในการ
สร้างและผลิตบัณฑิตให้มี Soft Skills มากกว่าทักษะทางวิชาการ
แต่เพียงอย่างเดียว (Singh & Singh, 2008)

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ในปัจจุบันสถานประกอบการและธุรกิจต่าง ๆ ได้ให้
ความส�ำคัญและมีความต้องการใน Soft Skills เพิ่มมากขึ้น แม้ว่า
บางธุรกิจจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ แต่ก็ยังต้องพึ่งพา
ก�ำลังคนในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ Soft Skills
จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ แ ละความส� ำ เร็ จ ของ
พนักงาน ทีผ่ า่ นมามีหลักฐานจ�ำนวนมากทีแ่ สดงให้เห็นว่า Soft Skills
เป็นทักษะคูแ่ ข่งกับทักษะทางวิชาการหรือทักษะทางเทคนิค ซึง่ เป็น
ตัวแปรทีส่ ำ� คัญในการท�ำนายการจ้างงานและรายได้ รวมทัง้ ผลลัพธ์
อื่น ๆ (Kautz et al., 2014) เนื่องจากสถานประกอบการในยุค
สมัยใหม่ทั่วโลกมีความต้องการทักษะดังกล่าวเพิ่มขึ้นในช่วงระยะ
เวลา 20 ปี ที่ ผ ่ า นมา (Balcar, 2014; Carnevale, 2013;
International Labour Organization, 2008) จากการศึกษา
โดยสถาบันวิจัย Stanford และมูลนิธิ Carnegie Mellon กับ
ผู้บริหารระดับสูง (CEO) 500 คน พบว่า ร้อยละ 75 ของความส�ำเร็จ
ระยะยาวในการท�ำงานเป็นผลมาจาก Soft Skills และเพียงร้อยละ
25 มาจากทักษะทางเทคนิค (Doyle, 2019) ซึ่งจากผลการศึกษา
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปในทิ ศ ทางเช่ น เดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย Harvard
ที่รายงานว่า ร้อยละ 85 ของความส�ำเร็จในสถานที่ท�ำงานมาจาก
Soft Skills และมีเพียงร้อยละ 15 มาจากทักษะทางเทคนิค
(Skill Builder Pro, 2018) Soft Skills หมายถึง ชุดของทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ พฤติกรรม ทัศนคติ และคุณภาพ
ส่วนบุคคล ที่ช่วยน�ำทางให้บุคคลปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ
ประสบความส�ำเร็จในเป้าหมาย ได้แก่ ความสามารถในการท�ำงาน
เป็นทีม ทักษะการสือ่ สาร ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญ
ั หา
ทักษะการเป็นผู้น�ำ และการจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น ซึ่งทักษะ
เหล่านีส้ ามารถน�ำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางและช่วยเสริมทักษะอืน่ ๆ
เช่น ทักษะทางด้านเทคนิค วิชาชีพ และวิชาการ อีกทัง้ ยังเป็นทักษะ
ทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานอีกด้วย (Cobo, 2013; Lippman et al.,
2015; Robles, 2012)
อย่างไรก็ตาม Soft Skills ยังเป็นช่องว่าง (Gap)
ที่ผู้จ้างงานจ�ำนวนมากทั่วโลกได้ให้ข้อมูลว่า ผู้สมัครงานส่วนใหญ่
ขาด Soft Skills ที่จ�ำเป็นในการเข้าบรรจุในต�ำแหน่งงานที่มีอยู่
(Manpower Group, 2013) โดยมีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นภาพ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได้อย่างชัดเจน จากการศึกษาของ McDonald ใน สหราชอาณาจักร
1. เพื่อสังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของสถาน
ได้คาดการณ์วา่ พนักงานมากกว่าห้าแสนคน จะถูกระงับการจ้างงาน ประกอบการในศตวรรษที่ 21
ในปี 2020 เนื่องจากขาด Soft Skills (Doyle, 2019) จากข้อมูล
2. เพื่อส�ำรวจความต้องการ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของ
เหล่านี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจที่ค�ำนึงถึง บัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ
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			 2) น�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มอบให้กับ
ประชากร คือ ผูจ้ า้ งงานในสถานประกอบการ อ�ำเภอเมือง ผู ้ จ ้ า งงานในสถานประกอบการตอบแบบสอบถาม บางสถาน
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจส่วนบุคคล ประกอบการไม่สะดวกและไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ ผู้วิจัย
ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจ�ำกัด และรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตัวอย่าง จึงเข้าไปสัมภาษณ์และอ่านข้อค�ำถามในแบบสอบถามแล้วกรอก
คือ ผู้จ้างงานในสถานประกอบการ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลให้แทน
ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ 			 3) เมื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะครั้ ง เสร็ จ ผู ้ วิ จั ย
บริษัทจ�ำกัด และรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 120 คน โดยวิธีการเลือก มีการตรวจสอบการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อป้องกันการขาด
หายของข้อมูล ก่อนที่จะน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ในโปรแกรม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ส�ำเร็จรูป
วิธีการด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
		 ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�ำเป็น
แบบบันทึกการสังเคราะห์ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
ของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21
			 1) ศึ ก ษาและรวบรวมเอกสาร หนั ง สื อ (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถามมาตราเรียงอันดับ
บทความวิ จั ย และผลการส� ำ รวจที่ มี ก ารระบุ ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะ (Ordinal Scale) จ�ำนวน 40 ข้อ ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่
Soft Skills ของสถานประกอบการ โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสืบค้น ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
หาใน Google Scholar, Sciencedirect และ ProQuest ความต้องการคุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของบัณฑิตยุคใหม่
ตอนที่ 3 การจัดล�ำดับความต้องการคุณลักษณะ Soft Skills
ได้จ�ำนวน 14 เรื่อง
			 2) ด�ำเนินการสังเคราะห์คุณลักษณะ Soft ที่จ�ำเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ โดยเรียงล�ำดับความต้องการมากที่สุด
Skills ลงในแบบบั น ทึ ก การสั ง เคราะห์ เพื่ อ แจกแจงความถี่ ไปหาน้อยที่สุด และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณลักษณะ Soft Skills จากนัน้ ด�ำเนินการให้ความหมายและนิยาม และพัฒนาคุณลักษณะ Soft Skills ของบัณฑิตยุคใหม่
การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถาม
ศัพท์คุณลักษณะ Soft Skills ทั้ง 8 คุณลักษณะ ที่เป็นคุณลักษณะ
ความต้องการคุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของบัณฑิตยุคใหม่
Soft Skills ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ
			 3) ออกแบบข้อค�ำถามที่สะท้อนถึงนิยามศัพท์ มอบให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านจิตวิทยา
คุ ณ ลั ก ษณะ Soft Skills ครอบคลุ ม ทั้ ง 8 ลั ก ษณะ จากนั้ น จ�ำนวน 2 ท่าน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
น�ำแบบสอบถามคุณลักษณะ Soft Skills ที่พัฒนาขึ้น มอบให้ จ�ำนวน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ในการตรวจสอบเพื่อหาความตรง Validity) และค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามกั บ
เชิ ง เนื้ อ หาและค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (IOC) จากนั้ น น�ำ แบบสอบถามไปทดลองใช้ กั บ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร จ�ำนวน 30 คน
วัตถุประสงค์ (IOC)
			 4) น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจาก และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งแบบสอบถามความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่ม คุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของบัณฑิตยุคใหม่มีค่าความเชื่อมั่น
ประชากร จ�ำนวน 30 คน โดยแบบสอบถามดังกล่าวเมื่อน�ำมา เท่ากับ 0.87
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ
วิเคราะห์มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
		 ขั้นตอนที่ 2 การส�ำรวจความต้องการ Soft Skills แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ที่จ�ำเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ
			 1) ด� ำ เนิ น การติ ด ต่ อ ผู ้ จ ้ า งงานในสถาน (Content Analysis)
ประกอบการ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4 ประเภท ได้แก่
ธุรกิจส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจ�ำกัด และรัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน 120 แห่ง
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1. ผลการสั
งเคราะห์
Soft Skills
่จ�ำเป็นทีของสถานประกอบการในศตวรรษที
่ 21 ่ 21
1. ผลการสั
งเคราะห
Soft ทีSkills
่จําเปนของสถานประกอบการในศตวรรษที
ตารางที่ ตารางที
1 สังเคราะห์
Soft Skills
�ำเป็นทีของสถานประกอบการในศตวรรษที
่ 21 ่ 21
่ 1 สังเคราะห
Softที่จSkills
่จําเปนของสถานประกอบการในศตวรรษที
Soft Skills
รายชื่อนักวิชาการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.Lowden et al. (2011)
√ √ √ √
√
2.Roble (2012)
√
√
√
√
√
3.Seetha (2014)
√ √ √
4.Bee & Hie (2015)
√ √ √ √ √
5.Lippman et al. (2015)
√
√
√
6.Dean (2017)
√
√
√
√
7.Patacsil & Tablatin (2017)
√
√
8.Bersin (2019)
√
√
√
√ √
9.Doyle (2019)
√
√
√
10.WVDE (2019)
√
√ √
√
11.Vasanthakumari (2019)
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√
12.Zagada (2019)
√
√
√
√
√ √ √ √
13.Snyder (2020)
√ √ √ √ √
√
14.Wiki Job (2020)
√ √ √ √
√
√
สรุป
13 7 12 8 5 3 7 4 2 2 1 2 1 1 2
หมายเหตุ : หมายเลขในตารางเปนตัวแทนของ Soft Skills ซึ่งแตละหมายเลขแทนดังนี้
1= Communication Skills 2= Leadership
3= Teamwork
4= Problem Solving
1 = Communication Skills
2 = Leadership
3 = Teamwork
4 = Problem Solving
5= Work Ethics
6= Time Management 7= Interpersonal Skills 8= Creative Thinking
5 = Work9=Ethics
6 = Time Management
7 = Interpersonal
8 = Creative Thinking
Flexibility
10= Confident
11= Persuasion
12=Skills
Adaptability
9 = Flexibility
10 = Confident 14= Growth
11 Mindset
= Persuasion15= Decision
12 =Making
Adaptability
13= Diversity and cultural intelligence
13 = Diversity and cultural intelligence 14 = Growth Mindset
15 = Decision Making
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาจากการศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยตางๆ สามารถที่จะสังเคราะห Soft
จากตารางที
่ 1 จะเห็นได้ว่า จากการศึกษาเอกสาร
Skills
ที่จําเปนของสถานประกอบการในศตวรรษที
่ 21 ได จํ(Diversity
านวน 15 คุand
ณลักcultural
ษณะ ไดแintelligence)
ก 1) ทักษะการติ14)ดตอกรอบความคิ
สื่อสาร ด
บทความ(Communication
และงานวิจัยต่าง ๆSkills)
สามารถที
่จะสังเคราะห์
Soft Skills3) การทํ
แบบเติ
บโตน(Growth
Mindset)4)และ
15)ปการตั
สินใจ (Decision
2) ภาวะผู
นํา (Leadership)
างานเป
ทีม (Teamwork)
การแก
ญหาด(Problem
Solving) 5) จริยธรรมในการทํางาน่ 21
(Work
หารจัดการเวลา (Time Management) 7) ทักษะดาน
ที่จ�ำเป็นของสถานประกอบการในศตวรรษที
ได้ Ethics)
จ�ำนวน 6)15การบริ
Making)
มนุษได้ยสัแก่มพั1)นธทัก(Interpersonal
8) การคิดสรางสรรค (CreativeทัThinking)
9) ความยื
ดหยุนSoft
(Flexibility)
คุณลักษณะ
ษะการติดต่อสื่อSkills)
สาร (Communication
ง้ นีจ้ ากการระบุ
คณ
ุ ลักษณะ
Skills ของนั10)
กวิชาการ
่นใจ้ น(Confident)
11) การโน
มนาวำ(Persuasion)
ว (Adaptability)
13) ้ นความ
Skills) ความมั
2) ภาวะผู
� ำ (Leadership)
3) การท�
งานเป็ น ที ม 12)จ� ำความสามารถในการปรั
นวน 14 คน จะเห็ น ว่บาตัในแต่
ล ะคุ ณ ลั ก ษณะนั
มี ก ารระบุ
ฉลาดทางวั
ฒนธรรมและความแตกต
างที่หลากหลาย
(Diversity
intelligence)
14) กรอบความคิ
ดแบบ ผูว้ จิ ยั
(Teamwork)
4) การแก้
ปัญหา (Problem Solving)
5) จริยธรรม
เหมือand
นกันcultural
โดยมีความถี
ข่ องคุณลักษณะที
แ่ ตกต่างกันออกไป
บโต(Work
(Growth
Mindset)
และ ห15)ารจัการตั
ดสินใจ (Time
(DecisionจึMaking)
ในการท�ำเติงาน
Ethics)
6) การบริ
ดการเวลา
ง คั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ก ารระบุ ซ�้ ำ กั น ตั้ ง แต่ จ� ำ นวน 3 คน
ทั
ง
้
นี
จ
้
ากการระบุ
ค
ณ
ุ
ลั
ก
ษณะ
Soft
Skills
ของนั
ก
วิ
ช
คน จะเห็
ละคุณลักษณะนั้นมีจ�ำนวน
Management) 7) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal ขึ้นาการ
ไป มีเจํพีายนวน
ง Soft14Skills
ที่จ�ำนเป็วานในแต
ของสถานประกอบการ
เหมื
อนกัน(Creative
โดยมีความถี
่ของคุณ9)ลักความยื
ษณะทีด่แหยุตกต
ผูวิจดััยงจึนีง้ คัดเลือกคุณลักษณะที่มีการระบุซํ้ากัน
Skills) 8)การระบุ
การคิดสร้
างสรรค์
Thinking)
น่ างกั8นคุออกไป
ณลักษณะ
ตั้งแตจํานวน 3 คน ขึ้นไป มีเพียง Soft Skills ที่จําเปนของสถานประกอบการ จํานวน 8 คุณลักษณะ ดังนี้
(Flexibility) 10) ความมั่นใจ (Confident) 11) การโน้มน้าว
1) ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication Skills)
1) ทักษะการติดตอสื่อสาร (Communication Skills)
(Persuasion) 12) ความสามารถในการปรั
บตัว (Adaptability)
2) ภาวะผู้น�ำ (Leadership)
2) ภาวะผูนํา (Leadership)
13) ความฉลาดทางวัฒนธรรมและความแตกต่างที่หลากหลาย
3) การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork)
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			 3. การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) มีคา่ เท่ากับ
X = 4.19, S.D. = 0.64 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถรับรู้
และเคารพทัศนคติพฤติกรรมและความเชื่อของผู้อื่น (X = 4.23,
S.D. = 0.64) สามารถเข้าใจและรับบทบาทของหัวหน้าทีมและ
สมาชิกในทีม (X = 4.20, S.D. = 0.61) และมีสว่ นร่วมในการวางแผน
และปรับปรุงประสิทธิภาพของกลุ่ม (X = 4.19, S.D. = 0.63)
2. ผลของการส� ำ รวจความต้ อ งการ Soft Skills 			 4. การแก้ปัญหา (Problem Solving) มีค่า
ที่จ�ำเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ
เท่ากับ X = 4.25, S.D. = 0.67 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่
		 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ สามารถพัฒนาทักษะการคิด เช่น การอธิบาย วิเคราะห์ และ
สอบถาม
ประเมิ น ผล (X = 4.29, S.D. = 0.69) สามารถตั ด สิ น ใจ
		 ผู้จ้างงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 72 คน ในการแก้ปัญหาได้ (X = 4.28, S.D. = 0.64) และสามารถ
คิดเป็นร้อยละ 60 เพศชาย จ�ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มองหาแนวคิดและค้นหาวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด จ�ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ (X = 4.25, S.D. = 0.70)
37.50 ประกอบธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจมากที่สุด จ�ำนวน 32 คน 			 5. จริยธรรมในการท�ำงาน (Work Ethics)
คิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมาห้างหุ้นส่วนสามัญ จ�ำนวน 30 คน มีค่าเท่ากับ X = 4.45, S.D. = 0.61 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่
คิดเป็นร้อยละ 25 บริษทั จ�ำกัด จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 ความขยันขันแข็งต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (X = 4.49, S.D. = 0.59)
และธุรกิจส่วนบุคคลน้อยที่สุด จ�ำนวน 29 คิดเป็นร้อยละ 24.20 ความซื่อสัตย์ในการท�ำงาน (X = 4.48, S.D. = 0.59) และมีทัศนคติ
และส่วนมากมีอายุประสบการณ์ท�ำงาน 1-10 ปี จ�ำนวน 91 คน ทางบวกต่องาน (X = 4.47, S.D. = 0.63)
คิดเป็นร้อยละ 75.80
			 6. การบริหารจัดการเวลา (Time Management)
		 2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการ Soft Skills มีค่าเท่ากับ X = 4.37, S.D. = 0.67 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่
ที่จ�ำเป็นของบัณฑิตยุคใหม่
สามารถจัดการกับเวลาให้คมุ้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุดในการท�ำงาน
		 ระดับความต้องการ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของ (X = 4.42, S.D. = 0.70) สามารถบริหารจัดการเวลาให้บรรลุตาม
บั ณ ฑิ ต ยุ ค ใหม่ ใ นมุ ม มองของสถานประกอบการ สามารถสรุ ป แผนงานที่วางไว้ (X = 4.41, S.D. = 0.70) และสามารถจัดล�ำดับ
Soft Skills ในแต่ละคุณลักษณะ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้
ความส�ำคัญกับสิ่งที่ต้องท�ำ (X = 4.37, S.D. = 0.67)
			 1. ทักษะการติดต่อสือ่ สาร (Communication 			 7. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal
Skills) มีค่าเท่ากับ X = 4.18, S.D. = 0.78 โดยมี 3 อันดับแรก Skills) มีค่าเท่ากับ X = 4.41, S.D. = 0.65 โดยมี 3 อันดับแรก
ได้ แ ก่ สามารถแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งชั ด เจนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้แก่ สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ท�ำงาน (X = 4.54,
มั่นใจในการพูด การเขียน และการสื่อสาร (X = 4.38, S.D. = S.D. = 0.66) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนที่พบเจอ (X = 4.43,
0.80) สามารถสื่อสารกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน S.D. = 0.69) และสามารถแสดงออกอย่ า งเป็ น มิ ต รต่ อ ผู ้ อื่ น
(X = 4.17, S.D. = 0.77) และสามารถใช้เทคโนโลยีในการน�ำเสนอ (X = 4.38, S.D. = 0.66)
และสื่อสาร (X = 4.16, S.D. = 0.88)
			 8. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
			 2. ภาวะผู ้ น� ำ (Leadership) มี ค ่ า เท่ า กั บ มีค่าเท่ากับ X = 4.15, S.D. = 0.69 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่
X = 4.24, S.D. = 0.68 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถเป็น กล้าที่จะลองท�ำในสิ่งที่ตนคิด (X = 4.19, S.D. = 0.66) มีการ
ผู้น�ำที่ดี น่ายกย่องเชื่อถือ (X = 4.36, S.D. = 0.71) สามารถจูงใจ มองหาแนวทางใหม่ ๆ มาใช้กบั การท�ำงาน (X = 4.18, S.D. = 0.74)
เพือ่ นร่วมงานของตนเองได้ดี (X = 4.28, S.D. = 0.72) และเป็นผูน้ ำ� และมีทัศนคติในการเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ (X = 4.17,
ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (X = 4.25, S.D. = 0.66)
S.D. = 0.69)
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4) การแก้ปัญหา (Problem Solving)
5) จริยธรรมในการท�ำงาน (Work Ethics)
6) การบริหารจัดการเวลา (Time Management)
7) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills)
8) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
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8. การคิ ด สร างสรรค (Creative Thinking) มี ค า เท า กั บ x=4.15, S.D.=0.69 โดยมี 3 อั น ดั บ แรก
ไดแก กลาที่จะลองทําในสิ่งที่ตนคิด (x=4.19, S.D.=0.66) มีการมองหาแนวทางใหมๆ มาใชกับการทํางาน (x=4.18,
S.D.=0.74) และมีทัศนคติในการเปดรับแนวคิดใหมๆ อยูเสมอ (x=4.17, S.D.=0.69)
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1. ทักษะการติดตอสื่อสาร (Communication Skills)
2. ภาวะผูนํา (Leadership)
3. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
4. การแกปญหา (Problem Solving)
5. จริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics)
6. การบริหารจัดการเวลา (Time Management)
7. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills)
8. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)

xX
4.18
4.24
4.19
4.25
4.45
4.37
4.41
4.15
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ตองการ
มาก
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Soft Skills

S.D.

0.78
0.68
0.64
0.67
0.61
0.67
0.65
0.69
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ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ดให้านทฤษฎี
กั ศึกษาได้
2. อยากให
อาจารย
ผูสอนในรายวิชาไดเนนทักษะการลงมื
อปฏิบัตมีิใหการจั
มากกว
เนฝนกึ ใหงานในสถานประกอบการ
นักศึกษาไดนํา
ต่าง ๆ ในจั
งหวัมดาประยุ
เชียงใหม่กตผูใว้ ชจิ กยั ับสามารถน�
ำข้อเสนอแนะมาสรุ
ปเป็น อย่ยานการสอนที
งจริงจัง ตัง้ แต่
ปีที่ ย1นทั
ในทุศนคติ
กสัปดาห์
างน้ออยสั
ความรู
การทํางานได
จริง โดยมีกระบวนการเรี
่ปรัชบนั้ เปลี
ในเชิอย่
งบวกต
ชีวปิตดาห์
และละ 1 วัน
ประเด็นการทํ
ที่ส�ำคัาญงานของนั
ได้ดังนี้ กศึกษา สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอยาเพืงต่ออให้เนืน่อักงและมี
ศึกษาเข้
รียนรู้งาน สามารถที่
ใจรัาใจในลั
กยึดมัก่นษณะงานและได้
ผูกพันตอวิชาชีพเของตนเองให
		
มากขึ้น 1. นักศึกษาทีร่ บั เข้ามาฝึกงานและบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จ จะปรับตัวเข้ากับงานได้เป็นอย่างดี รับรู้ถึงจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
การศึกษาและเข้ามาเป็นพนักงานในสถานประกอบการ มีความรู้ ของตนเอง เกิดการปรับปรุงตนเองและการเตรียมความพร้อมให้กบั
และความสามารถค่อนข้างดี เรียนรูง้ านได้ไว แต่ยงั ขาดความอดทน ตนเองในการเข้าสูต่ ลาดแรงงานในอนาคต และสามารถผลิตบัณฑิต
ความขยั น หมั่ น เพี ย ร ขาดความรั บ ผิ ด ชอบ ความตรงต่ อ เวลา ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้จ้างงาน
ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจในการแก้ปัญหา และ 		 5. สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบอิเล็กทรอนิกส์
การคิดนอกกรอบหรือคิดเชิงสร้างสรรค์ จึงอยากให้ทางสถาบัน ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการท�ำงานและการพัฒนาตนเองของ
อุดมศึกษาเน้นให้หลักสูตรและสาขาวิชามีกระบวนการหรือกลไก นักศึกษาเกี่ยวกับ Soft Skills ในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นเสมือน
การปลูกฝัง Soft Skills มากกว่าที่จะเน้นความรู้ทางวิชาการ พื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงตัวตนของตนเองอย่างอิสระ โดยทาง
เพียงอย่างเดียว
สถาบันอุดมศึกษาก�ำหนดหัวข้อหรือประเด็นที่จะให้นักศึกษาได้
		 2. อยากให้อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาได้เน้นทักษะ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ จากนั้นน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอัพโหลดลงไว้
การลงมือปฏิบัติให้มากกว่าทฤษฎี เน้นให้นักศึกษาได้น�ำความรู้มา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ไฟล์ข้อมูล
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1. ผลการสังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�ำเป็นของสถาน
ประกอบการในศตวรรษที่ 21 พบว่ า ในงานวิ จั ย และผลจาก
การส�ำรวจสอบถามและสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการธุรกิจต่าง ๆ ทัว่ โลก
ได้ให้ความส�ำคัญกับ Soft Skills อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Soft Skills จ�ำนวน 8 คุณลักษณะนี้มากที่สุด ได้แก่ 1) ทักษะ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication Skills) 2) ภาวะผู ้ น� ำ
(Leadership) 3) การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) 4) การแก้ปญ
ั หา
(Problem Solving) 5) จริยธรรมในการท�ำงาน (Work Ethics)
6) การบริหารจัดการเวลา (Time Management) 7) ทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 8) การคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) ฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจของสถาน
ประกอบการ จึงเป็นตัวสะท้อนถึงคุณลักษณะที่สถานประกอบการ
มี ค วามคาดหวั ง และความต้ อ งการคุ ณ ลั ก ษณะ Soft Skills
จากสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเหล่านี้อย่างมาก โดยแนวโน้ม
และทิ ศ ทางของความต้ อ งการพนั ก งานเข้ า มาท� ำ งานในสถาน
ประกอบการนั้ น เปลี่ ย นไปจากเดิ ม อย่ า งมาก เนื่ อ งด้ ว ยสภาพ
เศรษฐกิจ จ�ำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น การแข่งขัน
ของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ
ทีเ่ ข้ามากดดันให้สถานประกอบการต้องเปลีย่ นแปลงตนเองเกีย่ วกับ
กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทาง ด้วยเหตุนี้สถานประกอบการ
จึงแสวงหาพนักงานทีม่ คี วามสามารถหรือทักษะทีห่ ลากหลายมากขึน้
การจ้ า งงานในปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งคั ด เลื อ กและจ้ า งงานบุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน มีความสามารถทั้ง Hard Skills และ
Soft Skills เพื่อเข้ามาช่วยผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรนั้นเกิด
ประสิทธิผลไปในทิศทางบวกและบรรลุเป้าหมายขององค์กรมากยิง่ ขึน้
ซึ่ งเป็ น ไปในทิ ศ ทางกับ งานวิจัยจ�ำนวนมากที่ท�ำศึก ษาเกี่ ย วกั บ
Soft Skills พบว่า องค์กรและบริษัทธุรกิจต่าง ๆ ได้ให้ความส�ำคัญ
และมีความจ�ำเป็นต่อสถานประกอบการอย่างมาก (Klaus, 2010;
Mitchell et al., 2010; Nealy, 2005; Smith, 2007) โดยผูจ้ า้ งงาน
ต้องการผูส้ มัครงานทีม่ ที กั ษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี รวมทัง้ ต้องการ
พนักงานที่มีวุฒิภาวะและมีการปรับตัวทางสังคมที่ดี ผู้จ้างงาน
จึงให้ความส�ำคัญกับ Soft Skills เป็นอันดับหนึ่ง เพราะถือว่า
เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น แห่ งความส�ำเร็จในการท�ำงาน (Glenn, 2008;
Mitchell et al., 2010; Perreault, 2004) สอดคล้องกับการศึกษา
วิจยั ทีร่ ะบุวา่ ร้อยละ 75 ของความส�ำเร็จในการท�ำงานเป็นระยะเวลา
นานขึ้นอยู่กับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (People Skills) ในขณะ
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สรุปและอภิปรายผล

ที่เพียงร้อยละ 25 ขึ้นอยู่กับความรู้ด้านเทคนิค (Technical Skills)
(Klaus, 2010) Soft Skills สามารถเรียกได้ว่าเป็นทักษะที่นำ� มา
ประยุกต์ใช้หรือทักษะในศตวรรษที่ 21 (Gewertz, 2007) เนือ่ งจาก
เป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน และเพิ่มโอกาสในการท�ำงานให้กับบุคคล (Parsons,
2008) ทัง้ นี้ Soft Skills ยังส่งผลต่อความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ
(Dana, Hancock & Phillips, 2011; Seetha, 2014) ช่วยให้บคุ คล
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการตัดสินใจที่เหมาะสม สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้อื่น และส่งผลดี
ต่อการพัฒนาวิชาชีพ (Anju, 2009; Jungsun et al., 2011)
2. ผลของการส�ำรวจความต้องการ Soft Skills ทีจ่ ำ� เป็น
ของบัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ พบว่า ผูจ้ า้ งงาน
ในสถานประการส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับคุณลักษณะ Soft Skills
8 อันดับแรก ได้แก่ 1) จริยธรรมในการท�ำงาน (Work Ethics)
2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 3) การบริหาร
จัดการเวลา (Time Management) 4) การแก้ปัญหา (Problem
Solving) 5) ภาวะผู้น�ำ (Leadership) 6) การท�ำงานเป็นทีม
(Teamwork) 7) ทักษะการติดต่อสือ่ สาร (Communication Skills)
และ 8) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) จากผลการจัดล�ำดับ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผูจ้ า้ งงานในสถานประกอบการต้องการพนักงาน
หรือบุคคลที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำงานที่มี Soft Skills
ในด้านจริยธรรมในการท�ำงาน (Work Ethics) อย่างมาก เนื่องด้วย
จริยธรรมในการท�ำงานเป็นตัวสะท้อนถึงคุณลักษณะของตัวบุคคล
หลายประการที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ความขยันขันแข็งต่องาน
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ความซื่ อ สั ต ย์ ใ นการท� ำ งาน และทั ศ นคติ
ในทางบวกต่องาน เพราะคุณลักษณะเหล่านี้จะส่งผลดีและเป็นไป
ในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานขององค์กร รวมถึง
ความคิดและความรูส้ กึ ของผูจ้ า้ งงานต่อพนักงานหรือบุคคลนัน้ ด้วย
นอกจากนีเ้ ป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในปัจจุบนั องค์กรหรือสถานประกอบการ
หลายแห่งมักเผชิญกับปัญหาการลาออกจากงานบ่อยมากขึ้นของ
พนักงาน อาจจะมีสาเหตุมาจากสวัสดิการ ความก้าวหน้า แรงกดดัน
การปรับตัวเข้ากับเพือ่ นร่วมงาน และภาระหน้าทีใ่ นองค์กร แต่ประเด็น
ที่น่าสนใจที่ผู้จ้างงานได้สะท้อนคือ คนรุ่นใหม่มักจะชอบท�ำอะไร
ตามใจ ไม่ชอบกฎระเบียบ ไม่มีความอดทน ขาดความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย เข้างานสาย ไม่มีความผูกพันในงาน
เมื่อผูจ้ ้างงานตักเตือนไม่พอใจก็ลาออกโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและองค์กร สอดคล้องกับข้อมูลในปัจจุบัน
ที่สังคมไทยก�ำลังเผชิญปัญหาอยู่คือ คนรุ่นใหม่มักจะขาดวินัย
ความอดทน และความซื่อสัตย์ (วราวุธ ศิลปอาชา, 2562) เนื่องจาก
คนรุน่ ใหม่เกิดขึน้ มาพร้อมกับความสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งดิน้ รนอะไร
รักในความอิสระเสรีสูง (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2560) มีการเปลี่ยน
งานบ่อย ไม่ค่อยใส่ใจกับงานที่ทำ� และมีการจงรักภักดีต่อองค์กรต�่ำ

รำไ

ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ เหมือนเป็นโปรไฟล์ที่สะท้อนตัวตนของ
นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถทีจ่ ะเข้าไปติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษาแต่ละคนได้
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(Spowart, 2011) พร้อมทัง้ มีการส่งเสริมและจัดฝึกอบรม Soft Skills
ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเหล่านั้นประสบความส�ำเร็จทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ มีการเรียนรู้ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับการท�ำงานในสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน
ในอนาคต ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
ในการได้รับ Soft Skills ในขณะที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
และมี Soft Skills ที่ดีเมื่อส�ำเร็จการศึกษา (Sejzi, Aris & Yuh,
2013; Vasanthakumari, 2019)

รำไ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรที่จะน�ำ Soft Skills
จ�ำนวน 8 คุณลักษณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ มาวางแผนเพื่อออกแบบกิจกรรมหรือหาแนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษานัน้ ให้เกิด Soft Skills ตลอดจนท�ำให้บณ
ั ฑิต
ทีจ่ บไปนัน้ มีลกั ษณะทีโ่ ดดเด่นและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน
		 1.2 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรที่ จ ะมุ ่ ง เน้ น พั ฒ นา
Soft Skills ในด้ า นจริ ย ธรรมในการท� ำ งาน (Work Ethics)
ให้มากขึ้น เนื่องจากจากผลการวิจัยสะท้อนเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับจริยธรรมในการ
ท�ำงานเป็นอันดับแรก
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษา Soft Skills โดยขยายขอบเขต
มุมมองของสถานประกอบการที่กว้างขวางมากขึ้นในจังหวัดอื่น ๆ
มี ก ารส� ำ รวจกั บ มุ ม มองของอาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ครู นั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและ
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
		 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
Soft Skills เพื่อดูพิจารณาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ Soft Skills
และน�ำมาสู่การหาแนวทางในการส่งเสริมปัจจัยนั้น
		 2.3 ควรมีการศึกษาในแต่ละหลักสูตรทีผ่ ลิตบัณฑิต
ว่าหลักสูตรนัน้ ได้มกี ารสอน การจัดกิจกรรม หรือมีเนือ้ หาทีส่ ะท้อน
ถึงการพัฒนา Soft Skills ให้แก่นกั ศึกษาในด้านใดบ้าง และน�ำข้อมูล
ที่ได้มาเปรียบเทียบกับความต้องการ Soft Skills ของสถาน
ประกอบการ เพื่อตรวจสอบว่าบัณฑิตที่ผลิตมีคุณลักษณะ Soft
Skills ตรงกับความต้องการของผู้จ้างงานหรือสถานประกอบการ
มากน้อยเพียงใด
		 2.4 ควรมีการออกแบบกิจกรรมหรือพัฒนาหลักสูตร
ที่ส่งเสริม Soft Skills ของนักเรียนและนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน
มากที่สุด

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

เนื่องด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ท�ำให้ผู้จ้างงานเรียกร้อง
และต้องการพนักงานที่มีจริยธรรมในการท�ำงาน (Work Ethics)
เป็นล�ำดับแรกมากที่สุด =4.49, =4.48, =4.47, อย่างไรก็ตาม
คุณลักษณะที่ผู้จ้างงานต้องการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความขยัน
ขันแข็ง ความอดทน และความรับผิดชอบ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
ล้วนต้องเริ่มจากการปลูกฝังวินัยในตนเองตั้งแต่วัยเด็ก เพราะวินัย
ในตนเองจะเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จทุก ๆ ด้านของชีวิตทั้งการเรียน
และการท�ำงาน ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลโดยตรง
ต่อวินัยของเด็ก การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลนั้น จะมีพื้นฐาน
มาตัง้ แต่ระยะแรกเกิดจนกระทัง่ โต โดยทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างทารก
กับบิดา มารดา หรือผูเ้ ลีย้ งดู ถือว่าเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีท่ ำ� ให้
เกิ ด ความสามารถในการให้ ร างวั ล ตนเองหรื อ ความสามารถ
ในการควบคุมตนเองเมื่อโตขึ้น (Mowrer, 1950)
นอกจากนี้ Soft Skills ทั ก ษะด้ า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
(Interpersonal Skills) การบริหารจัดการเวลา (Time Management)
การแก้ปัญหา (Problem Solving) ภาวะผู้น�ำ (Leadership)
การท� ำ งานเป็ น ที ม (Teamwork) ทั ก ษะการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
(Communication Skills) และการคิดสร้างสรรค์ (Creative
Thinking) มีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าจริยธรรมในการท�ำงาน
(Work Ethics) และ Soft Skills เหล่านี้ ยังเป็นที่ต้องการของ
ผูจ้ า้ งงานอยากมากเช่นกัน จากงานวิจยั และการส�ำรวจของผูจ้ า้ งงาน
พบว่า ผู้จ้างงานให้ความส�ำคัญกับ Soft Skills ของผู้สมัครงาน
และนักศึกษาที่จบการศึกษาค่อนข้างมาก เนื่องจาก Soft Skills
มีผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร (Bee & Hie, 2015; Snyder,
2020; Vasanthakumari, 2019; Wiki Job, 2020) ประกอบกับ
Soft Skills เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว
มีงานท�ำมากขึ้น ทั้งนี้ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า การจ้างงานนั้น
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะภาวะผู้น�ำ ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะการท�ำงานเป็นทีม โดยทักษะภาวะผูน้ ำ� สามารถผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Abullah, Muhammad & Md Naris,
2019; Nga & Wai Mun, 2013) อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
การจ้างงานขึ้นอยู่กับ Soft Skills ของบุคคลเป็นส�ำคัญ การผลิต
บัณฑิตให้มี Soft Skills และสามารถที่จะตอบสนองได้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายส�ำหรับสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้
มี ค วามโดดเด่ น มี ทั ก ษะนอกเหนื อ มากกว่ า ความรู ้ ท างวิ ช าการ
(Credé & Kuncel, 2008) ทั้ ง นี้ ใ นมุ ม มองของผู ้ จ ้ า งงานมี
ความคาดหวั ง ว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะสามารถพั ฒ นาและเพิ่ ม
จ�ำนวนบัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถมากขึ้น โดยผ่าน
กิจกรรมหรือโปรแกรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียนการสอน
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟัน
ของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี และศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัด
ปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การสื่อสารทางอ้อมด้านการตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (β = .529) มีอิทธิพลต่อการรับรู้การดูแล
ช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด รองลงมาคือ การสื่อสารทางตรงโดยพนักงาน (β = .297) การสื่อสารทางอ้อม
ด้านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (β = .207) และการสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย์ (β = .163) ตามล�ำดับ และการสื่อสารทางอ้อม
ด้านการตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (β = .388) การสื่อสารทางอ้อมด้านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (β = .388) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด รองลงมาคือ การสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย์ (β = .333)
และการสื่อสารทางตรงโดยพนักงาน (β = .179) ตามล�ำดับ และ 2) การรับรู้ของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี โดยมีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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This paper aims to study the communication patterns that effecting to perception and oral care
behavior of people with orthodontics in Pathumthani province and to study relation between perception and
oral care behavior by quantitative research method. The data collection was done through questionnaires with
385 people with orthodontics who have admitted in dental clinic of Pathumthani province. Analyzed by
descriptive statistics with percentage, average and standard deviation. The hypothesis was tested by statistics
inference with Pearson’s correlation and Multiple Regression Analysis.
The study revealed that the perception of oral care was highly affected by 1) the indirect marketing
communication via the internet (β = .529) followed by staff’s direct communication (β = .297), indirect
marketing activities (β = .207), and dentist’s direct communication (β = .163). In addition, people’s oral care
behaviors were highly affected by the indirect marketing communication via the internet (β = .388), and the
indirect communication via marketing activities (β = .388), followed by dentist’s direct communication
(β = .333), and staff’s direct communication (β = .179). 2) The perception of people with orthodontics in
Pathumthani province was highly related to oral care behavior with statistic significance.
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บทน�ำ

ทางอ้อม เพื่อสามารถที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
เป้าหมายตามทีต่ อ้ งการได้ การใช้ทฤษฎีการสือ่ สารในการขับเคลือ่ น
การสร้างเสริมสุขภาพ จะสามารถสร้างแรงให้คนในสังคมให้สามารถ
ค้นหาหรือเรียนรู้ข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาสุขภาพ
หรือสร้างวิถีชีวิตสู่การมีสุขภาพที่ดีให้กับตนเองได้ (เหมือนฝัน
ไม่สูญผล, 2557) โรคในช่องปากถึงแม้จะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง
หรือเป็นโรคทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายถึงชีวติ แต่กอ็ าจเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้
เกิดโรคทั่วไปทางร่างกาย และอาจลุกลาม เป็นสาเหตุซ�้ำเติมให้เกิด
โรคมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต การออกเสียง
บุคลิกภาพ ความสามารถในการเรียน และทีส่ ำ� คัญคือเป็นแหล่งของ
การติดเชื้อ และอาจแพร่กระจายสู่อวัยวะอื่น ๆ ท�ำให้เกิดอันตราย
ถึงชีวติ ได้ การได้รบั การสือ่ สารทีถ่ กู ต้องในการดูแลสุขภาวะทีด่ ขี อง
ช่องปากและฟัน เพื่อให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากและฟัน การสือ่ สารสุขภาพทีค่ วรมีบทบาทในการแก้ปญ
ั หา
ด้านสุขภาพอนามัยช่องปากและฟัน เพราะผู้จัดฟันจ�ำเป็นต้องดูแล
สุขภาวะที่ดีและถูกต้อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ถูกต้อง
จากแหล่งที่เชื่อถือได้จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นตัว ความตระหนักในการสร้างค่านิยมและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารจึงเป็น
เครื่องมือส�ำคัญการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ (พนา ทองมีอาคม
และเพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2551)
จังหวัดปทุมธานีมีคลินิกทันตกรรมให้บริการทันตกรรม
จัดฟันซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการ โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของ
ทัน ตแพทย์ผู ้เชี่ย วชาญด้า นการจัดฟั นที่มีค วามสามารถในการ
ออกแบบวางแผน การปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งของฟัน ให้สามารถ
เคลื่อนมายังต�ำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ จากความส�ำคัญ
ในข้างต้นนี้จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจท�ำการศึกษารูปแบบการสื่อสาร
ทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของ
ผู้จัดฟัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสาร
สุขภาพของผูป้ ระกอบการธุรกิจทันตกรรมจัดฟันและพัฒนาการให้
บริ ก ารผู ้ รั บ การรั ก ษาทั น ตกรรมจั ด ฟั น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการ และ
ดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของ
ผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีที่ดียิ่งขึ้น
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ฟั น เป็ น อวั ย วะที่ แข็ ง แรงที่ สุ ด ในร่ า งกาย และเป็ น
ส่วนประกอบส�ำคัญของใบหน้า คนเราใช้ฟนั ส�ำหรับบดเคีย้ วอาหาร
ให้ละเอียด ใช้ในการออกเสียงให้ชัดเจน และช่วยท�ำให้ใบหน้า
ดูสวยงาม ถือได้ว่าฟันเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์มากมาย โดยมี
ความแข็งแรงมากกว่ากระดูก เป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีการเติบโต
เพิ่มขนาดหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างหลังจากขึ้นมาในช่องปากแล้ว
แต่ฟันยังเป็นอวัยวะที่มีชีวิต รับความรู้สึก และเจ็บปวดได้ ถ้ามี
การสึกกร่อน หรือท�ำลายช่องเนื้อฟันลง ฟันมีความส�ำคัญต่อชีวิต
ตั้งแต่เป็นฟันน�้ำนม ที่เริ่มขึ้นในวัยเด็กจวบจนเป็นฟันแท้จนกระทั่ง
ถึงวัยชรา ถ้าหากเราเอาใจใส่ดแู ล รักษาความสะอาดอย่างสม�ำ่ เสมอ
ตลอดจนกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟันและที่ส�ำคัญคือ ต้องใช้ฟัน
ให้ถูกหน้าที่ คือ ฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร ช่วยในการออกเสียง
และช่วยสร้างรอยยิ้มที่ประทับใจ (กองทันตสาธารณสุข, 2556)
ทันตกรรมจัดฟันเป็นสาขาหนึ่งของทันตกรรมซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ในต�ำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
ฟันยื่นและฟันที่ขบกันไม่พอดีจะท�ำให้ยากต่อการท�ำความสะอาด
และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรเนื่องมาจากฟันผุ
และโรคเหงือก นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดการกดทับต่อกล้ามเนื้อที่
ใช้ในการบดเคีย้ วซึง่ สามารถท�ำให้เกิดอาการปวดศีรษะ อาการปวด
ที่ข้อต่อขากรรไกร คอ ไหล่ และแผ่นหลังได้ ฟันที่ยื่นหรือไม่อยู่
ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม ก็ยังท�ำลายบุคลิกภาพอีกด้วย (สมาคม
ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย, 2553) ทันตกรรมจัดฟันท�ำให้
สุขภาพปากแข็งแรง ช่วยท�ำให้ผู้ที่ได้รับการจัดฟันมีบุคลิกภาพดีขึ้น
รวมถึงท�ำให้ฟนั มีความคงทนไปตลอดชีวติ การรักษาด้วยทันตกรรม
จัดฟันมีหลายวิธีที่จะช่วยในการจัดฟันจัดระเบียบกล้ามเนื้อและ
ขากรรไกร โดยมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น แบบติ ด ถาวรและแบบถอดออกได้
ซึง่ เครือ่ งมือเหล่านีจ้ ะท�ำการดัดฟันและขากรรไกร เพือ่ แก้ไขปัญหา
ของผู้จัดฟัน
ปัญหาที่ส�ำคัญที่พบอีกอย่างหนึ่งคือ ปัญหาการสื่อสาร
สุขภาพ การสื่อสารมีความจ�ำเป็นต่อคนทุกคนใน สังคม และ
ทุกสภาพการณ์ของสังคม รวมถึงการน�ำมาเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ที่ส�ำคัญในการส่งเสริมสุขภาพหรือสุขภาวะ กล่าวคือ เกิดภาวะ
ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจและสติปัญญา ท�ำให้บุคคล
สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ทั้งด้านส่วนบุคคล สังคม และ
เศรษฐกิจ มีอิสระในการประกอบอาชีพ เรียนรู้และมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ของการวิจัย
อย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในครอบครั ว และชุ ม ชน
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบการสือ่ สารทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูแ้ ละ
(หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์, 2561) การสื่อสารเพื่อสุขภาพยังเป็น พฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัด
กระบวนการทีส่ ง่ ผลต่อการปรับปรุงสุขภาพทัง้ ในระดับปัจเจกบุคคล ปทุมธานี
และระดับสังคม ผ่านรูปแบบการสื่อสารทางตรง และการสื่อสาร
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูแ้ ละพฤติกรรม
การดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัดปทุมธานี
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ในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการรับรูและพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน ในจังหวัด
ปทุมธานี
สมมติฐานการวิจัย
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บริการที่ดียิ่งขึ้น
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1. 2.ผลการศึ
ำให้ทเราบถึ
งการรับรูในการสื
้และพฤติ
กรรม ่ยวกัคลิ
ผลการศึกกษาท�
ษาจะใช
ปนประโยชน
่อสารเกี
บพฤติ
ตลอดจนเพื
่อการศึ
กษาต่กอรรมการดู
ยอดงานวิแจลรััยทีกษาช
่เกี่ยวข้
องกับพฤติกรรม
การดู
ลรักงษาช่
นของผู
ฟัน ในจั
ดปทุบมปรุ
ธานีงกระบวนการสื
ฟนแในจั
หวัดอปทุงปากและฟั
มธานี ของคลิ
นิกทั้จนัดตกรรม
ใหงมหวั
ีการปรั
่อสาร
และพฤติ
องปาก
องปากและฟั
จ้ ดั ฟั่ดนียิ่งในจั
จะเป็
นประโยชน์
ริการผูเปร้ นบั แนวทางในการวางแผนเชิ
การรักษา การดูแลรักษาช่
และฟ
นของผูใจนการวางแผนและพั
ัดฟน ในจังหวัดปทุฒมนาการให้
ธานี เพื่อบจะใช
งกลยุ
ทธในการใหนของผู
บริการที
ขึ้น งหวัดปทุมธานีตอ่ ไป
ผลการศึ
ทันตกรรมจัดฟั3.นให้
มีประสิกทษาจะใช
ธิผลยิ่งเขึป้นนประโยชนตอการดําเนินงานคลินิกทันตกรรมจัดฟนและธุรกิจการใหบริการอื่น
ที่เกี่ยวของตลอดจนเพื่อการศึกษาตอยอดงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน ใน
จังหวัดปทุมธานีตอไป

รำไ

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม

การสื่อสารทางตรง
1. การสื่อสารโดยทันตแพทย
2. การสื่อสารโดยพนักงาน

การรับรู

พฤติกรรมการดูแลรักษา
ชองปากและฟนของ
ผูจัดฟน
ในจังหวัดปทุมธานี

ลัยร
า

การสื่อสารทางออม
1. การโฆษณา
2. การสงเสริมการขาย
3. การประชาสัมพันธ
4. การจัดกิจกรรมเชิงการตลาด
5. การตลาดที่สามารถตอบโตกันได

ชภัฏ

ตัวแปรอิสระ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการสือ่ สารทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูแ้ ละ
พฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัด
ปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้รับการจัดฟัน
ในคลินิกทันตกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวนแน่นอน
		 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูร้ บั การจัดฟัน
ในคลินิกทันตกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ที่ถูกคัดเลือกมาจากกลุ่ม
ประชากร จ�ำนวน 385 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เนือ่ งจากไม่ทราบประชากรทีแ่ น่นอนจึงใช้สตู รคาํ นวณของคอแครน
(W.G. Cochran, 1977) โดยมีขั้นตอนของการสุ่มดังนี้

ใช้เทคนิคการสุม่ แบบก�ำหนดสัดส่วน (Quota Sampling
Technique) (กลุม่ ระเบียบวิธสี ถิติ ส�ำนักนโยบายและวิชาการสถิต,ิ
2555) โดยสุ่มจากคลินิกทันตกรรมทุกอ�ำเภอในจังหวัดปทุมธานี
ก�ำหนดสัดส่วน ดังตารางที่ 1

จักรพงศ์ ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน

สูตรคํานวณของคอแครน (W.G. Cochran, 1977) โดยมีขั้นตอนของการสุมดังนี้
1.1 ใชเทคนิคการสุมแบบกําหนดสัดสวน (Quota Sampling Technique) (กลุมระเบียบวิธีสถิติ
สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ, 2555) โดยสุมจากคลินิกทันตกรรมทุกอําเภอในจังหวัดปทุมธานี กําหนดสัดสวน
74 วารสารวิ
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ตารางที่ ่ 11 จํจ�าำนวนกลุ
นวนกลุม่มตัตัววอย
อย่าางง
ตารางที
ลําดับที่
อําเภอ
จํานวนคลินิกทันตกรรม
จํานวนกลุมตัวอยาง
อ�ำเภอ
1
เมือง
30
62
2
คลองหลวง
65
133
3
ธัญบุรี
46
94
4
ลําลูกกา
43
88
5
ลาดหลุมแกว
2
4
6
สามโคก
2
4
7
หนองเสือ
0
0
รวม
188
385
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (2562)
1.2 ทําการสุมแบบสะดวก จากผูจัดฟนในจากคลินิกทันตกรรมทุกอําเภอ ในจังหวัดปทุมธานี ตามจํานวน
สัดสวนของกลุ
วอยา่มงในแต
ละอําเภอจากผู้จัดฟันในจาก
		
1.2 ท�มำตัการสุ
แบบสะดวก
3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
คลินิกทันตกรรมทุกอ�ำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี ตามจ�ำนวนสัดส่วน 		 งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงปริมาณใช้วธิ กี ารส�ำรวจ
2. เครื
อที่ใชในการวิจัย
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่
ละอ�่องมื
ำเภอ
(Survey research) โดยท�ำหนังสือขอรับรองจริยธรรมในการ
แบบสอบถามเกี
่
ย
วกั
บ
รู
ป
แบบการสื
่
อ
สารที
่
ส

ง
ผลต
บรูและพฤติ
กรรมการดูแอลรั
ษาชอ้รงปากและฟ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ท�ำอวิการรั
จัย และด�
ำเนินการรวบรวมข้
มูลกจากผู
ับการจัดฟันนในคลินิก
ของผูจัดฟน ในจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
		 แบบสอบถามเกีย่ วกับรูปแบบการสือ่ สารทีส่ ง่ ผลต่อ ทั น ตกรรมจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จ� ำ นวน 385 คน โดยให้ ผู ้ ต อบ
ย และนกรรมการดู
อยที่สุด และมี
าความเชื
่อมั่นทั้งฉบั
บเทา้จกััดบฟั0.97
ซึ่งกําหนดเกณฑทกำ� ารให
คะแนนข
อคําถามดั
งนี้ (บุญชม
การรับรูน้แอละพฤติ
แลรักคษาช่
องปากและฟั
นของผู
น แบบสอบถามได้
การกรอกด้
วยตนเอง
และรวบรวมแบบสอบถาม
ศรีสะอาด, 2556)
ในจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating แล้วน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล
คะแนน 5
หมายถึง
ระดับเห็นดวยมากที่สุด
Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และมีค่า
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
คะแนน 4
หมายถึง
ระดับเห็นดวยมาก
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ คะแนน
0.97 ซึ่งก�3ำหนดเกณฑ์
การให้
		
4.1 การวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
หมายถึ
ง คะแนน ระดั
บเห็นดวยปานกลาง
ข้อค�ำถามดังนี้ (บุญชม ศรีสคะแนน
ะอาด, 2556)
ใช้บสเห็
ถิตนิเดชิวงยน
พรรณนา
2
หมายถึง
ระดั
อย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่
		 คะแนน 5 คะแนน
หมายถึง 1 ระดับเห็หมายถึ
นด้วยมากที
(Frequency)
ง ่สุด ระดั
บเห็นดวยนอและร้
ยที่สุดอยละ (Percentage)
		 คะแนน
4 หมายถึ
ง ระดั
บเห็นแด้ละแปลผลข
วยมาก อมูลแตล		
4.2่ยของรู
การวิปเแบบการสื
คราะห์ ร ะดั
บ ความคิ
น เกี่ ย วกั บ
โดยเกณฑ
ในการวิ
เคราะห
ะชวงคะแนนเฉลี
่อสารที
่สงผลตด เห็
อการ
		
คะแนน
3 หมายถึ
ระดัอบงปากและฟ
เห็นด้วยปานกลาง
แบบการสื
่อสาร
บการรั
บรูบ้ ชและพฤติ
กรรมการดู
รับรูและพฤติ
กรรมการดู
แลรัง กษาช
นของผูจัดฟนรูปในจั
งหวัดปทุ
มธานีระดัโดยนํ
าระดั
วงชั้นมากํ
าหนดเปนแลรักษา
		
คะแนน
บเห็น2556)
ด้วยน้อย
ช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ใช้การหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยง
คะแนนเฉลี
่ยได ดั2งนี้ หมายถึ
(บุญชมง ศรีระดั
สะอาด,
		 คะแนน 1 คะแนนเฉลี
หมายถึง ่ยระดั
บเห็–น1.80
ด้วยน้หมายถึ
อยที่สุดง ระดั
เบนมาตรฐาน
1.00
บเห็นดวยนอ(S.D)
ยที่สุด
คะแนนเฉลี
– 2.60 อหมายถึ
บเห็นดวยนอย4.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
โดยเกณฑ์ในการวิ
เคราะห์่ยแ1.81
ละแปลผลข้
มูลแต่งละ ระดั
		
ช่วงคะแนนเฉลี่ยของรูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้และ Regression Analysis) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
พฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัด หากทราบค่าตัวแปรหนึง่ ก็จะท�ำนายอีกตัวแปรหนึง่ ได้ เพือ่ วิเคราะห์
ปทุมธานี โดยน�ำระดับช่วงชั้นมาก�ำหนดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสือ่ สารทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการดูแล
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
ช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัดปทุมธานี 			
		 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับเห็นด้วย 		 4.4 การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่าย
				
น้อยที่สุด
ของเพียร์สนั เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
		 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับเห็นด้วย การรับรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันของผูจ้ ดั ฟันในจังหวัด
				
น้อย
ปทุมธานี
		 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
				
ปานกลาง
		 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
				
มาก
		 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
				
มากที่สุด
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รูปแบบคะแนนดิบไดดังนี้ (นิคม ถนอมเสียง, 2560)
4.4 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสันเพื่อทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการรับรูและพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนของผูจัดฟนในจังหวัดปทุมธานี
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 75
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ปทุมธานี มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสือ่ สารทางตรงโดยทันตแพทย์
มีผบลต่
การรับกรูรรมการดู
้และพฤติแกลชรรมการดู
แลช่อนงปากและฟั
1. 1.ผลการวิ
แบบการสื่อ่อสารที
สารที่ส่สงผลต
่งผลอการรั
ผลการวิเคราะห์
เคราะหขข้ออมูมูลลรูรูปปแบบการสื
รูแอละพฤติ
องปากและฟ
ของ
ผูน มากที่สุด
(X =ดเห็
4.45)
รองลงมาคื
การสื
่อสารทางอ้
อมด้การรม
นการโฆษณา
ต่อการรั
้และพฤติ
กรรมการดู
แลช่า อผูงปากและฟั
นของผู
ฟันมีความคิ
จัดฟบนรูในจั
งหวัดปทุ
มธานี พบว
จัดฟนในจังหวั
ดปทุ้จมัดธานี
นวาการสื
่อสารมีอผลต
อการรั
บรูและพฤติ
มด้าานประชาสั
นธ์ การสื่อสารทางตรงโดย
ในจังการดู
หวัดปทุ
พบว่า ผูจ้ นดั โดยรวมอยู
ฟันในจังหวัใดนระดั
ปทุมธานี
มีความคิ
ดเห็4.27)
น การสื
แลชมธานี
องปากและฟ
บมากที
่สุด (x=
เมื่อพิ่อจสารทางอ้
ารณาเปนอรายด
นเรียงลําดัมบพัจากมากไปหาน
อย
พนั
ก
งาน
มี
ค
่
า
เฉลี
่
ย
เท่
า
กั
บ
การสื
่
อ
สารทางอ้
อ
มการตลาดผ่
าน
ว่าการสื
่
อ
สารมี
ผ
ลต่
อ
การรั
บ
รู
้
แ
ละพฤติ
ก
รรมการดู
แ
ลช่
อ
งปาก
พบวา ผูจัดฟนในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็น วารูปแบบการสื่ อสารทางตรงโดยทันตแพทยมีผลต อการรับ รู แ ละ
ช่องทางอิ
เน็ต อการสื
สารทางอ้อมด้
านการจั
และฟัพฤติ
นโดยรวมอยู
มากที่สุด (X
= 4.27)
เมื่อ4.45)
พิจารณา
กรรมการดู่ในระดั
แลชอบงปากและฟ
นมากที
่สุด (x=
รองลงมาคื
อ การสืน่อเทอร์
สารทางอ
มดา่อนการโฆษณา
การสื
่อสารดกิจกรรม
งการตลาด
และน้่ออสารทางอ
ยทีส่ ดุ คืออการสื
อ่ สารทางอ้
อมด้
านการส่งเสริม
เป็นรายด้
ำดับจากมากไปหาน้
พบว่า ผูจ้ ดั ฟันในจักงงาน
หวัด มีคาเชิเฉลี
ทางอาอนเรี
มดยางล�
นประชาสั
มพันธ การสือ่อยสารทางตรงโดยพนั
่ยเทากับ การสื
มการตลาดผ
านช
องทาง
(ตารางที
่ 2) อมดานการสงเสริม
อินเทอรเน็ต การสื่อสารทางออมดานการจัดกิจกรรมเชิงการตลาดการขาย
และนอตามล�
ยที่สุดำดัคืบอการสื
่อสารทางอ
การขาย ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที
่ 2 รู่ ป2แบบการสื
่อสารที
่ส่งผลต่
อการรั
บรู้แบละพฤติ
กรรมการดู
แลช่แอลชงปากและฟั
นน
ตารางที
รูปแบบการสื
่อสารที
่สงผลต
อการรั
รูและพฤติ
กรรมการดู
องปากและฟ
รูปแบบการสื
่อสาร
รูปแบบการสื
่อสาร
Xx
S.D.
ระดับ
การสื่อสารทางตรง
โดยทันตแพทย
มากที่สุด
4.45
0.60
โดยพนักงาน
4.22
0.64
มากที่สุด
การสื่อสารทางออม
การโฆษณา
4.34
0.56
มากทีส่ ุด
การสงเสริมการขาย
4.00
0.85
มาก
การประชาสัมพันธ
4.23
0.65
มากที่สุด
การจัดกิจกรรมเชิงการตลาด
มาก
4.17
0.70
การตลาดผานชองทางอินเทอรเน็ต
4.22
0.74
มากที่สุด
รวม
4.27
0.55
มากที6่สุด

ลัยร
า

2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปาก อักเสบ และฟันผุ และคราบจุลินทรีย์ (ขี้ฟัน) เมื่อปล่อยไว้นาน ๆ
2. ผลการวิ
่ยวกับเมืการดู
แลชองปากและฟ
ในระดับนมากที
(x=4.45)
่อ
และฟัน โดยรวมอยู
่ในระดัเคราะห
บมากทีก่สารรั
ุด (Xบรู=เกี4.45)
่อพิจารณาเป็
น โดยไม่นแโดยรวมอยู
ปรงฟันจะกลายเป็
หินปูน่สุดตามล�
ำดับ ส่วเมืนแปรงสี
ฟันที่ดี
พิ
จ
ารณาเป
น
ข
อ
เรี
ย
งลํ
า
ดั
บ
จากมากไปหาน
อ
ยสามลํ
า
ดั
บ
พบว
า
ผู
ต

อบแบบสอบถามรั
บ
รู

ว
า

หลั
ง
จากแปรงฟ
น
ควรแปรงลิ
น
้
ข้อเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยสามล�ำดับ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ต้องมีลกั ษณะด้ามแปรงตรง ขนแปรงไม่นมุ่ หรือแข็งเกินไป มีการรับรู้
ใหสะอาดมากที่สุด รองลงมาคือ การแปรงฟนไมสะอาดเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคเหงือกอักเสบ และฟนผุ และคราบ
รับรูว้ า่ หลังจากแปรงฟันควรแปรงลิน้ ให้สะอาดมากทีส่ ดุ รองลงมา น้อยที่สุด แสดงดังตารางที่ 3
จุลินทรีย (ขี้ฟน) เมื่อปลอยไวนาน ๆ โดยไมแปรงฟนจะกลายเปนหินปูน ตามลําดับ สวนแปรงสีฟนที่ดีตองมีลักษณะดาม
คือ การแปรงฟันไม่สะอาดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดโรคเหงือก
แปรงตรง ขนแปรงไมนุมหรือแข็งเกินไป มีการรับรูนอยที่สุด แสดงดังตารางที่ 3

มห
าว

ิทยา

ตารางที
่ 3่ 3ค่าคเฉลี
ตารางที
าเฉลี่ยและส่
่ยและสวนเบี
วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรั
่ยงเบนมาตรฐานการรับรูบ้เรูกีเ่ยกีวกั
่ยวกับบการดู
การดูแแลช่ลชอองปากและฟั
งปากและฟนนของผู
ของผู้จจัดัดฟัฟนน
การรับรู้เ กี่ยวกับการดู
การดูแแลช
ลช่อองปากและฟ
งปากและฟันน
Xx
1. แปรงสีฟนที่ดีตองมีลักษณะดามแปรงตรง ขนแปรงไมนุมหรือแข็งเกินไป
4.16
2. ควรไปพบทันตแพทยอยางสม่ําเสมอ
4.50
3. ไหมขัดฟนเปนอุปกรณที่ชวยในการกําจัดเศษอาหารบริเวณซอกฟนไดดีทสี่ ุด
4.36
4. ควรแปรงฟนหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
4.45
5. ยาสีฟนที่ปองกันฟนผุไดดี คือยาสีฟนที่มีสวนผสมของฟลูออไรด
4.43
6. หลังจากแปรงฟนควรแปรงลิ้นใหสะอาด
4.57
7. อาหาร หรือขนมที่มีรสหวานสงผลใหเกิดฟนผุได
4.52
8. การแปรงฟนไมสะอาดเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคเหงือกอักเสบและฟนผุ
4.54
9. คราบจุลินทรีย (ขี้ฟน) เมื่อปลอยไวนาน ๆ โดยไมแปรงฟนจะกลายเปนหินปูน
4.53
10. ควรพบทันตแพทยเพื่อขูดหินปูนทุก 6 เดือน
4.45
รวม
4.45

S.D.
S.D
0.65
0.69
0.77
0.76
0.76
0.73
0.73
0.77
0.74
0.83
0.60

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3. ผลการวิ เคราะหข อ มูลระดั บพฤติกรรมการดู แลช อ งปากและฟ นของผูจัดฟ น พบว า ผู จั ด ฟ น ในจังหวัด
ปทุมธานี มีพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x=4.31) เมื่อพิจารณาเปนขอเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอยสามลําดับ พบวา ผูจัดฟนมีพฤติกรรมแปรงฟนทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอนแปรงฟน
ทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอนมากที่สุด รองลงมาคือ ดูแล และรักษาชองปากเปนกิจวัตรประจําวัน และตรวจสอบ
ความสะอาดชองปากตนเองทุกครั้งหลังการแปรงฟน ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนที่มีการปฏิบัติ
จักรพงศ์ ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน
นอยที่สุดคือ หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่แข็งและเหนียว (ตารางที่ 4)

8. การแปรงฟนไมสะอาดเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคเหงือกอักเสบและฟนผุ
9. คราบจุลินทรีย (ขี้ฟน) เมื่อปลอยไวนาน ๆ โดยไมแปรงฟนจะกลายเปนหินปูน
10. ควรพบทันตแพทยเพื่อขูดหินปูนทุก 6 เดือน
76 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15
รวม ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

4.54
4.53
4.45
4.45

0.77
0.74
0.83
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

พพ
รรณ
ี

พฤติกกรรมการดู
รรมการดูแแลลช อ งปากและฟ
จัดฟ น พบว
ั ด ฟงทานอาหารและก่
น ในจังหวัด อนนอน
3.3. ผลการวิ
ผลการวิเเคราะห
คราะห์ขข อ้อมูมูลลระดั
ระดับบพฤติ
อาหารและก่นอของผู
นนอนแปรงฟั
นทุกาครัผูง้  จหลั
มธานี มีพนฤติ
กรรมการดู
ลชอางปากและฟ
นโดยรวมอยู
นระดับมากที
มากทีส่ ่สดุ ุดรองลงมาคื
(x=4.31)อ เมื
จารณาเป
อเรียงลํนากิดัจบวัตรประจ�ำวัน
ช่อปทุ
งปากและฟั
ของผู
้จัดฟัน แพบว่
ผู้จัดฟันในจั
งหวัดปทุมใธานี
ดูแ่อลพิและรั
กษาช่นอขงปากเป็
าเฉลี่ยมากไปหาน
อยสามลํานดัโดยรวมอยู
บ พบวา ผู่ใจนระดั
ัดฟนบมีมากที
พฤติก่สรรมแปรงฟ
นทุกครั้งหลังทานอาหารและก
อนนอนแปรงฟ
มีพจากค
ฤติกรรมการดู
แลช่องปากและฟั
ุด และตรวจสอบความสะอาดช่
องปากตนเองทุ
กครั้งหลันงการแปรงฟัน
ทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอนมากที่สุด รองลงมาคือ ดูแล และรักษาชองปากเปนกิจวัตรประจําวัน และตรวจสอบ
(X = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นข้อเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา ตามล�ำดับ ส่วนพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันที่มีการปฏิบัติ
ความสะอาดชองปากตนเองทุกครั้งหลังการแปรงฟน ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนที่มีการปฏิบัติ
น้อยสามล�ำดับ พบว่า ผูจ้ ดั ฟันมีพฤติกรรมแปรงฟันทุกครัง้ หลังทาน น้อยทีส่ ดุ คือ หลีกเลีย่ งรับประทานอาหารทีแ่ ข็งและเหนียว (ตารางที่ 4)
นอยที่สุดคือ หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่แข็งและเหนียว (ตารางที่ 4)

ชภัฏ

รำไ

ตารางที
่ 4่ 4ค่าเฉลี
่ยและส่
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานพฤติ
กรรมการดู
แลช่แอลชงปากและฟั
นของผู
้จัดจฟััดนฟน
ตารางที
คาเฉลี
่ยและส
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานพฤติ
กรรมการดู
องปากและฟ
นของผู
พฤติกรรมการดูแลช
พฤติ
ลช่อองปากและฟ
งปากและฟันน
S.D.
S.D
ระดับ
xX
1. ทานปฏิบัติตามคําแนะนําในการดูแลสุขภาพชองปากและฟน
4.29
0.63
มากที่สุด
2. ทานคอยตรวจสอบสอดสองชองปากอยางสม่ําเสมอ
4.37
0.73
มากที่สุด
3. ทานดูแล และรักษาชองปากเปนกิจวัตรประจําวัน
4.42
0.72
มากที่สุด
4. ทานแปรงฟนทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอน
4.45
0.72
มากที่สุด
5. ทานตรวจสอบความสะอาดชองปากตนเองทุกครั้งหลังการแปรงฟน
4.39
0.74
มากที่สุด
6. ทานปฏิบัติตนในการดูแลชองปากไดเปนอยางดี
4.35
0.63
มากที่สุด
7. ทานหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่แข็ง และเหนียว
3.96
0.87
มาก
8. ทานใสใจดูแลสุขภาพปากและฟนระหวางรับการทันตกรรมจัดฟนตามคําแนะนํา
ของทันตแพทยอยูเสมอ
4.33
0.69
มากที่สุด
9. ทานเขาพบทันตแพทยตามนัดเพื่อใหการเขารับทันตกรรมจัดฟนเปนไปอยางมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4.27
0.79
มากที่สุด
รวม
4.31
0.54
มากที่สุด
ฐานฐ าน
พบวพบว่
า รูปาแบบการสื
ตแพทย (X
่อสารทางตรงโดย
4.4. ผลจากการทดสอบสมมติ
ผลจากการทดสอบสมมติ
รู ป แบบ่อสารทางตรงโดยทั
(X6) และการสือ่ นสารทางอ้
อม1)ด้การสื
านการตลาดที
ส่ ามารถตอบโต้กนั ได้
พนั
ก
งาน
(X
2) การสื่อสารทางออมดานการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (X6) และการสื่อสารทางออม ดานการตลาด
การสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย์ (X1) การสื่อสารทางตรงโดย (X7) ส่งผลต่อการรับรูก้ ารดูแลช่องปากและฟันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
ที่สามารถตอบโตกันได (X7) สงผลตอการรับรูการดูแลชองปากและฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 5) 8
พนักงาน (X ) การสือ่ สารทางอ้
อมด้านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด สถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 5)
2
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่ 5 แสดงผลการวิ
การถดถอยเชิ
งเส<นแบบพหุ
คูณปของรู
ปแบบการสื
ผลตFอบการรั
ตารางทีตารางที
่ 5 แสดงผลการวิ
เคราะห์เคราะห7
การถดถอยเชิ
งเส้นแบบพหุ
คูณของรู
แบบการสื
่อสารที่อ่สสารที
่งผลต่่สอFงการรั
รู้เกี่ยบวกัรู<เบกี่ยวกับ
การดูการดู
แลรักแษาช่
งปากและฟั
นของผู
้จัดฟั<จนัดในจั
หวัดงปทุ
ธานีมธานี
ลรักอษาชF
องปากและฟJ
นของผู
ฟJน งในจั
หวัดมปทุ
การรับรู.เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช;องปากและฟ?น
ของผู.จัดฟ?นในจังหวัดปทุมธานี
รูปแบบการสื่อสาร
B
SE
t
Sig.
b
คFาคงที่
1.220
0.182
6.704
0.000
การสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย7 (X1)
0.162
0.049 0.163 3.327 0.001*
การสื่อสารทางตรงโดยพนักงาน (X2)
0.278
0.053 0.297 5.205 0.000*
การสื่อสารทางอ<อมด<านโฆษณา (X3)
0.059
0.064 0.055 0.920
0.358
การสื่อสารทางอ<อมด<านการสFงเสริมการขาย (X4)
0.079
0.048 0.111 1.641
0.102
การสื่อสารทางอ<อมด<านการประชาสัมพันธ7 (X5)
0.078
0.073 0.084 1.065
0.288
การสื่อสารทางอ<อมด<านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (X6)
0.179
0.050 0.207 3.602 0.000*
การสื่อสารทางอ<อมด<านการตลาดผFานชFองทางอินเทอร7เน็ต (X7)
0.430
0.051 0.529 8.400 0.000*
2
R = .555, F=67.132, *p<0.05

5. ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า รู ป แบบ ทางอ้อมด้านการตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อพฤติกรรม
5. ผลจากการทดสอบสมมติ
ฐาน พบวFา รูกปงาน
แบบการสื
่อสารทางตรงโดยทั
การสือ่ สารทางตรงโดยทั
นตแพทย์ การสือ่ สารทางตรงโดยพนั
การดู
แลช่องปากและฟันนตแพทย7
อย่างมีนการสื
ัยส�ำคั่อญสารทางตรงโดย
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนั
ก
งาน
การสื
่
อ
สารทางอ<
อ
มด<
า
นการจั
ด
กิ
จ
กรรมเชิ
ง
การตลาด
และการสื
่
อ
สารทางอ<
อ
มด<
า
นการตลาดผF
านชFอ งทาง
การสือ่ สารทางอ้อมด้านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด และการสือ่ สาร (ตารางที่ 6)
อินเทอร7เน็ตสFงผลตFอพฤติกรรมการดูแลชFองปากและฟJนอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6)
เคราะห7
จักรพงศ์ตารางที
ตติยพั่ 6นธ์แสดงผลการวิ
, ธีรวีร์ วราธรไพบู
ลย์,กสุารถดถอยเชิ
กัญญา พยุงงสิเส<นนแบบพหุคูณของรูปแบบการสื่อสารที่สFงผลตFอพฤติกรรม
การดูแลรักษาชFองปากและฟJนของผู<จัดฟJน ในจังหวัดปทุมธานี

5. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวFา รูปแบบการสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย7 การสื่อสารทางตรงโดย
พนักงาน การสื่อสารทางอ<อมด<านการจัด กิจกรรมเชิง การตลาด และการสื่อสารทางอ<อมด< านการตลาดผF านชFอ งทาง
อินเทอร7เน็ตสFงผลตFอพฤติกรรมการดูแลชF
องปากและฟJ
นอยFางมีนปีัยทสำคั
บ 0.05 (ตารางที
่ 6) 2564 77
วารสารวิ
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ในจังหวัดปทุมธานี มีการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟัน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการรับรู้เป็น
อภิปรายผล
ขัน้ ตอนแรกเมือ่ ได้รบั การสือ่ สาร บุคคลจะเกิดการรับรู้ เกิดการรูจ้ กั
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบว่า ผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี และเกิดความเข้าใจ และการดูแลรักษาช่องปากและฟัน เป็นเรื่อง
มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสือ่ สารทางตรงโดยรวมส่งผลต่อการรับรู้ เข้าใจง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนเกิดการรับรู้มาตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก
และพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ จะเห็น จึงส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างเกิดการรับรู้ ในระดับมากทีส่ ดุ การรับรูเ้ ป็น
ได้ว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลและความเข้าใจ กระบวนการทีค่ นเราจะเข้าใจสิง่ เร้าหนึง่ ทีป่ รากฏกับประสาทสัมผัส
จากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารและ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา ต่างจากการรับสัมผัสที่เป็นเพียงข้อมูลดิบ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ถึงผู้รับอย่างถูกต้อง การสื่อสารยังเป็น (ชนัญชิดา ค�ำมินเศก, 2552) แต่ข้อสรุปที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
กระบวนการในการสร้างความคิดร่วมกันระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร ทั้งหมดจากอวัยวะรับสัมผัสเข้าด้วยกันนั้นเป็นการรับรู้ นอกจากนี้
(Lamb Charles et,al., 1992) ตลอดจนเป็นกระบวนการแลกเปลีย่ น การรับรู้ยังเป็นสิ่งที่ก�ำหนดความต้องการ แรงจูงใจ และทัศนคติ
ความหมาย ให้เข้าใจตรงกัน สามารถสร้างความหมายต่าง ๆ ร่วมกัน ของผูร้ บั สารอีกด้วย กระบวนการรับรูเ้ ป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ โดย
ในการแสดงข้อเท็จจริง ความคิด ทัศนคติและความรู้สึกได้ ดังนั้น ไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ มักเกิดตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคม
การสือ่ สารจึงมีผลต่อการรับรูแ้ ละพฤติกรรมของบุคคล ไม่วา่ จะเป็น โดยที่เราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างกันเมื่อ
การสื่อสารทางตรงโดยบุคคล หรือการสื่อสารทางอ้อมในรูปแบบ ได้รับสารเดียวกัน ผู้รับสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สาร
ต่าง ๆ สอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร เดียวกันต่างกัน โดยทั่วไปการรับรู้ที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพล
สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า รูปแบบการสื่อสาร หรือตัวกรอง เช่น แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ ประสบการณ์เดิม
สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วยการสื่อสาร กรอบอ้างอิง ซึ่งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัว และสังคม
การรณรงค์และสุขภาพ ผ่านรายบุคคล กลุ่มสื่อมวลชน และ เช่น คนต่างศาสนากันจึงมีความเชือ่ และทัศนคติในเรือ่ งทีต่ า่ ง ๆ กัน
การสื่ อ สารผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย และสื่ อ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ ม สภาวะจิ ต ใจและอารมณ์ (ปิ ย ะนั น ท์
มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ดังนั้น บุณณะโยทา, 2556) จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท�ำให้ระดับการรับรู้
รูปแบบการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางตรงและทางอ้อม ของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีอยู่ในระดับมากที่สุด
จึงเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการสื่อความหมายแนวคิด เจตคติ ต่อ
ผู้รับสารได้เป็นอย่างดี (วิลาวัณย์ จินวรรณ, 2560)

มห
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ิทยา

ลัยร
า

อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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รำไ

พพ
รรณ
ี

่ 6 แสดงผลการวิ
การถดถอยเชิ
งเส<นแบบพหุ
ของรูปแบบการสื
ผลตFกอรรม
พฤติกรรม
ตารางทีตารางที
่ 6 แสดงผลการวิ
เคราะห์เกคราะห7
ารถดถอยเชิ
งเส้นแบบพหุ
คูณของรูคูณปแบบการสื
่อสารที่อสสารที
่งผลต่่สอFงพฤติ
ลรักอษาชF
องปากและฟJ
ฟJนงหวั
ในจัดงปทุ
หวัมดธานี
ปทุมธานี
การดูแการดู
ลรักแษาช่
งปากและฟั
นของผูนของผู
้จัดฟัน<จัดในจั
พฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
ช;องปากและฟ?นของผู.จัดฟ?นในจังหวัดปทุมธานี
รูปแบบการสื่อสาร
B
SE
t
Sig.
b
คFาคงที่
2.159 0.203
10.649
0.000
การสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย7 (X1)
0.300 0.054
0.333
5.518
0.000*
การสื่อสารทางตรงโดยพนักงาน (X2)
0.151 0.059
0.179
2.538
0.012*
การสื่อสารทางอ<อมด<านโฆษณา (X3)
0.104 0.071
0.107
1.458
0.146
การสื่อสารทางอ<อมด<านการสFงเสริมการขาย (X4)
0.103 0.054
0.161
1.930
0.054
การสื่อสารทางอ<อมด<านการประชาสัมพันธ7 (X5)
0.049 0.082
0.058
0.600
0.549
การสื่อสารทางอ<อมด<านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (X6)
0.303 0.055
0.388
5.462
0.000*
การสื่อสารทางอ<อมด<านการตลาดผFานชFองทางอินเทอร7เน็ต (X7) 0.284 0.057
0.388
4.985
0.000*
R2 = .322, F=25.537, *p<0.05
6. การรั
บรูจ้ <ขดั องผู
< จัดงฟJหวันดในจั
ม ธานี
กรรมการดู
6. การรั
บรูข้ องผู
ฟันในจั
ปทุมงหวั
ธานีดมีปทุ
ความสั
มพันมีธ์ความสัม พั นธ7 กับ2.พฤติ
ผลการวิ
เคราะห์แขลชF
อ้ มูอลงปากและฟJ
ระดับการรับรูนเ้ กีโดยมี
ย่ วกับการดูแล
ความสั
ม
พั
น
ธ7
ร
ะดั
บ
สู
ง
อยF
า
งมี
น
ย
ั
สำคั
ญ
ทางสถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บ
0.05
กับพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟัน โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง ช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้จัดฟัน

จักรพงศ์ ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน
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รำไ

ข้อเสนอแนะ

พพ
รรณ
ี

การรั บ รู ้ ห รื อ องค์ ป ระกอบด้ า นความรู ้ ค วามคิ ด องค์ ป ระกอบ
ด้านทัศนคติ และองค์ประกอบด้านการปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมที่ใช้
ความสามารถในการแสดงออกทางร่างกาย เช่น การแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน การไปพบทันตแพทย์ ดังนั้น การรับรู้จึงมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน
นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับการวิจยั ของ นิยะนันท์ ส�ำเภาเงิน (2558)
ซึง่ ได้ศกึ ษาเรือ่ ง อิทธิพลของการรับรูค้ วามเสีย่ งต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รังของกลุม่ เสีย่ ง ผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามเสีย่ งโรคมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่และการรับรู้ความเสี่ยงโรคหัวใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เสี่ยง

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
1. นักการตลาดและผู้ประกอบการควรท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ให้ส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากและฟันและเข้ารับการจัดฟัน
2. ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูก้ ารดูแลช่องปากและ
ฟันมากที่สุด คือ การสื่อสารทางอ้อมด้านการตลาดผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นนักการตลาดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรใช้การสื่อสาร
ทางอ้อมด้านการตลาดที่สามารถตอบโต้กันได้ ได้แก่ สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่น Facebook เพจ IG แอพพลิเคชั่น
Line เพื่อเป็นการน�ำเสนอข้อมูลสร้างการรับรู้ และมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่ดี
3. ควรใช้สื่อในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการรับรู้ และ
พฤติ ก รรมในการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากและฟั น เรื่ อ ง ลั ก ษณะ
แปรงสีฟันที่ดี การใช้ไหมขัดฟัน และการหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารที่แข็งและเหนียว
4. ผู้ประกอบการควรออกแบบรูปแบบการสื่อสาร
แบบบูรณาการ กล่าวคือ ใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างหลากหลาย เพือ่ ให้เกิดการรับรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี
5. ผู้ประกอบการควรพัฒนารูปแบบการสื่อสารทาง
อ้อมด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้จัดฟันเกิดการรับรู้และพฤติกรรม
การดูแลช่องปากและฟัน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
1. ควรท�ำการศึกษาวิจัยถึงตัวแปรส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
เช่น ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกทันตกรรม ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการคลินิกทันตกรรม เพื่อน�ำข้อมูล
ที่ได้มาใช้ประกอบการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมการดูแล
ช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้จัดฟัน
มีพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดฟันอาจท�ำให้เกิดผลแทรกซ้อนได้
หลายกรณี เช่น การเกิดฟันผุ โรคเหงือกและการเกิดจุดด่างขาวบน
ผิวเคลือบฟัน ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นได้ตามปกติแม้จะไม่ได้รับการจัดฟัน
แต่ ก ารจั ด ฟั น ก็ จ ะเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค
ดังกล่าวมากขึน้ การให้ความร่วมมือไม่ดพี อ การไม่รกั ษาความสะอาด
ภายในช่องปาก การท�ำเครื่องมือหลุด และการผิดนัด ล้วนมีผลให้
ระยะเวลาในการรักษาเพิ่มขึ้นและมีผลต่อผลการรักษาที่จะได้รับ
(สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย, 2553) สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ ศิริรัตน์ รอดแสวง (2558) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
อยู่ในระดับดี
4. รู ป แบบการสื่ อ สารทางอ้ อ มด้ า นการตลาดผ่ า น
ช่องทางอินเทอร์เน็ต (β = .388) และการสื่อสารทางอ้อมด้านการ
จัดกิจกรรมเชิงการตลาด (β = .388) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด
รองลงมาคือ การสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย์ (β = .333) และ
การสื่อสารทางตรงโดยพนักงาน (β = .179) ตามล�ำดับ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสาร
ที่ไม่ใช่แค่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน แต่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลสองฝ่าย
ประกอบไปด้วย ผู้ส่งสารและผู้รับสารเพี่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน
การสือ่ สารรูปแบบต่าง ๆ จึงส่งผลต่อการรับรูข้ องบุคคล (ณัฐกาญจน์
สุวรรณธาราม, 2557) สอดคล้องกับการวิจัยของ วิภาวิน โมสูงเนิน
(2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขกรณีการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสร้างการรับรู้ สร้างความรู้
ความเข้าใจกับประชาชน โดยเน้นการสื่อสารให้เป็นข้อความหรือ
เนือ้ สารทีเ่ ข้าใจง่าย และมีการก�ำหนดสือ่ และช่องทางเพือ่ การสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้การสื่อสารด้านการตลาดผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต ผู้รับสาร สามารถที่จะสอบถามข้อมูล ตลอดจนเกิด
การรับรู้สารตามที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ
5. การรั บ รู ้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ล
ช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า พฤติกรรมการดูแล
ช่องปากและฟัน เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลกระท�ำเพือ่ ป้องกันและรักษาให้หาย
จากโรคในช่องปาก พฤติกรรมทางสุขภาพช่องปากที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ทุกคน (อัญชลี ดุษฎีพรรณ์, 2555) และองค์ประกอบของพฤติกรรม
ทางสุขภาพช่องปากที่ส�ำคัญประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
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2. ควรท�ำการศึกษาเชิงคุณภาพเพือ่ สอบถามความคิดเห็น วิภาวิน โมสูงเนิน. (2553). การสื่อสารสุขภาพของกระทรวง
เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรรม ความรู้ความเข้าใจ ความต้องการ
สาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการคลินกิ ทันตกรรม
สายพันธุ์ใหม่ 2009. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร
และการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาประกอบการ
มหาบั ณ ฑิ ต (การสื่ อ สารประยุ ก ต์ ) สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การเปลีย่ นผ่านของชีวติ วัยรุน่ ตอนปลายเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่มเี หตุการณ์ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงหลายอย่าง เช่น การส�ำเร็จการศึกษาและ
เข้าสู่ชีวิตการท�ำงาน ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญของพัฒนาการวุฒิภาวะในการเชื่อมต่อตนเองกับบริบทสังคมแวดล้อมที่กว้างขึ้น การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความแตกต่างของมุมมองต่อชีวิตที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่ เปรียบเทียบระหว่างบัณฑิตที่ได้สัมผัสกับชีวิต
การท�ำงานแล้วกับบัณฑิตทีย่ งั ไม่ได้ทำ� งานภายหลังการส�ำเร็จการศึกษา เก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์จากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีที่ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ท�ำงานแล้วให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการเวลา
การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการก�ำหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนไปสู่เป้าหมาย มากกว่าผู้ท่ียังไม่ได้ท�ำงาน สะท้อนให้เห็นภาวะ
ความเป็นผู้ใหญ่ของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ที่มีประสบการณ์ท�ำงานแบบเต็มตัว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในชีวิตต่อไป
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Adolescence and transition into adulthood is a time where life events including education completion
and job entry are important. This important step of maturity development could link persons themselves to the
greater society. This study aims to examine the differences in graduates’ viewpoint reflecting adulthood on these
late adolescents between those who had participated into a full-time job and those who had not yet. Data from
KMUTT graduates (for academic year 2018) was collected by using the online questionnaires. Results found that
persons who had experienced employment after finishing study were more likely to emphasize time-management,
personal financial management, and goal setting, comparing to those who had not got a job yet. Findings indicated
the growing maturity among job-experienced young population and it could support life development of the
individual itself.
Keywords : life transition, adulthood, working life
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การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่
(Transition to adulthood) มักมองการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผ่านเหตุการณ์ส�ำคัญๆ ได้แก่ การเรียนจบจากโรงเรียน การเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างเต็มตัว การสร้างครอบครัว การตัง้ ครรภ์และเป็น
พ่อแม่ ซึง่ ปัจจุบนั สิง่ เหล่านีไ้ ด้มคี วามสลับซับซ้อนและเปลีย่ นแปลง
ไปจากอดีตมากมาย ไม่เพียงในสังคมตะวันตก แต่เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในสังคมตะวันออกอย่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน
รวมทั้งประเทศไทย ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางชีวิต
(Life course) ไปอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงชีวิต
ในวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Xenos et al., 2006)
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท�ำให้ประชากรได้รับโอกาส
ทางการศึกษามากขึ้น ช่วงเวลาของการเรียนในสถาบันการศึกษา
ยาวนานขึ้น คนแต่งงานช้าและมีลูกน้อยลง การเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จึงมี
ความซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ทั้ ง ในแง่ เ งื่ อ นไขกฎเกณฑ์ แ ละช่ ว งเวลา
โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและออกไป
ท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น เป็นต้น (Nahar, Xenos, & Abalos,
2013) รวมทั้ ง เงื่ อ นไขทางสั ง คมได้ เข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ใน
การด�ำเนินชีวิตคนหนุ่มสาว เช่น การก�ำหนดเกณฑ์การเข้าเรียน
ของเด็ก การก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของการจ้างงานในกฎหมายแรงงาน
การก�ำหนดอายุที่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
ประชากรในช่วงอายุระหว่าง 20 - 39 ปี ถูกจัดว่าเป็นวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น (Early Adulthood) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
บางอย่างที่บ่งบอกสถานภาพความเป็นผู้ใหญ่ (Adulthood) ของ
บุคคลจึงมองได้หลายมิติ เช่น อายุ การเจริญเติบโตทางร่างกาย
สภาวะเจริญพันธุท์ พี่ ร้อมมีลกู รวมทัง้ ข้อก�ำหนดทางสังคมอืน่ ๆ เช่น
การแต่งงาน การแยกบ้านที่อยู่อาศัยออกจากพ่อแม่ การท�ำงาน
เต็มเวลา การเป็นพ่อแม่ ซึ่งนอกจากเกณฑ์ในแง่ร่างกายและ
สังคมแล้ว เกณฑ์ในแง่จิตใจ (Psychological aspects) ยังเป็นสิ่ง
ที่นักวิชาการหลายคนพิจารณาควบคู่ไปด้วย ทั้งความสามารถ
ในการตัดสินใจ ความสามารถในการดูแลตัวเอง ความสามารถ
ในการควบคุ ม อารมณ์ การยอมรั บ มุ ม มองที่ ก ว้ า งขึ้ น การลด
ความเห็นแก่ตัว การรับผิดรับชอบในผลการกระท�ำของตนเอง
(Sergiu-Lucian, Roth, & Hărăguş, 2014) ซึ่งสะท้อนความเป็น
อิสระและการพัฒนาตนเองของบุคคลนั้น (Xenos et al., 2006)
เช่น เยาวชนในสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่าเงื่อนไขของการเป็น
ผูใ้ หญ่ ประกอบด้วย การยอมรับผิดรับชอบต่อการกระท�ำของตนเอง
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ และการมีอิสระทาง
การเงินจากพ่อแม่หรือการหาเงินใช้ด้วยตนเอง (Arnett, 1997)
สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษาจีนที่เติบโตภายใต้
บริบทวัฒนธรรมตะวันออก รวมทัง้ ยังให้ความส�ำคัญกับการควบคุม
อารมณ์ตนเองและความกตัญญูที่ต้องดูแลพ่อแม่ด้วย ซึ่งนอกจาก

เป็นคุณค่าของการพึ่งพาตนเองได้ (Independence) และขยาย
ขอบเขตไปดูแลคนในครอบครัวแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นการเชื่อม
ผสานอย่างบูรณาการ (Integration) กับบริบทวัฒนธรรมขงจื๊อ
ในสังคมจีนอีกด้วย (Nelson, Badger, & Wu, 2004)
การศึกษาพัฒนาการเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ พบว่า การก้าว
ออกจากวัยรุน่ เข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่จะมีชว่ งรอยต่อของพัฒนาการ ทีเ่ รียกว่า
ช่วงก�ำลังพัฒนาสู่การเป็นวัยผู้ใหญ่ (Emerging adulthood)
มักเกิดขึ้นในช่วงอายุระหว่าง 18 - 25 ปี เป็นช่วงก�้ำกึ่งระหว่าง
ความเป็นวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เด็กวัยรุ่น
อีกต่อไป แต่ก็ยังไม่อยากรับผิดชอบใดๆ เหมือนผู้ใหญ่ เพราะยัง
คงอยากทดลองท�ำสิ่งใหม่ ๆ และค้นหาตัวตน (Arnett, 2000)
ช่วงอายุนี้มีเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่าง เช่น
การส�ำเร็จการศึ กษา การเริ่มต้นชีวิตการท�ำงาน การแต่งงาน
การเป็นพ่อแม่ เป็นต้น แม้หลายการศึกษาจะพบว่า เยาวชนไม่ได้
มองว่าเหตุการณ์ชีวิตเหล่านั้นจะเป็นเกณฑ์ส�ำคัญของการก้าวสู่
วัยผูใ้ หญ่ของพวกเขา (Arnett, 1998, 2000; Nelson et al., 2004)
แต่การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ชีวิตนั้น ๆ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
ส�ำคัญทีบ่ คุ คลต้องเรียนรูบ้ ทบาทใหม่ของหน้าทีค่ วามรับผิดชอบใหม่
เช่น เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาและเข้าสูช่ วี ติ การท�ำงาน บุคคลต้องเรียนรู้
ที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับองค์กรการท�ำงาน เพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง
เงื่อนไขชีวิตที่จะเติบโตในสังคมการท�ำงาน ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญที่จะ
ข้ามไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ (Adulthood) ด้วยเงื่อนไขการเปลี่ยนผ่าน
คือ มีการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Internal standards) ในแง่
ของการเติมเต็มตนเอง (Self-sufficiency) และการพึ่งพาตนเองได้
(Self-reliance) ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ภายนอกรอบตัว (Outward events) เช่น การส�ำเร็จการศึกษาและ
เข้าสู่ชีวิตการท�ำงานอย่างเต็มเวลา เป็นต้น
ช่วงระยะเวลาของพัฒนาการสู่การเป็นผู้ใหญ่มีความ
แตกต่างกันออกไปตามบริบทวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ (Arnett,
2000) เช่น เยาวชนในสังคมตะวันตกจะมีช่วงเวลาของพัฒนาการนี้
มากกว่า เพราะเมื่อจบการศึกษาในระดับหนึ่ง เยาวชนตะวันตก
มักออกจากบ้านพ่อแม่เพื่อไปหาประสบการณ์ชีวิต บางคนเดินทาง
ท่องเที่ยว บางคนไปท�ำงานหารายได้และค้นหาอาชีพที่ตนเอง
ปรารถนา บางคนศึกษาต่อโดยแยกบ้านออกจากพ่อแม่ ซึ่งช่วง
เวลาเหล่านี้เป็นช่วงที่บุคคลได้สัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
ที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยอยู่กับครอบครัว ผู้ที่ได้ผ่านเหตุการณ์ชีวิต
แตกต่างกันย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองและมีมุมมอง
ต่อโลกภายนอกแตกต่างกันตามไปด้วย การก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ของ
วัยรุ่นตอนปลายเป็นการเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
การส�ำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ชีวิตการท�ำงานจึงเป็นเหมือนเงื่อนไข
หนึ่ ง ที่ มากกว่ า ตั ว ชี้ วั ด ความเป็ น ผู ้ ใ หญ่ แต่ เ ป็ น ก้ า วส� ำคัญ ของ
พัฒนาการวุฒิภาวะในการเชื่อมต่อตนเองกับบริบทสังคมแวดล้อม
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ข้อค�ำถามแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนข้อมูลของผู้ตอบ อาทิ
เพศ คณะ หลักสูตร ประสบการณ์การท�ำงาน ลักษณะงาน เป็นต้น
และส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความส�ำคัญต่อทักษะ/ความสามารถ
ที่จ�ำเป็นในชีวิต จ�ำนวน 38 ข้อค�ำถาม โดยเครื่องมือดังกล่าวได้
จัดท�ำเป็นแบบฟอร์มออนไลน์และให้ผู้ตอบแบบสอบถามสแกน
QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเองในช่วงเริ่มต้นของการ
ซั ก ซ้ อ มพิ ธี รับพระราชทานปริ ญญาบั ต ร อนึ่ ง การตอบข้อมูล นี้
ไม่ต้องระบุชื่อ-สกุลหรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงตัวตนของผู้ตอบ และ
ให้อิสระในการกรอกข้อมูลด้วยตนเองจนจบก่อนช่วงการซักซ้อม
มีบัณฑิตตอบข้อมูล จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,297 คน เป็นระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 1,769 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 ระดับปริญญาโท 492 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.4 และระดับปริญญาเอก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
การวิเคราะห์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก้าวสู่
วัยผูใ้ หญ่ของวัยรุน่ ตอนปลายทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากรัว้ มหาวิทยาลัย
เข้าสู่ช่วงวัยท�ำงาน จึงใช้ข้อค�ำถามที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่
จ�ำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา การบริหาร
การเงินส่วนบุคคล และการก�ำหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนไปสู่
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาก�ำหนดเลือกเฉพาะบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โดยปีการศึกษา 2561 มีบัณฑิตปริญญาตรี
ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,683 คน
และทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมให้ข้อมูลการส�ำรวจนี้อย่าง
เท่ า เที ย ม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ต อบแบบสอบถามกลั บ มา จ� ำ นวน
1,769 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 ในจ�ำนวนนี้แยกเป็นหลักสูตร
ปกติ (ร้อยละ 87.4) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 12.6)
จากคณะ/สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 6 คณะ/สถาบัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ
52.0) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 21.4)
คณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 12.4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ร้อยละ 6.6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ร้อยละ
5.8) และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ร้อยละ 1.8) อนึ่ง
การศึกษาวิเคราะห์นไี้ ด้ผา่ นการประเมินจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี หมายเลข KMUTT-IRB-2020/0316/104
แนวทางการวิเคราะห์ใช้การแจกแจงความถีแ่ ละค่าสัดส่วน
ร้อยละในการอธิบายข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA)
ในการทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมุมมองต่อชีวติ ซึง่ เป็นตัวแปร
ตามหลายตัว ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา การบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล และการก�ำหนดเป้าหมายชีวติ และวางแผนไปสูเ่ ป้าหมาย
ในตัวแปรอิสระซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ยังไม่ได้ท�ำงาน
และกลุ่มที่ท�ำงานแล้ว

วัตถุประสงค์การศึกษา
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ที่กว้างขึ้น เพราะการเข้าสู่ชีวิตท�ำงานแบบเต็มเวลาเป็นเงื่อนไข
เหตุการณ์ส�ำคัญที่บ่งบอกได้ว่าบุคคลผู้นั้นก้าวข้ามชีวิตวัยรุ่นในรั้ว
มหาวิทยาลัยออกไปเป็นผู้ใหญ่ในตลาดแรงงาน ไปประกอบอาชีพ
ที่ตนเองเลือก มีรายได้ในการดูแลตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจ
จัดการชีวติ ของตนเอง และมีอสิ ระทางการเงินจากพ่อแม่ระดับหนึง่
การศึกษาในหลายประเทศ เช่น กรีซ (Galanaki & Leontopoulou,
2017) อิตาลี และญี่ปุ่น (Crocetti et al., 2015) พบว่า ผู้ที่ได้งาน
ท�ำแบบเต็มเวลา (Full-time job) มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่า
ผู้ที่ยังไม่ได้ท�ำงานประจ�ำ โดยประสบการณ์ในงานมีผลต่อการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ของเยาวชน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
จึงมีเป้าหมายในการทดสอบความแตกต่างของมุมมองต่อชีวติ ระหว่าง
กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่เป็นบัณฑิตจบใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้
งานท�ำแบบเต็มเวลาแล้วกับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท�ำงาน โดยศึกษา
มุมมองการให้ความส�ำคัญในชีวิตที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่
(Adulthood) ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา การบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล และการก�ำหนดเป้าหมายชีวติ และวางแผนไปสูเ่ ป้าหมาย
เป็นการสะท้อนมุมมองของตนเองในการเชือ่ มต่อกับบริบทสังคมจริง
ที่ก�ำลังเผชิญ ซึ่งแตกต่างกันไประหว่างผู้ที่เข้าสู่ชีวิตการท�ำงาน
แบบเต็มตัวกับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในงาน ผลการศึกษาเป็น
ข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ เ พิ่ ง ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาและพ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง
ในครอบครัว เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพือ่ การเติบโตของวุฒภิ าวะ
ความเป็นผู้ใหญ่ เพื่อการวางแผนในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์
การท�ำงาน วางแผนศึกษาต่อ และวางแผนการเติบโตของชีวิต
ในอนาคตต่อไป

ิทยา

เพื่ อ ศึ ก ษาการก้ า วสู ่ วั ย ผู ้ ใ หญ่ ข องวั ย รุ ่ น ตอนปลาย
ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากรัว้ มหาวิทยาลัยเข้าสูช่ ว่ งวัยท�ำงาน โดยวิเคราะห์
ความแตกต่างของมุมมองต่อชีวิตที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่
เปรียบเทียบระหว่างบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท�ำงานกับบัณฑิตที่ได้งานท�ำ
แบบเต็มเวลาแล้ว

วิธีการศึกษา

มห
าว

ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาวิเคราะห์ได้จากข้อมูลการส�ำรวจ
ความคิดเห็นบัณฑิตของส�ำนักงานวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ด�ำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลจากบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และ
ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เก็บข้อมูลในช่วงวันซ้อม
รับพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย

อักษราภัค หลักทอง

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 83
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อกํpาลั=งเรี.368)
ย่อนต
อยยละ
37.9)
มีอีก่มี2จํานวนถึ=ง4.293,
1 ใน 4dfที่บ=อกว
ใจไมได ่และ
=ารวางแผนเรื
4,
ดัอง(รแสดงความถี
(รอยละ่ 23.6)
่งเมื่อจําแนกตามเพศ
พบวางสํเพศที
่แตกตกาษา
งกันจํร้มีาอแนกตามเพศ
เยละในตารางที
หตุผลของการยั่ 2งไมทํางานไมแตกตางกัน (Chisquare
ตารางที
2 เหตุผซึลของการยั
งไมไดทํางานหลั
าเร็จการศึ
= 4.293, dfเหตุ
= 4,ผลที
p ่ย=ังไม
.368)
ดังแสดงความถีแ่ ละรอยละในตารางที่ 2 เพศ
ทํางาน
รวม
ตารางทีตารางที
่ 2 เหตุ่ ผ2ลของการยั
งไม่ได้ทงไม
�ำงานหลั
งส�ำเร็จงการศึ
ษา
จ�
ำ
แนกตามเพศ
เหตุผลของการยั
ไดทํางานหลั
สําเร็จกการศึ
ก
ษา
จํ
า
แนกตามเพศ
หญิง
ชาย
ไมประสงคระบุเพศ
เหตุ
ผ
ลที
ย
่
ง
ั
ไม
ท
า
ํ
งาน
เพศ
รวม
ยังหางานที่ถูกใจไมได
58
67
1
126
หญิง
ชาย
ไมประสงค
ระบุเพศ
(23.0%)
(24.3%)
(14.3%)
(23.6%)
ยัอยูงหางานที
ถ
่
ก
ู
ใจไม
ไ
ด
58
67
1
126
ระหวางสมัครงานหรือรอเรียกงาน
103
102
1
206
(23.0%)
(24.3%)
(14.3%)
(23.6%)
(40.9%)
(37.0%)
(14.3%)
(38.5%)
อยูระหวางสมั
ยกงาน
103
102
206
วางแผนเรี
ยนตคอรงานหรื
หรือกําลัองรอเรี
เรียนต
อ
91
107
51
203
(40.9%)
(37.0%)
(14.3%)
(38.5%)
(36.1%)
(38.8%)
(71.4%)
(37.9%)
วางแผนเรียนตอหรือรวม
กําลังเรียนตอ
91
107
203
252
276
75
535
(36.1%)
(38.8%)
(71.4%)
(37.9%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
รวม
252
276
7
535
การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) เพื่อการ
(100%)การบริหารการเงิ
(100%)
(100%)
ทดสอบความแตกตางของขอมูลตัวแปรตาม ไดแก (100%)
การบริหารจัดการเวลา
นสวนบุคคล และการกํ
าหนด
การวิ
เ
คราะห
ค
วามแปรปรวนหลายตั
ว
แปร
(Multivariate
Analysis
of
Variance:
MANOVA)
เพื
อ
่
การ
เปาหมายชี
วิตและวางแผนไปสู
เปาหมายวแปร
ในตั(Multivariate
วแปรอิสระซึ่งแบงของตั
เปน 2วแปรในกลุ
กลุม ไดแ่มกทีกลุ
ไดทํางาน และกลุ
มที่ ว โดยการ
การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตั
่ยังม ไม่ทีไ่ยด้ังทไม�ำงานและกลุ
่มที่ทำ� งานแล้
ทดสอบความแตกต
า
งของข
อ
มู
ล
ตั
ว
แปรตาม
ได
แ
ก
การบริ
ห
ารจั
ด
การเวลา
การบริ
ห
ารการเงิ
น
ส
ว
นบุ
ค
คล
และการกํ
ทํางานแล
ว ไดผลการวิ
เคราะหเพืต่อามลํ
าดับดังนี้
Analysis
of Variance:
MANOVA)
การทดสอบความแตกต่
าง ทดสอบ Box’s M test พบว่า มีค่าแตกต่างกันอย่าาหนด
งมีนัยส�ำคัญ
เป
า
หมายชี
ว
ต
ิ
และวางแผนไปสู
เ

ป
า
หมาย
ในตั
ว
แปรอิ
ส
ระซึ
ง
่
แบ
ง
เป
น
2
กลุ
ม

ได
แ
ก
กลุ
ม

ที
ย
่
ง
ั
ไม
ไ
ด
ท
า
ํ
งาน
และกลุ
ม

ที
่
ผลการตรวจสอบความเป
เอกพันธของเมทริ
ของข้อมูลตัวแปรตาม
ได้แก่ การบริหารจันดการเวลา
การบริหการซความแปรปรวนความแปรปรวนร
ทางสถิติที่ระดับ .05 (Box’s Mวม= (Variancecovariance
36.285, F = 6.034, p = .000)
ทํmatrices)
างานแลว ของตั
ไดผลการวิ
เ
คราะห
ต
ามลํ
า
ดั
บ
ดั
ง
นี
้
วแปรในกลุ
มที่ยังาไม
ไดทํางานและกลุ
มที่ทํางานแล
ว โดยการทดสอบ
Box’s M test พบวา มีคาแตกต
าง วแปร
การเงินส่วนบุคคล และการก�
ำหนดเป้
หมายชี
วิตและวางแผน
แสดงว่
า เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่
วมของตั
ผลการตรวจสอบความเป
น
เอกพั
น
ธ
ข
องเมทริ
ก
ซ
ค
วามแปรปรวนความแปรปรวนร
ว
ม
(Variancecovariance
นอยาในตั
งมีนวัยแปรอิ
สําคัญสระซึ
ทางสถิ
6.034, างกั=น.000)
วามแปรปรวน
ไปสูเ่ ป้ากัmatrices)
หมาย
ง่ แบ่ตงิทมเป็ี่รทีนะดั
2ังบไมกลุ.05
มด่ ทได้(Box’s
แงานและกลุ
ก่ กลุม่Mที=ย่ งั ม36.285,
ไม่ทีไ่ทด้ํางานแล
มี=
ความแตกต่
ระหว่Box’s
าแสดงว
งกลุม่ ทีMาย่ งัเมทริ
ไม่ได้กพบว
ทซำ� คงานและกลุ
ม่ ทีท่ างำ� งานแล้ว
ของตั
ว
แปรในกลุ
ย
่
ไ
า
ํ
ว
โดยการทดสอบ
test
างไรก็
มีคาตแตกต
ความแปรปรวนร
ว
มของตั
ว
แปรมี
ค
วามแตกต
า
งกั
น
ระหว
า
งกลุ
ม

ที
ย
่
ง
ั
ไม
ไ
ด
ท
า
ํ
งานและกลุ
ม

ที
่
ท
า
ํ
งานแล
ว
อย
า
าม
เมื่อ
ท�ำงาน กัและกลุ
่มทีน่ทัย�ำสํงานแล้
ว ได้ผตลการวิ
ตามล�ำMดับ=ดัง36.285,
นี้
อย่
ตาม เมื= ่อ.000)
วิเคราะห์
ความเป็
นเอกพั
นธ์ของความแปรปรวน
นอยางมี
าคัญทางสถิ
ิที่ระดับเคราะห์
.05 (Box’s
=างไรก็
6.034,
แสดงว
า เมทริ
กซความแปรปรวน
ผลการตรวจสอบความเป็
นเอกพั
นธ์ของเมทริ
ซ์ความ
of variance)
โดยการทดสอบ
ความแปรปรวนร
วมของตัวแปรมี
ความแตกต
างกันกระหว
างกลุม(Homogeneity
ที่ยังไมไดทํางานและกลุ
มที่ทํางานแล
ว อยางไรก็ตLevene’s
าม เมื่อ test
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (Variance-covariance matrices) พบว่า ความแปรปรวนไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
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วิเคราะหความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) โดยการทดสอบ Levene’s test พบวา
ความแปรปรวนไมมีความแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที
่ 3 ่ ผลการวิ
เคราะห์
ความเป็
นเอกพันเอกพั
นธ์ของความแปรปรวน
(Homogeneity
of variance)
โดยการทดสอบ
Levene’s test
ตารางที
3 ผลการวิ
เคราะห
ความเป
นธ ของความแปรปรวน
(Homogeneity
of variance)
โดยการทดสอบ
ค่าเฉลี
่ยงเบนมาตรฐานของมุ
มมองต่อชีวมิตมองต
ของกลุอ่มชีตัววิตอย่
างที่ยมังไม่
ด้ทา�ำงานและกลุ
อย่างที่ท�ำงานแล้
Levene’s
test่ยและส่
คาเฉลีว่ยนเบี
และส
วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมุ
ของกลุ
ตัวไอย
งที่ยังไมไ ด่มทตัําวงานและกลุ
ม ว
1,769)ว = 1,769)
ตัวอยางที(n่ทํา=งานแล
กลุมที่ยังไมทํางาน
กลุมที่ทํางานแลว
Levene’s Test
(= 578)
( = 1,191)
(df = 1/1767)
ตัวแปร






การบริหารจัดการเวลา
3.29
0.643
3.46
0.612
0.222
.638
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3.16
0.724
3.33
0.642
0.340
.560
การกําหนดเปาหมายชีวิตและวางแผนไปสู 3.26
0.627
3.41
0.585
0.516
.473
เปาหมาย
ผลการตรวจสอบความสั
ธ ร ะหว
า งกลุ
ตั ว แปรมุ
มองตหอารจั
ชี วดิ ตการเวลา
ซึ่ ง ทดสอบโดย
Barlett’s
testนส่ofวนบุคคล และ
ผลการตรวจสอบความสั
มพัมนพัธ์รนะหว่
างกลุ
่มตัว มแปร
ต่อมการบริ
การบริหารจั
ดการการเงิ
า มีนัยสําคัญBarlett’s
ทางสถิติที่test
ระดับof.001
(Approx. ChiSquare
= 1792.800,
 = 3,  = .000)
มุมSphericity
มองต่อชีวิต พบว
ซึ่งทดสอบโดย
Sphericity
การก�ำหนดเป้
าหมายชีวิตและวางแผนไปสู
่เป้าแสดงว
หมาย าของกลุ่มที่ยัง
กลุมตัวแปรมุมมองตอชีวิตมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
พบว่า มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Approx. Chi-Square = ไม่ได้ท�ำงานและกลุ่มที่ท�ำงานแล้ว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate analysis of variance : MANOVA) ของกลุมตัว
1792.800, df = 3, p = .000) แสดงว่า กลุ่มตัวแปรมุมมองต่อชีวิต ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 ทั้ ง นี้ ผลการวิ เ คราะห์ ค ่ า เฉลี่ ย
แปรมุมมองตอชีวิต พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวแปรมุมมองตอชีวิต ระหวางกลุมที่ยังไมไดทํางานและกลุมที่
มีความสั
มพันวธ์กแตกต
ันอย่าางมี
ส่วนเบีTrace
ย่ งเบนมาตรฐานของตั
วแปรมุมมองต่
อชีวติ จ�ำแนกตามกลุม่
ทํางานแล
งกันนัยอยส�ำาคังมีญนทางสถิ
ัยสําคัญติ ในทางสถิติที่ระดับ .001 (Pilai’s
= .020,  = 12.193,
= .000)
ผลการวิ
คราะห์
ค วามแปรปรวนหลายตั
ว แปร าทีงระหว
่ ยั ง ไม่าไงกลุ
ด้ ท� ำมงานและกลุ
่ ม ที่ ท� ำ งานแล้ ว และผลการวิ
ผลการวิเเคราะห
ความแปรปรวนเพื
่อทดสอบความแตกต
(Test of BetweenSubjects
Effects เ คราะห์
(Multivariate
analysis
ofอvariance
่ม ความแปรปรวนตั
าม ดัดงการเวลา
แสดงในตารางที
และตารางที่ 4
) ของกลุมตัวแปรมุ
มมองต
ชีวิต ทั้ง 3 ตั: วMANOVA)
แปร ไดผลวของกลุ
า คะแนนการให
ความสําคัญตวอแปรพหุ
การบริหนารจั
การบริ่ ห3 าร
ตัวแปรมุ
มมองต่อนชีสววิตนบุพบว่
ค่าเฉลี่ยของคะแนนของกลุ
วแปร ตามล�ำดัเปบาหมาย ของกลุมที่ยังไมไดทํางานและกลุมที่
จัดการการเงิ
คคลา และการกํ
าหนดเปาหมายชี่มวิตตัและวางแผนไปสู
มุมมองต่
อชีวิตว ระหว่
างกลุ่มที่ยาังงกั
ไม่นได้อยท�ำางานและกลุ
่ท�ำงานแล้
างของค่
าเฉลีย่ ระหว่าง
ทํางานแล
มีความแตกต
งมีนัยสําคัญ่มทีทางสถิ
ติที่รวะดับ .001 ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบความแตกต่
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี
่ยงเบน
แตกต่
างกันอย่างมีนวยั แปรมุ
ส�ำคัญมในทางสถิ
.001 (Pilai’sมทีTrace
กลุ่มที่ยังไม่ไมด้ทีท่ท�ำํางานและกลุ
่มที่ท�ำงานแล้เคราะห
ว ในกลุค่มวาม
ตัวแปรมุมมอง
มาตรฐานของตั
มองตอชีตวทิ ิตรี่ ะดั
จําบแนกตามกลุ
่ยังไม=ไดทํางานและกลุ
งานแลว และผลการวิ
.020,
F = 12.193,
p =น.000)
ต่อาชีดัวตบิ แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้ทำ� งานแล้วมีให้ความส�ำคัญ
แปรปรวนตั
วแปรพหุ
าม ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลํ
จากผลการตรวจสอบความแตกต
างของคาเฉลี่ยระหว
ที่ยังไมหไารจั
ดทดําการเวลา
งานและกลุ
มที่ทหําารจั
งานแล
ว ในกลุนมส่ตัววนบุคคล และ
ผลการวิ
เคราะห์ความแปรปรวนเพือ่ ทดสอบความแตกต่
าง างกลุ
กับมการบริ
การบริ
ดการการเงิ
แปรมุ
อชีวof
ิต แสดงให
เห็นวา กลุมตัวEffects)
อยางที่ไดทของกลุ
ํางานแล
ใหความสํ
าคัญากัหมายชี
บการบริ
หารจัดการเวลา ่เการบริ
หารมากกว่ากลุ่ม
ระหว่
างกลุมมองต
่ม (Test
Between-Subjects
่ม วมีการก�
ำหนดเป้
วิตและวางแผนไปสู
ป้าหมาย
จัดการการเงิ
และการกํ
าหมายชีความส�
วิตและวางแผนไปสู
ไมไดทตําิทงาน
งมี
ตัวแปรมุ
มมองต่อนชีสวติวนบุ
ทัง้ ค3คล
ตัวแปร
ได้ผลว่าาหนดเป
คะแนนการให้
ำคัญ ที่ยังไม่เไปด้าทหมาย
�ำงาน มากกว
อย่างมีนากลุ
ัยส�มำคัทีญ่ยังทางสถิ
ี่ระดัอย
บ า.001
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตารางทีตารางที
่ 4 ผลการวิ
เคราะห์เคคราะห3
วามแปรปรวนพหุ
นามของมุนมามของมุ
มองการต่
อชีวิตของกลุ
วอย่างที<ม่ยตัังวไม่
ท�ำ่งาน
่ 4 ผลการวิ
ความแปรปรวนพหุ
มมองการต<
อชีว่มิตตัของกลุ
อย<ได้างที
ยังไม<ไดBทำงานและกลุ<ม
และกลุ
ม
่
ตั
ว
อย่
า
งที
ท
่
ำ
�
งานแล้
ว
(n
=
1,769)
ตัวอย<างที่ทำงานแลBว (n = 1,769)
Effect
Multivariate Test
Value
F
Hypothesis Error df p
df
กลุ<มที่
Pillai’s Trace
.020
12.19
3.000
1765.00 .000
ทำงานแลBว
3
0
Wilks’ Lambda
.980
12.19
3.000
1765.00 .000
3
0
Hotelling’s Trace
.021
12.19
3.000
1765.00 .000
3
0
Roy’s Largest Root
.021
12.19
3.000
1765.00 .000
3
0
Test of Between-Subjects Effects
แหล<งความ
ตัวแปรตาม
Type III SS
df
MS
F
p
แปรปรวน
การบริหารจัดการเวลา
11.071 1
11.071 28.586 .000
ระหว<าง การบริหารการเงินส<วนบุคคล
11.925 1
11.925 26.572 .000
กลุ<ม
การกำหนดเปyาหมายชีวิตและวางแผน
8.666 1
8.666 24.175 .000
ไปสู<เปyาหมาย
การบริหารจัดการเวลา
684.358 176
.387
7
ความคลาด การบริหารการเงินส<วนบุคคล
793.006 176
.449
7
เคลื่อน
การกำหนดเปyาหมายชีวิตและวางแผน
633.429 176
.358
ไปสู<เปyาหมาย
7
การบริหารจัดการเวลา
21175.000 176
9
การบริหารการเงินส<วนบุคคล
19782.000 176
รวม
9
การกำหนดเปyาหมายชีวิตและวางแผน 20675.000 176
ไปสู<เปyาหมาย
9

สรุปและอภิ
ปรายผล
สรุปและอภิ
ปราย
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การได้งานท�ำไม่แตกต่างกัน รวมทัง้ สัดส่วนของการตัดสินใจเรียนต่อ
การศึกษาความแตกต่างของมุมมองต่อชีวิตที่สะท้อน (กรณียงั ไม่ทำ� งาน) ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงโอกาสทาง
การศึกษาความแตกต<างของมุมมองต<อชีวิตที่สะทBอนภาวะความเปÄนผูBใหญ< ระหว<างบัณฑิตที่ทำงานแลBวกับ
ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ ระหว่างบัณฑิตที่ท�ำงานแล้วกับบัณฑิตที่ยัง การศึกษาและการเข้าถึงงานของเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกัน
บัณฑิตที่ยังไม<ไดBทำงานเปÄนการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ<มตัวอย<างในการศึกษาเปÄนบัณฑิตใหม<ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จ
ไม่ได้ทำ� งานเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาเป็น ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี แม้ในอดีตสังคมไทย
ารศึกทษาสี่ ำ� 2561
ของมหาวิ
าธนบุรี จำนวน
1,796 คนกโดยเก็
บขBอมูกลสาวแตกต่
ในช<วง างกัน
จะมีความคาดหวั
งในบทบาทของลู
ชายและลู
บัณฑิตการศึ
ใหม่รกะดัษาในปÜ
บปริญกญาตรี
เร็จการศึ
กษาในปีทกยาลั
ารศึยกเทคโนโลยี
ษา 2561 พระจอมเกลB
ซBอทมรัยาลั
บพระราชทานปริ
ญญาบัตราธนบุ
(วันทีรี ่ จ�9-10
เปÄนช<วงเวลาภายหลั
งเรี่อยเข้นจบหลั
กสูตนรไปแลB
โดยลูซึก่งชายควรต้
องบวชเรียนเพื
าสู่ความเป็
ผู้ใหญ่ วส่ว6นลูกสาว
ของมหาวิ
ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้
ำนวนพฤศจิ
1,796กายน
คน 2562)
67.3 เปÄนผูBที่ไดBญงานทำประจำแบบเต็
ในจำนวนนี
เพศชายและเพศหญิ
ง มี สัด ส< วน 1995)
ควรต้วองแต่
งงาน มี้พลบว<
ูก าและเลี
้ยงดูพ่อแม่ (Limanonda,
โดยเก็บเดืข้ออนมูลพบว<
ในช่าวงซ้รBออยละ
มรับพระราชทานปริ
ญาบัตร (วันที่ 9-10มเวลาแลB
นไขของเศรษฐกิ
ท�ำให้บทบาท
านทำไม<ซึแ่งตกต<
น รวมทั้งสัดส<งวเรีนของการตั
นต<เองื่อ(กรณี
ยังไม<ทำงาน)จและสั
ใกลBเงคีคมเปลี
ยงกันเช<่ยนนแปลงไป
เดียวกั น แสดง
พฤศจิกการไดB
ายน ง2562)
เป็นาช่งกัวงเวลาภายหลั
ยนจบหลัดกสิสูนตใจเรี
ร ยแต่
งชายเปลีย่ นไปเช่
นกัานงกัโดยเฉพาะความเท่
ไปแล้วใหB6เห็เดืนอถึนงโอกาสทางการศึ
พบว่า ร้อยละ ก67.3
เป็นผู้ท่ีไาด้ถึงงานท�
ำประจ�ำ งหญิ
ษาและการเขB
งานของเพศหญิ
และเพศชายไม<
แตกต<
นในกลุ<มตัวอย<างทีาเที
่เปÄยนมของโอกาสทาง
บัณฑิต
การศึ
ก
ษาและโอกาสในการท�
ำ
งานนอกบ้
า
นที
ด
่
ข
ี
น
้
ึ
(Nahar
et al., 2013)
แบบเต็มเวลาแล้วในจ�ำนวนนีพ้ บว่า เพศชายและเพศหญิงมีสดั ส่วน
อักษราภัค หลักทอง
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ในแง่รา่ งกายและสังคมเท่านัน้ แต่เป็นการเติบโตในแง่ความเข้มแข็ง
ของวุฒิภาวะทางการรู้คิดและจิตใจด้วย ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการทาง
จิตสังคม (Psychosocial development) ของ Erikson มองว่า
การพัฒนาจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่เป็นการเติบโตในการสร้างตัวตน
(Identity) จากการเรี ย นรู ้ สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้อม
(Erikson, 1959) การให้ความส�ำคัญกับบริบทที่สะท้อนภาวะ
ความเป็นผู้ใหญ่จึงเป็นแรงผลักทางอ้อมให้บุคคลนั้นก้าวไปอย่าง
อิสระในการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้เติบโตในชีวิตและอาชีพ
มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเติ บ โตของคุ ณ ลั ก ษณะภายใน
ตัวบุคคลที่เรียกว่า Soft Skills ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อให้บุคคลได้งานที่ตนเองเลือก
และประสบความส�ำเร็จในงานนัน้ ๆ หรือทีเ่ รียกว่า Employability
(Nickson, Warhurst, Commander, Hurrell, & Cullen, 2012;
Nusrat & Sultana, 2019; Shukla & Kumar, 2017; Yao &
Tuliao, 2019) ทัง้ นี้ เพราะทัศนคติของบุคคลน�ำไปสูก่ ารเกิดพฤติกรรม
(Ajzen & Fishbein, 1977) ดังนัน้ เมือ่ บุคคลตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของทักษะ/ความสามารถที่ตนเองควรต้องพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้
เติบโตในงาน ก้าวหน้าในอาชีพ และความส�ำเร็จอืน่ ๆ ในชีวติ อนาคต
บุคคลนั้นจะมีแนวโน้มของการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
หรือแสดงให้เห็นถึงทักษะ/ความสามารถที่มี เช่น กระตือรือร้นเรียนรู้
ไถ่ถามผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ได้คำ� ตอบ พยายามคิดนอกกรอบเพือ่ ริเริม่ สิง่ ใหม่
มีความรับผิดชอบและบริหารจัดการเวลาของตนเองให้มปี ระสิทธิภาพ
เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท�ำงาน เป็นต้น
รวมทั้งมีการก�ำหนดเป้าหมายและจัดระเบียบตัวเองในการเดินไป
สู่เป้าหมายนั้น (Bandura, 1988) เช่น การวางแผนการศึกษาต่อ
อย่างมีทิศทาง หรือการออกแบบเส้นทางอาชีพของตนเองด้วย
การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และ/หรือ
การอบรมเพิ่มเติมในทักษะ/ความสามารถที่จ�ำเป็นในงานต่อไป
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ยังไม่ได้เข้าสูต่ ลาดแรงงาน แม้กลุม่ ตัวอย่าง
ของการศึกษาครั้งนี้จะจบจากสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มสาขาที่อยู่ในความต้องการของตลาด
แรงงานปัจจุบัน แต่ยังคงมีสัดส่วนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับเลือกให้เข้า
ท�ำงาน บางคนยังหางานที่ถูกใจไม่ได้ และจ�ำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจ
จะเรียนต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ แสดงให้เห็นภาวะก�ำ้ กึง่ ของช่วงก�ำลังพัฒนา
สู่การเป็นวัยผู้ใหญ่ (Emerging adulthood) ของผู้ที่เพิ่งส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี บางคนอยูร่ ะหว่างการทดลองสมัครงาน
บางคนได้โอกาสทดลองเข้ารับการสัมภาษณ์งานแล้วและอยูร่ ะหว่าง
การตอบรับ บางคนได้รับโอกาสในการทดลองท�ำงานและอาจมี
การย้ า ยงาน/เปลี่ ย นงานในช่ ว งเวลาสั้ น ๆ ขณะที่ บ างคนยั ง
ไม่สามารถตัดสินใจเลือกสมัครงานได้เพราะยังหางานที่ถูกใจไม่ได้
บางคนยังไม่สามารถค้นพบตัวเองและต้องการเวลาในการค้นหา
จึงมองการศึกษาต่อเป็นทางเลือกของชีวิตแทน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ท�ำงานแล้วกับ
ผู้ที่ยังไม่ได้ท�ำงาน ผลการศึกษายืนยันว่า ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้ท�ำงานแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้ท�ำงานมีมุมมองในการให้
ความส�ำคัญในชีวิตที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่แตกต่างกัน
โดยผูท้ ที่ ำ� งานแล้วให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการเวลา การบริหาร
การเงินส่วนบุคคล และการก�ำหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผน
ไปสู่เป้าหมาย มากกว่าผู้ที่ยังไม่ได้ท�ำงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท�ำงานแบบเต็มเวลาแล้วมีแนวโน้มของความ
เป็นผูใ้ หญ่ ทัง้ ในแง่ของความรับผิดชอบ ความอิสระในการตัดสินใจ
จัดการชีวติ (Xenos et al., 2006) รวมทัง้ ความสามารถในการพึง่ พา
เงินหรือรายได้ของตนเอง (Arnett, 1997; Sergiu-Lucian et al.,
2014) มากกว่าผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ท�ำงานหรือ
รับผิดชอบในงานแบบเต็มตัว สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศ
อื่น ๆ เช่นกัน ที่พบว่า ผู้ที่ท�ำงานแบบเต็มเวลาหรือ Full-time Job
มีความเป็นผูใ้ หญ่มากกว่าผูท้ ยี่ งั ไม่ได้ทำ� งานแบบเต็มตัว (Crocetti et al.,
2015; Galanaki & Leontopoulou, 2017) แสดงให้เห็นว่า ผูท้ ก่ี า้ วสู่
ช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นได้เรียนรูก้ ารให้ความหมายกับชีวติ ในมิตติ า่ ง ๆ
โดยการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-39 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร (ปิติณัช สมบัติหอม และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย,
2560) ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสร้างความหมายในชีวิต
ในมิตติ า่ ง ๆ รวมทัง้ การให้ความส�ำคัญกับเงินทอง การเติมเต็มทักษะ
และประสบการณ์ในชีวิต โดยในช่วงเวลาหนึ่งแต่ละคนมีการสร้าง
ความหมายได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบขึ้นอยู่กับการตีความเหตุการณ์
ชีวิตของแต่ละคน
บัณฑิตทีเ่ ข้าสูช่ วี ติ การท�ำงานประจ�ำแบบเต็มเวลาแล้วจะ
มีโอกาสได้เรียนรูป้ ระสบการณ์จริง มีแนวโน้มทีจ่ ะสามารถประเมิน
ศักยภาพของตนเองและเชือ่ มโยงกับบริบทงานทีท่ ำ� ได้อย่างสอดคล้อง
การก้าวสูว่ ยั ผูใ้ หญ่จะได้รบั การพัฒนาเพือ่ การเติบโตทีไ่ ม่ใช่แค่เพียง
อักษราภัค หลักทอง

ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของ
การพัฒนาวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทีเ่ ข้าสูช่ วี ติ การท�ำงานแบบเต็มตัว ซึง่ แตกต่างจากผูท้ ยี่ งั ไม่ได้ทำ� งาน
ในช่วงอายุเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะกรณีของสถาบันการศึกษาแห่งเดียว
เท่านั้น จึงควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในบริบทของสาขาวิชาอื่น
สถาบันการศึกษาอื่น และควรมีการออกแบบงานวิจัยที่มีการสุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของเยาวชนไทย ซึ่งควรครอบคลุมเยาวชน
ในช่วงอายุเดียวกันทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นระบบการศึกษาด้วย เพือ่ ให้การอธิบาย
ตีความมีความชัดเจนยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ควรมีการติดตามศึกษาบัณฑิตที่
ส�ำเร็จการศึกษาไปแล้วระยะเวลาหนึง่ เพือ่ ศึกษาเส้นทางการเติบโต
ของอาชีพและพัฒนาการของชีวิตวัยผู้ใหญ่ต่อไป
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บทคัดย่อ

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรือ่ ง การจัดตกแต่งสถานทีเ่ พือ่ การประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้หลักสูตร 3) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ
ก่อนและหลังใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน 30 คน
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดทักษะปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าร้อยละ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มีองค์ประกอบของหลักสูตร 12 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้าง 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 6) การจัดกิจกรรมการอบรม 7) สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 8) การวัดและประเมินผล 9) เนื้อหาของ
หลักสูตรฝึกอบรม 10) รายละเอียดการจัดกิจกรรม 11) แผนการจัดการฝึกอบรม และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยของ
การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของหลักสูตร เท่ากับ 4.72 มีความเหมาะสมมากที่สุด
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรฝึกอบรม สูงกว่าก่อนเรียนด้วยหลักสูตร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
3. ทักษะปฏิบัติการใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this research were 1) to develop a training curriculum on venue decoration for vocational
students in hotel and tourism program, 2) to compare the learning achievement between pretest and posttest
scores using a training curriculum, and 3) to compare practical skills of vocational students in the hotel and
tourism program before and after the use of the curriculum. The sample of this research was 30 second-year students
studying vocational certificate in hotel and tourism program in the second semester in 2019, in Chanthaburi
Polytechnic College under the Office of the Vocational Education Commission, selected by purposive sampling
technique. The research tools were 1) the evaluation scale on venue decoration for vocational students in hotel
and tourism program, 2) achievement test and 3) practice skill evaluation. The statistics used for data analysis
included mean (X), percentage, standard deviation (SD) and t-test Dependent. The results of this research
indicated that:
1. Training curriculum on venue decoration for vocational students in hotel and tourism program has
12 components including’s: objectives, structure, trainees, training duration, training activity organizing, media
and tools for training, result evaluation, scope of content, activities descriptions, training activities plan, and
handout. The average assessment for curriculum quality certification was at 4.72, indicating the highest level of
appropriateness.
2. The learning achievement after studying with the curriculum was higher than that of before studying
with the curriculum with statistical significance of .05.
3. The practical skill after using the curriculum was higher than that of before using the curriculum with
statistical significance of .05.
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เพื่อพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กล่าวว่า รวมทั้ ง หาวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
การศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และ การพัฒนาระหว่างชุมชน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก�ำลังคนให้มคี ณ
ุ ภาพ สามารถ แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 10)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก ศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการ
การศึกษามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ ศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจัดการศึกษา
เพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและ ด้านวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส�ำคัญและ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ
ทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยก
ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคม ระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ ภู มิ ภ าค และของโลก ควบคู ่ กั บ การธ� ำ รงรั ก ษา ของตลาดแรงงาน โดยน�ำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและ
อัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญ ภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
กับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน�ำไปประกอบอาชีพใน
คนไทยให้มที กั ษะ ความรูค้ วามสามารถ และสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับ ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ (พระราชบัญญัติ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้คนไทย การอาชีวศึกษา, 2551 : 3)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ
ั นาขึน้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ เป็นหลักสูตรทีพ่ ฒ
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว รองรับการเปลีย่ นแปลงของโลกทัง้ ในปัจจุบนั แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
และอนาคต โดยการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญและส่งผลกระทบต่อระบบ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพือ่ ผลิตก�ำลังคนระดับฝีมอื
การศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ส�ำนักงาน ที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถน�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1)
การจัดการศึกษาในประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน ของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้
ต่อยุคสมัย เพราะการจัดการศึกษาประเทศใดก็ตามจะไม่สำ� เร็จลุลว่ ง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน
ไปตามความมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ ถ้าไม่มีหลักสูตรเป็นโครงสร้าง การศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการ
และแนวทางในการศึกษาเพราะหลักสูตรเป็นกระบวนการทาง เรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาส
การศึกษาที่พัฒนาให้เกิดความเป็นคนที่สมบูรณ์ในตัวผู้เรียนท�ำให้ ของตน ส่งเสริมให้มกี ารประสานความร่วมมือเพือ่ จัดการศึกษาและ
สังคมได้พลเมืองดีตามที่ปรารถนา (สมทรง สุวพานิช, 2549 : 3) พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน
และเป็ น หลั ก สู ต รเปรี ย บได้ กั บ แผนที่ ห รื อ เข็ ม ทิ ศ ซึ่ ง ออกแบบ สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ในระดับชุมชน ระดับท้องถิน่
จั ด ท� ำ เพื่ อ แสดงจุ ด มุ ่ ง หมาย การจั ด เนื้ อ หาสาระกิ จ กรรมและ และระดับชาติ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
มวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นา ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ในด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ ฉะนั้นหลักสูตรจึงเป็น การอาชี ว ศึ ก ษา, 2562 : 1) และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
หั ว ใจส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการจั ด การศึ ก ษา (มนตรี วงษ์ ส ะพาน, การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก�ำหนดให้วทิ ยาลัยในสังกัดฯ
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึน้ เองได้ โดยยึดกรอบมาตรฐาน
2554 : 43)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรอาชีวศึกษาที่ก�ำหนดให้ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 29 มีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะใน
กล่ า วว่ า ให้ ส ถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน สาขาอาชีพ ตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ
องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน ชุมชน จึงสอดคล้องกับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม พ.ศ. 2562 ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว สาขาวิ ช าการ
อืน่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายใน โรงแรม ที่ผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการโรงแรม เช่น
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ งานแม่บ้านโรงแรม การจัดดอกไม้ การจัดตกแต่งสถานที่ เป็นต้น
ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ ท�ำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยคุณธรรม ค่านิยม

พงษ์สิทธิ์ พิริ, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 91

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ที่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพให้ประสบความส�ำเร็จ โรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว โดยใช้ วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละ
ตรงตามสาขาวิชา
ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน โดยตรง น�ำมาปรับใช้เพื่อให้นักศึกษานั้นสามารถเรียนรู้จนเกิด
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ความช�ำนาญ และใช้ในชีวิตประจ�ำวันนั้น แต่การพัฒนารูปแบบ
ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ และขั้นตอนยังไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาหลักสูตรที่จะช่วย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ให้นักศึกษานั้นเกิดความคิด และเห็นล�ำดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
(ปวส.) และระดับวิชาชีพระยะสัน้ สอดคล้องกับอาชีพของประชาชน ท�ำให้นกั ศึกษามีทกั ษะและความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดตกแต่งสถานที่
ส่วนใหญ่ในจังหวัดที่ประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ เพื่อการประกอบอาชีพ อีกทั้งเยาวชนรุ่นใหม่ซ่ึงมีความพร้อมและ
โฮมสเตย์ อยู่บริเวณรอบๆ แหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ อาทิเช่น มีศกั ยภาพทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละจดจ�ำและจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
หาดเจ้าหลาว หาดแหลมสิงห์ หมูบ่ า้ นไร้แผ่นดิน น�ำ้ ตกพลิว้ เป็นต้น ศักยภาพของชุมชน ตลอดจนพัฒนาอาชีพและสังคมของตน ส่งเสริม
และจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจน ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน และเผยแพร่ความรู้
จึงได้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ อาชีพต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คงอยู่สืบไป
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ระหว่างเรียน เพือ่ แบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครองได้อกี ทางหนึง่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะ
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่ง
ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่ สถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
เพื่อการประกอบการอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม โรงแรมและการท่องเที่ยว
และการท่องเที่ยว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรจาก
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็นหลักสูตร และหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อ
วัตกถุสูปตระสงค
ของการวิ
จากหลั
รประกาศนี
ยบัตรวิจชัยาชีพ พุทธศักราช 2562 ท�ำให้ การประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ
รายวิชาการจัดตกแต่
่ถูกกตัสูดตออกไป
ไม่สามารถที
่จะพั
ฒนา งสถานที
การท่่เอพืงเที
่ยว
1. เพื่องสถานที
พัฒนาหลั
รฝกอบรม
เรื่องการจั
ดตกแต
่อการประกอบอาชี
พ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
นั ก ศึการโรงแรมและการท
ก ษาให้ มี ค วามรู ้ แ ละทั
ก
ษะปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ไ
ด้
ท�
ำ
ให้
น
ั
ก
ศึ
ก
ษาขาด
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ่ อ นและหลั ง ใช้
องเที่ยว
การเรียนรู้และการฝึ
ปฏิยบบเที
ัติ ในการน�
ความรู
้ในรายวิยนก
ชาไปใช้
กสูหตลัรฝึกกสูอบรม
เรือ่ ง การจั
ตกแต่ดงสถานที
พือ่ การประกอบอาชี
พ
2. เพื่อกเปรี
ยบผลสัมำฤทธิ
์ทางการเรี
อนและหลัหลังใช
ตรฝกอบรม
เรื่อดงการจั
ตกแตงเ่ สถานที
่เพื่อ
ต่อยอดในการประกอบอาชี
พ บโดยโครงสร้
างของหลั
กสูตรที่ผู้วิจัย ส�ำอหรังเที
การประกอบอาชีพ สําหรั
นักศึกษาสาขาวิ
ชาการโรงแรมและการท
บนั่ยกวศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สร้างขึ้นได้ปรับ3.ยืดเพืหยุ่อ่นเปรี
ให้ยสบเที
ามารถใช้
ด้กับนับกัตศึิกกอษาสาขาวิ
าการ
ยบทักไษะปฏิ
นและหลัชงใช
หลักสูตรฝกอบรม เรื่องการจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบ
อาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย จัย
กรอบแนวคิ
ดในการวิ

ตัวแปรตน

มห
าว

ิทยา



หลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่
เพื่อการประกอบอาชีพสําหรับนักศึกษา
 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว


ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ทักษะปฏิบัติ เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการ
ประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเที่ยว

สมมติฐานการวิจัย


1. นักศึกษาที่ฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักศึกษาที่ฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวมีทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

แนวคิดและทฤษฏีในการพัฒนาหลักสูตร
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เป้าหมาย 7. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 8. การจัดการเรียนรู้
1. นั ก ศึ ก ษาที่ ฝ ึ ก อบรมหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เรื่ อ ง 9. สื่ อ การเรี ย นรู ้ 10. การวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้
การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา 11. เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและจบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 12. เอกสาร
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักฐานการศึกษา 13. การเทียบโอนผลการเรียน 14. การพัฒนา
ศักยภาพครู 15. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 16. การก�ำกับ ติดตาม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นั ก ศึ ก ษาที่ ฝ ึ ก อบรมหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เรื่ อ ง และรายงานผล
บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 1) กล่าวว่าองค์ประกอบ
การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีทักษะปฏิบัติหลังเรียน ของหลั ก สู ต รมี อ งค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน 4 องค์ ป ระกอบ คื อ
1) จุดประสงค์ 2) สาระความรู้ประสบการณ์ 3) กระบวนการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
การสอน และ 4) การประเมินผล
สุ นี ย ์ ภู ่ พั น ธ์ (2546 : 18) กล่ า วว่ า หลั ก สู ต รมี
แนวคิดและทฤษฏีในการพัฒนาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (curriculum aims)
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2552 : 10) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร
คือ การพยายามวางโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตาม หมายถึ ง ความตั้ ง ใจหรื อ ความคาดหวั ง ที่ ต ้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น
จุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน คือ ในตั ว ผู ้ ที่ จ ะผ่ า นหลั ก สู ต ร เป็ น ตั ว ก� ำ หนดทิ ศ ทางและขอบเขต
ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย ในการให้การศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรม
เนื้อหาสาระ การปรับปรุงต�ำราบทเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียน ตลอดจนใช้เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการประเมินผล
2. เนื้อหา (content) เป็นสิ่งที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียน
ต่าง ๆ การวัดและการประเมินผล การใช้หลักสูตร การปรับปรุงแก้ไข
และการใช้การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยด�ำเนินการตั้งแต่การเลือก
ของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทัง้ การบริหารและบริการ เนือ้ หาและประสบการณ์ การเรียงล�ำดับเนือ้ หาสาระ และการก�ำหนด
เวลาเรียนที่เหมาะสม
หลักสูตร
3. การน�ำหลักสูตรไปใช้ (curriculum implementation)
บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2554 : 14) ได้ให้ความหมาย
เป็นการน�ำหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ปิ ระกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ของหลักสูตร 4 ข้อ ได้แก่
1. หลักสูตร หมายถึง รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ใช้ การจัดท�ำวัสดุหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและ
สิ่งแวดล้อม การด�ำเนินการสอน
สอน
4. การประเมินผลหลักสูตร (evaluation) คือ การหา
2. หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ที่โรงเรียน
ค�ำตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่ก�ำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายหรือ
หรือสถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียน
ไม่มากน้อยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุการประเมินผลหลักสูตร
3. หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน
4. หลักสูตร หมายถึง สิ่ ง ที่ สั ง คมคาดหมายหรื อ เป็นงานใหญ่และมีขอบเขตกว้างขวาง ผู้ประเมินจ�ำเป็นต้องวาง
โครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้า
มุ่งหวังจะให้ผู้เรียนได้รับ
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของหลักสูตร
สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้าง
หลักสูตรขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตามทีน่ กั พัฒนาหลักสูตรและนักการศึกษาได้กำ� หนดไว้ สามารถสรุป
เรือ่ ง การจัดตกแต่งสถานทีเ่ พือ่ การประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา ได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่
สาขาวิ ช าการโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ก� ำ หนดขั้ น ตอน เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ
ในการพัฒนาหลักสูตรไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การท่ อ งเที่ ย วใช้ อ งค์ ประกอบหลั ก ที่ ส� ำ คั ญของหลั ก สู ตรตามที่
2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองให้หลักสูตร 4) การประเมินผล นักพัฒนาหลักสูตรและนักการศึกษาได้กำ� หนดไว้ มี 12 ประการ คือ
1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้าง 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และปรับปรุงหลักสูตร
5) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 6) การจัดกิจกรรมการอบรม
องค์ประกอบของหลักสูตร
กรมวิชาการ (2545 : 45) ได้ก�ำหนดองค์ประกอบของ 7) สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 8) การวัดผลและประเมินผล 9) เนื้อหา
ของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม 10) รายละเอี ย ดของการจั ด กิ จ กรรม
หลักสูตรไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. หลักการ 2. จุดมุ่งหมาย 3. โครงสร้าง 4. การจัด 11) แผนการจัดการฝึกอบรม และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร
หลักสูตร 5. การจัดเวลาเรียน 6. การจัดการศึกษาส�ำหรับกลุ่ม
พงษ์สิทธิ์ พิริ, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัด
การจัดตกแต่งสถานทีเ่ พือ่ การประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขา จันทบุรี จ�ำนวน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ จ�ำนวน 32 คน และวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ�ำนวน 94 คน
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทัง้ สิน้ 126 คน
มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ
ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
การท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในภาคเรียนที่ 2
1. การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนา ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งจั น ทบุ รี ในสังกัด
หลักสูตร เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สัมภาษณ์และการสอบถาม ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรจากประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 วิทยาลัย
จากทั้งหมด 2 วิทยาลัย จ�ำนวน 30 คน
ดังนี้
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่
จ�ำนวน 1 คน ครูสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ�ำนวน
2 คน ผูบ้ ริหารสถานประกอบการ จ�ำนวน 5 คน และนักศึกษาสาขา เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
วิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว จากวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม และการท่องเที่ยว
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การจัด
และวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ�ำนวน 126 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง ตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ เป็นแบบเลือกตอบ จ�ำนวน
จันทบุรี จ�ำนวน 1 คน ครูผสู้ อนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
3. แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิ เป็นแบบประเมิน 4 ระดับ
จ�ำนวน 2 คน ผู้บริหารสถานประกอบการ จ�ำนวน 5 คน และ
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว วิ ท ยาลั ย จ�ำนวน 4 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
สารพัดช่างจันทบุรี จ�ำนวน 15 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
1. ค่าเฉลี่ย
(Purposive Sampling)
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์
3. การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent
และแบบสอบถาม
2. การพัฒนาหลักสูตร
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแนวคิดและทฤษฏี ผลการวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการสัมภาษณ์และการสอบถาม น�ำมาพัฒนา
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง
หลักสูตรฝึกอบรม เรือ่ ง การจัดตกแต่งสถานทีเ่ พือ่ การประกอบอาชีพ การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยน�ำ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
โครงร่างหลักสูตรให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ประเมินเพื่อรับรอง
ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินเพื่อรับรอง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ และการสอบถาม ของกลุ่ม
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อ ตัวอย่าง รวมทัง้ การขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
การประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ น�ำมาพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย
การท่องเที่ยว
3) โครงสร้าง 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5) ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ระยะที่ 2 การน�ำหลักสูตรไปใช้และผลการประเมิน ฝึกอบรม 6) การจัดกิจกรรมการอบรม 7) สื่อและวัสดุอุปกรณ์
หลักสูตร
8) การวัดผลและประเมินผล 9) เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ 10) รายละเอียดของการจัดกิจกรรม 11) แผนการจัดการฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตร เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจากการสัมภาษณ์ และ 12) เอกสารประกอบหลั ก สู ต ร โดยน� ำ ผลการวิ เ คราะห์
และการสอบถาม น�ำมาพัฒนาหลักสูตรในขัน้ ตอนระยะที่ 1 แล้วนัน้ ความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
ผู้วิจัยได้น�ำมาทดลองใช้ ดังนี้
ด�ำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ประเมินความเหมาะสมของ

พงษ์สิทธิ์ พิริ, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว

94 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เหมาะสมมากทีส่ ดุ
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยทีส่ ดุ

พพ
รรณ
ี

องค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงร่างหลักสูตรเพื่อรับรองคุณภาพของ
หลั ก สู ต รเป็ น แบบสอบถาม ประเมิ น เพื่ อ รั บ รองคุ ณ ภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม แบบมาตรส่วน 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสม
น้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 :121) โดยมีเกณฑ์ดังนี้
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ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตารางทีตารางที
่ 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์
ประกอบต่ปาระกอบต
ง ๆ ของโครงร่
างหลักสูตางหลั
รจากแบบประเมิ
นเพื่อรับรองคุ
่ 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององค
างๆ ของโครงร
กสูตรจากแบบประเมิ
นเพื่อณรัภาพ
บรอง
ของหลั
ก
สู
ต
รฝึ
ก
อบรม
เรื
อ
่
ง
การจั
ด
ตกแต่
ง
สถานที
เ
่
พื
อ
่
การประกอบอาชี
พ
ส�
ำ
หรั
บ
นั
ก
ศึ
ก
ษาสาขาวิ
ช
าการโรงแรม
คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
และการท่
และการท
องเทีอ่ยงเที
ว ่ยว
องคประกอบของหลักสูตร
SD
ระดับความเหมาะสม

1. หลักการ
4.80
0.45
มากที่สุด
2. จุดมุงหมาย
4.80
0.45
มากที่สุด
3. โครงสราง
4.80
0.45
มากทีส่ ุด
4. ผูเขารับการฝกอบรม
4.60
0.55
มากที่สุด
5. ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
4.60
0.55
มากที่สุด
6. การจัดกิจกรรมการอบรม
4.80
0.45
มากที่สุด
7. สื่อและวัสดุอุปกรณ
4.60
0.55
มากที่สุด
8. การวัดและประเมินผล
4.80
0.45
มากที่สุด
9. เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม
4.80
0.45
มากที่สุด
10. รายละเอียดการจัดกิจกรรม
4.60
0.55
มากที่สุด
11. แผนการจัดการฝกอบรม
4.80
0.45
มากที่สุด
12. เอกสารประกอบหลักสูตร
4.60
0.55
มากที่สุด
รวม
4.72
0.07
มากทีส่ ุด
คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมทั้งฉบับเทากับ 4.72
จากตาราง
1 าพบว
า ความเหมาะสมขององค
ประกอบตางๆ ของโครงร
กสูตรจากแบบประเมิ
เพื่อรับรอง
จากตารางที
่ 1 พบว่
ความเหมาะสมขององค์
ประกอบ
ระยะทีา่ งหลั
2 การน�
ำหลักสูตรไปใช้นและผลการประเมิ
น
คุ
ณ
ภาพของหลั
ก
สู
ต
รโดยผู
เ

ชี
ย
่
วชาญทุ
ก
ประเด็
น
มี
ค
วามเหมาะสมในระดั
บ
มากที
ส
่
ด
ุ
มี
ค
า

เฉลี
ย
่
(x

)
เท
า
กั
บ
4.72
และส
ว
น
ต่าง ๆ ของโครงร่างหลักสูตรจากแบบประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ หลักสูตร
เทากันบมีค0.07
โดยองคประกอบของหลั
กสูตรดผลการใช้
านหลักการ
มุงหมาย
ของหลัเบี
กสู่ยตงเบนมาตรฐาน
รโดยผู้เชี่ยวชาญทุ(SD)
กประเด็
วามเหมาะสมในระดั
บ
หลักสูจุตดรหลั
กสูตรฝึโครงสร
กอบรม าเรืงอ่ งการจั
การจัดดตกแต่ง
กิจกรรมการอบรม การวัดผลและประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม และแผนการจัดการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
เทากับ 4.80 รองลงมาคือองคประกอบดานผูเขารับการฝกอบรม ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม สื่อและวัสดุอุปกรณ
(SD) เท่ากับ 0.07 โดยองค์ประกอบของหลักสูตรด้านหลักการ โรงแรมและการท่องเทีย่ ว ในด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และทักษะ
รายละเอียดการจัดกิจกรรม และเอกสารประกอบหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60
จุดมุ่งหมาย โครงสร้
าง ่การจั
ดกิจกรรมการอบรม
ดผลและ นปฏิหลับกัตสูิ ตผู้รวิจัยได้ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่ง
ระยะที
2 การนํ
าหลักสูตรไปใชแการวั
ละผลการประเมิ
ประเมินผล เนื้อผลการใช
หาของหลัหกลัสูกตสูรฝึ
กอบรม
และแผนการจั
่เพื่อการประกอบอาชี
พ ส�ำหรัพ บสํนัากหรัศึกบษาสาขาวิ
ตรหลั
กสูตรฝ
กอบรม เรื่อดง การ
การจัดสถานที
ตกแตงสถานที
่เพื่อการประกอบอาชี
นักศึกษา ชาการ
ฝึกอบรมสาขาวิ
มีค่าชเฉลี
่ยสูงสุดเท่ากับ 4.80 รองลงมาคื
อ องค์
ประกอบ
โรงแรมและการท่
อ งเที่ ยบวัติ และด�
ำ เนิทนดลองใช
การสอนตามแผนการ
าการโรงแรมและการท
องเที่ยว ในด
านผลสั
มฤทธิ์ทางการเรี
ยน และทักษะปฏิ
ผูวิจัยได
หลักสูตร
ด้านผูเ้ ข้ฝากรับอบรม
การฝึกเรือบรม
ระยะเวลาที
ใ
่
ช้
ใ
นการฝึ
ก
อบรม
สื
อ
่
และวั
ส
ดุ
จั
ด
การเรี
ย
นรู
ก
้
บ
ั
นั
ก
ศึ
ก
ษากลุ
ม
่
ตั
ว
อย่
า
งระดั
บ
ประกาศนี
ยบั่ยตวรวิชาชีพ
่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที
อุปกรณ์และดํ
รายละเอี
ดการจัดกิจกรรม และเอกสารประกอบหลั
ร ชัม น้ ตัปีวทอยี่ 2าจ�งระดั
ำนวนบประกาศนี
30 คน ท�ำการทดสอบผลสั
าเนินยการสอนตามแผนการจั
ดการเรียนรูกับนักกศึสูกตษากลุ
ยบัตรวิชาชีพ ชั้นมปฤทธิ
ที่ 2ท์ างการเรี
จํานวน ยนก่อน
มีค่าเฉลี30
่ยเท่คน
ากับทํา4.60
ลักสูตร ด้วยแบบทดสอบวั
ผลสัมฤทธิ
างการเรียน
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชหและหลั
ลักสูตรงใช้
ดวหยแบบทดสอบวั
ดผลสัมฤทธิ์ทดางการเรี
ยน์ทและ
กษะปฏิ
บัตจิ ัยด้วดัยแบบประเมิ
นทักษะปฏิบัติก่อนและ
ประเมินทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติกอนและหลัและประเมิ
งใชหลักสูนตทัรได
ผลการวิ
งนี้
หลังใช้หลักสูตรได้ผลการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ กอนและหลัง
การใชหลักสูตรของกลุมตัวอยาง
การทดสอบ
n
SD
ttest
pvalue

กอนเรียน
30
15.17
2.48
34.56
.00*
หลังเรียน
30
24.23
2.27
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ กอนการ
ทดลองใชหลักสูตรของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 15.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 2.48 และผลสัมฤทธิ์
ยนหลั
งใชหลัก, สูสุตนรของนั
พงษ์สิททางการเรี
ธิ์ พิริ, วิวัฒ
น์ เพชรศรี
ิตย์ตา กเย็ศึนกษา
ทั่ว มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 24.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 2.27 โดย
มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.06 คะแนนหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

ฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
และดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูกับนักศึกษากลุม ตัวอยางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 จํานวน
30 คน ทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยนกจอัยนและหลั
งใชหปีลัทกี่ สู15ตร ฉบั
ดวบยแบบทดสอบวั
ดผลสั-มเมษายน
ฤทธิ์ทางการเรี
วารสารวิ
ร�ำไพพรรณี
ที่ 1 เดือนมกราคม
2564ยน95และ
ประเมินทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติกอนและหลังใชหลักสูตรไดผลการวิจัย ดังนี้
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ตารางทีตารางที
่ 2 การเปรี
บเทียบผลสั
์ทางการเรี
น เรื่อง การจั
งสถานที
การประกอบอาชี
พ
่ 2 ยการเปรี
ยบเทีมฤทธิ
ยบผลสั
มฤทธิ์ทยางการเรี
ยน เรืด่อตกแต่
ง การจั
ดตกแต่เพืง่อสถานที
่เพื่อการประกอบอาชี
พ กอนและหลัง
ก่
อ
นและหลั
ง
การใช้
ห
ลั
ก
สู
ต
รของกลุ
ม
่
ตั
ว
อย่
า
ง
การใชหลักสูตรของกลุมตัวอยาง
การทดสอบ
n
SD
ttest
pvalue

กอนเรียน
30
15.17
2.48
34.56
.00*
หลังเรียน
30
24.23
2.27
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ กอนการ
จากตารางที
2 พบว่กาศึกผลสั
์ทางการเรี
่อง หลั
กสูต่ยรของนั
กศึกษา มี(SD)
ค่าเฉลีเท่ยา(X)
ากับและผลสั
24.23 ส่มวฤทธิ
นเบี์ ่ยงเบน
ทดลองใชหลักสูต่ รของนั
ษา มมีฤทธิ
คาเฉลี
่ย (x) เทยานกับเรื15.17
สวนเบี
งเบนมาตรฐาน
กับ เท่
2.48
การจัดตกแต่
งสถานที
่เพื่องใช
การประกอบอาชี
อนการทดลองใช้
กับ 2.27 โดยมี(SD)
ค่าเฉลีเท่ยาเพิกับ่มขึ2.27
้น 9.06
ทางการเรี
ยนหลั
หลักสูตรของนักพศึกก่ษา
มีคาเฉลี่ย (x) เทามาตรฐาน
กับ 24.23 (SD)
สวนเบีเท่่ยางเบนมาตรฐาน
โดยคะแนน
หลักสูตรของนั
กษา
่าเฉลี่ยคะแนนหลั
(X) เท่ากังบใช15.17
วนเบี
ลักาสูงมี
ตรสูนัยงกว่
นใช้หลัตกิทสูี่ ตระดั
ร อย่
งมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
มีคาเฉลีก่ยศึเพิ
่มขึ้นมีค9.06
หลักสูตส่รสู
งกว่ยางเบน
กอนใชหหลั
ลักสูงใช้
ตรหอย
สําาคัก่ญอทางสถิ
บ า.05
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.48 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ ระดับ .05
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ตารางที่ตารางที
3 การเปรี
บเทียบทัยกบเที
ษะปฏิ
ิ เรื่อง บการจั
่อการประกอบอาชี
พ ก่อนใช้พหลักกอสูนใช
ตร หลักสูตรและหลังใช
่ 3 ยการเปรี
ยบทับกัตษะปฏิ
ัติ เรืด่อตกแต่
ง การจังสถานที
ดตกแต่เงพืสถานที
่เพื่อการประกอบอาชี
งใช้หลัมกตัสูวอย
ตรของกลุ
หลักและหลั
สูตรของกลุ
าง ่มตัวอย่าง
การทดสอบ
n
SD
ttest
pvalue

กอนเรียน
30
7.80
1.19
42.57
.00*
หลังเรียน
30
12.80
0.76
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของทักษะปฏิบัติ เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ กอน
จากตารางที
า คะแนนเฉลี
ต่าง ๆสวของโครงร่
างหลักสูตร พบว่
การประเมิ
นเพืและทั
อ่ รับรองคุ
การทดลองใชห่ ลั3กสูตพบว่
รของนั
กศึกษา มีค่ยของทั
าเฉลี่ยกษะปฏิ
(x) เทบาัตกัิ บ 7.80
นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)า เท
ากับ 1.19
กษะณภาพ
เรือ่ ง การจั
การประกอบอาชี
อนการทดลอง
ร มี่ยคงเบนมาตรฐาน
่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72
บมีความเหมาะสม
ปฏิดบตกแต่
ัติหลังงสถานที
ใชหลักเ่ สูพืตอ่ รของนั
กศึกษา มีพคาก่เฉลี
่ย (x) เทากับ ของหลั
12.80 กสสูวตนเบี
(SD)อยู
เท่ใานระดั
กับ 0.76
ทักษะ
ใช้หลักสูตปฏิรของนั
เฉลีง่ยกว(X)
ากับหลั7.80
นเบี
่ยงเบน
บัติหลักงศึใชกษา
หลักมีสูคต่ารสู
ากอเท่นใช
กสูตรส่วอย
างมี
นัยสําคัญมากที
ทางสถิ่สุดติที่ระดับ .05
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.19 และทักษะปฏิบัติหลังใช้หลักสูตรของ
ระยะที่ 2 การน�ำหลักสูตรไปใช้และผลการประเมิน
นักศึกษาสรุ
มีคปา่ ผลและอภิ
เฉลีย่ (X) เท่าปกัรายผล
บ 12.80 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) หลักสูตร
เท่ากับ 0.76 ทักษะปฏิบัติหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของนักศึกษาหลังใช้หลักสูตร
สรุ
ป
ผลการวิ
จ
ย
ั
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
2. ผลคะแนนทักษะปฏิบัติ หลังใช้หลักสูตรสูงกว่า
ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลและอภิปผลการพั
รายผลฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตก่งสถานที
่เพื่อการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
2. การอภิ
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สรุ
ป
ผลการวิ
จ
ย
ั
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สรุ
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นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการโรงแรมและการท อ งเที่ย ว ประกอบด วยองคป ระกอบ 12 องคนการวิ
ป ระกอบ
้ 1) หลักสูกตการ
เรือ่ ง การจัดตกแต่
งสถานที
พือ่ การประกอบอาชี
พ ส�ำหรั
่ 1 การพั
ฒนาหลัางก4)
สูตผูรเขารับการฝกอบรม 5) ระยะเวลาในการฝ
2) จุระยะที
ดมุงหมาย
3) โครงสร
กอบรม
6) เ่ การจั
ดกิจกรรมการอบรม
7)บสืนั่อกศึกษา
สาขาวิชกาการโรงแรมและการท่
งเที่ยว ผู้วยิจดการจั
ัยขอเสนอการอภิ
ผลการพั
นาหลั8)กสูการวั
ตรฝึดกอบรม
เรื่อง การจั
และวั
สดุอุปฒกรณ
ผลและประเมิ
นผลดตกแต่
9) เนืง้อหาของหลั
สูตรฝกอบรม 10) อรายละเอี
ดกิจกรรมปรายผล
สถานที่เ11)แผนการจั
พื่อการประกอบอาชี
ส�ำหรั
บนั12)
กศึกเอกสารประกอบหลั
ษาสาขาวิชาการ กสูดัตงนีร ้ สวนการประเมินความเหมาสมขององคประกอบตางๆ
ดการฝกพอบรม
และ
สูตรฝึอยู
กอบรม
ของโครงราองหลั
พบวา าการพั
การประเมิ
นเพืก่อสูรัตบรรองคุ
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งเทีก่ ยสูวตรพบว่
ฒ นาหลั
เรื่ อณง ภาพของหลักสู1.ตร ผลการพั
เหมาะสมมากที
การจัดตกแต่
งสถานที่เพื่ส่อุดการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
องเที่ยว ปรากฏว่า ได้หลักสูตร
ระยะที่ 2 การนํ
สูตรไปใชวแยองค์
ละผลการประเมิ
หลักสูชตาการโรงแรมและการท่
ร
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่
องเทีาหลั
่ยว กประกอบด้
ประกอบ นสาขาวิ
ฤทธิ
์ทางการเรี
ของนั3)กศึโครงสร้
กษาหลัางงใชหลัฝึกสูอบรมที
ตรสูงกว
กอปนใช
หลักสูตกร12อยองค์
างมีปนระกอบ
ัยสําคัญได้ทางสถิ
ิที่ กการ
่มีอางค์
ระกอบหลั
แก่ 1)ตหลั
12 องค์ประกอบ ดั1.งนีผลสั
้ 1) มหลั
กการ
2) จุดมุย่งนหมาย
บ .05
4) ผู้เข้ารัระดั
บการฝึ
กอบรม 5) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 6) การจัด 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้าง 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5) ระยะเวลา
บัติ หลั8)งใชการวั
หลักดสูผลและ
ตรสูงกวากอทีนใช
หลักสูตกรอบรม
อยางมี6)นัยการจั
สําคัญดกิทางสถิ
ติที่ระดับ .057) สื่อและวัสดุ
่ใช้ในการฝึ
จกรรมการอบรม
กิจกรรมการอบรม2. 7)ผลคะแนนทั
สื่อและวักสษะปฏิ
ดุอุปกรณ์
ปรายผล
ประเมินผล 9) เนืการอภิ
้อหาของหลั
กสูตรฝึกอบรม 10) รายละเอียด อุปกรณ์ 8) การวัดผลและประเมินผล 9) เนื้อหาของหลักสูตร
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกฝึอบรม
เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ
การจัดกิจกรรม 11) แผนการจัดการฝึกอบรม และ 12) เอกสาร กอบรม 10) รายละเอียดของการจัดกิจกรรม 11) แผนการจัด
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
ประกอบหลักสูตร ส่วนการประเมินความเหมาสมขององค์ประกอบ การฝึกอบรม และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร ของหลักสูตร
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว ปรากฏวา ไดหลักสูตรฝกอบรมที่มีองคประกอบหลัก 12 องคประกอบ
ไดแก 1) หลักการ 2) จุดมุงหมาย 3) โครงสราง 4) ผูเขารับการฝกอบรม 5) ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม 6) การจัด
พิร้ อิ, หาของหลั
วิวัฒน์ เพชรศรี
สุนกิตอบรม
ย์ตา เย็นทั่ว
กิ จ กรรมการอบรม 7) สื่ อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ 8) การวั ด ผลและประเมิพงษ์
น ผลสิท9)ธิ์ เนื
ก สู ต,รฝ
10) รายละเอียดของการจัดกิจกรรม 11) แผนการจัดการฝกอบรม และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร ของหลักสูตร
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ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด บางโม (2544 : 14)
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการท�ำงานเฉพาะอย่าง อาจจ�ำแนกวัตถุประสงค์
ในการฝึกอบรมได้ 4 ประการ คือ 1) เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ 2) เพือ่ เพิม่ พูน
ความเข้าใจ 3) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 4) เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของบุณฑริกา แจ่มจ�ำรัส (2557:112-114)
ได้วจิ ยั เรือ่ ง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประดับสถานทีด่ ว้ ยผ้า
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้หลังฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของชนิสรา เทียมตระกูล
(2556:119-120) ได้ท�ำการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัด
ดอกไม้ในงานพิธี ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรม เรื่องการจัดดอกไม้ในงานพิธี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการปฏิ บั ติ เรื่ อ ง
การจัดตกแต่งสถานทีเ่ พือ่ การประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขา
วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้
หลักสูตร เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรม
การฝึกอบรมมีรูปแบบการสาธิตโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้
จากเอกสารประกอบการฝึกอบรม และนักศึกษาได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
จนเกิดทักษะและมีความช�ำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ ความประณีต
และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก�ำหนด จึงท�ำให้ได้ผลงานที่สวยงาม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาลินี จุฑะรพ (2539:133) ที่ได้เสนอ
แนวคิดการสอนทักษะไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ให้ความรู้
ในการฝึกทักษะ เรือ่ งใดก็ตามผูฝ้ กึ จะต้องให้ความรู้ ทักษะทีจ่ ะฝึกนัน้
มีขั้นตอนอย่างไร อาจจะใช้วิธีการบรรยาย สาธิต หรือให้ดูวีดีทัศน์
สไลด์ประกอบค�ำบรรยาย ขั้นที่ 2 ให้ลงมือปฏิบัติในการฝึกทักษะ
จะต้องให้ท้ังความรู้ และต้องให้ลงมือปฏิบัติจริง ๆ เพื่อให้เกิด
ความถู ก ต้ อ ง และยื น ยั น ว่ า ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ขั้ น ที่ 3 ให้ ท ดสอบ
ความถูกต้องรวดเร็ว ในการฝึกปฏิบัติที่ดีจะต้องมีการทดสอบว่า
ท�ำได้ถูกต้องและรวดเร็วเพียงใด ผู้รับการฝึกทักษะมีความมั่นใจ
และสามารถปฏิบัติทักษะดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติหรือไม่เพียงใด
ถ้ากระท�ำได้ครบทัง้ 3 ขัน้ ตอน ก็เป็นทีย่ นื ยันได้วา่ บุคคลเกิดทักษะแล้ว
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุณฑริกา แจ่มจ�ำรัส (2557:
116-117) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประดับ
สถานที่ด้วยผ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการประดับสถานที่ด้วยผ้าได้ในระดับดีมาก
และนอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานการวิ จั ย ของชนิ ส รา
เทียมตระกูล (2556:119-120) ได้ท�ำการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เรื่ อ งการจั ด ดอกไม้ ใ นงานพิ ธี ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการปฏิบตั กิ ารจัดดอกไม้ในงานพิธี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ฝึกอบรม เรือ่ ง การจัดตกแต่งสถานทีเ่ พือ่ การประกอบอาชีพ ส�ำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยค่าเฉลี่ยของ
การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของหลักสูตร เท่ากับ 4.72 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
และสอบถามถึงความต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ท�ำให้
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะปฏิบตั หิ ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ในการด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมนั้น ผู้วิจัยใช้แนวการจัด
สาระหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
โรงแรม (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา, 2562)
มาเป็นแนวทางในการจัดท�ำเอกสารหลักสูตร โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการและผู้เรียน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของสงัด อุทรานันท์ (2532 : 263-271) ที่กล่าวว่าการ
จัดท�ำหลักสูตรว่า ผู้สร้างหลักสูตรจะต้องพิจารณาความเหมาะสม
ของหลักสูตรกลางกับสภาพท้องถิ่น ด�ำเนินการเลือกเนื้อหาที่มีอยู่
ในหลักสูตรกลางทีเ่ ห็นสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้ อ งถิ่ น และหากสิ่ ง ไหนไม่ ค รอบคลุ ม กั บ สภาพปั ญ หาและ
ความต้องการของท้องถิ่น ก็ด�ำเนินการสร้างรายวิชาใหม่ จากนั้น
จัดท�ำค�ำอธิบายรายวิชา จัดท�ำหน่วยการเรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีกระบวนการ
สร้างอย่างเป็นระบบ มีวธิ กี ารทีเ่ หมาะสม โดยศึกษาหลักสูตร เอกสาร
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรม และผ่านการตรวจสอบพิจารณา
ความเหมาะสม ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ แล้วปรับปรุง
แก้ ไขตามกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและข้ อ เสนอแนะของ
ผู ้ เชี่ ย วชาญ ท� ำ ให้ มี ภ าพรวมความสอดคล้ อ งทุ ก องค์ ป ระกอบ
ในหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบ
อาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มีความสอดคล้องและสามารถน�ำไปใช้ได้ในการจัดการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 5) ที่กล่าวว่า
หลักสูตรที่มีคุณภาพต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 ส่วน คือ
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการวัดผลประเมินผล ซึ่งจะ
ต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การจัดตกแต่งสถานทีเ่ พือ่ การประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขา
วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้
หลักสูตรอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการฝึกอบรม ซึ่งมีการใช้วัสดุอุปกรณ์
จริงทั้งหมด เน้นทักษะปฏิบัติ เน้นกิจกรรมกลุ่มที่ท�ำงานร่วมกัน
การน�ำเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง มีผลงานปรากฏเห็นชัดนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ท�ำให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ทักษะกระบวนการท�ำงาน ท�ำให้มคี วามรู้
เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ สูงกว่าก่อน
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4. ในการปฏิบัติการจัดตกแต่งสถานที่ ครูควรค�ำนึงถึง
ความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิน่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพ
ต่างๆ ที่มีในชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา และโรงเรียนในชุมชน เพื่อเป็น
แนวทางในการน�ำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้

พพ
รรณ
ี

จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัด
ตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว พบว่า หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนใช้หลักสูตร ท�ำให้นกั ศึกษามีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการจับจีบ
ผ้าลายพื้นฐาน การประยุกต์ลายพื้นฐานตั้งแต่ 2 ลายขึ้นไป และ
การสร้างสรรค์ลายใหม่ มีทกั ษะปฏิบตั จิ นเกิดความสามารถเฉพาะตัว
ของนักศึกษา ซึ่งได้จากการปฏิบัติจนเกิดทักษะการสร้างสรรค์
รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างช�ำนาญ มีความประณีตโดยมีการประเมิน
ในด้านความคล่องแคล่ว ความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตสวยงาม
และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก�ำหนดอยู่ในระดับดี นั่นย่อมแสดงว่า
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้อง เหมาะสม
ในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านจุดมุง่ หมายของหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน มีความ
ชัดเจน สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับแนวความคิดของ
สงัด อุทรานันท์ (2538:6) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็ก สอดคล้องกับหลักการปกครองของประเทศ สามารถน�ำมา
ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแนวความคิดของสุนีย์ ภู่พันธ์ (2546:13)
ทีก่ ล่าวว่า เนือ้ หาวิชาและประสบการณ์การเรียนรูต้ อ้ งสอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสนใจ และวุฒภิ าวะของผูเ้ รียน ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ต่อการเรียนรู้มีคุณค่า และมีแก่นสารที่เชื่อถือได้ มีประโยชน์ต่อ
ผูเ้ รียนทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ในด้านการจัดกิจกรรม ได้จดั กิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของดิวอี้ (Dewey, 1963 : 22-50 อ้างถึงใน ทัศนา แขมมณี,
2548 : 26-27) ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการลงมือท�ำ (Learning by Doing)
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ชภัฏ

รำไ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) คุณภาพการให้บริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด
2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด ประชากรในการศึกษาคือ
ผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ เลือกตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบ ANOVA ใช้ F-test,
(One-way ANOVA), Correlation และ Multiple Regression Analysis
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-41 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 45,000 บาท
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีต�ำแหน่งงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ คุณภาพการให้บริการ
และความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับส�ำคัญมาก ความถี่ในการใช้บริการและต�ำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการแตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับสูงทิศทางเดียวกัน คุณภาพ
การให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ที่นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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This study had four major purposes: 1) to study the service quality of Harpers Freight International Air
Cargo Co., Ltd., 2) to study the level of consumer satisfaction of Harpers Freight International Air Cargo Co., Ltd,
3) to compare the consumer satisfaction of Harpers Freight International Air Cargo Co., Ltd. classified by personal
information, and 4) to investigate the relationship between service quality and consumer satisfaction of Harpers
Freight International Air Cargo Co., Ltd. The sample group was 400 former customers of Harpers Freight International
Air Cargo Co., Ltd by using a questionnaire as a research tool for studying and statistics used were percentage,
mean, t-test, f-test, One-way ANOVA, correlation, and multiple regression analysis.
The results showed that most of the respondents were female, aged 31-41 years old, earned a bachelor’s
degree, had a position as assistant manager, with an average monthly income of more than 45,000 Baht, and
the frequency of using the service were 1-2 times per week. The overall picture of the opinions on the service
quality and consumer satisfaction was at a high level. The results of the hypothesis testing of personal differences
in the term of the frequency of using the services and the positions affected consumer satisfaction. The service
quality correlated with consumer satisfaction was at a high level in the same direction. The service quality
influenced consumer satisfaction with a statistical significance at the level of 0.05.
Suggestions from the results of the study to be used as a guideline to improve the service quality of
Harpers Freight International Air Cargo Co., Ltd. were to create service model to meet the need of each group of
customers, provide technology to increase convenience for users, organize staff training to have more knowledge,
ability, and skills in providing professional services, set up a system to record customer service users to use customer
behavior data to develop service forms to meet the needs.
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ปัจจุบันการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่ง
ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนา
สนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัท
สร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพ
ในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น
มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้า
ด�ำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมือง
ผูร้ บั ปลายทางการขนส่งทางอากาศ เพือ่ ความรวดเร็ว ความแน่นอน
สม�่ำเสมอและตรงต่อเวลา การตัดสินใจเลือกประเภทการขนส่ง
มักจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ลักษณะของสินค้า เสื่อมสภาพได้ง่าย (เช่น
ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้) สมัยนิยม (เช่น แฟชั่นเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป)
เร่งด่วน มูลค่าสูง ลักษณะของความต้องการอยูใ่ นระหว่างภาวะฉุกเฉิน
เช่น อาวุธสงคราม ยารักษาโรค ก�ำลังทดลองตลาด เป็นฤดูกาล
(เช่น ผลไม้) และลักษณะของตลาด เช่นในประเทศที่ไม่มีทางออก
สู่ทะเล การขนส่งด้วยวิธีอื่นอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ (การขนส่ง
สินค้าทางอากาศ Air freight, 2017: ออนไลน์)
การท�ำธุรกิจส่งออกสินค้าระหว่างต่างประเทศ ผูส้ ง่ ออก
จะต้องทราบเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องหลายเรือ่ งเพือ่ ประโยชน์ในการท�ำธุรกิจ
ให้ได้ก�ำไร เรื่องที่ต้องเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการส่งออก โดย
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือให้ผู้ส่งออก สามารถ
เรียนรู้เพิ่มเติมก็คือกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์และ
หน่วยงานอืน่ ทีจ่ ะช่วยเสริมความรูก้ ค็ อื กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
และหน่ ว ยที่ เ กี่ ย วกั บ การค้ า ต่ า งประเทศของธนาคารพาณิ ช ย์
จากสภาพความเป็นจริง ผู้ส่งออกต้องมีความรู้และทราบว่าสินค้า
รายการที่จะส่งออกนั้นตรงกับพิกัดศุลกากรระบบ HS พิกัดใด
ในระดับ 8-10 หลัก และรายการสินค้านั้นเป็นสินค้าควบคุมหรือ
ไม่โดยหน่วยงานใดของรัฐบาลไทย และมีกฎหมายหรือระเบียบใดที่
ควบคุมสินค้านั้นอยู่ และต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศที่
ต้องการส่งสินค้าไปจ�ำหน่าย ประเทศเหล่านัน้ คือประเทศผูน้ ำ� เข้าจึง
ต้องทราบความต้องการของตลาด คุณภาพของสินค้าทีต่ อ้ งการ และ
กฎระเบียบที่ควบคุมสินค้ารายการนี้ในประเทศเหล่านี้อีกทั้งต้อง
ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนการส่งออก ที่มีขั้นตอนหลักอยู่ 3
ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการท�ำธุรกิจการส่งออก ขัน้ ตอนพิธกี ารศุลกากร
และขั้ น ตอนการรั บ เงิ น ค่ า สิ น ค้ า (กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ, 2562) รวมถึงขั้นตอนการขนส่งส�ำหรับการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีความส�ำคัญอย่างมาก แต่ด้วยขั้นตอนการขนส่ง และ
พิธีการต่าง ๆ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก พิธีการส่งออกเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ส�ำหรับการส่งออกสินค้า แต่ก็เป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมาก
ขัน้ ตอนหนึง่ แต่ถา้ ได้มกี ารศึกษาและเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จะ
ไม่มคี วามยุง่ ยาก เพราะรัฐบาลเองก็สง่ เสริมให้มกี ารส่งออกสินค้าไป
ยังต่างประเทศอยูแ่ ล้ว จึงได้พยายามลดขัน้ ตอนหรืออุปสรรคต่าง ๆ

ลงเพือ่ ช่วยให้ผสู้ ง่ ออกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจะส่งออกสินค้า
โดยปกติ แ ล้ ว การส่ ง ออกสิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด โดยเฉพาะสิ น ค้ า ที่ มี
การควบคุม ก็จะมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการควบคุมสินค้านั้น
โดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวหรือหลายหน่วยงานก็ได้
ท�ำให้มีการจัดตั้งบริษัทที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนในการส่งออก ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ที่ ด� ำ เนิ น กิ จ การในเขตปลอดอากรสุ ว รรณภู มิ
จ�ำนวนหลายร้อยราย มีการแข่งขันในธุรกิจการให้บริการขนส่ง
สินค้าเร่งด่วนสูง ซึ่งหัวใจส�ำคัญ คือ การให้บริการที่มีความถูกต้อง
สะดวก และรวดเร็วมีคุณภาพจะท�ำให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด
ซึ่งปัญหาที่เกิดจากการด�ำเนินงาน ส่งผลท�ำให้เกิดความล่าช้า และ
ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ หากต้องการที่จะได้เปรียบ
คูแ่ ข่งนัน้ ในการด�ำเนินงานทุก ๆ กระบวนการจะต้องมีประสิทธิภาพ
(การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight, 2017: ออนไลน์)
บริษัทตัวแทน หรือ IATA CARGO AGENT หมายถึง
บริษัทที่ได้รับรองจากสมาคมการขนส่งทางอากาศและแต่งตั้งโดย
บริ ษั ท การบิ น ให้ ด� ำ เนิ น การรั บ และออกเอกสารก� ำ กั บ สิ น ค้ า
Air Waybill พร้อมทั้งเก็บค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องในนามของบริษัท
การบิน บริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้
จ�ำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการเป็นตัวแทนการขนส่งสินค้า
ทางอากาศระหว่างประเทศ โดยบริษัทฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์
เนชัน่ แนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด เป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศยาน
และเป็นผูใ้ ห้บริการ Airport handling แบบครบวงจรตามมาตรฐาน
สากล โดยท�ำการขนส่งเชื่อมโยงเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยผ่านสายการบินต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท โดยมีราคาเป็น
ตัวก�ำหนด และมีการบริการทีค่ รอบคลุมทัง้ ทางด้านการด�ำเนินการ
ศุลกากร ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่ดูแลสินค้าทุกขั้นตอน
จนส่งมอบให้กับคลังสินค้าในการเป็นตัวแทนการขนส่งสินค้านั้น
บริษทั ได้กำ� หนดเป้าหมายให้การบริการพิธกี ารศุลกากรทีด่ ำ� เนินการ
อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ ตามหลักกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิของ
ผู้ส่งออก-น�ำเข้า ให้บริการการจัดระวางบรรทุกสินค้าที่มีมาตรฐาน
และความปลอดภัยขัน้ สูงสุดตามกฎ IATA ขนส่งสินค้าทีม่ มี าตรฐาน
ความสะอาด ความปลอดภัย และรักษาเวลาให้ทนั กับการด�ำเนินงาน
และถือเป็นแนวทางที่ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ให้การบริการมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
(บริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด,
2011: ออนไลน์)
จากเหตุผลและความส�ำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
ในฐานะทีเ่ ป็นพนักงานของบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชัน่ แนล
แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด จึงเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาการบริการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศยานให้เต็มศักยภาพตามขั้นตอนการส่งออก
ที่สามารถจัดการการบริการ สินค้าและกระบวนการส่งออกให้มี
คุณภาพเพียงพอต่อการแข่งขันในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทาง

รำไ

บทน�ำ
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เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัดที่ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นพนักงานผู้ให้
บริการอยู่ และเป็นผูท้ มี่ าติดต่อรับบริการทีม่ ารับบริการทัง้ ในแผนก
CONSOL และแผนก SHIPPING โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถาม นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้คา่ เฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
แบบ Dependent
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
1. เพือ่ ศึกษาคุณภาพการให้บริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส
แบบสอบถาม เป็นการสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ รายได้ ระดับ
เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด
2. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการบริษทั การศึกษา ความถี่ในการใช้บริการ ต�ำแหน่งงาน การสร้างลักษณะ
ค�ำถามเป็นลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัด
ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด
3. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการบริษทั ข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด
ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้จ�ำกัด จ�ำแนก โดยมีค�ำตอบให้เลือกหลายค�ำตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบ
เพียงข้อเดียว ข้อมูลทีว่ ดั ได้ในระดับนีใ้ ช้สถิตอิ ย่างง่ายในการค�ำนวณ
ตามข้อมูลส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้ คือ ค่า t-test โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วย จ�ำนวนค�ำถาม
บริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท ทั้งสิ้น 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด
คุณภาพการให้บริการ โดยเป็นลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน
แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท์
สมมติฐานการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจใน (Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้สถิติในการวิเคราะห์แบบ ANOVA
การให้บริการที่แตกต่างกัน
2. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ ใช้ F-test, (One-way ANOVA) ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดใน
ในการให้บริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์ การวิจัยโดยประยุกต์จากแนวคิดของ Parasuraman, Ziethaml
and Berry (1990) ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ ซึ่งมีเนื้อหา
คาร์โก้ จ�ำกัด
3. คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ครอบคลุ ม ในส่ ว นของ ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร
ในการให้บริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความไว้วางใจ
ความไว้วางใจ ด้านการเข้าใจและการรู้จักลูกค้า มีค�ำถามจ�ำนวน
คาร์โก้ จ�ำกัด
37 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร โดยเป็ น ลั ก ษณะค� ำ ถามแบบ
การวิจยั เรือ่ ง คุณภาพการให้บริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส
ค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ
เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด โดยใช้แบบสอบถาม
ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถาม
มีรายละเอียดดังนี้
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์
ประชากร ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท
แบบ ANOVA ใช้ F-test, (One-way ANOVA) ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด ในปี 2562 จ�ำนวน 400 คน
แนวคิดในการวิจัยโดยประยุกต์จากแนวคิดของ John D. Millet
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส
(1954) ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม
เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด ในปี 2562 จ�ำนวน
ในส่วนของการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการที่ตรงเวลา
40 คน ได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้
Sampling) ซื่งเป็นผูใ้ ช้บริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์
บริการที่ก้าวหน้า มีค�ำถามจ�ำนวน 31 ข้อ
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อากาศยาน จึงต้องการที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์
เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด เพื่อให้บริษัทได้รับข้อมูลเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบริษัท
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การให้บริใกชารอย่
ความพึง1.พอใจของผู
บริการางเสมอภาค
1. การให2.บการให้
ริการอยบริากงเสมอภาค
ารที่ตรงเวลา
2. การให3.บการให้
ริการทีบ่ตริรงเวลา
การอย่างเพียงพอ
3. การให4.บการให้
ริการอยบริากงเพี
ยงพอ
ารอย่
างต่อเนื่อง
4. การให5.บการให้
ริการอยบริากงตารที
อเนื่ก่อ้างวหน้า
5. การใหบริการที่กาวหนา

รำไ

คุณภาพการให้บริการ
1. ความเป็
คุณภาพการให
บริกนารรูปธรรมของการบริการ
2. ความน่
าเชื่อถือ การ
1. ความเป
นรูปธรรมของการบริ
3. าการตอบสนองลู
กค้า
2. ความน
เชื่อถือ
3. การตอบสนองลู
คา
4. ความไว้วกางใจ
4. ความไว
วางใจาใจและการรู้จักลูกค้า
5. การเข้
5.การเขาใจและการรูจักลูกคา

พพ
รรณ
ี

ข้อมูลส่วนบุคคล
ขอมูลสว1.นบุเพศ
คคล
2.
อายุ
1. เพศ
2. อายุ 3. รายได้
3. รายได4. ระดับการศึกษา
ความถี
4. ระดับ5.การศึ
กษา่ในการใช้บริการ
5. ความถี
ริการ
6. ใ่ ต�นการใช
ำแหน่งบงาน
6. ตําแหนงงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรง
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คุณวุฒิที่มีความรูผู้แวละประสบการณ์
เพื่อตรวจสอบความเที
ษาเรื่องคุณภาพการให้
บริการของบริษัท
ิจัยไดนําแบบสอบถามฉบั
บร างที่ สรางขึ่ย้นงตรง
ไปให ผูทรงคุณ วุฒิทจากการศึ
ี่มีความรูแกละประสบการณ
เพื่อตรวจสอบความ
เชิ ง เนื้ อเทีหาและความถู
ก ต้องในส�ำนวนภาษา
โดยผู้ท รงคุโดยผู
ณ วุทฒรงคุ
ิ ณฮาร์
เฟรท
นเตอร์เนชั่นแนล
แอร์3 ทคาร์
ก้ จ�ำกัดชนีพบว่า
่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถู
กตองในสํานวนภาษา
วุฒเิไปอร์
ดปรัสบปรุ
งแกไอิขแบบสอบถามจํ
านวน
าน โโดยหาดั
ได้ ป รั บความสอดคล
ปรุ ง แก้ ไขแบบสอบถาม
จ� ำ นวน
3 ท่ า นCongruence:
โดยหาดั ช นี IOC)ผู ้ ตซึอบแบบสอบถามส่
อง (Index of Item
Objective
่งไดคาเฉลี่ยทั้งฉบับเทวานใหญ่
กับ .916เ ป็ น เพศหญิ ง อายุ 31-41 ปี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) รายได้เฉลี่ยต่อต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท จบการศึกษาระดับ
จัยบเท่ากับ .916
ซึ่งได้ค่าผลการวิ
เฉลี่ยทั้งฉบั
ปริญญาตรี มีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และ
มีต�ำแหน่งงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม มาใชในทดสอบการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่น
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส
ผลการวิ
แนลจัยแอร คารโก จํากัด และไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวแบงออกเปน 3 ขอดังนี้
ในการวิ
จยั ครั
นำ� คแบบสอบถาม
มาใช้ในทดสอบ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด
ตอนที
่1.ง้ ขนีอผ้ มูวู้ ลจิ ยัสได้
วนบุ
คล
การให้บริการของบริ
ษัท ฮาร์
เปอร์่องคุ
ส เฟรท
อินเตอร์บเรินชั
่นแนล แอร์
จากการศึ
กษาเรื
ณภาพการให
การของบริ
ษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่นแนล แอร คารโกจํากัด พบวา
คาร์โก้ ผูจ�ตำอบแบบสอบถามส
กัด และได้นําเสนอผลการวิ
ข้องมูอายุ
ลไว้ด3141
ังนี้ ป รายไดเฉลี่ยตอตอเดือนมากกวา 45,000 บาท จบการศึกษาระดับ
วนใหญเปเนคราะห์
เพศ หญิ
ปริญญาตรี มีความถีใ่ นการใชบริการ 12 ครั้งตอสัปดาห และมีตําแหนงงานเปนผูชวยผูจัดการ
ตอนที่ 2.คุณภาพการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่นแนล แอร คารโก จํากัด
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการใหบริการบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่นแนล
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด
แอร คารโก จํากัด
รายการ
S.D.
แปลผล
̅
ดานความไววางใจ
4.14
.405
มาก
ดานความนาเชื่อถือ
4.14
.377
มาก
ดานการตอบสนองลูกคา
4.14
.421
มาก
ดานการเขาใจและการรูจักลูกคา
4.10
.436
มาก
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
4.03
.433
มาก
รวมเฉลี่ย
4.11
.415
มาก

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

104 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

จากตารางที่ 1 คุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน และรู้จักลูกค้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความเป็น
่ 1 คุณานภาพการให
การ โดยรวมอยูอใ ยนระดัรูบปมาก
เมื่อพิจารณาเป
ระดับมาก เมื่อพิจากตารางที
จารณาเป็นรายด้
เรียงล�ำดับบริจากมากไปหาน้
ธรรมของการบริ
การนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหา
พบว
ดานที
่ยสูงด้สุาดนความไว้
คือ ดานความไว
ดานความนาเชื่อถือ ตอนที
และดา่ นการตอบสนองลู
กคา รองลงมาคื
ดาน ษัท
พบว่า นด้อายนที
่มีคาจากตารางที
่าเฉลี
่ยสู่มงีคสุา ดเฉลี
ด้วางใจ
านความ
3 นความพึ
บริกอารของบริ
่ 1คืคุอณภาพการให
บริวกางใจ
าร โดยรวมอยู
ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป
รายดางนพอใจในการให้
เรียงลําดับจากมากไปหา
การเข
า
ใจและรู
จ

ก
ั
ลู
ก
ค
า
และด
า
นที
ม
่
ค
ี
า

เฉลี
ย
่
น
อ
ยที
ส
่
ด
ุ
คื
อ
ด
า
นความเป
น
รู
ป
ธรรมของการบริ
ก
าร
น่าเชือ่ ถืนออยและด้
อด้านการเข้
ฮาร์เาปอร์
เตอร์เนชั่นแนล กแอร์
คาร์โก้ จ�ำกัอดดาน
พบวาานการตอบสนองลู
ดานที่มีคา เฉลี่ยสูกงค้สุาดรองลงมาคื
คือ ดานความไว
วางใจ าดใจานความน
เชื่อสถือเฟรท
และดอิานนการตอบสนองลู
คา รองลงมาคื
ตอนที่ 3. ความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่นแนล แอร คารโก จํากัด
การเขาใจและรูจักลูกคา และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใหบริการบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่น
ตอนที
่ 3. ความพึ
งพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่นแนล แอร คารโก จํากัด
ตารางทีแนล
่ 2 แอร
ค่าเฉลีคาร
ย่ และส่
โก จําวกันเบี
ด ย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการให้บริการบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใหบริการบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่น
รายการ
SD
ระดับ
̅
แนล แอร คารโก จํากัด
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง รายการ
4.13
.430
มากบ
SD
ระดั
̅
ดานการใหบริการที่ตรงเวลา
4.13
.423
มาก
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
4.13
.430
มาก
ดานการใหบริการอยางเสมอภาค
4.13
.438
มาก
ดานการใหบริการที่ตรงเวลา
4.13
.423
มาก
ดานการใหบริการที่กาวหนา
3.98
.445
มาก
ดานการใหบริการอยางเสมอภาค
4.13
.438
มาก
ดานการใหบริการอยางเพียงพอ
3.98
.415
มาก
ดานการใหบริการที่กาวหนา
3.98
.445
มาก
รวมเฉลี
ย
่
4.07
.430
มาก
ดานการใหบริการอยางเพียงพอ
3.98
.415
มาก
จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ โดยรวมอยูใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจาก
รวมเฉลีบ่ยริการ โดยรวม
มาก ำแนกตาม
จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการให้
ตอนที่ 4 4.07
การเปรียบเที.430
ยบความพึงพอใจจ�
มากไปหานอย พบวา ดานทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการที่ตรงเวลา และดานการ
จากตารางที
่ 2 ความพึ
งพอใจในการให
การ โดยรวมอยู
บมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจาก
อยู่ในระดั
่อพิจารณาเป็
นรายด้
เรีย่ยงล�นอำยที
ดับบริ่สจากมาก
ข้อใ มูนระดั
ลบส่ริวกนบุ
ใหบบริกมาก
ารอยเมืางเสมอภาค
และด
านที่มาีคนาเฉลี
ุด คือ ดานการให
ารทีค่กคลาวหนา และ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ
าีคด่าาเฉลี
นที่ยม่ สูีคงาสุเฉลี
่ยคืสูองสุด้ดาคืนการให้
อ ดานการให
างตอเนื่อง ดานการใหบริการที่ตรงเวลา และดานการ
ไปหาน้มากไปหาน
อย พบว่ตอนที
า อด้ยาพบว
นที
บริการบริกอารอย
่ 4. ่มการเปรี
ยบเทียดบความพึ
งพอใจจําแนกตามข
มูลสวนบุคคลสมมติฐานที่ 1 บุคคลที่มี เพศ อายุ รายได้ ระดับ
างเสมอภาค
และด
านที่มีคและด้
าเฉลี่ยนการให้
นอยที่สุดบริคืกอารดานการให
บษา
ริการที
าวหนงงาน
า และและความถี
ดานการให่ในการใช้
บริการอยบาริงเพี
ยงพอ
อย่างต่อใหเนืบ่อริงการอย
ด้สมมติ
านการให้
บริ่ ก1ารที
่ตรงเวลา
ำ่กแหน่
กาารแตกต่
ฐานที
บุคคลที
่มี เพศ อายุารายได
ระดับการศึกการศึ
ษา ตํากแหน
งต�งาน
และความถี
่ในการใชบริการ แตกต
งกัน มี างกัน
ตอนทีานที
่ 4.ม่ การเปรี
าแนกตามข
อมีมูคลวามพึ
สวนบุงคพอใจในการให้
คล
อย่างเสมอภาค
และด้
คี า่ บเฉลี
ย่ ยน้บเที
อยทียบความพึ
ส่ ดุษัทคือฮาร
ด้งาเพอใจจํ
นการให้
บริการอินเตอร
ความพึงพอใจในการให
ริการของบริ
ปอรส เฟรท
เนชั่นแนล
แอร คารโกบจํริากกัารของบริ
ด ทีต่ างกัษนทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์
สมมติฐานที่ 1 บุคคลที่มี เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และความถี่ในการใชบริการ แตกตางกัน มี
ที่ก้าวหน้า และ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด ที่ต่างกัน
ความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่นแนล แอร คารโก จํากัด ทีต่ างกัน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่นแนล แอร
คาร
จํากัด จําแนกตามข
อมูลสวงนบุ
คคล
ตารางที
่ 3โกผลการเปรี
ยบเที
ยบความพึ
พอใจในการให้
ริการของบริษบัทริกฮาร์
เปอร์สษเฟรท
นเตอร์
เนชั่นแนล
แอร์เนชัคาร์
โก้ จ�แอร
ำกัด
ตารางที
่ 3 ผลการเปรี
ยบเที
ยบความพึงบพอใจในการให
ารของบริ
ัท ฮารอิเปอร
ส เฟรท
อินเตอร
่นแนล
ป
จ
จั
ย
ส
ว
นบุ
ค
คล
ความพึ
ง
พอใจ
PValue
ผลการทดสอบ
อมูลส่วนบุ
คารโกจ�ำจํแนกตามข้
ากัด จําแนกตามข
อมูคลคล
สวนบุคคล
t ความพึงพอใจ F
ปจจัยสวนบุคคล
PValue
ผลการทดสอบ
เพศ
1.786

0.080
ไมแตกตาง
t
F
อายุ

0.209
0.933
ไม
เพศ
1.786

0.080
ไมแแตกต
ตกตาางง
รายได

0.852
0.513
ไม
อายุ
0.209
0.933
ไมแแตกต
ตกตาางง
ระดั
บการศึกษา

0.686
0.602
ไม
รายได
0.852
0.513
ไมแแตกต
ตกตาางง
ตํระดั
าแหน
งงานกษา

2.464
0.045*
บการศึ
0.686
0.602
ไมแตกต
แตกตางาง
ความถี

3.064
0.017*
แตกต
ตําแหน่ในการใช
งงาน บริการ
2.464
0.045*
แตกตาางง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความถี่ในการใชบริการ

3.064
0.017*
แตกตาง
จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางที่มี เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจใน
มีนนัยัยสํส�าคัำคัญญทางสถิ
บ .05.05
*มี
ทางสถิติทตษิที่รัทะดั
ี่ระดั
การให
บริการของบริ
ฮารบเปอร
ส เฟรท อินเตอรเนชั่นแนล แอร คารโก จํากัด โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนกลุม
จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางที่มี เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจใน
ตัวอยางที่มี ตําแหนงงาน และความถี่ในการใชบริการโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การใหจากตารางที
บริการของบริ
ฮาราเปอร
นเตอร
เนชั่นอายุ
แนล แอร คารโก จําตอนที
กัด โดยภาพรวมไม
งกันาสงคุวนกลุ
ม
่ 3ษัทพบว่
กลุส่มตัเฟรท
วอย่าอิงที
่มี เพศ
่ 5 ความสัมแพัตกต
นธ์ราะหว่
ณภาพการให้
บริการ
ตอนที่ 5. ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการ กับความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟ
ตัและระดั
วอยางทีบ่มการศึ
ี ตําแหนษางงาน
และความถี
บริการโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รายได้รท
แตกต่
างกัโกน จํมีา่ใรกันการใช
ะดั
อินเตอรเนชั่นกแนล
แอร
คาร
ด บความพึงพอใจใน กับความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท
ตอนที
ความสั
นธระหว
งคุณเภาพการให
บริการ กัอิบนความพึ
งพอใจในการให
บริกโก้ารของบริ
การให้บริการของบริ
ษัท่ 5.ฮาร์
เปอร์มสพัเฟรท
อินาเตอร์
นชั่นแนล แอร์
เตอร์เนชั
่นแนล แอร์ คาร์
จ�ำกัด ษัท ฮารเปอรส เฟ
เนชั่นแนล แอร
คาราโงกั
ก จํนากัส่ดวนกลุ่มตัวอย่างที่มี
คาร์โก้ รทจ�ำอิกันดเตอร
โดยภาพรวมไม่
แตกต่
ต�ำแหน่งงาน และความถี่ในการใช้บริการโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 ผลการวิ
เคราะห์
ความสัเมคราะห
พันธ์รคะหว่
างคุมณ
การ กับความพึ
งพอใจในการให้
บริการของบริบษริกัทารของบริษัท
ตารางที
่ 4 ผลการวิ
วามสั
พันภาพการให้
ธระหวางคุบณริภาพการให
บริการ
กับความพึงพอใจในการให
ฮาร์สเปอร์
อินเนชั
เตอร์
เนชั่นแอร
แนลคาร
แอร์โก คาร์
ฮารเปอร
เฟรทส เฟรท
อินเตอร
่นแนล
จํากัโดก้ จ�ำกัด
คุณภาพการใหบริการ
คาความสัมพันธ
Sig
แปลผล
ดานความไววางใจ
.727**
.00
ปานกลาง
ดานความนาเชื่อถือ
.788**
.00
ปานกลาง
ดานการตอบสนองลูกคา
.803**
.00
สูง
ดานการเขาใจและการรูจักลูกคา
.786**
.00
ปานกลาง
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
.665**
.00
ปานกลาง
รวม
.753**
.00
ปานกลาง
มีนัยนสํัยาส�คัำญคัทางสถิ
ติทตี่ริทะดัี่ระดั
บ .01
**มี
ญทางสถิ
บ .05
จากตารางที่ 4 พบวา คุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธ กับ ความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮาร
่ 4เนชัพบว่
คุ ณ ภาพการให้
ารมี บปานกลาง อยา1.งมีนคุยั ณสํภาพการให้
ัท ฮาร์เปอร์
เปอรสจากตารางที
เฟรท อินเตอร
่นแนลา แอร
คารโก จํากัด บอยูริ กใ นระดั
าคัญทางสถิบตริิทกี่รารของบริ
ะดับ .01 ษ(r=.753)
โดยส เฟรท
ธทางบวกง พอใจในการให้
เมื่อพิจารณาเปนบรายด
าน พบวา ดษาั ทนการตอบสนองลู
า มีความสั
พันธโทก้างบวก
ความพึงกพอใจ
ความสัมีคมวามสั
พั น ธ์มกพัั บนความพึ
ริ ก ารของบริ
อินเตอร์เนชัก่นคแนล
แอร์มคาร์
จ�ำกัดกับจากการศึ
ษาคุณภาพ
ในการให
บริกอิารของบริ
ษัท่นฮาร
คารบโริกกจํารของบริ
ากัด อยูในระดั
บสูงเปอร์
(r=.803)
สวนดอิานนความ
ฮาร์เปอร์
ส เฟรท
นเตอร์เนชั
แนลเปอร
แอร์ส เฟรท
คาร์โก้อินจ�เตอร
ำกัดเนชัอยู่น่ใแนล
น แอร
การให้
ษัท ฮาร์
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น
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ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .753) แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้
.01 (r=.788,.786,.727,.665)
โดยมีคทางสถิ
วามสัตมิทพัี่รนะดัธ์บทางบวก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานและระบบการบริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์
ด้านการตอบสนองลูกค้า มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความพึงพอใจ เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด มีคุณภาพ ภาพรวมสอดคล้องกับ
สรุปบริและอภิ
ปรายผล
ในการให้
การของบริ
ษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล งานวิจัยของ โสรยา สุภาผล และคณะ (2562) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด อยู่ในระดับสูง (r = .803) ส่วนด้านความ การบริการขนส่งสินค้าทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า : กรณีศกึ ษา
จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนชั่นแนล แอร คารโกจํากัด มี
น่าเชื่อถือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการเข้าใจ บริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ จ�ำกัด พบว่า คุณภาพการให้บริการ
ประเด็นที่จะมาอภิปรายดังนี้ ปจจัยคุณภาพการใหบริการประกอบดวย ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความนาเชื่อถือ
และการรูจ้ กั ลูกค้า และด้านความไว้วางใจ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทุกด้านอยู่ในระดับส�ำคัญมาก
ดานการตอบสนอง ดานความไววางใจ และดานการเขาใจและรูจักลูกคา พบวาพบวาภาพรวมความสําคัญอยูในระดับมาก
ที่ระดับ .01 (r = .788, .786, .727, .665)
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ภาพรวมสอดคล้อง
และปจจัยความพึงพอใจการใหบริการประกอบดวย ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการที่ตรงเวลาดานการ
กับงานวิจัยของ ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา และศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร
ใหบริการอยางเสมอภาคดานการใหบริการที่กาวหนา และดานการใหบริการอยางเพียงพอพบวาพบวาภาพรวมความสําคัญ
สรุปและอภิ
ปรายผล
(2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
อยูในระดับมาก เนื่องจากนโยบายการเปนตัวแทนสงออกสินคาของทางบริษัท บริษัทไดกําหนดเปาหมายใหการบริการพิธีการ
จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของบริษัท การให้บริการขนส่งของบริษทั บริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ศุลกากรที่ดําเนินการอยางถูกตองและแมนยํา ตามหลักกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิของผูสงออกนําเขาใหบริการการจัดระวาง
ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด มีประเด็น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับความพึงพอใจ
บรรทุกสินคาที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามกฎ IATA ขนสงสินคาที่มีมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย
ที่จะมาอภิปรายดังนี้ ปัจจัยคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษัท บริษัท
และรักษาเวลาใหทันกับการดําเนินงานและถือเปนแนวทาง ที่ทุกหนวยงานจะตองปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จใหการบริการมี
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด พบว่า ผู้ให้บริการสามารถให้
คุณภาพ และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับบริการ สงผลใหเรื่องคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก
ตอบสนอง ด้านความไว้วางใจ และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ค�ำแนะน�ำหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการน�ำเข้า-ส่งออก ต่าง ๆ
1.คุณภาพการให
บริกบารของบริ
เปอรงสพอใจ
เฟรท อิแก่
นเตอร
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เปอรส เฟรท
อินเตอร
จํากัด มีภาพรวมอยู
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ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประกอบการส่งออกสินค้าส่งออก ในระบบ EDI มีอุปกรณ์ง Print
กับงานวิ
ัยของ
ภาผลและคณะ
ษาเรื
่องคุณภาพการบริ
ารขนส
งสินคบาทีริ่สกงารผลตและป้
อความพึ
า: การ/
ด้านการให้
บริกจารที
่ก้าโสรยา
วหน้า สุและด้
านการให้บริ(2562)
การอย่ศึากงเพี
ยงพอ
TAX ที่ทันกสมั
ยในการให้
ายข้องพอใจของลู
ความบอกจุกดคบริ
ศึกษา บริษัทเอกชั
่สุพรรณ
จํากัเนื
ด ่อพบว
าคุณภาพการใหป้บาริยประชาสั
การ ทุกดามนอยู
บสําดคัญ
มาก าใจง่าย พบว่า คุณภาพ
พบว่ากรณี
ภาพรวมความส�
ำคัญยอยูสาลี
่ในระดั
บมาก
งจากนโยบาย
พันธ์ในระดั
มีความชั
เจนและเข้
ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ภาพรวมสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลาและศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร
การเป็นตัวแทนส่งออกสินค้าของทางบริษัท บริษัทได้ก�ำหนด การให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการโดยรวมอยูใ่ นระดับ
(2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการขนสงของบริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอรไพรส
เป้าหมายให้การบริการพิธีการศุลกากรที่ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ส�ำคัญมาก
จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูของลูกคาเกียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการขนสงของ
และแม่บรินษย�ำัทตามหลั
เพืน่อเตอร
รักษาสิ
ทธิจขําองผู
่งออก-น�
านความน่
เชือ่ ปถืญอหาเกี
ภาพรวมสอดคล้
องกับงานวิ
บริษัทกบีกฎหมาย
.เอช. ไทยเอ็
ไพรส
กัด ้สพบว
า ผูใหำเข้
บริาการสามารถใหคําด้แนะนํ
าหรือาแก
่ยวกับขั้นตอนการนํ
าเขาจ ยั ของ
ให้บริกสารงออก
การจัตดาระวางบรรทุ
ม่ มี กาตรฐานและความปลอดภั
ชุมพร แย้
(2555)
ณภาพการให้
บริการขนส่
ง ๆ แกลูกคกาสิไดนอค้ยาาทีงถู
ตอง บริการดวยความรับผิยดชอบและเต็
มใจมโอษฐ์
มีอัธยาศั
ยไมตรีศึมกีคษาคุ
วามพร
อมและเต็มใจให
บริการ งของ
ขั้นสูงสุดตามกฎ IATA ขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐานความสะอาด บริษัท ปานทอง ทรานสปอร์ต จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความปลอดภัย และรักษาเวลาให้ทันกับการด�ำเนินงานและถือเป็น การรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษัท
แนวทางที่ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส�ำเร็จให้การ ปานทองทรานสปอร์ต จ�ำกัด พบว่า สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย
บริการมีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ส่งผลให้ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ไม่ช�ำรุด ฉีกขาด หรือเสียหาย การรับผิดชอบ
เรื่องคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก
เปลี่ยนรถขนส่งสินค้าตามระยะเวลาที่ก�ำหนดในกรณีที่รถขนส่ง

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

106 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564
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ตามชนิดสินค้า ระดับคุณภาพการให้บริการด้านการเข้าใจและรู้จัก
ลูกค้าอยู่ในระดับส�ำคัญมาก
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส
เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด ในด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการ ที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องด้านการให้บริการ
ที่ก้าวหน้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า จี เนท โมบาย
เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการธุรกิจ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในด้านการให้
บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้
บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้
บริการที่ก้าวหน้า ภาพรวมอยู่ในระดับส�ำคัญมาก
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการบริษทั
ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด จ�ำแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล ภาพรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีฟ
อาหามะ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2558) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
การให้บริการโรงพักสินค้าของการท่าเรือ แห่งประเทศไทย พบว่า
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท
อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ทุกด้านอยู่ในระดับส�ำคัญมาก
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์
เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด ภาพรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิมพ์นารา จิระนันท์มงคล และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2562) ศึกษา
เรื่อง คุณภาพการให้บริการของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส
เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด ทุกด้านอยู่ในระดับ
ส�ำคัญมาก
จากผลการวิจัยเบื้องต้นจึงสรุปได้ว่า คุณภาพการให้
บริการด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ด้านการตอบสนอง ด้านความ
น่าเชือ่ ถือ ด้านความไว้วางใจ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส
เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ำกัด
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มีปัญหา และรถขนส่งสินค้าถูกต้องตามกฎหมายก�ำหนดและถูกต้อง
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของลูกค้า พนักงานจัดส่งสินค้าปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบข้อบังคับของลูกค้า ระดับคุณภาพการให้บริการโดยรวม
อยู่ในระดับมาก
ด้านการตอบสนอง ภาพรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา และศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร (2560) ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี อ่ คุณภาพการให้บริการขนส่งของ
บริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขนส่งของบริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด พบว่า
บริการมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันท่วงที สามารถ
ตรวจสอบสถานะของสินค้าที่น�ำเข้าและส่งออกได้ มีการติดต่อ
แจ้งการน�ำส่งสินค้ากับผู้รับปลายทางอย่างชัดเจน มีการติดต่อ
แจ้งการน�ำส่งสินค้ากับผู้ส่งสินค้ากรณีเกิดข้อผิดพลาด มีความ
กระตือรือร้นที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ
อย่างชัดเจนว่าจะได้รับบริการนั้นเมื่อใด บริการด้วยความรวดเร็ว
ทันตามก�ำหนดเวลา สินค้าถึงปลายทางตามก�ำหนดเวลา และ
มาตรฐานในการให้บริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ระดับคุณภาพ
การให้บริการด้านการตอบสนองอยู่ในระดับส�ำคัญมาก
ด้านความไว้วางใจ ภาพรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัควัฒน์ อินทรวงษ์โชติ และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
การให้บริการของโลจิสติกส์ประเทศไทยและลาว มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาคุณภาพการให้บริการของโลจิสติกส์ประเทศไทยและลาว
พบว่า ให้ความช่วยเหลือและรับผิดกรณีเกิดความเสียหาย สามารถ
ตอบข้อซักถามได้ถูกต้องชัดเจน มีกระบวนการน�ำส่งสินค้าถึง
ผูร้ บั ปลายทางอย่างปลอดภัย สินค้าไม่ได้รบั ความเสียหาย มีการจัด
ท�ำเอกสารใบเกษตร ใบรับรองถิ่นก�ำเนิด ของสินค้าได้ถูกต้อง
มีการชัง่ /โหลดสินค้าขึน้ เครือ่ งได้ถกู ต้อง และผูใ้ ห้บริการมีความซือ่ สัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ระดับคุณภาพการให้บริการด้านความ
ไว้วางใจอยู่ในระดับส�ำคัญมาก
ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ภาพรวมสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา และศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร (2560)
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้
บริการขนส่งของบริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี อ่ คุณภาพ
การให้บริการขนส่งของบริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์
จํากัด พบว่า ถือว่าผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด
แนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี มีการให้
บริการข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงง่าย
ผู้ให้บริการสามารถจดจ�ำรายละเอียดการน�ำเข้า-ส่งออกสินค้าของ
ลูกค้าได้ ดูแลเอาใจใส่และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็น
อย่างดี และสามารถจัดท�ำเอกสารด�ำเนินพิธกี ารต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ผูบ้ ริหารควรสร้าง
รูปแบบการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละ
กลุ่มอย่าง เช่น กลุ่มผู้ที่ส่งออกสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
กล่าวคือ มีการลงทะเบียนต่อบริษัท ว่าเป็นสมาชิกที่ส่งออกสินค้า
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ทางอากาศ เมื่อมีรถของบริษัทไปรับสินค้าในพื้นที่จะสามารถแจ้ง
กับพนักงานขับรถให้ไปรับสินค้าที่จะฝากส่งผ่านทาง Application
โดยไม่ต้องเดินทางไปส่งที่บริษัทด้วยตนเอง และมีรายละเอียด
การบริการใน Application เพือ่ เป็นการสร้างรูปแบบการให้บริการ
ที่เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
2. ด้านการตอบสนอง ผู้บริหารควรมีการแยกกลุ่ม
ความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ เช่น กลุ่มผู้ที่
ใช้บริการเพื่อการท�ำธุรกิจและกลุ่มที่ไม่ใช้ท�ำธุรกิจ เพื่อให้เห็น
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการแตกต่างกัน
เมื่อความต้องการของผู้ใช้บริการมีความชัดเจนขึ้นการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการก็จะท�ำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
3. ด้ า นความไว้ ว างใจ ผู ้ บ ริ ห ารควรจั ด ฝึ ก อบรม
พนักงานใหม่ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
และปลูกฝังจิตบริการ หมุนเวียนหน้าที่การท�ำงานของพนักงาน
เพื่อให้ทราบถึงการท�ำงานของทุกฝ่าย ให้มีประสบการณ์การจริง
เมื่อเกิดปัญหาต่อผู้ที่มาใช้บริการพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์จะ
สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานมีความเป็น
มืออาชีพในการให้บริการ การทดสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
เพื่อสร้างมาตรฐานของพนักงาน
4. ด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า ผูบ้ ริหารควรเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการใช้บริการ รูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการผ่านระบบ
การเก็บข้อมูลแบบสมาชิกเพื่อที่จะสามารถทราบถึงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการว่ามีความต้องการแบบใด จุดประสงค์การใช้บริการ
เพื่อสิ่งใดมากที่สุด เพื่อน�ำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
การให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์
คาร์โก้ จ�ำกัด ต่อไป
5. ด้านความน่าเชือ่ ถือ ผูบ้ ริหารควรฝึกอบรมพนักงาน
ของบริษัทให้สามารถตอบข้อสักถาม ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

เอกสารอ้างอิง
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ชภัฏ

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงปลาสลิดรูปแบบการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา ประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเลี้ยงแบบ
Smart Farmer จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 165 ครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้าเป็น
สัดส่วน ผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเลี้ยงแบบ
Smart Farmer พบว่า การด�ำเนินการเพาะเลี้ยงในปัจจุบันมีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเท่ากับ 1.90 ต้นทุน
ในการเพาะเลี้ยงแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ การเตรียมบ่อ การเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยว และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกก่อนการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์รวมทั้งสิ้น 2.038 KgCO2eq /รอบ/ไร่การเพาะเลี้ยง และผลตอบแทน
ทางสังคมหลังการคาดการณ์มีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเท่ากับ 2.43 และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 1.660 KgCO2eq/รอบ/ไร่การเพาะเลี้ยง ส�ำหรับการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
การเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาสลิด การน�ำข้อมูล ความรู้ มาใช้การประกอบการตัดสินใจในแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพ
เพื่อคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค การลดต้นทุนหลักจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด การจัดการของเหลือจากการผลิตเพื่อ
เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ การค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมโดยการเปลีย่ นแปลงพลังงานเชือ้ เพลิงจากน�ำ้ มันดีเซลมาใช้ไบโอดีเซล
บ่งชี้ได้ว่าการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมสูงขึ้นร้อยละ 27.89 สามารถช่วยลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึงร้อยละ 18.55
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The purposes of were to : 1) study aimed to study the process of snakeskin gourami (Plasalid) farming
in the pattern of semi-intensive farming, 2) to evaluate Social Return on Investment (SROI) of snakeskin gourami
(Plasalid) farming, 3) to evaluate and CO2 equivalent emission before and after forecasts of Smart Farmer
concepts, and 4) to propose guideline for developing snakeskin gourami (Plasalid) farming. Data were collected
by using questionnaire from 165 households in 23 villages using the proportion quota sampling method.
The results showed that the assessment of SROI in snakeskin gourami (Plasalid) farming before and after applying
the Smart Farmer concepts were 1.90 and 2.43 respectively. The cost of farming was divided into three main
processes, which were pond preparation, farming, and harvesting. CO2 equivalent emission before applying the
Smart Farmer approach was a total of 2.038 KgCO2eq /crop/Rai and when after applying, CO2 equivalent
emission was 1.660 KgCO2eq /crop/Rai. As far as a forcasting of the implementation of the Smart Farmer
concepts there are increased knowledge about snakeskin gourami (Plasalid) farming, applying knowledge to
decision making in solving the problems, career development for product quality and consumer safety, and
reduction of the main cost of snakeskin gourami (Plasalid) farming. Also, the management of waste from
production increases economic value and consider environmental responsibility by changing the fuel energy
from diesel to biodiesel. It indicates that the implementation of Smart Farmer concepts to snakeskin gourami
(Plasalid) farming can increase social returns on investment by 27.89% and can help reduce CO2 equivalent
emission by 18.55%.
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ของตน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) จากศึกษางานวิจัย
การผลิตในภาคการประมงมีบทบาทส�ำคัญต่อระบบ เรื่อง แนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงานในการท�ำประมงหอยลาย
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวม กรณีศึกษา ชุมชนประมงในจังหวัดตราด (จารินี ศุกระรัศมี, 2561)
มีมูลค่าเพิ่มประมาณ 103,166 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.34 พบว่ า ก่ อ นน� ำ แนวทางในการลดต้ น ทุ น พลั ง งานมาปรั บ ใช้
ของอัตราการเจริญเติบโตรวมของประเทศ (GDP) นอกจากนี้ มีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการท�ำประมงหอยลาย
ผลผลิตจากท�ำการประมงรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำยังเป็นแหล่ง เท่ากับ 1.78 รวมทั้งมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อาหารที่ส�ำคัญส�ำหรับประชากรในประเทศ ในช่วง 10 ปี ผลผลิต รวมทั้งสิ้น 3.4282 KgCO2eq/รอบการท�ำประมง และหลังจาก
สัตว์น�้ำที่จับได้ตามธรรมชาติลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี (จากสถิติ น�ำแนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงานมาปรับใช้ท�ำให้ผลตอบแทน
ปริมาณผลผลิตสัตว์น�้ำมวลรวมของประเทศ, กรมประมง, 2558) ทางสังคมจาก การลงทุนเพิม่ เป็น 1.96 (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.11) และ
แต่ความต้องการบริโภคยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ปัจจุบัน มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเป็น 1.37 KgCO2eq/
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำมีความส�ำคัญมาก ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง รอบการท�ำประมง (ลดลงร้อยละ 39.94) เห็นได้ว่าการวิเคราะห์
สัตว์น�้ำของประเทศไทยมีมากกว่า 15 ชนิด โดยปลาสลิดจัดเป็น ผลตอบแทนทางสังคมสามารถชีใ้ ห้เห็นถึงกระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
สิ น ค้ า ด้ า นสั ต ว์ น�้ ำ อั น ดั บ ต้ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การส่ ง ออกของ และใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผน ทัง้ ยังท�ำให้ทราบถึงการเตรียม
ประเทศไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์ตากแห้ง หรือแปรรูป ล้วนเป็นทีน่ ยิ ม การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ และหากน�ำแนวทางพัฒนา
และได้รบั การยอมรับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน ลาว ต่าง ๆ เช่น แนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้จะส่งผลให้
และพม่า เป็นต้น โดยจังหวัดทีม่ กี ารเพาะเลีย้ งปลาสลิดเป็นอันดับต้น ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถ
ของประเทศ คือ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตที่มีชื่อเสียงเป็น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่าง
ที่รู้จักแพร่หลายก็คือ ปลาสลิดของอําเภอบางบ่อ การเพาะเลี้ยง ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ทั้งยังสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
“ปลาสลิด” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถเพาะเลี้ยงได้ ผู้เลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผลผลิต
ทุ ก อ� ำ เภอ แต่ พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเพาะเลี้ ย งปลาสลิ ด มากที่ สุ ด อยู ่ ใ น สู่มาตรฐานสากล และช่วยอนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อซึ่งเป็นสัตว์น�้ำ
อ�ำเภอบางบ่อ (ส�ำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ, 2561 : 76) โดย พื้นถิ่นให้คงอยู่ในพื้นที่ต่อไป
รูปแบบการเลี้ยงปลาสลิดของเกษตรกรที่นี่คือ การเลี้ยงในบ่อดิน
โดยใช้หลักการเลีย้ งแบบธรรมชาติ ท�ำให้ปลาสลิดบางบ่อเป็นทีน่ ยิ ม วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เนื่องจากปลาสลิดบางบ่อมีเนื้อที่อร่อย จนถูกระบุอยู่ในส่วนหนึ่ง
1) เพื่ อ ศึ ก ษาขั้ น ตอนของการเพาะเลี้ ย งปลาสลิ ด
ของค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด ที่ว่า “ปลาสลิดแห้งรสดี”
รูปแบบการเลี้ยงในบ่อดิน โดยใช้หลักการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา และ
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมสามารถบอกถึง การประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดการ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อใช้เป็นฐาน เพาะเลี้ยง
ในการตัดสินใจวางแผน สามารถเห็นถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบ
2) เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะได้รบั ให้ออกมาเป็นตัวเลข ก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer
ทางการเงินและสัดส่วนระหว่างต้นทุนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
3) เพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาการเพาะเลีย้ งปลาสลิด
และค�ำนวณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขยาย ให้สอดคล้องกับ Smart Farmer และเพิ่มผลตอบแทนทางสังคม
ผลลัพธ์ และพัฒนาไปสูแ่ นวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี นึ้ ในพืน้ ทีก่ ารเพาะเลีย้ ง จากการลงทุน
ปลาสลิดในอ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ท�ำการศึกษา
ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลีย้ งปลาสลิดก่อน และคาดการณ์ วิธีด�ำเนินการวิจัย
หลังการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเพือ่ วิเคราะห์ผลตอบแทน
ต้นทุนผลตอบแทนทางสังคมยังเป็นแนวทางพัฒนาเกษตรกรไปสู่ ทางสังคมจากการลงทุนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดรูปแบบการเลี้ยง
แนวคิดเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่น�ำความรู้ ในบ่อดิน โดยใช้หลักการเลีย้ งแบบธรรมชาติ (กึง่ พัฒนา) อ�ำเภอบางบ่อ
ความเชีย่ วชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การใช้องค์ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer เป็นการ
และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การน�ำเทคโนโลยีภูมิปัญญาวิธี ศึกษาขัน้ ตอนและกระบวนการเพาะเลีย้ งปลาสลิด เพือ่ วิเคราะห์ผล
การปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนาโดยตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและ ตอบแทนทางสังคม และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ ก่อนและหลังคาดการณ์น�ำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้
สังคมโดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพ โดยมีการศึกษาจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ศึกษา คือ อ�ำเภอบางบ่อ
พรรณราย พูนผล, วิสาขา ภู่จินดา
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กระทบทางสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการและขัน้ ตอนการเพาะเลีย้ ง
โดยมีการค�ำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละ
กระบวนการ (KgCO2eq / รอบ / 1 ไร่) และประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อนและคาดการณ์หลังน�ำ
แนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้

พพ
รรณ
ี

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสลิด 23
หมู่บ้าน ทั้งหมด 261 ครัวเรือน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า
เป็ น สั ด ส่ ว น รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 165 ครัว เรือน และน� ำ ผล
การส�ำรวจจากพืน้ ทีก่ ารเพาะเลีย้ งปลาสลิดของเกษตรกรมาวิเคราะห์
วัฎจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) เพื่อประเมินผล

ตารางที่ 1 จ�ำนวนครัวเรือนของผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในอ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
อ�ำเภอ
บางบ่อ

ต�ำบล

หมู่บ้าน

จ�ำนวนครัวเรือน

กลุ่มตัวอย่าง

34

22

25

16

44

28

หมู่ที่ 4 บ้านสามเรือน

2

1

หมู่ที่ 5 บ้านคลองขุดใหม่

1

1

หมู่ที่ 6 บ้านคลองด่าน

2

1

หมู่ที่ 11 บ้านคลองนางหงษ์

28

18

หมู่ที่ 12 บ้านสีล้ง

43

27

หมู่ที่ 2 บ้านไร่พริก

9

6

หมู่ที่ 3 บ้านท้ายวัด

2

1

หมู่ที่ 4 บ้านบางเพรียง

3

2

หมู่ที่ 5 บ้านบางเพรียง

18

11

หมู่ที่ 6 บ้านลาดหวาย

10

6

หมู่ที่ 2 บ้านบางเหี้ย

8

5

หมู่ที่ 3 บ้านคลองอ้อม

6

4

หมู่ที่ 9 บ้านบางช้างตาย

3

2

หมู่ที่ 10 บ้านคลองลัด

4

3

หมู่ที่ 1 บ้านปีกกา

1

1

หมู่ที่ 2 บ้านบางนางเพ็ง

12

8

หมู่ที่ 3 บ้านบางนางเพ็ง

2

1

เปร็ง (9 หมู่บ้าน)

หมู่ที่ 3 บ้านคอลาด

2

1

บางพลีน้อย (11 หมู่บ้าน)

หมู่ที่ 7 บ้านเกาะแก้ว

1

1

คลองนิยมยาตรา (6 หมู่บ้าน)

หมู่ที่ 4 บ้านเขายม

1

1

คลองสวน (7 หมู่บ้าน)

-

-

-

261

165

คลองด่าน (14 หมู่บ้าน )

หมู่ที่ 1 บ้านปีกกา
หมู่ที่ 2 บ้านคลองกันยา

ลัยร
า

บางเพรียง (6 หมู่บ้าน)

ชภัฏ

รำไ

หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง

ิทยา

บางบ่อ (11 หมู่บ้าน)

มห
าว

บ้านระกาศ (10 หมู่บ้าน)

รวม
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กรอบแนวคิด ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด
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ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด
การลงทุน

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

Input

Activties

Output

Outcome

ทรัพยากร

เงิน

ขั้นตอนการเตรียมป่า

ปลาสลิด

แรงงานเตรียม
บ่อเลี้ยงดู
วิดปลา

น�้ำ

ค่าแรงงาน
ฟันหญ้า วิดปลา

ขั้นตอนการเลี้ยงดู

ปลาพลอยได้
เช่น ปลาดุก
ปลานิล

อุปกรณ์
พันธ์ปลา
อาหารปลา

ขั้นตอนการจับปลา
ค่าไฟฟ้า/น�้ำมัน

ขยะ ถุงปุ๋ย
เศษร�ำข้าว ขยะจาก
การบริโภคอาหาร

ค่าเสืื่อม/ค่าเช่า
ค่าพันธ์ุปลา

คาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้น�้ำมัน
ปลาที่เป็นแผล

ลัยร
า

ค่าอาหารปลา
อาหาร
เครื่องดื่มของ ค่าวัสดุอุปกรณ์
แรงงาน
เครื่องสูบน�้ำ ระทัด

ของเสีย จากการ
สูบน�้ำ วิดน�้ำ

ชภัฏ

พลังงาน

ของเสีย เศษอาหารปลา
เหลือสะสมที่ก้นบ่อ

เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต
และรายได้จากการส่งออก
และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในตลาด

รำไ

คน

เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม
เกิดแหล่งการพัฒนาอาชีพและ
สร้างรายได้ เกิดแหล่งจ้างงานและ
ธุรกิจต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม
แปรรูปปลาสลิดอื่น ธุรกิจการเพาะ
พันธ์ุปลาเพื่อขายและการค้าขาย
ปลาสลิดรูปแบบต่าง ๆ

เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พันธุ์ปลาและผลิตภัณฑ์
ขึ้นชื่อของจังหวัด ลดการคุกคาม
พันธ์ปลาและจับปลาตามธรรมชาติ
การเพาะเลี้ยงตอบสนอง
ความต้องการอาหาร

Smart Farmer

ผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : การเลี้ยงปลาสลิด
(Life Cycle Assessment : LCA)
จากการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของกิจกรรม
การเพาะเลีย้ งปลาสลิดจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ และปฐมภูมิ พบว่า
กระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ มีรูปแบบการเพาะเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา โดยมีการให้
อาหารธรรมชาติ ร ่ วมกับ อาหารสมทบ การเพาะเลี้ย ง 1 รอบ
ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 8-10 เดือน ส่วนใหญ่เริ่มเพาะเลี้ยงตั้งแต่ช่วง
เดือนมิถนุ ายนเป็นต้นไป โดยการเพาะเลีย้ งปลาสลิด มีปจั จัยน�ำเข้า
ได้แก่ แรงงาน เตรียมบ่อ ตัดหญ้า เก็บเกี่ยว ปูนขาว ปุ๋ย น�้ำ น�้ำมัน
ไฟฟ้า ท่อส่งน�้ำ เครื่องสูบน�้ำ ระหัดวิดน�้ำ รถไถ พ่อแม่พันธุ์ปลา
ลูกปลา อาหารสมทบ (ร�ำ ปลายข้าวต้ม ผักบุ้ง) หรืออาหารเม็ด

พรรณราย พูนผล, วิสาขา ภู่จินดา

ส�ำหรับปลา อาหารเครือ่ งดืม่ ส�ำหรับแรงงาน และอุปกรณ์อนื่ ๆ เช่น
สวิง ตะกร้า รอก เชือก ถังน�้ำ เป็นต้น โดยกรรมวิธีการเพาะเลี้ยง
แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเตรียมบ่อ การเพาะเลี้ยง
และการเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ได้แก่
ปลาสลิดที่โตเต็มวัย ปลาพลอยได้ เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาหมอ
ปลาช่อน ที่พลัดหลงมาระหว่างการสูบน�้ำจากแหล่งน�้ำสาธารณะ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการผลิต พบว่า การเพาะเลี้ยงปลาสลิดทั้ง 3 ขั้นตอน
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมบ่อ มีผลกระทบจากการใส่ปูนขาวเพื่อ
ลดความเป็นกรดของดิน หากเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านปริมาณที่
เหมาะสมอาจส่งผลต่อให้ค่า pH ในดินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโดยของพืช ขั้นตอนเพาะเลี้ยง มีการเกิด
ปรากฏการณ์น�้ำสีเขียว (Algae Bloom) ระหว่างการเพาะเลี้ยง
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รำไ
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การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลีย้ ง
ปลาสลิดก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเลีย้ งแบบ Smart Farmer
จากการศึกษาพบว่า การด�ำเนินการเพาะเลีย้ งในปัจจุบนั
มีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเท่ากับ 1.90
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ จากผลผลิตปลาสลิด
มีมูลค่าเฉลี่ย 12,901.43 บาท ต่อรอบ/ไร่การผลิต ทั้งยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ เกิดแหล่งพัฒนาอาชีพ และการจ้างงาน
ในธุรกิจอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกัน และผลประโยชน์ทางสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ เกิดเป็นแหล่งอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาสลิดของจังหวัดสมุทรปราการ
ซึง่ ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน นอกจากนีก้ ารเพาะเลีย้ งปลาสลิด
ช่วยตอบสนองความต้องการอาหารของคนในสังคม การคาดการณ์
หลังจากการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้จากผลผลิตส่วนเกินจากการเพาะเลี้ยง พบว่า มีค่า
เท่ากับ 2.43 บ่งชีไ้ ด้วา่ การน�ำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์
ใช้จะสามารถเพิม่ ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลีย้ งปลาสลิด
สูงขึน้ ร้อยละ 27.89 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการน�ำแนวทาง
Smart Farmer มาปฏิบตั ิ สามารถลดต้นทุนทางด้านการเพาะเลีย้ ง
และการเตรียมบ่อจากการปรับเปลีย่ นจากอาหารสบทบแบบชนิดจม
เป็นอาหารชนิดเม็ดลอยน�้ำเพื่อสามารถควบคุมปริมาณอาหารที่ให้
ในแต่และรอบ และลดการก่อให้เกิดน�้ำเสียจากการเน่าเสียของ
อาหารที่ตกลงสู่ก้นบ่อ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านน�้ำมันจากการใช้
น�้ำมันดีเซลเป็นไบโอดีเซลที่มีราคาที่ถูกลง เพิ่มรายได้จากปลา
พลอยได้จากการเพาะเลีย้ ง เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาหมอ
รวม 14,208.58 บาท ผลประโยชน์ทางสังคมจากการน�ำแนวทาง
Smart Farmer มาปฏิบัติ เกิดการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นต้นแบบ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ห รื อ พั ฒ นาด้ า นการเพาะเลี้ ย งปลาสลิ ดบางบ่อ
การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนา
แนวทางการเพาะเลีย้ ง เทคนิคและวิธกี ารเพาะเลีย้ งใหม่ ๆ การใช้นำ�้
มันไบโอดีเซลสามารถช่วยสนับสนุนเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันให้มี
รายได้เพิม่ ขึน้ และผลประโยชน์ทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการน�ำ
แนวทาง Smart Farmer มาปฏิบัติ ได้แก่ การคงคุณภาพทั้งในด้าน
พันธุกรรม ลักษณะและเอกลักษณ์ของปลาสลิดอ�ำเภอบางบ่อ
ลดการใช้ทรัพยากรน�้ำจากแหล่งน�้ำสาธารณะ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า
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จากการให้อาหารที่มีปริมาณมากและขั้นตอนการเก็บเกี่ยวหรือ
การวิดปลาก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรน�้ำในการเพาะเลี้ยง
เติมเข้าบ่อและสูบออก น�ำ้ ทีร่ ะบายออกจากบ่อระหว่างการเพาะเลีย้ ง
และช่วงจับสัตว์นำ�้ มีของเสียทีเ่ กิดจากการขับถ่ายของปลา เศษอาหาร
ที่ตกค้าง และตะกอนดินที่ปนเปื้อนมากับน�้ำในบ่อ มีการพลังงาน
เชือ้ เพลิงและพลังงานไฟฟ้าก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และผลกระทบอืน่ ๆ ระหว่างการด�ำเนินกิจกรรม เช่น การจ้างแรงงาน
ในการท�ำงานมีการบริโภคอาหาร และเครือ่ งดืม่ ระหว่างการท�ำงาน
ส่งผลให้เกิดสิง่ ปฏิกลู ขยะ จากอาหารและเครือ่ งดืม่ รวมทัง้ เศษซาก
อุปกรณ์ที่ช�ำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการ
ประเมินปริมาณน�ำ้ ทิง้ และปริมาณมลพิษจากกิจกรรมการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้ำ ของกรมควบคุมมลพิษที่ว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ น�้ำในบ่อ
เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษเนื่องจากน�้ำที่ระบายออกจากบ่อระหว่าง
การเพาะเลี้ยง และช่วงจับสัตว์น�้ำ มีของเสียที่เกิดจากการขับถ่าย
ของปลา เศษอาหารที่ตกค้าง และตะกอนดินที่ปนเปื้อนมากับน�้ำ
(กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ซึ่งส่งกระทบต่อปลาในบ่อซึ่งอาจจะ
ท�ำให้ปลาติดโรคหรือตายได้ และสอดคล้องกับแนวทางการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ด้านการใช้ทรัพยากรน�ำ้ พลังงานเชือ้ เพลิงและพลังงานไฟฟ้า ก่อให้
เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากระหัดและการใช้ไฟฟ้าของ
เครื่องสูบน�้ำ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2561) และ
ผลกระทบจากกการใส่ปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดของดิน การใส่
ปูนมากเกินไปหรือใส่ปนู แล้วปลูกพืชทันที อาจจะเกิดผลเสียกับพืชที่
ปลูกคือ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง pH ในดินอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือเมล็ดพืช ที่ก�ำลังงอก
ท�ำให้ระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินลดลง และเกิดสาร
ประกอบแคลเซียมฟอสเฟตที่ละลายน�้ำยาก ท�ำให้ระดับธาตุเหล็ก
แมงกานีส ในดินลดต�่ำลงมากจนเกินไป หากเกษตรกรไม่มีความรู้
ด้านปริมาณที่เหมาะสมอาจส่งผลต่อให้ค่า pH ในดินเปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โดยของพื ช (เกษม
จันทรุจิรากร, 2527)

พรรณราย พูนผล, วิสาขา ภู่จินดา

114 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564
ตารางที่ 2  การคาดการณ์ผลตอบแทนจาการเพาะเลี้ยงปลาสลิดหลังน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปฏิบัติ
ปริมาณ/รอบ

หน่วย

1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปฎิบัติ
- ผลผลิตปลาสลิด

(188-333)
252.87±27.77

กิโลกรัม

10

กิโลกรัม

- ปลาพลอยได้จากการเพาะเลี้ยง เช่น
ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาหมอ

ราคา
(ต่อหน่วย/บาท)

รวม
(บาท/รอบ)

(50-75)
51.02±2.95

12,901.43

50

500

รวม

13,401.43

พพ
รรณ
ี

รายการผลตอบแทน

- ลดต้นทุนทางด้านกิจกรรมการเพาะเลี้ยง และกิจกรรมการเตรียมบ่อจากการปรับเปลี่ยนอาหาร

รำไ

- ลดต้นทุนทางด้านการจัดซื้อพันธุ์ปลาแต่ละรอบและแก้ปัญหาการส�ำหรับเกษตรกรบางรายที่เพาะพ่อแม่พันธุ์
- ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านน�้ำมันเนื่องจากมีการใช้น�ำมันที่มีราคาที่ถูกลง

2. ผลประโยชน์ทางสังคมจากการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปฏิบัติ

- เกิดการจ้างงานในกระบวนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(0-1)
0.99±0.11

คน

(0-400)
395.15±43.90

395.15

คน

(400-400)
400±0.00

412.00

ชภัฏ

- เกิดการจ้างงานในกระบวนการเลี้ยง
(ค่าแรงงานตัดหญ้า)

(0.32-1.64)
1.03±0.22

- เกิดจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้หรือพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ

ลัยร
า

- การรวมกลุ่มเกษตรในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเพื่อพัฒนาแนวทางการเพาะเลี้ยง
เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงใหม่ ๆ
- น�ำศักยภาพ และความรู้จากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์มาให้สามารถสื่อสารหรือเป็นวิทยากรเพื่อกระจายความรู้ให้กับผู้อื่น
หรือชุมชนข้างเคียง
- เกิดการช่วยเหลือกันในเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในการแลกเปลี่ยนพันธุ์ปลาระหว่างบ่อ

ิทยา

- เนื่องจากไบโอดีเซลผลิตจากพืชผลทางการเกษตร เช่น น�้ำมันปาล์ม สบู่ด�ำ จึงช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ที่ปลูกพืชตระกูลนี้ สร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน�้ำมัน (ท�ำให้ราคาสูงขึ้น)
- เพิ่มรายได้ให้กับผู้ลงทุนขายอาหารสมทบชนิดเม็ดลอยน�้ำ
- การผลิตและใช้ประโยชน์จากไบโอดีเซล สามารถช่วยลดการน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากต่างประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคง
ด้านพลังงานมากขึ้น และสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานภายในประเทศ
3. ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปฏิบัติ

มห
าว

- ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากการเพาะเลี้ยงได้ถึงร้อยละ 18.55
- ลดการเน่าเสียของน�้ำในบ่อจากการใช้อาหารชนิดเม็ดลอยน�้ำ ลดการใช้ทรัพยากรน�้ำจากแหล่งน�้ำสาธารณะ
- คงคุณภาพทั้งในด้านพันธุกรรม ลักษณะและเอกลักษณ์ของปลาสลิดอ�ำเภอบางบ่อ
- การใช้น�ำมันไบโอดีเซลไม่มีก�ำมะถัน (So2) จึงท�ำให้ไม่ก่อให้เกิดฝนกรด ลดการเกิดฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
การสันดาปของเครื่องยนต์ได้ และยังสามารถลดการเกิดควันด�ำได้ถึงร้อยละ 50
รวมผลตอบแทนทั้งหมดในการเพาะเลี้ยงปลาสลิด 14,208.58 (บาท/รอบการเลี้ยง)

พรรณราย พูนผล, วิสาขา ภู่จินดา
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ภาพ ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด
ภาพ
ผลตอบแทนทางสั
ง
คมจากการเพาะเลี
้ยงปลาสลิ
ดกอนและคาดการณ
หลังการเพาะเลี
Farmer
ก่อนและคาดการณ์
งการเพาะเลี
้ยงแบบ
Smart
Farmer
ภาพ ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี
้ยงปลาสลิ
ดหกลัอนและคาดการณ
หลังการเพาะเลี
้ยงแบบ้ยงแบบ
SmartSmart
Farmer
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การน�ำแนวทาง
Smart Farmer
มาประยุ
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งคม
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Farmer
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ตารางที่ 3 ผลตอบแทนทางสังคมและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด
ก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer
หมายเหตุ

รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบกึ่งพัฒนา ก่อนการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปรับใช้
การใช้น�ำมัน Diesel

1.90

2.038

รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบกึ่งพัฒนา

รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบกึ่งพัฒนา หลังการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปรับใช้
2.43

1.672*

การใช้น�้ำมัน Biodiesel 20 (B20)

2.43

1.660*

การใช้น�้ำมัน Biodiesel 100 (B100)

2.39

1.516*

ราคาน�้ำมันเฉลี่ย 17.79 บาท/ลิตร
ราคาน�้ำมันเฉลี่ย 17.54 บาท/ลิตร

ราคาน�้ำมันเฉลี่ย 20.58 บาท/ลิตร**

รำไ

การใช้น�้ำมัน Biodiesel 10 (B10)

ชภัฏ

หมายเหตุ *การค�ำนวณ อ้างอิงค่า Emission Factor Emission factors of biodiesel combustion in industrial boiler:
A comparison to fossil fuel, 2013 **ราคาน�้ำมัน B 100 ลิตรละ 20.58 บาท อ้างอิงจาก ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและ
การเงิน (CEIC),Thailand Reference Price Biodesel (B100), 2018

สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

2.43 บ่งชี้ได้ว่าการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้จะ
การประเมินวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ของกิจกรรมการเพาะ สามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด
เลีย้ งปลาสลิด อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาครัง้ นี้ สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 27.89 ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
พบว่า รูปแบบการเพาะเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาได้มีการเปลี่ยนแปลง รุ้งตะวัน สินธุ์ลือนาม (2558) ที่พบว่า เกษตรกรที่มีพื้นที่ในการ
ไปจากอดีต แต่ยังคงมีความสอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงแบบในนา ผลิตน้อยหรือฟาร์มขนาดเล็กกว่าจะประสบปัญหาการขาดทุน
ดัง้ เดิม และการเพาะเลีย้ งแบบในนาสมัยใหม่ โดยขัน้ ตอนการเพาะเลีย้ ง ดังนั้นเกษตรกรต้องมีการปรับปัจจัยด้านต้นทุน กรรมวิธีในการ
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ การเตรียมบ่อ การเพาะเลีย้ ง เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับขนาดฟาร์มของตน ได้เสนอแนะแนว
และการเก็บเกีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับรูปแบบการเพาะเลีย้ งจากงานวิจยั ทางการน�ำความรู้ด้านการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น�้ำ และ
การเปรียบเทียบต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบดั้งเดิมและ กระบวนการการคัดเลือกปล่อยพ่อแม่พันธุ์ และการผสมพันธุ์ปลา
แบบสมัยใหม่ (กัณฐิมา รัตนติกุล, 2530) โดยรูปแบบการเพาะเลี้ยง ที่มีความส�ำคัญในการเพาะเลี้ยงและเป็นการวางแผนการด�ำรง
แบบกึง่ พัฒนาได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปจากอดีต โดยจุดทีแ่ ตกต่างกัน รักษาสายพันธุ์ที่เหมาะสมโดยควบคุมการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดี
คือ เรือ่ งของการให้อาหารสมทบ โดยรูปแบบดัง้ เดิมจะให้อาหารสบทบ จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ดีที่มีคุณภาพทั้งในด้านพันธุกรรมและ
เช่น ปลาป่นอัดน�้ำมัน กากถั่วลิสง น�้ำมันปลาสลิด ร�ำละเอียด แป้ง ลักษณะได้ทำ� ให้คงเอกลักษณ์ของปลาสลิดอ�ำเภอบางบ่อ ซึง่ ตรงกับ
หรือปลายข้าวต้มเพียงอย่างเดียว แต่รูปแบบกึ่งพัฒนาได้มีการให้ งานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้ำ การจัดการพ่อ
อาหารเม็ดร่วมด้วย ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก แม่พันธุ์ (broodstock management) เป็นกระบวนการที่มี
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสลิด และการประเมินการปลดปล่อย ความส�ำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำคือ การวางแผนการผสมพันธุ์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ และการด�ำรงรักษาสายพันธุท์ เี่ หมาะสม โดยทัว่ ไปผูเ้ พาะพันธุส์ ตั ว์นำ้�
กิจกรรมการเพาะเลีย้ งปลาสลิดก่อนและคาดการณ์การน�ำแนวทาง ส่วนใหญ่ มักด�ำเนินการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้นำ� ความรูท้ างพันธุศาสตร์
SmartFarmer มาพัฒนาการเพาะเลี้ยง พบว่า ผลตอบแทนทาง มาช่วยในการจัดด้านการผสมเลือดชิด ซึง่ จะส่งผลให้เกิดความถดถอย
สังคมจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสลิด มีค่าเท่ากับ 1.90 และ ทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ และไม่สามารถรักษาคุณลักษณะ
ผลตอบแทนทางสังคมจากกิจกรรมการเพาะเลีย้ งปลาสลิดคาดการณ์ ของสายพันธุ์โดยเฉพาะลักษณะทางเศรษฐกิจไว้ได้ (กองวิจัยและ
หลังน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม พั ฒ นาพั น ธุ ก รรมสั ต ว์ น�้ ำ , 2557) และจากการศึ ก ษาปริ ม าณ
รายได้จากผลผลิตส่วนเกินจากการเพาะเลี้ยง พบว่า มีค่าเท่ากับ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทัง้ กระบวนการการเพาะเลีย้ ง

พรรณราย พูนผล, วิสาขา ภู่จินดา
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ข้ อ มู ล ผลตอบแทนทางสั ง คมของการเพาะเลี้ ย งปลาสลิ ด และ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยงมาประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และทดลองน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปรับใช้ในการเพาะเลีย้ ง
ปลาสลิดในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรเห็นถึงผลตอบแทนเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งประเมินและทบทวนข้อจ�ำกัดเพื่อ
การพัฒนาต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง
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ชภัฏ

ปลาสลิดก่อนการน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปฏิบัติ พบว่า
มีปริมาณเฉลีย่ 2.038 KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลิต และการคาดการณ์
หลังน�ำแนวทาง Smart Farmer มาปฏิบตั โิ ดยการปรับเปลีย่ นพลังงาน
และเชื้อเพลิงที่ใช้จากการใช้น�้ำมันดีเซล สู่การใช้น�้ำมันไบโอดีเซล
B20 พบว่า ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดการเพาะ
เลี้ยงหลังการปรับเปลี่ยนเฉลี่ย 1.660 KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลิต
ซึง่ ลดลงถึงร้อยละ 18.55 ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารเสนอแนะเรือ่ งการปรับเปลีย่ น
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยการใช้
อาหารเม็ดชนิดลอยน�้ำแทนการให้อาหารสมทบแบบจมน�้ำ เพื่อลด
การเกิดน�ำ้ เน่าเสียภายในบ่อ และเพือ่ การควบคุมการให้อาหารทีง่ า่ ยขึน้
ซึ่งสอดคล้องกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดได้มี
การศึกษาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแช่แข็ง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ จังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑ์ปลาสลิด
แช่แข็ง (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด, 2560) พบว่า
ขัน้ ตอนทีม่ กี ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ คือ กระบวนการ
เพาะเลี้ยงปลาสลิด มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 99
จากกิจกรรมทัง้ หมด กรมประมง (กองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้ำจืด, ม.ป.ป) ได้แนะน�ำแนวทางให้กลุ่มเกษตรกรลดปริมาณ
การให้อาหารให้เหมาะสมกับขนาดปลาในแต่ละช่วงอายุ ซึง่ หลังจาก
ทีเ่ กษตรกรได้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ลดลงไปได้ถึงร้อยละ 16 จากกระบวนการเพาะเลี้ยงทั้งหมด
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1. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
คือ ต้นทุนทางด้านการเพาะเลี้ยงโดยต้นทุนหลักในการเพาะเลี้ยง
ปลาสลิดคือ ต้นทุนค่าพันธุ์ปลา อาหาร และแรงงาน ดังนั้นควร
ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการลดต้นทุน โดยการประยุกต์ใช้
แนวทาง Smart Farmer อาทิเช่น การท�ำบัญชี การบันทึกข้อมูล
ผลผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ�ำหน่าย และน�ำข้อมูลเหล่านั้นมา
ประกอบการตัดสินใจและการแก้ปญั หา พร้อมทัง้ การหาความรูเ้ พิม่ เติม
และการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย
การควบคุมปริมาณอาหารและการปรับเปลี่ยนชนิดอาหารเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลเสียต่อน�้ำ สามารถลดทรัพยากรน�้ำที่ใช้ในการเติม
เข้าบ่อ และการเปลี่ยนมาใช้น�้ำมันไบโอดีเซล ที่ช่วยลดปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำข้อมูล ปัจจัยด้าน
ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ทรัพยากรที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงใน
แต่ละขัน้ ตอน และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนไปประยุกต์
ใช้ในการวางแผนก�ำหนดนโยบายหรือการแก้ปัญหาประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ตามนโยบายการขับ
เคลื่อนเกษตรกรไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer สามารถน�ำ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ในสังคมเมือง 2) การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง 3) แนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง พื้นที่ที่ศึกษา
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key informants) เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และใช้เทคนิค
การบอกต่อ (snowball technique) ได้แก่ ชาวสวนผลไม้ทั่วไป จ�ำนวน 20 คน ชาวสวนผลไม้ที่ประสบความส�ำเร็จ จ�ำนวน 13 คน และ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จ�ำนวน 10 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้าง การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ในสังคมเมือง จ�ำนวนพื้นที่การท�ำสวนผลไม้ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จาก
การท�ำเกษตรกรรม ไปท�ำธุรกิจบ้านจัดสรรแทน ส่งผลให้ชาวสวนผลไม้ลดน้อยลง สภาพครอบครัว อยู่ร่วมกัน อาศัยในชุมชนมากว่า 30 ปี
การศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี ยึดหลักความพอเพียง ประหยัด การแต่งกายเรียบง่าย ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีรายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว การคมนาคมในสวนใช้เรือ มีการขุดบ่อน�้ำไว้ใช้ มีความสุขในการท�ำสวน มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ผลผลิตน้อย
ไม่พอจ�ำหน่าย และขาดการบริหารจัดการที่ดี
2. การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง มาจากบรรพบุรุษ ครู ภูมิปัญญา เป็นการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความพร้อม จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้
สมาชิกครอบครัวช่วยกันท�ำงาน ครอบครัวอยู่ร่วมกัน มีรายได้มั่นคง มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาจัดการด้านตลาด และการประชาสัมพันธ์
มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ มีการปลูกผลไม้ในเข่ง เพื่อ
แก้ปัญหาน�้ำท่วม และเพิ่มมูลค่าท�ำให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้น และจ�ำหน่ายกิ่งพันธุ์เพื่อเพิ่มรายได้
3. แนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง ควรส่งเสริม 4 ด้าน ดังนี้
การพัฒนาคน : ตระหนักและเห็นคุณค่า จริงใจต่อผู้บริโภค มีจิตบริการ การใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ผสมผสานกัน
การท�ำงานร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สืบทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้จากครอบครัว สถานศึกษา สื่อ ตามความสนใจ
และจัดอบรมความรู้และศึกษาดูงาน
การพัฒนาสังคม : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อที่หลากหลาย สร้างความน่าเชื่อถือในสินค้า
สร้างคุณค่าผลผลิต แหล่งเรียนรู้ และอัตลักษณ์ชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจ : สร้างรายได้เพิ่ม สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเครือข่ายการตลาด วิถีชีวิตพอเพียง และปลูกพืชแบบผสมผสาน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว ขุดบ่อน�้ำไว้ใช้ ท�ำปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข สุขภาพดี ปลอดภัย บริโภคผักปลอดสารพิษ อนุรักษ์พันธุ์ส้มบางมดและทุเรียนนนท์ให้คงอยู่คู่ชุมชน
และส่งเสริมการปลูกส้มในเข่ง
ค�ำส�ำคัญ : การสืบทอด, วิถีชีวิต, ชาวสวนผลไม้, การพัฒนาที่ยั่งยืน
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The purposes of this research were to study; 1) fruit gardeners’ life styles in urban society, 2) the succession
of fruit gardeners’ life styles for sustainable development in urban society. 3) guidelines for fruit gardeners’ life styles
for sustainable development in urban society. The informant’s were from 2 areas: Bangkok, and Nonthaburi.
The key informants were selected by purposive selection, using the snowball technique, composed of 20 general
fruit gardeners, 13 successful fruit gardeners and 10 stakeholders. The instrument used was structure-interview.
The data analysis was content analysis. The research findings were;
1. The life styles of fruit gardener in urban society: the fruit gardens area decreased, due to changes in the
area from farming to business housing estates. resulting in reduced fruit gardeners. Families who lived together in the
community for over 30 years. Education was at undergraduate level; life style adhered with sufficiency economy,
saving, simple dress, integrated plant, income for themselves and their families, transportation in garden using boats,
digging well for water. Happiness in farming with in a natural environment. Products decrease resulting in not
enough distribution. And lack of good management.
2. The succession of the gardeners’ life styles for sustainable development in urban society are from
ancestors, local wisdom, informal learning, self-learning based on interests, and readiness by studying from other
people, experience, society, environment, media and learning resources. Family members work together,
Families live together. They have a stable income, with the use of technology for marketing and public
relations management. There is mutual learning between the old and the new generation. They help protect
the environment, and promote livable communities. Fruit is planted in baskets to solve the flooding problem
and to increase value, causing the gardeners to have more income and sell seions to increase income.
3. The transmission guidelines of fruit gardeners’ life styles for sustainable development in urban,
consisted of 4 aspects as follow :
Human development : awareness and value, sincere to the consumer, service mind, using a combination
of traditional and new technique, working together, developing local curricula, transferring knowledge to new
generations through family learning, media-based interests, organizing knowledge training and study trips.
Social development : To create a network to exchange knowledge, publicize information through various
media, build trust in products, create value for products, learning resources, and community identity.
Economic development : creating added value, creating a marketing network, sufficiency lifestyle,
intergrated plants and additional income.
Environment development : create ecotourism, greens areas, dig wells for use, make bio-fertilizer from
waste materials, promote quality of life, happiness, good health, safe consumption of non-toxic vegetables,
conservation of Bang Mod orange and Nonthaburi Durian varieties to remain within the community, Promote the
planting of oranges in baskets to solve the flooding problem.
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ส้มบางมดถือว่าเป็นส้มเขียวหวานที่คนไทยทุกคนรู้จักดีและเป็น
การพัฒนาของประเทศไทยทีผ่ า่ นมามีการเปลีย่ นแปลง ที่นิยมบริโภคกันทั่วไป นั่นเป็นเพราะรสชาติที่ดีและมีคุณสมบัติ
ทางเศรษฐกิจและสังคม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิเศษกว่าส้มเขียวหวานจากทีอ่ นื่ ๆ แต่ตอ่ มาการปลูกส้มเขียวหวาน
ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7 มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม ในย่านบางมดได้มีจ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาของ
เป็นหลัก มีการเปลีย่ นแปลงจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรม วาสนา มานิช และคณะ (2552 : 2) พบว่า พื้นที่สวนส้มบางมด
เน้นพัฒนาทางวัตถุนิยม บริโภคนิยม ทุนนิยม การพัฒนาขาด ลดน้อยลง เพราะเกิดจากปัญหาชาวสวนมีแนวคิดที่จะขายที่ดิน
ความสมดุ ล เศรษฐกิ จ ดี สั ง คมมี ป ั ญ หา การพั ฒ นาไม่ ยั่ ง ยื น ให้กับนายทุน ปัญหาน�้ำเสียจากหมู่บ้านจัดสรรและโรงงาน รายได้
ประชาชนภาคเกษตรกรรมมีรายได้ตำ�่ ภาคอุตสาหกรรมมีรายได้สงู จากการท�ำสวนไม่เพียงพอต่อภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ
สิง่ แวดล้อมถูกท�ำลาย ประชาชนมีหนีส้ นิ เพิม่ มากขึน้ ภาคเกษตรกรรม คนวั ย แรงงานและหนุ ่ ม สาวไม่ ส นใจท� ำ สวน ดิ น เสื่ อ มคุ ณ ภาพ
เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ เนือ่ งจากประชากรส่วนใหญ่ เนือ่ งจากขาดการบ�ำรุงดินและใช้ปยุ๋ เคมีมานาน ปัญหาแมลงศัตรูพชื
ประกอบอาชีพเกษตร ดังนั้น แผนการพัฒนาประเทศที่ส�ำคัญ ระบาดเนื่องจากการสารเคมีไม่เหมาะสม และการไม่ใช้สารเคมี
ในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ต้นส้มเป็นโรคกรีนนิ่ง ต้นโทรม เมื่อเริ่มให้ติดลูก ผลส้มมีขนาดเล็ก
(พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางและยึดหลัก และยืนต้นตายเพราะเชื้อโรคติดมากับกิ่งพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุน
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการการพัฒนา และชาวสวนขาดการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต ซึง่ สวนส้มบางมด
ในทุกมิตอิ ย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมคิ มุ้ กัน ถู ก แวดล้ อ มด้ ว ยสภาพชุ ม ชนที่ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น ชุ ม ชนเมื อ ง
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับ (โชคธ�ำรงค์ จงจอหอ, 2549 : 3) และพื้นที่นนทบุรีก็ประสบปัญหา
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ประสบปัญหาการขยายตัวของสังคมเมือง
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับ ที่ดินมีราคาแพงและขาดการสานต่อจากรุ่นไปสู่รุ่น ประกอบกับ
ทุกคนในสังคม ได้ด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่าง พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัย
สมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโต บ่อยครั้งและปลายปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ นํ้าท่วม
อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่ง สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทุเรียน ประมาณ 2,941.75 ไร่ ทําให้ต้นทุเรียน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี ยืนต้นตายเป็นจํานวนมาก เป็นเหตุให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน
และวัฒนธรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ บางส่วนขายที่ดินและเลิกปลูกทุเรียน เพราะระยะเวลาที่ทุเรียน
สังคมแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, 2559 : 4)
จะให้ผลผลิตนั้นยาวนาน ประมาณ 5-8 ปี ถึงจะให้ผลผลิต จึงเป็น
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เป็นไปอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจาก อีกสาเหตุหนึง่ ทีเ่ กษตรกรหันไปปลูกไม้ผลชนิดอืน่ ทีใ่ ห้ผลผลิตเร็วกว่า
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดูแลรักษาง่ายกว่าการปลูกทุเรียน ถึงแม้ราคาทุเรียนจะมีราคาสูง
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เกิดสังคมเมืองเพิ่มขึ้น สังคม ก็มิได้เป็นแรงจูงใจ ให้มีการปลูกเพิ่มขึ้นเท่าที่ควร เพราะการปลูก
ที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก เป็นศูนย์กลางของ ทุเรียนนัน้ ไม่ยากแต่การบาํ รุงดูแลรักษานัน้ ยากยิง่ กว่า ประกอบกับ
ความเจริญต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพ การสูญเสียของระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งความหลากหลายทาง
หลากหลาย ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบ พันธุกรรมพืชของจังหวัดนนทบุรี ที่ลดน้อยลงไปทุกขณะ เพราะ
แบบแผน มีการแบ่งหน้าที่กันท�ำงานอย่างชัดเจน คนส่วนใหญ่ให้ สังคมเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่เพาะปลูกกลายเป็นที่อยู่
ความส�ำคัญกับวัตถุนิยม และความทันสมัยแบบตะวันตก ท�ำให้ อาศัย ชุมชน หมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน เนื่องจากพื้นที่ปลูก
ไม่ค่อยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันมีน้อย ทุเรียนในจังหวัดนนทบุรไี ด้ลดลงไปมากจากหลายสาเหตุ ดังกล่าวแล้ว
เพราะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอยู่รอบตัว (อาชัญญา รัตนอุบล, ตลอดจนเกษตรกรไม่ใส่ใจบํารุงดูแลรักษาสวนทุเรียนให้มีคุณภาพ
2559 : 63) ในสังคมเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากเป็น นอกจากนี้สภาพของสวนยังเป็นสวนเก่า ต้นทุเรียนมีอายุมาก
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีแล้วยังเป็น ประมาณ 30 -50 ปี จึงให้ผลผลิตน้อยลง เกษตรกรปล่อยปละละเลย
แหล่งเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณ โดยเฉพาะ สภาพสวนทรุดโทรม ต้นทุเรียน ลําต้นสูงใหญ่ มีกิ่งก้านและใบน้อย
พื้นที่ย่านบางมด ที่มีทั้งสวนผลไม้แบบยกร่อง สวนผักพื้นบ้าน ยากแก่การบํารุงดูแลรักษา รวมทั้งปัญหาจากศัตรูพืช โรค แมลง
และมีการท�ำประมงน�้ำกร่อย แหล่งปลูกส้มเขียวหวานดั้งเดิมของ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับ (ฝ่ายพัฒนาสังคม
ประเทศไทยที่ ป ลู ก ในแถบนี้ เรี ย กว่ า “ส้ ม บางมด” ซึ่ ง ในอดี ต กองส่งเสริมคุณภาพชีวติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร,ี 2554)

จุฑาภรณ์ อยู่ทิม, จันทร์ชลี มาพุทธ, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี

122 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

พพ
รรณ
ี

2. นนทบุรี จ�ำนวน 6 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง
และอ�ำเภอไทรน้อย ผูว้ จิ ยั เลือกการสุม่ แบบง่าย (simple sampling)
จ�ำนวน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย และ
อ�ำเภอปากเกร็ด

ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ

รำไ

ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key informants) โดยการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่
1. ชาวสวนทั่วไปที่ประกอบอาชีพท�ำสวนส้ม และ
ทุเรียนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน
20 คน
2. ชาวสวนผลไม้ทปี่ ระสบความส�ำเร็จในการประกอบ
อาชีพท�ำสวนผลไม้พนื้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และพืน้ ทีน่ นทบุรี จ�ำนวน
13 คน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จ�ำนวน 6 คน นักวิชาการเกษตร
จ�ำนวน 2 คน เจ้าพนักงานการเกษตร จ�ำนวน 1 คน และนักวิชาการ
จ�ำนวน 1 คน

ชภัฏ

แนวคิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในสังคมเมือง เข้ามามีบทบาท
ในสังคมโลก องค์การสหประชาชาติให้ทุกประเทศทั่วโลกหันมาสนใจ
เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและการบริการ
ด้านสุขภาพ เสริมสร้างจิตส�ำนึก เพื่อกระตุ้นให้ประชากรทั่วโลก
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
และร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2546 : 27 ) การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน จะต้องพิจารณาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความยั่งยืนของระบบนิเวศไปพร้อม ๆ กัน (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548 : 4)
ดังนั้น เพื่อให้ส้มบางมด และทุเรียนเมืองนนท์ ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่
มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยังคงมีอยู่
ยั่งยืนต่อไป ในท่ามกลางสภาพสังคมเมืองปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ควร
ได้รับการสืบทอดในคนรุ่นหลังได้สืบทอดวิถีชีวิตการท�ำสวนผลไม้
ให้เกิดความยั่งยืน
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงตระหนักและ
สนใจที่จะศึกษาวิจัยการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตของชาวสวน
ผลไม้ในสังคมเมือง เพือ่ ศึกษาการสืบทอดวิถชี วี ติ ของชาวสวนผลไม้
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในสังคมเมือง และศึกษาแนวทางการสืบทอด
วิถชี วี ติ ของชาวสวนผลไม้เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในสังคมเมือง ซึง่ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนให้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ อาชีพ
ท�ำสวนผลไม้ในสังคมเมืองให้คงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างสมดุล

เมือง

1. สภาพวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
2. การสืบทอด
3. การพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคน
การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลัยร
า

วัตถุประสงค์การวิจัย

ขอบเขตเนื้อหา

1. เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ในสังคม

ิทยา

2. เพื่อศึกษาการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวน
ผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง

ขอบเขตพื้นที่

มห
าว

พื้นที่ที่ศึกษา จ�ำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 8 เขต ได้แก่ จอมทอง
ทุ่งครุ บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ บางบอน ภาษีเจริญ บางแค
และหนองแขม ผู้วิจัยเลือกการสุ่มแบบง่าย (simple sampling)
จ�ำนวน 3 เขต ได้แก่ ทุ่งครุ จอมทอง และบางขุนเทียน
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ขอบเขตระยะเวลา

ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์
2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ทราบสภาพวิถชี วี ติ ของชาวสวนผลไม้ในสังคมเมือง
เพือ่ น�ำสภาพวิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นปัญหาของชาวสวนในปัจจุบนั ไปสูก่ ารแก้ไข
ปัญหาต่อไป
2. ได้ทราบการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในสังคมเมือง ทีแ่ สดงถึงศักยภาพของคนในชุมชน
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด ซึ่งสามารถน�ำไปใช้
เป็นเครื่องมือของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
3. ได้ทราบแนวทางการสืบทอดวิถชี วี ติ ของชาวสวนผลไม้
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในสังคมเมือง เพือ่ ให้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนา น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด
เกีย่ วกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน แนวคิดเกีย่ วกับวิถชี ีวติ แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีโครงสร้างหน้าทีน่ ยิ ม ทฤษฎีความทันสมัย
จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (พระธรรมปิฎก, 2551, สัญญา

สัญญาวิวัฒน์, 2551, ทิศนา แขมมณี, 2558, ปรียานุช พิบูลสราวุธ,
2550, พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556, พรทิพย์ อันทิวโรทัย, 2545,
Stephen Mores, 2010 & Russel K. Schutt, 2004) ก�ำหนด
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

พพ
รรณ
ี

กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบด้วย
1. พัฒนาคน
2. พัฒนาสังคม
3. พัฒนาเศรษฐกิจ
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม

รำไ

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม
4. ทฤษฎีความทันสมัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

10. ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (data
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative triangulation) (Creswell, 2007, สุภางค์ จันทวานิช, 2561:
129-131) เพื่ อ พิ สู จ น์ ว ่ า ข้ อ มู ล ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ มานั้ น ถู ก ต้ องหรือไม่
Research) ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
		
วิธีตรวจสอบคือ การสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะพิจารณา
1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure ในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล
interview) จ�ำนวน 3 ฉบับ
3. น�ำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ผลการวิจัย
ตรวจสอบ และหาค่าความสอดคล้องและปรับแก้ไขให้มคี วามสมบูรณ์
ผลการวิจัยพบว่า
ครอบคลุมตอบประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นได้
1. สภาพวิ ถี ชี วิ ต ของชาวสวนผลไม้ ใ นสั ง คมเมื อ ง
4. ประสานผู้เกี่ยวข้อง นัดหมายวัน เวลาและสถานที่ จ�ำนวนพื้นที่การท�ำสวนผลไม้ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview)
พื้นที่จากการท�ำเกษตรกรรม ไปท�ำธุรกิจบ้านจัดสรรแทน ส่งผลให้
5. ประสานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชาวสวนผลไม้ลดน้อยลง สภาพครอบครัว อยูร่ ว่ มกัน อาศัยในชุมชน
ออกหนังสือในการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูล
มากว่า 30 ปี การศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี ยึดหลักความพอเพียง
6. เตรี ย มอุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง ประหยัด การแต่งกายเรียบง่าย ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีรายได้
กล้องถ่ายภาพ สมุดบันทึก
เลี้ยงตนเองและครอบครัว การคมนาคมในสวนใช้เรือ มีการขุด
7. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัย ติดต่อ บ่อน�ำ้ ไว้ใช้ มีความสุขในการท�ำสวน มีสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติ
ประสาน นั ด หมาย วั น เวลา เพื่ อ สั ม ภาษณ์ ท� ำ ความรู ้ จั ก ผลผลิตน้อยไม่พอจ�ำหน่าย และขาดการบริหารจัดการที่ดี
สร้างสัมพันธภาพ (rapport) ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ผู้วิจัยขออนุญาต
2. การสืบทอดวิถชี วี ติ ของชาวสวนผลไม้เพือ่ การพัฒนา
บันทึกข้อมูล เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินยอมเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยได้ค�ำนึงถึง ทีย่ งั่ ยืนในสังคมเมือง มาจาก บรรพบุรษุ ครู ภูมปิ ญ
ั ญา เป็นการเรียนรู้
จรรยาบรรณและจริยธรรมของนักวิจัย การพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ ตามอัธยาศัย มีการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความสนใจ ความพร้อมจาก
ข้อมูล โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งมี บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้
การสัมภาษณ์ บันทึกเสียง และถ่ายภาพ รวมทั้งการจดบันทึกใน สมาชิกครอบครัวช่วยกันท�ำงาน ครอบครัวอยู่ร่วมกัน มีรายได้มั่นคง
ขณะสัมภาษณ์
มีการใช้สอื่ เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์
8. ผู้วิจัยได้ก�ำหนดรหัส แทนชื่อผู้ให้ข้อมูล เพื่อแสดง มีการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างคนรุน่ เก่าและคนรุน่ ใหม่ ช่วยกันอนุรกั ษ์
ที่มาของแหล่งข้อมูลแทนชื่อผู้ให้ข้อมูล
สิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนน่ า อยู ่ มี ก ารปลู ก ผลไม้ ใ นเข่ ง
9. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่อแก้ปัญหาน�้ำท่วม และเพิ่มมูลค่าท�ำให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และจ�ำหน่ายกิ่งพันธุ์เพื่อเพิ่มรายได้
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รำไ
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ปัญหาน�้ำท่วม และเพิ่มมูลค่าท�ำให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้น และ
จ�ำหน่ายกิง่ พันธุเ์ พือ่ เพิม่ รายได้ สอดคล้องกับ สิทธิชยั ละมัย (2550)
ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์แนวคิดการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
ศึกษาเพื่อให้ชุมชนช่วยตนเอง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการศึกษา การใช้เครือข่ายการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับชุมชน การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนในชุมชน
การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
การเข้าถึงการศึกษาทุกคนโดยไม่จ�ำกัดวิธีการ การจัดการศึกษา
ที่สนองต่อความต้องการของบุคคลและชุมชน และการใช้ชุมชน
เป็นฐานในการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับ ชาคริต อาชวอ�ำรุง
(2554) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ
มนุษย์ตอ้ งมีการเรียนรู้ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกันอย่างเกือ้ กูลของบุคคล
สังคมและธรรมชาติ จึงจะเกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การเรียนรูเ้ กิดจาก
การรับประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัส แล้วใช้ประสบการณ์นั้น
เป็นข้อมูลในการพัฒนาชีวิตในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีปัจจัยหลายประการ
ที่น�ำไปสู่การเรียนรู้ ด้านผู้จัดการศึกษา ให้แนวทางส�ำหรับผู้จัดการ
สรุปและอภิปรายผล
1. สภาพวิ ถี ชี วิ ต ของชาวสวนผลไม้ ใ นสั ง คมเมื อ ง ศึกษา 5 กลุม่ คือ พ่อแม่ ครูอาจารย์ รัฐและสังคม สถาบันการศึกษา
จ�ำนวนพื้นที่การท�ำสวนผลไม้ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง และสื่ อ มวลชน ด้ า นกระบวนการจั ด ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาฉั น ทะ
พื้นที่จากการท�ำเกษตรกรรม ไปท�ำธุรกิจบ้านจัดสรรแทน ส่งผลให้ ฝึ ก การคิ ด โดยเฉพาะจากปั ญ หาและสิ่ ง ที่ พ บในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
ชาวสวนผลไม้ลดน้อยลง สภาพครอบครัวอยูร่ ว่ มกัน อาศัยในชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ ฝึกระเบียบวินัย และสอนให้เกิด
มากว่า 30 ปี การศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี ยึดหลักความพอเพียง ความรักธรรมชาติ สอดคล้องกับ พจนา เอื้องไพบูลย์ (2546) ศึกษา
ประหยัด การแต่งกายเรียบง่าย ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีรายได้เลีย้ ง เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูใ้ นชุมชนเพือ่ การพัฒนา
ตนเองและครอบครัว การคมนาคมในสวนใช้เรือ มีการขุดบ่อน�ำ้ ไว้ใช้ ที่ยั่งยืน : การศึกษาแบบพหุกรณี ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
มีความสุขในการท�ำสวน มีสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติ สอดคล้อง เรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมถึงกิจกรรมการ
กับ พรทิพย์ อันทิวโรทัย (2545) ศึกษาเรื่อง บทบาทการศึกษาใน เรียนรู้หลายลักษณะร่วมกัน ที่ท�ำให้ศักยภาพของชุมชนเพิ่มขึ้น
การสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรม ได้แก่ การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน การสนทนา พบปะ
ั ญา
ชาวสวนฝัง่ ธนบุรี ผลการวิจยั พบว่า ชาวสวนมีความเป็นอยูท่ เี่ รียบง่าย หารือและประชุม การสังเกตผลของกิจกรรม การถ่ายทอดภูมปิ ญ
ยึดถือ แบบแผนประพฤติ มีระบบเครือญาติที่แน่นแฟ้น เอื้อเฟื้อ ของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรมและดูงานในพืน้ ทีจ่ ริง การเรียนรู้
อาทรต่อกัน เลื่อมใสในพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ผ่านสื่อต่าง ๆ และการเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ของชุมชน
3. แนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อ
ในรอบปี สัง่ สมภูมปิ ญ
ั ญาสืบทอดกันมา การท�ำสวนมีลกั ษณะเฉพาะ
คือ ยกร่อง และท�ำสวนผสม มีทั้งสวนไม้ผล สวนผัก และสวนไม้ การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง ควรส่งเสริม 4 ด้าน ดังนี้
การพัฒนาคน: ตระหนักและเห็นคุณค่า จริงใจต่อ
ดอกไม้ประดับ
2. การสืบทอดวิถชี วี ติ ของชาวสวนผลไม้เพือ่ การพัฒนา ผู้บริโภค มีจิตบริการ การใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและแบบใหม่
ทีย่ งั่ ยืนในสังคมเมือง มาจาก บรรพบุรษุ ครู ภูมปิ ญ
ั ญา เป็นการเรียนรู้ ผสมผสานกัน การท�ำงานร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ตามอัธยาศัย มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความพร้อม สืบทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้จากครอบครัว สถานศึกษา
จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สือ่ และแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตามความสนใจ และจัดอบรมความรู้ และศึกษาดูงาน
การพัฒนาสังคม : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สมาชิกครอบครัวช่วยกันท�ำงาน ครอบครัวอยู่ร่วมกัน มีรายได้มั่งคง
มีการใช้สอื่ เทคโนโลยีเข้ามาจัดการด้านตลาด และการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อที่หลากหลาย สร้างความน่าเชื่อถือใน
มีการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างคนรุน่ เก่าและคนรุน่ ใหม่ ช่วยกันอนุรกั ษ์ สินค้า สร้างคุณค่าผลผลิต แหล่งเรียนรู้ และอัตลักษณ์ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ มีการปลูกผลไม้ในเข่ง เพื่อแก้
3. แนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง ควรส่งเสริม 4 ด้านดังนี้
การพัฒนาคน : ตระหนักและเห็นคุณค่า จริงใจต่อ
ผู้บริโภค มีจิตบริการ การใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและแบบใหม่
ผสมผสานกัน การท�ำงานร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
สืบทอดความรูส้ คู่ นรุน่ ใหม่ผา่ นการเรียนรูจ้ ากครอบครัว สถานศึกษา
สื่อ ตามความสนใจ และจัดอบรมความรู้และศึกษาดูงาน
การพัฒนาสังคม : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อที่หลากหลาย สร้างความน่าเชื่อถือ
ในสินค้า สร้างคุณค่าผลผลิต แหล่งเรียนรู้ และอัตลักษณ์ชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจ : สร้างรายได้เพิ่ม สร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างเครือข่ายการตลาด วิถชี วี ติ พอเพียง และปลูกพืชแบบผสมผสาน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ขุดบ่อน�้ำไว้ใช้ ท�ำปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข สุขภาพดี ปลอดภัย บริโภคผัก
ปลอดสารพิษ อนุรักษ์พันธุ์ส้มบางมดและทุเรียนนนท์ให้คงอยู่
คู่ชุมชน และส่งเสริมการปลูกส้มในเข่ง
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ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
1. ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการท�ำสวน
ทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ให้ลูกหลาน และมีการจดบันทึกเรื่องราว
เพื่อไม่ให้องค์ความรู้สูญหายไป ทั้งในครอบครัวและสถานศึกษา
2. จัดตัง้ แหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งราว วิถชี วี ติ ชาวสวน
ผลไม้ และผลผลิตในท้องถิ่น
3. ควรมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ความรู้ ระหว่าง
สมาชิ ก ของชุ ม ชน โดยการพู ด คุ ย ถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาที่ ป ระสบ
ในระหว่างการท�ำการเพาะปลูก หรือท�ำเกษตรอินทรีย์ แล้วร่วมกัน
หาทางแก้ไข
4. มีการรวมกลุม่ สร้างเครือข่ายระหว่างกัน แลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสาร
5. ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ อนุรักษ์ อาชีพท�ำสวนผลไม้
ในสังคมเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ
สืบทอดและอนุรักษ์อาชีพชาวสวนผลไม้ในสังคมเมืองให้คงอยู่
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั การพัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนรู้
ของชาวสวนผลไม้ พืชเศรษฐกิจ ในสังคมไทย
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำสวนผลไม้เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

การพัฒนาเศรษฐกิจ : สร้างรายได้เพิ่ม สร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างเครือข่ายการตลาด วิถชี วี ติ พอเพียง และปลูกพืชแบบผสมผสาน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ขุดบ่อน�้ำไว้ใช้ ท�ำปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุเหลือ
ใช้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข สุขภาพดี ปลอดภัย บริโภคผัก
ปลอดสารพิษ อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ม้ บางมดและทุเรียนนนท์ให้คงอยูค่ ชู่ มุ ชน
และส่งเสริมการปลูกส้มในเข่ง
สอดคล้องกับ สาลินี บูรณโกศล (2561) ศึกษาเรื่อง
การส่ ง เสริ ม ทั ศ นคติ ต ่ อ อาชี พ ท� ำ สวนผลไม้ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริม
ทัศนคติต่ออาชีพท�ำสวนผลไม้ 4 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงในอาชีพ
ด้านความพึงพอใจในอาชีพ ด้านความเป็นแบบอย่างในอาชีพ และ
ด้านสัมพันธภาพในอาชีพ ลักษณะกิจกรรมมี 4 รูปแบบ ได้แก่
กิจกรรมโรงเรียนเป็นฐาน กิจกรรมครอบครัวเป็นฐาน กิจกรรม
ผู้ประกอบการเป็นฐาน และกิจกรรมท้องถิ่นเป็นฐาน การเรียนรู้
ทัศนคติ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้าง
ความตระหนั ก การสร้ า งการเห็ น คุ ณ ค่ า และประโยชน์ และ
การปฏิบัติ สอดคล้องกับชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ (2555)
ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน�้ำภาคใต้เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนปัจจัยหรือเงื่อนไขของ
การด�ำรงอยูข่ องการท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ ภาคใต้ ได้แก่ 1) การมีสนิ ค้า
และบริการทีต่ อบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว 2) การส่งเสริม
และสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 3) การร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ 4) อัตลักษณ์และความแตกต่าง 5) การมีสว่ นร่วม
6) การบริหารจัดการ และ 7) การประชาสัมพันธ์ ส�ำหรับรูปแบบ
การท่องเที่ยวตลาดน�้ำภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นรูปแบบ
ที่ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการ 10 ประการ ได้แก่ 1) กิจกรรม
สินค้าบริการและโครงสร้างพื้นฐาน 2) เครือข่ายการท่องเที่ยว
3) ฐานทรั พ ยากร 4) อั ต ลั ก ษณ์ 5) การมี ส ่ ว นร่ ว ม
6) การประชาสัมพันธ์ 7) กระบวนการเรียนรู้ 8) การบริหาร
จัดการ 9) วัฒนธรรมชุมชน และ 10) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับ ทิพย์สุดา พุฒจร (2556) ศึกษาเรื่อง การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนสามารถ
พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนในด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

การส�ำรวจการท�ำประมงอวนจมปูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บริเวณหาดวอนนภา อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการท�ำการประมง องค์ประกอบและขนาดของชนิดสัตว์น�้ำ และประเมินผลจับปูม้าด้วยอวนจมปู
ด้วยวิธีสัมภาษณ์ชาวประมง และสุ่มตัวอย่างชั่งวัดขนาดสัตว์น�้ำจากเครื่องมืออวนจมปูของชาวประมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2560
ถึงเดือนกันยายน 2561 พบผลการศึกษาชาวประมงที่ท�ำการประมงโดยเรือเครื่องวางท้อง และเรือเครื่องหางยาว โดยใช้อวนที่มีความยาว
2,160-7,200 เมตร มีค่าเฉลี่ยการจับของอวนจมปู 0.10 กิโลกรัมต่ออวนขนาดความยาว 100 เมตร โดยมีผลจับสูงสุดมีค่าเฉลี่ย
0.16 กิโลกรัม การวิเคราะห์องค์ประกอบของสัตว์น�้ำจากการท�ำประมงอวนจมปูพบสัตว์น�้ำทั้งสิ้น 22 ชนิด มีปูม้าเป็นองค์ประกอบหลัก
ซึ่งมีจ�ำนวนและน�้ำหนักร้อยละ 76.02 และ 78.53 ตามล�ำดับ ขนาดปูม้าที่จับได้มีความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 5.52-14.00 เซนติเมตร
โดยพบปูม้าเพศผู้และเพศเมียมีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 9.83 และ 9.84 เซนติเมตร ตามล�ำดับ และมีผลจับเฉลี่ยต่อราย
1.38-7.00 กิโลกรัม การสัมภาษณ์ชาวประมงจ�ำนวน 130 ราย ที่ท�ำประมงอวนจมปู มีผลจับรวมทั้งปี 201.018 ตัน และมีค่าเฉลี่ย
ผลจับต่อเดือน 16.75 ตัน
ค�ำส�ำคัญ : เรือเครื่องวางท้องม, ปูม้า, ชาวประมง, ประมงอวนจมปู
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This study is a survey on Crab Gill Net Fisheries for Development of Community Economics at Wonnapha
Beach, Chonburi Province, Thailand. It aims to analyze fishing characteristics which are compositions and sizes
of aquatic species including blue swimming crab by using crab gill nets.
The study was done by interviewing fishermen and sampling aquatic animals from crab gill nets from
October 2017 to September 2018. The results showed that the most fishermen used crab gill nets with long-tail
speed boats with an internal engine and also used nets ranging from 2,160 to 7,200 m in length. The average
crab caught was 0.10 kg for every 100 m of net length with maximum catch of 0.16 kg within 100 m of net length.
There were 22 species found in the net with the dominant species being blue swimming crab which accounted
for 76.02% by number and 78.53% by weight Blue swimming crab carapace-widths ranged from 5.52 - 14.00 cm
with an average of 9.83 and 9. 84 cm for male and female, respectively. On average, 1.38 to 7.00 kg of blue
swimming crabs were caught per person. In summary, 130 fishermen using crab gill nets captured around 201,018
tons of aquatic animals per year with a monthly average of 16.75 tons.
Keywords : belly boat, blue swimming crab, fisherman, crab gill net fishery
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1. การวางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในพืน้ ที่
ท�ำการศึกษา โดยมีการมีการส�ำรวจเก็บข้อมูลบริเวณหมูบ่ า้ นชาวประมง
หาดวอนนภา อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ
ชาวประมงที่ท�ำการประมงอวนจมปู ระยะเวลาด�ำเนินการระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น
		 1.1 การสั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ลั ก ษณะของการท� ำ
การประมงอวนจมปูของชาวประมง โดยใช้การสัมภาษณ์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะเรือ 2) วิธีท�ำการประมง 3) การลงแรงประมง
4) ปริมาณการจับ และ 5) ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำการประมง
โดยสุ ่ ม สั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ชาวประมงที่ ใช้ อ วนจมปู
ในการท� ำ การประมงด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบบอกต่ อ (Snowball
Sampling) ให้ได้ตัวอย่างมากที่สุด จากชาวประมงที่ท�ำอวนจมปู
จ�ำนวน 175 ราย สุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ครั้งนี้จ�ำนวน 130 ราย
โดยสัมภาษณ์ทุกครั้งที่มีการสุ่มตัวอย่างและไม่ซ�้ำรายเดิม
		 1.2 ศึกษาองค์ประกอบของสัตว์นำ�้ ทีจ่ บั ได้ดว้ ยอวน
จมปูจากชาวประมงระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน
2561 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อบันทึกผลจับสัตว์น�้ำ
ชัง่ วัดตัวอย่างสัตว์นำ�้ ทุกชนิด และชนิดเรือทีใ่ ช้ในการท�ำการประมง
จากนั้นจ�ำแนกชนิดสัตว์น�้ำ โดยกลุ่มปูบันทึกแยกเพศ ชั่งน�้ำหนัก
หน่วยเป็นกรัม และวัดความกว้างกระดอง (carapace width;
CW) มีหน่วยเป็นเซนติเมตร ส่วนกลุ่มปลาหรือสัตว์น�้ำอื่นน�ำมา
จ�ำแนกชนิด ชั่งน�้ำหนักมีหน่วยเป็นกรัม และวัดความยาวมีหน่วย
เป็นเซนติเมตร
2. วิเคราะห์ข้อมูล
		 2.1 ท�ำการวิเคราะห์ลกั ษณะของการท�ำการประมง
ของชาวประมงอวนจมปู เช่น โครงสร้างของเครื่องมือ วิธีท�ำ
การประมง จ�ำนวนเครื่องมือ จ�ำนวนวันที่ออกท�ำการประมง และ
ผลจับสัตว์น�้ำได้จากการสัมภาษณ์จากชาวประมงอวนจมปู โดยใช้
สถิตกิ ารพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
		 2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของสัตว์นำ�้ โดยค�ำนวณ
เป็ นร้ อยละของจ� ำนวนและน�้ำ หนั กของสัตว์ น�้ำ ที่จั บได้ทั้งหมด
ส่วนปูม้า ซึ่งเป็นชนิดของสัตว์น�้ำเป้าหมายน�ำมาศึกษาการกระจาย
ของขนาด (size distribution) ความกว้างของกระดองของปูม้า
เพศผู้และเพศเมีย
		 2.3 วิเคราะห์ผลจับปูม้าจากชาวประมงอวนจมปู
โดยผลจับปูม้ามีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อพื้นที่อวน 100 ตารางเมตร
ดังนี้
		 อัตราการจับปูม้า (กก./พื้นที่อวน)
		 = ปริมาณปูจับได้ทั้งหมด (กก) X 100
พื้นที่อวนที่ใช้ทั้งหมด (ตารางเมตร)
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จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกที่มีพื้นที่ติด
ชายฝัง่ ทะเลและมีการท�ำประมงพืน้ บ้านเป็นจ�ำนวนมากเช่นการท�ำ
ประมงอวนจมปู (crab gill net fishery) ซึ่งเป็นเครื่องมือประมง
ประเภทอวนติดตา ชนิดที่ใช้ท�ำการประมงหน้าดิน โดยให้ผืนอวน
อยู่กับที่ (stationary gear) ปล่อยอวนทิ้งไว้ในน�้ำค่อนข้างนานเพื่อ
รอเวลาให้สัตว์น�้ำว่ายมาชนตาอวน เป้าหมายของเครื่องมือชนิดนี้
คือ ปูม้า เนื่องมาจากจากความต้องการปูม้ามีเพิ่มมากขึ้น และเป็น
ทีต่ อ้ งการจ�ำนวนมากของตลาดภายในและต่างประเทศ ท�ำให้มรี าคา
สูงกว่าสินค้าสัตว์น�้ำชนิดอื่นประกอบกับปริมาณปูม้าในธรรมชาติมี
น้อยลงจึงเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ชาวประมงมีความพยายามจับปูมา้ เพิม่
มากขึ้น เช่น มีการเพิ่มจ�ำนวนผืนอวนให้มีความยาวมากขึ้น และ
มีการลักลอบใช้อวนจมปูทมี่ ขี นาดช่องตาเล็กมาใช้จบั ปูมา้ ทีม่ ขี นาด
ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจ�ำนวนมาก อันเป็น
สาเหตุท�ำให้ทรัพยากรปูม้าลดลง ซึ่งบริเวณหาดวอนนภา อ�ำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการท�ำการประมง
อวนจมปูที่ส�ำคัญของจังหวัด โดยส่วนมากชาวประมงนิยมใช้อวน
เอ็นขนาดช่องตา 7.62 เซนติเมตร เท่านั้น ซึ่งต่างจากการท�ำการ
ประมงในเขตอ่าวไทยฝั่งตะวันออกที่ใช้ขนาดตาอวน 7.62-10.62
เซนติเมตร (ธีรยุทธ ศรีคุ้ม และคณะ, 2555) และการท�ำประมง
อวนจมปูบริเวณจังหวัดระยองใช้ขนาดตาอวน 7.50-10.00 เซนติเมตร
(มนตรี สุ ม ณฑา และวุ ฒิ ชั ย , วั ง คะฮาต, 2549) ส่ ว นการท� ำ
การประมงอวนจมปูบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้อวนมีขนาดตา
9-11 เซนติเมตร (ศันสนีย์ ศรีจันทร์ และ โรจนรุฒน์ รุ่งเรือง, 2549)
ซึ่งการใช้อวนขนาดที่มีช่องตาเล็กและใช้ขนาดเดียวตลอดปีย่อมมี
โอกาสในการจับปูม้าขนาดเล็กได้จ�ำนวนมากท�ำให้จ�ำนวนของแม่
ปูที่มีไข่นอกกระดองลดลงจึงไม่สามารถวางไข่ขยายพันธุ์เติบโตเป็น
ลูกปูม้าวัยอ่อนทดแทนได้ทัน โดยในปี พ.ศ. 2556 ปริมาณปูม้าที่
จับได้ในฝัง่ อ่าวไทยลดลงเหลือ 19,216 ตัน จากทีเ่ คยจับได้สงู สุดถึง
37,281 ตันในปี พ.ศ. 2541 (กรมประมง, 2558) และเนือ่ งจากพืน้ ที่
บริเวณหาดวอนนภามีแนวโน้มการใช้อวนจมปูในการท�ำการประมง
เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กับหาดบางแสน จึงมี
ความต้องการปูม้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ราคาปูสูงขึ้น เป็นแรง
จูงใจทีจ่ ะท�ำให้ชาวประมงมีการปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือและเพิม่ เครือ่ งมือ
ในการการจับปูมา้ ให้ได้เพิม่ มากขึน้ โดยในปัจจุบนั ชาวประมงบริเวณ
หาดวอนนภา ยังขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการท�ำประมงอวนจมปู
รวมทั้งข้อมูลและแนวทางในการร่วมมือกันในการอนุรักษ์และ
การวางแผนการใช้ประโยชน์จากปูม้าให้มีความยั่งยืนตลอดไป

ระเบียบวิธีวิจัย

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาลักษณะการท�ำการประมงอวนจมปู ชนิดและ
ขนาดสัตว์น�้ำที่จับได้ รวมถึงการประเมินผลจับปูม้าจากชาวประมง
บริเวณหาดวอนนภา อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สุรพล ฉลาดคิด
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ผลการวิจัยและอภิปลายผล

พพ
รรณ
ี

ชภัฏ

1. ลักษณะการท�ำประมงอวนจมปู
จากผลการสั ม ภาษณ์ ช าวประมงอวนจมปู จ� ำ นวน
130 ราย พบกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค�ำถามเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง
28-56 ปี และพบช่วงอายุ 30-50 ปี มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 77.69
จากการศึกษาครั้งนี้ พบชาวประมงช่วงอายุ 30 - 50 ปี มีสัดส่วน
สูงกว่าการศึกษาในปี 2559 ที่พบชาวประมงช่วงอายุ 51 - 61 ปี

มี สั ด ส่ ว นที่ สู ง (สุ ร พล ฉลาดคิ ด , 2559) ซึ่ ง อาจเป็ น ไปได้ ว ่ า
มีชาวประมงรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 1) ส่วนการ ใช้เครื่องมือ
อวนจมปูในการท�ำการประมงเพียงชนิดเดียว จ�ำนวน 116 ราย
คิดเป็นร้อยละ 89.23 ส่วนใหญ่เรือยนต์ที่ใช้ท�ำการประมง มี 2
ลักษณะ คือ เรือเครือ่ งวางท้อง จ�ำนวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.54
และเรือเครื่องหางยาว จ�ำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.46
ของตัวอย่างชาวประมง (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2) โดยเรือเครื่องวาง
ท้องมีขนาดความยาวตั้งแต่ 4.5 - 6.5 เมตร ส่วนเรือเครื่องหางยาว
มีขนาดความยาวตั้งแต่ 3 - 5 เมตร โดยยี่ห้อของเครื่องยนต์ที่นิยม
มากทีส่ ดุ เป็นยีห่ อ้ ยันม่า มีจำ� นวนตัวอย่างทีใ่ ช้ยหี่ อ้ นี้ 76 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 52.41 ของตัวอย่างชาวประมง โดยมีขนาดเครื่องยนต์
ตั้งแต่ 11-116 แรงม้า ซึ่งลักษณะการ ใช้เครื่องมือท�ำการประมง
ไม่แตกต่างจากการศึกษาในปี 2559 (สุรพล ฉลาดคิด, 2559)
และมีการใช้เรือเครื่องวางท้องและเรือเครื่องหางยาวในการท�ำ
การประมงอวนจมปูมลี กั ษณะเช่นเดียวกับการท�ำการประมงอวนจม
ปูบริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ก�ำลังเครื่องยนต์เรือเครื่องวางท้อง
100-500 แรงม้าและเรือเครื่องหางยาว 85-145 แรงม้า (ศันสนีย์
ศรีจันทร์ และโรจนรุฒน์ รุ่งเรือง, 2549) และบริเวณอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ใช้เครื่องยนต์
ที่ก�ำลัง 4 - 85 แรงม้า (ธีรยุทธ์ ศรีคุ้ม และคณะ, 2555)

รำไ

		 2.4 ประเมินผลจับปูมา้ ของเครือ่ งมืออวนปูในแต่ละ
เดือน โดยมีสูตรดัดแปลงจากของ วีระ บุญรักษ์ และคณะ (2541)
ดังนี้
		 ปริมาณปูม้าทั้งหมด (กิโลกรัม)
		 = Nd/d{(W1+ W2+ W3+……… Wn)/n} 1/1000
		 N = จ�ำนวนเรือที่ออกท�ำการประมง (ล�ำ)
		 d = จ�ำนวนวันที่ออกท�ำการประมงต่อล�ำ (วัน)
		 d = จ�ำนวนวันเฉลีย่ ทีอ่ อกท�ำการประมงต่อเทีย่ ว
				 (วัน)
		 {(W1+ W2+ W3+……… Wn)
		 = ปริมาณการจับสัตว์นำ�้ ต่อเทีย่ วของเรือแต่ละล�ำ
			 ที่สุ่มตัวอย่าง (กิโลกรัม)
		 n = จ�ำนวนเรือที่สุ่มตัวอย่าง (ล�ำ)

ลัยร
า

4

ิทยา

ภาพที่ 1 ลักษณะเรือเครื่องวางท้อง ในการท�ำ
ภาพที่ 1 ลักษณะเรือเครื่องวางทอง ในการทำการประมง
การประมง อวนจมปูของชาวประมง
อวนจมปูของชาวประมงบริเวณหาดวอนนภา
อ.บริเมืเวณหาดวอนนภา
อง จ. ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

ภาพที่ 2 ลักษณะเรือเครือ่ งหางยาว ในการท�ำการประมง
ภาพที่ 2 ลักษณะเรือเครื่องหางยาว ในการทําการประมง
อวนจมปูของชาวประมงบริเวณหาดวอนนภา
อวนจมปูของชาวประมงบริเวณหาดวอนนภา
อ.อ.เมื
เมือองง จ.จ.ชลบุ
ชลบุรรี ี

มห
าว

จากการศึ
กษาเรืกอษาเรื
ประมงอวนจมปู
ที่ท�ำประมงบริ
เวณ เวณอ
เรือประมงอวนจมปู
อ่าวไทยตอนล่
่ วราภรณ์
จากการศึ
อประมงอวนจมปู
ที่ทําประมงบริ
าวไทยฝงตะวันออกได
แก จังหวัาดงที
ระยอง
จันทบุเดชบุ
รี และญ และ
อ่าวไทยฝัตราด
่งตะวัพบว
นออกา ทัได้
งหวัดดใชระยอง
ทบุรี และตราด อ ใกล
หั สเ พงศ์
(2549)
� ำ การศึอก ษาบริ
วณอ่
้ ง 3แก่จั งจัหวั
เ รื อ ที่ มจัี ขนนาดความยาวเรื
คี ย งกั นสมชนะกิ
จะแตกตจ า งกั
น ที่ รู ปได้
ร าทงของเรื
ซึ่ ง ขึ้ นเอยู
 กั บา วไทย
นเคยของชาวประมงในแต
บเรือประมงอวนจมปู
อาวไทยตอนล
พบว่าทั้งประสบการณ
3 จังหวัดใช้และความคุ
เรือที่มีขนาดความยาวเรื
อใกล้เคียงกัละพื
นจะ้นที่ และเมื
ตอนล่่อาเปรี
งทีย่จบเที
ังหวัยดบกั
สงขลาและนครศรี
ธรรมราช
พบว่าส่างวนใหญ่
ละหัสพงศ
การศึกษาบริเวณอ
่จังหวัดสงขลาและนครศรี
าสวน างกัน
แตกต่ าทีงกั่ วราภรณ
น ที่ รู ป ร่ าแงของเรื
อ ซึ(2549)
่ ง ขึ้ น อยูได่ กทั บําประสบการณ์
แ ละาวไทยตอนล
จะเป็นเรืาองที
หางยาวมี
ความยาวประมาณธรรมราช
7 เมตร พบว
ซึ่งจะแตกต่
จะเปนเรือหางยาวมีคลวามยาวประมาณ
7 ยเมตร
่งจะแตกต
่รูปรากงและลั
กษณะของเรื
เชนเดียวกัน
ความคุ้นใหญ
เคยของชาวประมงในแต่
ะพื้นที่ และเมื่อเปรี
บเทียซึบกั
บ ทีา่รงกั
ูปร่นาทีงและลั
ษณะของเรื
อ เช่นเดีอยวกั

ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานชาวประมงและการใชเครื่องมืออวนจมปู จากการสุมตัวอยางจากชาวประมง ที่ทําการประมง
ดวยอวนจม ปูบริเวณหาดวอนนภา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2561
ขอมูลพื้นฐาน
1. ชวงอายุของกลุมตัวอยาง(ป)
 นอยกวา30 ป

จํานวน (ราย)

สัดสวน (รอยละ)

17

13.08

สุรพล ฉลาดคิด
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ข้อมูลพื้นฐาน

จ�ำนวน (ราย)
17
101
12

2. การใช้เครื่องมือ
- อวนจมปูอย่างเดียว
- อวนจมปู + ลอบปู

116
14

3. ประเภทเรือ
- เรือเครื่องวางท้อง
- เรือเครื่องหางยาว

67
63

มห
าว

ิทยา

ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมืออวนจมปู
จากการสุม่ ตัวอย่างชัง่ น�ำ้ หนักปูมา้ โดยไม่ได้รวมสัตว์นำ�้ อืน่ จากตัวอย่าง
ชาวประมง และจากผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้อวน
ที่มีความยาวและความลึก และขนาดช่องตาเดียวกันทั้งหมด คือ
มีความยาว 180 เมตร ความลึก 1.26 เมตร และมีขนาดช่องตา
7.62 เซนติเมตร แต่มีความแตกต่างกันที่จ�ำนวนผืนของอวนจมปูที่
ใช้ในแต่ละราย ดังนัน้ หน่วยวัดในการศึกษาประสิทธิภาพผลจับของ
เครื่องมืออวนจมปูต่อรายมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร
มีผลการศึกษาดังนี้ (ภาพที่ 3)
ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมืออวนจมปู พบว่า มีผล
จับเฉลีย่ 0.10 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร โดยมีผลจับสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 มีค่าเฉลี่ย 0.16 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร
รองลงมาเป็นเดือนพฤษภาคม พบมีผลจับ 0.15 กิโลกรัมต่ออวน
100 เมตร และเดือนมิถุนายน 2561 พบมีผลจับ 0.11 กิโลกรัม
ต่ออวน 100 เมตร โดยค่าเฉลี่ยผลจับของอวนจมปูจากการท�ำ
การประมงด้วยเรือเครื่องหางยาว และเรือเครื่องวางท้อง มีค่า
ใกล้เคียงกันทีผ่ ลจับเฉลีย่ 0.10 และ 0.09 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร

89.23
10.77
51.54
48.46
50.77
49.23

2
2
63
1
62

1.54
1.54
48.46
0.77
47.69

ลัยร
า

5. ยีห้อเครื่องยนต์
- คูโบต้า 11 แรงม้า
- ซูซูกิ 16 แรงม้า
- ยันม่า 11-16 แรงม้า
- อีซูซุ 65 แรงม้า
- ฮอนด้า 5.5-13 แรงม้า

13.08
77.69
9.23

66
64

ชภัฏ

4. น�้ำมันเชื้อเพลิง
- ใช้น�้ำมันดีเซล
- ใช้น�้ำมันเบนซิน

สุรพล ฉลาดคิด

สัดส่วน (ร้อยละ)

รำไ

1. ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง (ปี)
- น้อยกว่า-30 ปี
- 30-50 ปี
- มากกว่า 50 ปี

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานชาวประมงและการใช้เครื่องมืออวนจมปู จากการสุ่มตัวอย่างจากชาวประมง ที่ท�ำการประมงด้วยอวนจมปู
บริเวณหาดวอนนภา อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

ตามล�ำดับ ซึ่งข้อมูลมีความสอดคล้องกับการท�ำประมงอวนจมปู
บริเวณอ่าวไทยตอนใน มีผลจับเฉลี่ย 0.14 ± 0.14 กิโลกรัมต่ออวน
100 เมตร (กรวิทย์ จันทร์กุศล และเสาวนีย์ สิงหะไกรวรรณ, 2552)
จากการศึกษาผลจับของเครื่องมือประมงอวนจมปูของ
ชาวประมงบริเวณหาดวอนนภาในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า มีคา่ ต�ำ่ กว่า
การศึกษาในปี 2559 ที่มีผลจับปูม้าเฉลี่ย 0.15 กิโลกรัมต่ออวน
100เมตร (สุรพล ฉลาดคิด, 2559) และมีค่าผลจับต่างจากอัตรา
การจับปูมา้ ของอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก จังหวัดระยอง
มีอัตราการจับปูม้าสูงที่สุด เท่ากับ 0.37 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร
รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี เท่ากับ 0.26 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร
และจังหวัดตราด เท่ากับ 0.06 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร ตามล�ำดับ
(ธีรยุทธ ศรีคุ้ม และคณะ, 2555) ยังพบผลจับปูเฉลี่ยด้วยอวนจมปู
บริเวณจังหวัดสตูล มีค่าเท่ากับ 0.99 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร
(อลงกรณ์ พูนพานิช และคณะ, 2549) ค่าผลจับปูม้าเฉลี่ยบริเวณ
จังหวัดสราษฏร์ธานี มีค่าเท่ากับ 0.38 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร
(ศันสนีย์ ศรีจันทร์ และโรจนรุฒน์ รุ่งเรือง, 2549) จากการศึกษา
พบว่ า ชาวประมงบริ เวณหาดวอนนภาใช้ อ วนที่ มี ค วามยาว
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6.00 น. ความถีใ่ นการออกเรือท�ำการประมงเฉลีย่ 20-25 วันต่อเดือน
ส่วนผลจับของเครือ่ งมืออวนจมปูเฉลีย่ 0.10 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร
โดยมีผลจับสูงสดในเดือพฤษภาคม 2561 มีค่าเฉลี่ย 0.16 กิโลกรัม
ต่ออวน 100 เมตร ซึง่ ค่าเฉลีย่ ผลจับของอวนจมปูจากการท�ำการประมง
ด้วยเรือเครื่องหางยาว และเรือเครื่องวางท้อง มีค่าใกล้เ6คียงกันที่
เฉลี่ย 0.09 และ 0.10 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร ตามล�ำดับ

พพ
รรณ
ี

2,160-5,760 เมตร โดยมีการบันทึกว่าบริเวณอ่าวไทยใช้อวนยาว
630-34,200 เมตร (วุฒิชัย วังคะฮาต และคณะ 2538) การท�ำ
การประมงอวนจมปู บ ริ เวณอ่ า วไทยฝั ่ ง ตะวั น ออก ใช้ อ วนที่ มี
ความยาวตั้งแต่ 630-9,450 เมตร (ธีรยุทธ ศรีคุ้ม และประภาส
บินราหมาน, 2546) โดยการวางอวนใช้เรือวางอวนจมปูในช่วง
เวลา 15.00-17.00 น. เป็นต้นไป และออกเรือเก็บอวนในช่วงเวลา
0.20

เรือเครื่องวางทอง
เรือหางยาว
เฉลี่ย

0.12

รำไ

ผลจับปูมา (กก./100เมตร)

0.16

0.08

0.00

ชภัฏ

0.04

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

เดือนสํารวจ

ลัยร
า

ภาพที
ประสิบของเครื
ทธิภาพผลจั
ของเครื่องมื
อวนจมปู
(กิโลกรั
ต่ออวนจากการสุ
100 เมตร)
่มตัวอย่าง
ภาพที่ 3 ประสิ
ทธิ่ ภ3าพผลจั
่องมือบอวนจมปู
(กิโอลกรั
มตออวน
100มเมตร)
มตัวจากการสุ
อยาง จากชาวประมง
จากชาวประมงที
�ำการประมงด้
วยอวนจมปู
อง ลจ.ชลบุ
ี ถึงเดือน
ที่ทําการประมงด
วยอวนจมปู่ทบริ
เวณหาดวอนนภา
อ. เมืบริอเงวณหาดวอนนภา
จ. ชลบุรี ตั้งแตอ.เมื
เดือนตุ
าคม ร2560
กันยายน 2561ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

มห
าว

ิทยา

2. องค
ประกอบของชนิ
2. องค์
ประกอบของชนิ
ดสัตดว์สันต�้ำวน้ํา
สุชาติ แสงจันทร์ และสมศักดิ์ ศิริรักษ์ (2547) ที่ท�ำการศึกษา
ผลการสุ

ม
ตั
ว
อย
า
งจากชาวประมงที
่
ท
า
ํ
การประมงอวนจมปู
พบองค
ระกอบของสั
22 ชนิด ของ
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ทั้งหมด 22 ชนิ่สุดด 17
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มีประสิทธิภาพในการจับปูเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พูนพานิช, ก�ำพล ลอยชื่น และธศินี นนทพันธ์, 2549) และ
ปูอื่นๆรอยละ 15.63, 11.99, 6.53 และ 5.19 ตามลําดับ (อลงกรณ พูนพานิช, กําพล ลอยชื่น และธศินี นนทพันธ,
2549)
สุรพล ฉลาดคิด
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ขนาดของปูม้าที่จับได้มีความแตกต่างจากการท�ำประมงอวนจมปู
ในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและฝั่งทะเลอันดามันที่พบว่า ขนาดของ
ปูม้าที่จับได้บริเวณอ่าวไทยมีความกว้างของกระดอง อยู่ในช่วง
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11.80 เซนติเมตร ขนาดปูม้าเพศผู้ที่จับได้อยู่ในช่วง 7.00-16.00
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
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ปูม้าเพศเมียมีความชุกชุมสูงในช่วงความกว้างกระดอง 8.0-8.9
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
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ศผู
อยูในชวงชัง7.0016.00
เมตร
เซนติเมตร
(ธีรยุทธ และคณะ,
2555) การศึ
ษา
ปูมทาี่จบริับได
เวณเกาะสี
จังหวัดชลบุเซนติ
รี พบว
าปูมเฉลี
าที่จ่ยับ11.65
ไดมีความกว
างของกระดองตั
้งแต 9.214.8
เซนติกเมตร
ปู1เซนติ
มาบริเเมตร
วณเกาะสี
ดชลบุ
พบวาปูและการทํ
มาที่จับไดามประมงด
ีความกววายอวนจมปู
งของกระดองตั
แต 9.214.8
เซนติเงมตร
(วัลภาชังจีจัปงหวั
ราบนั
นทร, ี 2550)
ในบริเ้งวณอ
าวบางสะพานจั
หวัด
เซนติ
เ
มตร
(วั
ล
ภา
จี
ป
ราบนั
น
ท
,
2550)
และการทํ
า
ประมงด
ว
ยอวนจมปู
ใ
นบริ
เ
วณอ
า
วบางสะพานจั
ง
หวั
ด
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สุรพล ฉลาดคิด

รพล ฉลาดคิด, 2559) แสดงวาปูมาที่ชาวประมงจับไดในป 2560 มีความกวางของกระดองใหญกวา และพบวาปูมาเพศ
เมียบริเวณหาดวอนนภาที่มีขนาดความกวางกระดอง 9.010.9 เซนติเมตร พบมีความชุกชุมสูงในเดือนพฤศจิกายน 2559
เดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2560 สอดคลองกับการศึกษาการทําประมงอวนจมปูบริเวณอาวพังงาของ
สุชาติและสมศักดิ์ (2547) พบวาชาวประมงบานบางจันมีอัตราจับปูมาคอนขางสูงในชวงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 133
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ความกวางของกระดองปู
(เซนติ
ภาพที่ 6 การกระจายของขนาดความกวางกระดองของงปู
มาเพศผูและเพศเมี
ยทีเมตร)
่จับไดจากการทําประมงอวนจมปู

ภาพที่ 6 การกระจายของขนาดความกว้างกระดองของงปูม้าเพศผู้และเพศเมียที่จับได้จากการท�ำประมงอวนจมปู

รำไ

บริเวณหาดวอนนภา อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ตั้งแต เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

บริเวณหาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
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โดยจํานวนปูมาทั้งหมด1,312 ตัว มีปูมาเพศเมีย 637 ตัว พบวาปูมามีไขนอกกระดองจํานวน 228 ตัว แสดงวา
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พบว่า ปูม้ามีไข่นอกกระดองจ�ำนวน 228 ตัว แสดงว่าโอกาสในการ มีไข่นอกกระดอง 25 - 50 ตัว หรือที่สัดส่วนร้อยละ 16.3 - 18.8
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56–
เดือนตุลาคม 2560 เดือนมีนาคม และเดือนกรกฏาคม 2561 และการส�ำรวจในปี 2560 พบปูม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองที่
ตัว หรือที่สัดสวนรอยละ 25.55–47.46 แสดงวาปูมาเพศเมียที่มีไขนอกกระดองและเปนขนาดเริ่มแรกเจริญพันธุที่
พบสัดส่วนปูม70า้ เพศเมี
ยมีไข่นอกกระดองร้อยละ 40.85, 50.00 และ ความกว้าง 8.0 - 10.9 เซนติเมตร พบมีไข่นอกกระดอง 26 - 41 ตัว
รอยละ 50 (L50) ในสัดสวนที่สูงกวาการสํารวจในป 2559 ที่พบพบปูมาเพศเมียที่มีไขนอกกระดองที่ความกวาง 8.010.9
46.30 ของจ�ำนวนปูม้าเพศเมียที่พบในแต่ละเดือนตามล�ำดับ เมื่อดู หรือที่สัดส่วนร้อยละ 23.42 - 29.91 ของจ�ำนวนปูม้าเพศเมียขนาด
เซนติเมตร มีไขนอกกระดอง 25–50 ตัว หรือที่สัดสวนรอยละ 16.3–18.8 ของจํานวนปูมาเพศเมียทั้งหมด 1,014 ตัว
ขนาดความกว้างของกระดองปูมา้ เพศเมียทัง้ หมดจะพบความกว้าง ดังกล่าว (สุรพล ฉลาดคิด, 2560) (ตารางที่ 2) ดังนั้นการเพิ่มโอกาส
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและสัดส่วนปูม้าเพศเมีย ที่มีไข่นอกกระดอง ตามขนาดความกว้างของกระดอง (เซนติเมตร) ที่พบจากการสุ่มตัวอย่าง
จากชาวประมง ทีท่ ำ� การประมงด้วยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ.เมือง จ.ชลบุรี ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561
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ความกว้างของกระดอง
(เซนติเมตร)
5.0-5.9
6.0-6.9
7.0-7.9
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ปูม้าเพศเมีย
(ตัว)
1
8
61
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0
1
4
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70
56
26
8
5
228

สัดส่วนปูม้าเพศเมียมีไข่
นอกกระดอง (ร้อยละ)
0.00
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6.56
25.55
46.36
47.46
47.27
72.73
100.00
35.79
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ส่วนผลการประเมินเดือนกรกฏาคม 2561 มีผลจับต�่ำสุด 5,053
กิโลกรัม โดยผลจับมีแนวโน้มลดลงมากจากการประเมินในปี 2559
พบมีผลจับเฉลี่ยต่อราย 5.10-9.43 กิโลกรัมต่อราย และผลจับ
ประเมินทั้งปี 340,790 กิโลกรัม (340.8 ตัน) (สุรพล ฉลาดคิด,
2559) และเพิ่มขึ้นจากการประเมินปี 2560 มีผลจับทั้งปี 172,817
กิโลกรัม (172.82 ตัน) (สุรพล ฉลาดคิด, 2560) ส่วนแนวโน้ม
ผลจับรายเดือนสอดคล้องกับรายงานของ หทัยชนก เสาร์สูง และ
จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ (2552) ได้ใช้การประยุกต์ข้อมูลการประมง
พื้นบ้านในการศึกษาการแพร่กระจายของประชากรปูม้า พบว่า
ในฤดูหนาวมีการแพร่กระจายความอุดมสมบูรณ์ของประชากรปูมา้
สูงสุดในแหล่งประมงใกล้ฝั่งซึ่งมีทําประมงอวนอวนจมปู
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4. การประเมินผลจับปูม้าด้วยเครื่องมืออวนจมปู
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชาวประมง ผลจับปูม้าเฉลี่ย
ต่อรายจะอยู่ในช่วง 1.38 - 7.00 กิโลกรัมต่อราย จ�ำนวนวันท�ำการ
ประมง 20 - 25 วันต่อเดือน และชาวประมงทีท่ ำ� การประมงอวนจมปู
ทั้งหมด จ�ำนวน 130 ราย มีการประเมินผลจับปูม้าดังนี้ (ตารางที่3)
ว่าผลจับปูม้าตลอดทั้งปีเท่ากับ 201,018 กิโลกรัม (201.018 ตัน)
เฉลี่ยผลจับต่อเดือน 16,751 กิโลกรัม (16.75 ตัน) โดยมีผลจับอยู่
ระหว่าง 5,053-31,850 กิโลกรัมต่อเดือน และผลการประเมิน
เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลจับอยู่ระหว่าง
21,613-31,850 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวและช่วงต้นฤดูฝน

ผลจับ
จ�ำนวนวันท�ำ ผลจับจากการ ผลจับจากการ
(กก./ราย) การประมง/เดือน ประเมิน (กก.) ประเมิน (ตัน)
2.75
23
11,069
11.07
4.00
25
17,500
17.50
2.75
23
11,069
11.07
3.85
25
16,844
16.84
7.00
26
31,850
31.85
4.75
26
21,613
21.61
5.00
25
21,875
21.88
6.40
26
29,120
29.12
4.00
23
16,100
16.10
1.38
21
5,053
5.05
3.00
21
11,025
11.03
2.15
21
7,901
7.90
201,018
201.02
16,752
16.75
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ผลจับรวม
(กก.)
5.5
8.0
5.5
7.7
14
9.5
10
12.8.
8.0
5.5
6.0
4.3
รวม
เฉลี่ยต่อเดือน

ิทยา

ตุลาคม 60
พฤศจิกายน 60
ธันวาคม 60
มกราคม 61
กุมภาพันธ์ 61
มีนาคม 61
เมษายน 61
พฤษภาคม 61
มิถุนายน 61
กรกฏาคม 61
สิงหาคม 61
กันยายน 61

ตัวอย่าง
(ราย)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
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เดือนส�ำรวจ

สรุปผลการวิจัย

มห
าว

การท�ำประมงอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี ด้วยวิธีสัมภาษณ์ชาวประมงและสุ่มตัวอย่างชั่งวัดสัตว์น�้ำ
จากชาวประมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
มีผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้
1. ลักษณะการท�ำการประมงอวนจมปู ตัวอย่างชาว
ประมงทีท่ ำ� การประมงอวนจมปู จ�ำนวน 130 ราย โดยกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ตอบค�ำถามเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 28-56 ปี และพบช่วงอายุ
30-50 ปี มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 77.69 ใช้เครื่องมืออวนจมปู
ในการท�ำการประมงเพียงอย่างเดียว จ�ำนวน 116 ราย โดยใช้เรือเป็น

สุรพล ฉลาดคิด

รำไ

ตารางที่ 3 ผลจับปูม้าจากการประเมิน (กิโลกรัม/เดือน) จากการสุ่มตัวอย่าง และผลการสัมภาษณ์จากชาวประมงที่ท�ำการประมง
ด้วยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ. เมือง จ. ชลบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

เรือเครื่องวางท้อง และเรือเครื่องหางยาว อวนจมปูเป็นอวนเอ็น
ขนาดช่องตา 7.62 เซนติเมตร มีความยาว 180 เมตร และความลึก
1.26 เมตร โดยชาวประมงใช้อวนที่ความยาว 2,160-7,200 เมตร
ความถี่ในการออกเรือท�ำการประมง เฉลี่ย 20-25 วันต่อเดือน
ผลจับของเครือ่ งมืออวนจมปู เฉลีย่ 0.10 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร
โดยมีผลจับสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2561 มีคา่ เฉลีย่ 0.15 กิโลกรัม
ต่ออวน 100 เมตร
2. องค์ประกอบของชนิดสัตว์นำ�้ จากการท�ำการประมง
อวนจมปู พบสัตว์นำ�้ 22 ชนิด พบความหลากชนิดของปลามากทีส่ ดุ
16 ชนิด รองลงมาเป็นปู หอย อย่างละ 2 ชนิด และกั้งพบ 1 ชนิด
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กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจยั เรือ่ งนีไ้ ด้รบั ทุนสนับหนุนโครงการวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูว้ จิ ยั
จึงใคร่ขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ
คุณจินตนา ด�ำรงไตรภพ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทุกท่านที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องท�ำให้งานวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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พบปูเป็นองค์ประกอบหลักโดยจ�ำนวนร้อยละ 76.02 รองลงมา
เป็น สัตว์น�้ำประเภท ปลา หอย และกั้ง ที่สัดส่วนร้อยละ 15.06,
7.77 และ 0.62 ตามล�ำดับ และโดยน�้ำหนักพบปูร้อยละ 78.53
รองลงมาเป็น สัตว์น�้ำประเภท ปลา หอย และกั้ง มีสัดส่วนร้อยละ
16.25, 4.95 และ 0.27 ตามล�ำดับ
3. ขนาดสัตว์น�้ำโดยเครื่องมืออวนจมปู ปูม้าที่จับได้มี
ความกว้างกระดองอยู่ระหว่าง 5.50-14.00 เซนติเมตร พบปูม้า
เพศผู้และเพศเมีย 675 และ 637 ตัว คิดเป็นร้อยละ 51.45 และ
48.55 ของจ�ำนวนทั้งหมด ตามล�ำดับโดยปูม้าเพศผู้มีความกว้าง
ของกระดองอยู่ระหว่าง 5.55-13.00 เซนติเมตร และเฉลี่ย 9.83
เซนติ เ มตร ปู ม ้ า เพศเมี ย มี ค วามกว้ า งของกระดอง ระหว่ า ง
5.52-14.00 เซนติเมตร และเฉลีย่ 9.84 เซนติเมตร ขนาดปูมา้ เพศผู้
ที่ พ บสามารถสื บ พั น ธุ ์ ไ ด้ ส่ ว นปู ม ้ า เพศเมี ย ที่ มี ค วามกว้ า งของ
กระดอง 9.0-10.9 เซนติเมตร ซึ่งพบมีความชุกชุมสูงบริเวณหาด
วอนนภาในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2561 และเดือน
มิถุนายน เดือนสิงหาคม 2561
4. การประเมิ น ผลจั บ ปู ม ้ า ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ อวนจมปู
จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 130 ราย ผลจั บ เฉลี่ ย ต่ อ ราย 1.38-7.00
กิโลกรมต่อราย จ�ำนวนวันท�ำการประมง 20-25 วันต่อเดือน และ
ชาวประมงที่ท�ำการประมงอวนจมปู จ�ำนวน 175 ราย ผลการ
ประเมินผลจับปูม้ามีผลจับทั้งปี 201,018 กิโลกรัม (201.018 ตัน)
เฉลี่ยผลจับต่อเดือน 16,751 กิโลกรัม (16.75 ตัน) โดยมีผลจับอยู่
ระหว่าง 5,053-31,850 กิโลกรัม (5.053-31.85 ตัน) ต่อเดือน และ
ผลการประเมินเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลจับ
อยู่ระหว่าง 21,613-31,850 กิโลกรัม (21.613-31.85 ตัน)

เอกสารอ้างอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

กรมประมง. (2558). สถิติการประมงแห่งประเทศไทยปี 2556.
กรุงเทพมหานคร: กรมประมง, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.
กรวิ ท ย์ จั น ทร์ กุ ศ ล และเสาวนี ย ์ สงิ หะไกรวรรณ. (2552).
การประมงอวนจมปูและลอบปูแบบพับได้ บริเวณ
อ่าวไทยตอนใน เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 3/2552.
กรุ ง เทพมหานคร: กองประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ธีรยุทธ ศรีคมุ้ และประภาส บินราหมาน. (2546). รายงานการวิจยั
การศึกษาประสิทธิภาพอวนจมปู. เอกสารวิชาการ
ฉบับที่ 1/2546 กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล, กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. หน้า 25.
ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, ประภาส บินร่าหมาน และสุวิชา ใจปี่ยม. (2555).
การประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก.
เอกสารวิชาการฉบับที่ 12/2555. กรุงเทพมหานคร:
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงอ่ า วไทยฝั ่ ง ตะวั น ออก
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
(ระยอง) สถาบันวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล.
1. ควรมีการก�ำหนดมาตรการในการท�ำการประมงอวน
หน้า 18.
จมปูโดยค�ำนึงถึงขนาดของช่องตาอวนควรมีขนาดมาตรฐานเท่ากัน มนตรี สุมณฑา และวุฒิชัย วังคะฮาต. (2549). การประมงอวน
ทัง้ ประเทศและควรมีการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมต่อการจัดการแก้ไข
จมปูบริเวณจังหวัดระยอง. เอกสารวิชาการฉบับที่
ปรับปรุงมาตรการบางประการให้มีความทันสมัยมากขึ้น
27/2549. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมง
2. ควรมี ก ารก� ำ หนดความยาวของผื น อวนที่ ใช้ ใ น
ทะเลชายฝัง่ อันดามัน ส�ำนักวจัยและพัฒนาประมงทะเล.
การท�ำประมงอวนจมปูไม่ให้มีความยาวเกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด
หน้า 17.
3. ควรมีการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส�ำนึกแก่ชาว วราภรณ์ เดชบุญ และหัสพงศ์ สมชนะกิจ. (2549). การประมง
ประมงในการช่วยกันรักษาทรัพยากรที่เป็นสมบัติส่วนรวม เช่น
ปูม้าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง. เอกสารวิชาการ ฉบับที่
การรณรงค์ไม่จับปูไข่นอกกระดอง ไม่จับปูม้าที่มีขนาดเล็ก และ
19/2549. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง เทศบาล มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ทะเลอ่าวไทยตอนลาง, กรมประมง. หน้า 28.
ต้องเข้าไปช่วยและส่งเสริมให้การสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารปูม้า วิไชย ไชยแก้ว. (2551). ชนิดและปริมาณสตวน�้ำจากการทําการ
เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรปูม้าคืนสู่ธรรมชาติทดแทนการจับขึ้นมา
ประมงดวยอวนจมปูในบริเวณอ่าวบางสะพาน อําเภอ  
ใช้ประโยชน์
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์. ปัญหาพิเศษ
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต, สาขาวิชาการประมง, มหาวิทยาลัย
แม่โจ้.
สุรพล ฉลาดคิด

136 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

รำไ

พพ
รรณ
ี

สุชาติ แสงจันทร์ และสมศักดิ์ ศิริรักษ์. (2547). การประมง
อวนจมปูบริเวณอ่าวพังงา. เอกสารวิชาการฉบับที่
5/2547. กรุ ง เทพมหานคร: สํ า นั ก วิ จัย และพัฒ นา
ประมงทะเล, กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
หน้า 20.
สุรพล ฉลาดคิด. (2559). การท�ำการประมงอวนจมปู บริเวณ
หาดวอนนภา อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร.ี ชลบุร:ี
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุรพล ฉลาดคิด. (2560). การท�ำการประมงอวนจมปู บริเวณหาด
วอนนภา อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี:
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา.
หทัยชนก เสาร์สูง และจิราภรณ์ ไตรศักดิ์. (2552). การประยุกต์
ใช้ขอ้ มูลการประมงพืน้ บ้านในการศึกษาการแพร่กระจาย
ของประชากรปูมา้ . วารสารวิจยั เทคโนโลยีการประมง.
3 (เมษายน-มิถุนายน): หน้า 187-194.
อลงกรณ์ พูนพานิช, ก�ำพล ลอยชื่น และธศินี นนทพันธ์. (2549).
การประมงอวนจมปู บริเวณจังหวัดสตูล. เอกสาร
วิชาการฉบับที่ 22/2549. ภูเก็ต: ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลฝั่งอันดามัน. ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล. หน้า 20.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

วีระ บุญรักษ์, จ�ำนอง อุบลสุวรรณ และสนธยา บุญสุข. (2541).
ผลการออกมาตรการอนุรักษ์ปลาทู โดยการปิดอ่าว
พังงาทางฝัง่ ทะเลอันดามัน พ.ศ. 2528-2540. รายงาน
ทางวิชาการฉบับที่ 45/2541. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์พฒ
ั นาประมงทะเลฝัง่ อันดามัน, กองประมงทะเล. กรมประมง.
หน้า 62.
วุฒิชัย วังคะฮาต, พีระ อ่าวสมบูรณ์, ธีรภัทร ศุภสริพงศ์ และ
ธีระชัย เรืองพริ้ม. (2538). การศึกษาประสิทธิภาพ
อวนจมปู. เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 32. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน, กองประมงทะเล.
กรมประมง. หน้า 13.
วุฒิชัย วังคะฮาต, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, กมลพันธ์ อวัยวานนท์, ศันสนีย์
ศรีจันทร์งาม, อ�ำนาจ ศิริเพชร, เฉลิมชาติ อรุณโรจน์
ประไพ และก�ำพล ลอยชืน่ . (2550). การประมงอวนจมปู.
เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 13/2550. กรุงเทพมหานคร:
ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเล. กรมประมง.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. หน้า 41.
วัลภา จีปราบนันท์. (2550). รายงานการวิจัยการศึกษาทรัพยากร
ปูมา้ (Portunus pelagicus) อวนจมปู. กรุงเทพมหานคร:
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). หน้า 29.
ศันสนีย์ ศรีจันทร์ และโรจนรุฒน์ รุ่งเรือง. (2549). การประมง
อวนจมปูบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี. เอกสารวิชาการ
ฉบับที่ 20/2549. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร). ส�ำนักวิจยั
และพัฒนาประมงทะเล. หน้า 22.

สุรพล ฉลาดคิด

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 137

พพ
รรณ
ี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย
ในต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Factors Affecting Self-care Behaviors of the Early and Late Elderly
in Song Phi Nong Subdistrict, Tha Mai District, Chanthaburi Province

รำไ

วิทมา ธรรมเจริญ*, นิทัศนีย์ เจริญงาม
Wittama Thumcharoen, Nitasanee Chalernngam
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000 Thailand
*Corresponding author E-mail: wittama.t@rbru.ac.th
(Received : July 15 2020 ; Revised : September 19 2020.; Accepted : October 8 2020)

บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย ในต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
สุม่ ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแบบสองขัน้ ได้ตวั อย่างผูส้ งู อายุทใี่ ช้ในการศึกษา จ�ำนวน 276 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิตพิ รรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ วิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณโดยวิธีขั้นตอน (Stepwise) ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลายมีภาวะสุขภาพในระดับดีมาก มีแรงสนับสนุน
ทางสังคม และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับดี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 ได้แก่ ความสมบูรณ์ทางจิต ความสมบูรณ์ทางกาย การสนับสนุนด้านสิ่งของ แหล่งที่มาของรายได้มาจากบุตร/หลาน
ความสมบูรณ์ทางสังคม และการดื่มแอลกอฮอล์ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุตอนต้นได้รอ้ ยละ 50.40 ส่วนปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุตอนปลาย ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05
ได้แก่ การสนับสนุนด้านสิ่งของ ความสมบูรณ์ทางปัญญา ความสมบูรณ์ทางจิต และการสนับสนุนด้านอารมณ์ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตอนปลายได้ร้อยละ 43.50
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Abstract
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This research aims to study health status, social support and self-health care behaviors and to investigate
factors affecting self-health care behaviors of the early and late elderly in Song Phi Nong Subdistrict, Tha Mai
District, Chanthaburi Province. Two-stage sampling method was used to select the samples, and then 276
elderly people were selected for interview. The descriptive statistics, including frequency distribution,
percentage, mean and standard deviation and the inferential statistics including stepwise multiple regression
analysis were used as analytical statistics. The results showed that the overall health status of the early and
the late elderly was very good, and the overall social support and self-health care behaviors of the early and the
late elderly was good. In addition, this research also found that factors affecting self-health care behaviors of the
early elderly statistical significance at 0.05 included mental integrity, physical integrity, tangible support,
income support from descendants, social integrity and alcohol consumption. These factors explain the variance
of self-health care behaviors of early elderly people at 50.40 percent. Factors affecting self-health care behaviors
of the late elderly statistical significance at 0.05. included tangible support, intellectual integrity, mental integrity
and emotional support This could explain the variance of self-health care behaviors of the early and the late
elderly as 43.50 percent
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แหงชาติ, 2561) นอกจากนี้ ผูสูงอายุสวนใหญในอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีมีอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงมีโอกาส
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1. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น และ
ตอนปลาย ในต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุตอนต้น และตอนปลาย ในต�ำบลสองพีน่ อ้ ง
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

พพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

จากการศึกษา ผู้วิจัยได้แบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ
ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปี และผู้สูงอายุ
ตอนปลาย หมายถึงบุคคลที่มีอายุ 71 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้สูงอายุ
ระดับต้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ แตกต่างจาก
ผู้สูงอายุระดับกลาง และระดับปลายซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการช่วย
เหลือ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทางจิตใจ อารมณ์
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ช่วงอายุ ดังนั้นผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มจึงมีอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันด้วย
2. ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติ กรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ
		 2.1 ปัจจัยร่วม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ สถานภาพ โรคประจ�ำตัว การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ และลักษณะครอบครัว
ซีง่ มีรายละเอียดดังนี้ 1) เพศ จากงานวิจยั ของศุภวรินทร์ หันกิตติกลุ
(2539) พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าเพศ
เป็นสิ่งก�ำหนดบทบาท เมื่อบทบาทต่างกันจะส่งผลให้มีพฤติกรรม
ต่างกัน (Orem, 1980) และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนิจ
นิจอนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์ (2553) ที่พบว่า เพศมีอิทธิพล
ต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 2) อายุ จากการศึกษาพบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากผู้สูงอายุ
จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสรี ร วิ ท ยา ทางจิ ต ใจ อารมณ์ และ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ดั ง นั้ น อายุ จึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวรินทร์
หันกิตติกุล (2539) พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ (2556) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเสาวนิจ นิจอนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์ (2553)
ที่พบว่า อายุยิ่งมากขึ้นการดูแลตนเองยิ่งน้อยลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 3) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจาก
การศึกษาท�ำให้มีความรู้ด้านสุขภาพจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ (ศุภวรินทร์ หันกิตติกุล, 2539) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ (2556) ที่พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ช่วยส่งเสริมให้มีความสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ และท�ำความเข้าใจกับข้อมูลต่าง ๆ 4) อาชีพ
เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพที่
แตกต่างกัน ดังนั้นอาชีพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวรินทร์ หันกิตติกุล (2539)
5) สถานภาพ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ เนื่องจากคู่สมรสที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะมีความรัก
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ, 2556) 6) โรคประจ�ำตัว
เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง เนือ่ งจาก
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จะเห็นได้ว่าในจังหวัดจันทบุรีมีผู้สูงอายุตอนต้นและ
ตอนปลายที่สูงขึ้นซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับทางภาครัฐและ
เอกชนที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุให้อยู่
อย่างมีความสุข และมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี จากการทบทวน
วรรณกรรมยั ง ไม่ พ บการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
การดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุตอนต้นและตอนปลายในอ�ำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย
ในอ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพือ่ เป็นข้อมูลส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการเดินหน้าเพื่อก�ำหนดนโยบาย
และทิศทางให้กบั การดูแลผูส้ งู อายุตอนต้นและตอนปลายในจังหวัด
จันทบุรีต่อไป
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ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาดังนี้
1. ความหมายของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์
ขึน้ ไปทัง้ ชายและหญิง ซึง่ เป็นไปตามทีอ่ งค์การอนามัยโลกก�ำหนด คือ
ใช้อายุ และสภาวะสุขภาพเป็นตัวก�ำหนด สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 ใช้อายุเป็นตัวก�ำหนด
เช่นกัน โดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มผู้สูงอายุระดับต้น
(The Young old) อายุ 60-70 ปี เป็นกลุ่มที่มีสภาวะทางกายภาพ
และสรีรวิทยาเริม่ เปลีย่ นแปลงไม่มาก ท�ำให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้เป็นส่วนใหญ่ 2) กลุ่มผู้สูงอายุระดับกลาง (The Middle old)
อายุ 71-80 ปี เป็นกลุ่มที่สภาวะทางกายภาพ และสรีรวิทยา
เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้การช่วยเหลือตนเองบกพร่อง
เริ่มต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่าง 3) กลุ่มผู้สูงอายุ
ระดับปลาย (The Old-old) อายุ 81 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่สภาวะ
ทางกายภาพ และสรีรวิทยาเปลี่ยนแปลงไปเห็นได้ชัดเจน บางคน
มีความพิการ บางคนช่วยตนเองไม่ได้ จ�ำเป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือ
ส่วนคนทีช่ ว่ ยเหลือตนเองได้มเี พียงเล็กน้อย (บรรลุ ศิรพิ านิช, 2540)
นอกจากนี้ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ แบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ
ผู้สูงอายุตอนต้น และผู้สูงอายุตอนปลาย
วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 141

รำไ

พพ
รรณ
ี

ของเสาวนิจ นิจอนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์ (2553) ซึ่งพบว่า
สุขภาพมีอิทธิพลต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยสุขภาพที่ดี
ท�ำให้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
		 2.3 ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม
		 การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การได้รับความ
ช่วยเหลือจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งด้านข่าวสาร การให้
ค�ำแนะน�ำ การดูแลเอาใจใส่ การมีคณ
ุ ค่าทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม
ท�ำให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข และการสนับสนุนทางสังคมเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ Tiden เป็นหลักในการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น
3 ด้าน คือ (Tiden, 1985) 1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotion
Support) หมายถึง ความรักใคร่ ความใกล้ชิด การให้ความมั่นใจ
การเอาใจใส่ การยอมรับ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความรู้สึกว่าตนเป็นที่รัก
และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 2. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
(Information Support) หมายถึง การให้คำ� แนะน�ำทีส่ ามารถท�ำให้
ผูส้ งู อายุแก้ปญ
ั หาได้ หรือการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเกีย่ วกับพฤติกรรม
และการกระท�ำของผูส้ งู อายุ 3. การสนับสนุนด้านสิง่ ของ (Tangible
Support) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือโดยตรงด้วยการให้สงิ่ ของ
เวลา เงินทอง หรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (วิลาวัลย์
รัตนา, 2552) โดยการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชนและสังคม
ยิ่งมากท�ำให้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุดีขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 (เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์,
2553)
3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง คือ การปฏิบตั กิ จิ กรรม
ด้านร่างกาย และสังคม เป็นอย่างดีและสม�ำ่ เสมอ (สุขเกษม ร่วมสุข,
2553) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะแบ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
เป็น 8 ด้านหลัก ๆ คือ 1) ด้านการบริโภคอาหาร เช่น การบริโภค
อาหารให้ครบ 5 หมู่ การดื่มน�้ำวันละ 6 - 8 แก้ว และรับประทาน
อาหารที่มีแคลเซียม เป็นต้น (สุขเกษม ร่วมสุข, 2553) 2) การนอน
หลับพักผ่อน เป็นการจัดการด้านร่างกาย การจัดการด้านจิตใจและ
อารมณ์ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การนอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอ การท�ำจิตใจให้สงบ เป็นต้น (นิภาภัทร อยู่พุ่ม, 2561)
3) การออกก�ำลังกาย และการเอาใจใส่ต่อสุขภาพ เช่น มีการอบอุ่น
ร่างกายก่อนออกก�ำลังกาย (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2560) 4) การพัฒนาการรู้จักตนเอง เป็นกระบวนการใน
การท�ำความเข้าใจกับความเชือ่ ความคิดของตน ซึง่ สามารถพัฒนาได้
ผู้สูงอายุที่รู้จักตนเองจะสามารถเผชิญกับปัญหา มีความมุ่งมั่น
ที่จะพยายามหาทางเผชิญปัญหา แก้ไขปัญหา มีจิตใจที่เข้มแข็ง
5) การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นการท�ำความเข้าใจกับ
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เมื่อผู้สูงอายุมีโรคประจ�ำตัว แพทย์จะท�ำการนัดเพื่อตรวจดูอาการ
เป็นระยะ ส่งผลให้มคี วามรู้ ในเรือ่ งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพูลศักดิ์ พุม่ วิเศษ (2556) พบว่า โรคประจ�ำตัว
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ 7) การสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ (บรรลุ ศิริพานิช, 2544) 8) การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัย
ที่ท�ำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (ชัญญานุช ไพรวงษ์, ชุภาศิริ อภินันท์เดชา, ส�ำเริง
แหยงกระโทก, กวี ไชยศิริ และวรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์, 2560) และ
การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
(บรรลุ ศิริพานิช, 2544) 9) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นปัจจัยทาง
เศรษฐกิ จ ที่ จ ะเอื้ อ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ ประทานอาหารที่ เ พี ย งพอ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวรินทร์ หันกิตติกุล (2539) ซึ่งพบว่า
รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้
ความมั่นคงทางการเงินท�ำให้ผู้สูงอายุด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ดกี ว่าผูท้ มี่ ฐี านะทางเศรษฐกิจไม่ดี (พูลศักดิ์ พุม่
วิเศษ, 2556) 10) แหล่งทีม่ าของรายได้ การได้รบั ความช่วยเหลือทาง
ด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน หรือสิ่งของ จะท�ำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
และเอือ้ ให้มพี ฤติกรรมการดูแลสุขภาพทีด่ ี สอดคล้องกับแนวคิดของ
ขนิษฐา โกเมนทร์ (2547) 11) ลักษณะครอบครัว จากสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนไป ท�ำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง บทบาทหน้าที่
ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษา การอบรบสั่งสอนบุตรหลาน
ลดน้อยลง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องอยู่ตามล�ำพัง ส่งผลต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของสัญญา รักชาติ (2544)
		 2.2 ภาวะสุขภาพ
		 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้
นิยามสุขภาพ หมายถึง 1) ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางกาย
การปราศจากโรค และความพิการ รวมถึงความสามารถในการดูแล
ตนเอง การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้ด้วยตนเอง การออกก�ำลังกาย
ปลอดภัย ปลอดจากโรค และสารพิษ และรวมถึงมีปัจจัย 4 เป็นต้น
2) มีความสมบูรณ์ทางจิต ได้แก่ มีสติ สามารถเผชิญกับปัญหา
ต่าง ๆ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจที่แจ่มใส การรู้สึกว่าเป็น
คนส�ำคัญ ไม่เป็นภาระ เป็นต้น 3) ความสมบูรณ์ทางปัญญา หมายถึง
ความรู้ทั่ว รู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ง
ความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์ และความมีโทษ ซึง่ น�ำไปสูค่ วามมี
จิตใจอันดีงาม และเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ (ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ, 2552) 4) ความสมบูรณ์ทางสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ
บุคคลและสภาพแวดล้อม เช่น บริบทสภาพแวดล้อม สังคมเข้มแข็ง
สังคมยุตธิ รรม ซึง่ ทัง้ 4 ด้านต้องเชือ่ มโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ จะใช้ตวั แปรภาวะสุขภาพ ประกอบไปด้วยความ
สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งภาวะสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัย

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

อาหาร เชน การบริโภคอาหารใหครบ 5 หมู การดื่มน้ําวันละ 6 – 8 แกว และรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม เปนตน
(สุขเกษม รวมสุข, 2553) 2) การนอนหลับพักผอน เปนการจัดการดานรางกาย การจัดการดานจิตใจและอารมณ และการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม เชน การนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ การทําจิตใจใหสงบ เปนตน (นิภาภัทร อยูพุม, 2561) 3) การ
วารสารวิจัยตร�อำสุไพพรรณี
ฉบับนทีร่ า1งกายก
เดือนมกราคม
ออกกําลังกาย142
และการเอาใจใส
ขภาพ เชปีนทมีี่ 15
การอบอุ
อนออกกํา-ลัเมษายน
งกาย (สํา2564
นักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, 2560) 4) การพัฒนาการรูจักตนเอง เปนกระบวนการในการทําความเขาใจกับความเชื่อ ความคิดของตน ซึ่ง
สิ่งที่ต้องการจะสื
บใคร โดยเลือกว่าจะสืญ่อกัโดยวาจา
ความสามารถของผู
ส้ งู อายุในการแก้ญไขปั
หา แก
โดยอาศั
สามารถพั
ฒนาได ่อผูว่สาูงจะสื
อายุ่อทอะไรกั
ี่รูจักตนเองจะสามารถเผชิ
บปญหา มีความมุ
งมั่นที่จะพยายามหาทางเผชิ
ปญญหา
ไข ยกระบวนการ
อท่มีาทาง
่สุด ดและช่
ยให้ส่มร้ีปาระสิ
งสัมทพัธินภธภาพกั
ารแก้ไขในส่
นทีอ่แอะไร
ก้ไขได้ 8) การปฏิบัติ
ปหรื
ญหา
จิตใจทีเพื่เข่อมให้แข็ชงัดเจนที
5) การติ
ตอสื่อวสารที
าพ เปนบการทํการหาสาเหตุ
าความเขาใจกัการหาวิ
บสิ่งที่ตอธีกงการจะสื
่อวาวจะสื
กัผูบ้อใคร
อกวาเจะสื
่อโดยวาจาหรื
ทางคืเพื
ใหชัดเจนที
่สุด และชกิจวยให
สรางสัมพันธภาพกั
ผูอื่นอได
การใช
ื่นได้โดยเลื
6) การใช้
วลาอย่
างมีประสิทอธิทภาาพ
อ ่อการบริ
หารเวลา
กรรมทางศาสนา
เป็นบเครื
งยึด6)เหนี
่ยวจิเวลา
ตใจ เป็นความเชื่อ
อยอย่างมี
ประสิลททัธิ้งภกิาพ
คือการบริหารเวลาอย
างสมดุ
ลทั้งกิจ่อกรรมในการทํ
และกิทจธากรรมเพื
างสมดุ
จกรรมในการท�
ำงาน และกิ
จกรรมเพื
สภาพจิตใจ างาน
ความศรั
เป็นต้่อนสภาพจิตใจของตนเอง เปนตน
(Hill
& Smith,
7) การเผชิ
ญป1990)
ญหา คื7)อ การเผชิ
ความสามารถของผู
ของตนเอง
เป็น1990)
ต้น (Hill
& Smith,
ญปัญหา คือสูงอายุในการแกไขปญหา โดยอาศัยกระบวนการ การหา
สาเหตุ การหาวิธีการแกไขในสวนที่แกไขได 8) การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนความเชื่อ ความศรัทธา
เปนตน
กรอบแนวคิ
ดของการวิ
จัยจัย
กรอบแนวคิ
ดของการวิ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยรวม
 เพศ (Gender)
 อายุ (Age)
 ระดับการศึกษา (Edu)
 อาชีพ (Occ)
 สถานภาพ (Status)
.  โรคประจําตัว (Ill)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ( Y )
 การสูบบุหรี่ (smoking)
 ดานการบริโภคอาหาร
 การดืม่ แอลกอฮอล (Al)
 การนอนหลับพักผอน
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน (Inc)
 การออกกําลังกาย และการเอาใจใสตอสุขภาพ
 แหลงที่มาของรายได (Fro)
 การพัฒนาการรูจักตนเอง
 ลักษณะครอบครัว (Fam)
 การติดตอสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ
ภาวะสุขภาพ
 การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
ความสมบูรณทางกาย ( X1 )
 การเผชิญปญหา
ความสมบูรณทางจิต ( X 2 )
 การปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา
ความสมบูรณทางปญญา ( X )
3

ิทยา

ความสมบูรณทางสังคม ( X 4 )
แรงสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนดานอารมณ ( X 5 )
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ( X 6 )
การสนับสนุนดานสิ่งของ ( X 7 )

ภาพที่ 2 ภาพที
กรอบแนวคิ
ดของการวิ
จัย (Conceptual
Framework)
่ 2 กรอบแนวคิ
ดของการวิ
จัย (Conceptual
Framework)

สมมติฐานการวิจัย

มห
าว

1. ปัจจัยร่วม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพ โรคประจ� ำ ตั ว การสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม แอลกอฮอลล์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ และลักษณะครอบครัว
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น
และตอนปลาย
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2. ภาวะสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ ความสมบู ร ณ์ ท างกาย
ความสมบูรณ์ทางจิต ความสมบูรณ์ทางปัญญา และความสมบูรณ์
ทางสั ง คม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย
3. แรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้าน
สิ่งของมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
ตอนต้น และตอนปลาย
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1. ประชากร และตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือผูส งู อายุในตําบลสองพี่นอง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 17 หมูบาน
จัยกร�ารบริ
ำไพพรรณี
ที่ า15บลสองพี
ฉบับที่น่ 1อง,เดื2561)
อนมกราคม - เมษายน 2564 143
โดยมีประชากรที่ใชในการศึกษา 1,299วารสารวิ
คน (องค
หารสวปีนตํ
ตัวอยาง การหาขนาดตัวอยางจากขอมูลซึ่งทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณขนาดตัวอยางจาก
			 p = 1 - p = 1 - 0.65 = 0.35
วิธีด�ำเนินการวิจัย
NZ 2 pq
n= 2
			 e คือ ความคลาดเคลือ่ นของการสุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากร และตัวeอย่(าNง − 1) + Z 2 pq
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้ความคลาดเคลือ่ น (e) มีคา่ ไม่เกิน 0.05
ประชากรที
คือ ผูส้วอย
งู อายุ
n คืกอษา
โดยทีใ่ ช้ในการศึ
ขนาดตั
างในต�ำบลสองพีน่ อ้ ง
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุN
รี จ�ำคืนวน
17 หมู่บ้าน โดยมีประชากร ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% และ z0.025 เท่ากับ 1.96 เมื่อค�ำนวณ
อขนาดประชากร
วอย่างจะได้ผู้สูงอายุที่ใช้ในการศึกษา จ�ำนวน 276 คน
ที่ใช้ในการศึกษา 1,299 คนZ(องค์คืกอารบริ
หารส่วนต�่ตำรงกั
บลสองพี
คามาตรฐานที
บระดับ่นนั้อง,ยสําคัขนาดตั
ญที่กําหนด
2. การสุ่มตั่ถวูกอย่
p คือสัดสวนพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการรับประทานอาหารที
2561)
ตอางง65% ซึ่งไดจากการวิจัย
ส้ งู อายุ
ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่าง
วอย่าง การหาขนาดตั
วอย่ณาภาพชี
งจากข้วิอตของผู
มูลซึง่ สทราบจ�
นวน
พฤติกตัรรมการดู
แลตนเองและคุ
ูงอายุเำขตลาดกระบั
ง (สมพรผูใจสมุ
ทร,ทใี่ 2547)
โดยใช้ความน่าจะเป็นแบบสองขั้น (Two stage sampling)
q = 1 −วpอย่=
ประชากรที่แน่นอน จึงค�ำนวณขนาดตั
างจาก
1 − 0.65 =0.35
2.1 จากหมู่บ้านในต�ำบลสองพี่น้องทั้งหมด 17
		
e คื2อความคลาดเคลื่อนของการสุม ตัวอย		
าง
NZ pq
้ า น บสุความเชื
่ ม หมู ่ บ ้ า่อนประมาณ
ว ยวิ
ารสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย
n =ผูวิจ2ัยกําหนดใหความคลาดเคลื
z0.025ด้เท
ากัธบี ก1.96
่อน (e) มีคาไมเกิน 0.05หมูดว่ บยระดั
มั่น 95% และ50%
2
e (Nวอย- า1)
+ ผZูสูงpq
จ�ำนวน
เมื่อคํานวณขนาดตั
ง จะได
อายุที่ใชในการศึกษาจํานวน 276
คน 9 หมู่บ้าน (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก
ได้บ้านสิ้ว บ้านแถว บ้านเขาน้อย บ้านสามผาน บ้านช�ำมะปริง
2. การสุมตัวอยาง
โดยทีผู่ สnูงอายุคืทอี่ใชขนาดตั
ว
อย่
า
ง
นหนองป่
าหมาก
บ้านช�
ำปลาไหล
บ้านวังเวี้นยน(Two
และบ้stage
านหนองหงษ์
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดมาจากการสุมตับ้วาอย
างโดยใช
ความน
าจะเป
นแบบสองขั
			
N
คื
อ
ขนาดประชากร
		 2.2 สุ ่ มผู ้ สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะหมู ่ บ้ า นด้ ว ยวิ ธีการสุ่ม
sampling)
			
Z
คื
อ
ค่
า
มาตรฐานที
ต
่
รงกั
บ
ระดั
บ
นั
ย
ส�
ำ
คั
ญ
(Simple
Random
2.1 จากหมูบานในตําบลสองพี่นองทั้งหมด 17 หมูอย่
บานงง่าสุยมหมู
บานประมาณ
50%Sampling)
ดวยวิธีการสุโดยใช้
มอยากงงารจั
าย บฉลาก
					
ที
ก
่
ำ
�
หนด
โดยสุไดม่ บผูาส้ นสิ
งู อายุ
บ่ า้ น โดยใช้
ธิ กี ารจัดสรรให้
เป็านสัดส่วน
จํานวน 9 หมูบาน (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก
้ว บจาากแต่
นแถวละหมู
บานเขาน
อย บาวนสามผาน
บานชํ
			
p
คื
อ
สั
ด
ส่
ว
นพฤติ
ก
รรมการดู
แ
ลตนเองด้
า
น
บขนาดประชากร (Allocation proportional to size) ได้ขนาด
มะปริง บานหนองปาหมาก บานชําปลาไหล บานวังเวียน และบากันหนองหงษ
การรับประทานอาหารที
ถ
่
ก
ู
ต้
อ
ง
65%
ซึ
ง
่
ได้
จ
ากการวิ
จ
ย
ั
พฤติ
ก
รรม
2.2 สุมผูสูงอายุในแตละหมูบานดวยวิธีการสุมอยางง
ย า(Simple
Random
ตัวาอย่
ง ดังตารางที
่ 1 Sampling) โดยใชการจับฉลาก
การดู แโดยสุ
ลตนเองและคุ
ณ
ภาพชี
ว
ิ
ต
ของผู
้
ส
ู
ง
อายุ
เ
ขตลาดกระบั
ง
มผูสูงอายุจากแตละหมูบาน โดยใชวิธีการจัดสรรใหเปนสัดสวนกับขนาดประชากร (Allocation proportional to
(สมพร size)
ใจสมุทไดร,ขนาดตั
2547)วอยาง ดังตารางที่ 1
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ตารางทีตารางที
่ 1 ขนาดตั
อย่าง ทีว่ใอย
ช้ใานการศึ
ษาจ�ำแนกตามหมู
่บ้านในต�บำาบลสองพี
่น้อง ่นอง
่ 1 วขนาดตั
ง ที่ใชใกนการศึ
กษาจําแนกตามหมู
นในตําบลสองพี
ประชากรผูสูงอายุ (N)
ตัวอยางผูสูงอายุ (n)
ตัวอย7าง
รวม
6070 ป
71 ปขนึ้ ไป
6070 ป
71 ปขนึ้ ไป
หมูที่
ชื่อหมูบาน
สูงอายุ
วอยางผูสูงอายุ
ตัว(n)
อยาง
(ผูสประชากรผู
ูงอายุ
(ผูสูง(N)
อายุตอน
(ผูสูงตัอายุ
(ผูสูง(n)
อายุตอน
รวม
ตอนตนป)
ตอนตนป)
6070
71ปลาย)
ปขนึ้ ไป
6070
71ปลาย)
ปขนึ้ ไป
หมูที่
ชื่อหมูบาน
(n)
(ผูส78
ูงอายุ
(ผูสูงอายุ
(ผูส30
ูงอายุ
(ผูสูงอายุ
1
สิ้ว
72 ตอน
28 ตอน
58
ตอนต
ปลาย)
ตอนต
ปลาย)
3
แถว
61 น)
37
24 น)
14
38
4
เขานอย
20
20
8
8
16
5
สามผาน
55
33
21
13
34
6
ชํามะปริง
44
17
17
7
24
7
หนองปาหมาก
31
21
12
8
20
12
ชําปลาไหล
77
45
30
17
47
13
วังเวียน
31
22
12
9
21
14
หนองหงษ
18
28
7
11
18
รวม
415
295
161
115
276
3.อ่ เครื
่ใชในการศึ
กษา และการทดสอบคุ
่องมือ ตอนที่ 1 ปั จ จั ย ร่ ว ม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
3. เครื
งมือ่อทีงมืใ่ ช้อใทีนการศึ
กษา และการทดสอบคุ
ณภาพ ณภาพเครื
		
3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ โรคประจ�ำตัว การสูบบุหรี่ การดื่ม
เครื
่
อ
งมื
อ
ที
่
ใ
ช
คื
อ
แบบสั
ม
ภาษณ
แ
บบมี
โ
ครงสร
า
ง
(Structured
Interview)
โดยผู
ลไดองธิทีบ่มายชื
่อเรื่ อง และ
		 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แอลกอฮอลล์
รายได้เฉลี
่ยต่เอก็เดืบอขนอมูแหล่
าของรายได้
วัตถุประสงค พรอมทั้งชี้แจงคําถามในแตละสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลักษณะครอบครัว เป็นแบบก�ำหนดให้ตอบ (Check List)
ตอนที่ 1 ปจจัยรวม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ โรคประจําตัว การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอ
(Structured Interview) โดยผู ้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ได้ อ ธิ บ ายชื่ อ เรื่ อ ง 		 ตอนที่ 2 ภาวะสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ความสมบูรณ์
ฮอลล รายไดเฉลี่ยตอเดือน แหลงที่มาของรายได และลักษณะครอบครัว เปนแบบกําหนดใหตอบ (Check List)
วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งชี้แจงค�ำถามในแต่ละส่วน โดยมีรายละเอียด ทางกาย ความสมบูรณ์ทางจิต ความสมบูรณ์ทางปัญญา และ
ตอนที่ 2 ภาวะสุขภาพ 4 ดาน ไดแก ความสมบูรณทางกาย ความสมบูรณทางจิต ความสมบูรณทางปญญา
ดังนี้
ความสมบูรณ์ทางสังคม เป็นแบบประเมินค่าของลิเคิอร์ท 5 ระดับ
และความสมบูรณทางสังคม เปนแบบประเมินคาของลิเคิอรท 5(Likert’s
ระดับ (Likert's
Scale) Scale)
ตอนที่ 3 แรงสนับสนุนทางสังคม 3 ดาน ไดแก การสนับสนุนดานอารมณ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการ
สนับสนุนดานสิ่งของ โดยลักษณะคําถามแบบประเมินคาของลิเคิอรท 5 ระดับ (Likert's Scale)
มา ธรรมเจริ
ญ, นิเทคิัศอนีรทย์ เจริ
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุใน 8 ดาน โดยลักษณะคําถามเปวินทประมาณค
าของลิ
5 ญงาม
ระดับ (Likert's Scale)

144 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

รำไ
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		 3.2 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
		 การตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
		
ผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยน�ำแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
จ� ำ นวน 3 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์ และ
ความครอบคลุมของเนือ้ หา จากนัน้ น�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ (IOC) ซึ่งผลการหา
ค่าดัชนีพบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (สมนึก ภัททิยธนี, 2545)
แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้
		 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
		 เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผู้วิจัยน�ำแบบ
สัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 50 คน
หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้วิธีการค�ำนวณด้วยสูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544; Nunnally, 1994)
ดังนัน้ ค�ำตอบของแต่ละข้อค�ำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุ8ประสงค์
ดังตารางที่ 2

ชภัฏ

		 ตอนที่ 3 แรงสนับสนุนทางสังคม 3 ด้าน ได้แก่
การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และ
การสนับสนุนด้านสิ่งของ โดยลักษณะค�ำถามแบบประเมินค่าของ
ลิเคิอร์ท 5 ระดับ (Likert’s Scale)
		 ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุใน
8 ด้าน โดยลักษณะค�ำถามเป็นประมาณค่าของลิเคิอร์ท 5 ระดับ
(Likert’s Scale)
การแปลความหมายภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทาง
สังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอาศัย
แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2543) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระดับภาวะสุขภาพ/แรงสนับสนุนทาง
สังคม/พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
		 4.51 - 5.00 มากที่สุด
		 3.51 - 4.50 มาก
		 2.51 - 3.50 ปานกลาง
		 1.51 - 2.50 น้อย
		 1.00 - 1.50 น้อยที่สุด
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ตารางที่ 2 คาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณเมื่อคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของครอนบาค (Cronbach’s
ตารางทีAlpha)
่ 2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์เมื่อค�ำนวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
แบบสัมภาษณ
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธของครอนบาค
ภาวะสุขภาพ
0.80
ความสมบูรณทางกาย ( X1 )
0.80
ความสมบูรณทางจิต ( X 2 )
0.83
ความสมบูรณทางปญญา ( X 3 )
0.78
ความสมบูรณทางสังคม ( X 4 )
แรงสนับสนุนทางสังคม
0.77
การสนับสนุนทางอารมณ ( X 5 )
0.78
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ( X 6 )
0.79
การสนับสนุนดานสิ่งของ ( X 7 )
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ( Y )
0.90
4. การวิ
เคราะห
4. การวิ
เคราะห์
ข้อมูลขอมูล
1. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0 ในสมการ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่อพรรณนาคุณลักษณะทั่วไปของตัวอยาง สถิติที่ใชคือ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ถดถอยเชิงเส้นนั้นใช้วิธีก�ำลังสองน้อยที่สุด ท�ำให้ผลบวกก�ำลังสอง
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งสถิติที่ใชคือ การวิเคราะหการ
เพื่ อ พรรณนาคุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของตั ว อย่ า ง สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ ของความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวมีค่าน้อยที่สุด เงื่อนไขข้อนี้เป็น
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยวิธีขั้นตอน Stepwise โดยผานการทดสอบขอตกลงเบื้องตน ดังนี้
การแจกแจงความถี1.่ ร้คอายละ
าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จริงเสมอ งเสนนั้นใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด ทําใหผลบวก
เฉลี่ยค่ของความคลาดเคลื
่อนเทากับ 0 และ
ในสมการถดถอยเชิ
ใช้สถิติเชิกํงาอนุ
มาน ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ การวิ
เคราะห์
ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ จากผล
ลังสองของความคลาดเคลื
่อนแต
ละตัวกมีารถดถอยพหุ
คานอยที่สุดคเงืูณ่อนไขขอนี้เปนจริ2.งเสมอ
(Multiple regression
analysis)
ธีขั้นตอน Stepwise
การศึ
กษาพบว่
ค่าความคลาดเคลื
จึงท�ำการ
2. คาคลาดเคลื
่อนมีกโดยวิ
ารแจกแจงแบบปกติ
จากผลการศึ
กษาพบว
า คาาความคลาดเคลื
่อนเบ่อซนเบ้
าย ผูซว้าิจยัยจึผูง้วทํิจาัยการ
3
โดยผ่านการทดสอบข้
้
อมูล Y เป็น Y ได้ค=่า0.046
Skewness
-0.120
แปลงข อ มู ล อYตกลงเบื
เป น Y้อ3งต้ไดนคดั างนีSkewness
= 0.120 ค า สถิแปลงข้
ติ (KomogorovSmirnov)
df=276= และ
Sig.ค่าสถิติ
=0.200 ทําใหคาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ (Komogorov-Smirnov) = 0.046 df=276 และ Sig. = 0.200
3. ค า คลาดเคลื่ อ นเป น อิ ส ระกั น Durbinwatsonท�ำมีให้คค า่าเทความคลาดเคลื
า กั บ 2.142 ่อซึนมี
่ ง คกาารแจกแจงแบบปกติ
เข า ใกล 2 แสดงว า ความ
คลาดเคลื่อนแตละคาเปนอิสระกัน (กัลยา วานิชยบัญา และฐิตา วานิชยบัญชา, 2561)
4. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่
ผลการวิ
วิทมา ธรรมเจริ
ญ,จนิัยทัศนีย์ เจริญงาม
คุณลักษณะของตัวอยาง

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 145

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

คุณลักษณะของตัวอย่าง
ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีอ้ าศัยอยูบ่ า้ นสิว้
(ม.1) และบ้านช�ำปลาไหล (ม.12) คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ 17.00
ตามล�ำดับ โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.00 เป็นผู้สูงอายุ
ตอนต้น (มีอายุระหว่าง 60 - 70 ปี) คิดเป็นร้อยละ 58.30 และ
เป็นผู้สูงอายุตอนปลาย (มีอายุระหว่าง 71 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ
41.70 โดยเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
87.70 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และไม่ได้เรียน
คิดเป็นร้อยละ 8.30 และ 2.20 ตามล�ำดับ ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร และยังคงท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 55.40
รองลงมาคือ ว่างงาน/ไม่ได้ทำ� งาน คิดเป็นร้อยละ 15.60 ด้านสถานภาพ
พบว่า สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.20 รองลงมา คือ เป็นหม้าย
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และมีโรคประจ�ำตัวถึงร้อยละ 68.10 ส่วนโรค
ทีเ่ ป็นพบว่า เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 46.01
รองลงมาคือ เป็นโรคเบาหวาน และโรคไขมันในเส้นเลือดสูง คิดเป็น
ร้อยละ 20.29 และ 15.58 ตามล�ำดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ำกว่า
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.70 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง
5,000 - 10,000 บาท และรายได้ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.00 และ 15.90 ตามล�ำดับ ด้านแหล่งที่มาของรายได้
พบว่า ผูส้ งู อายุทกุ คนได้รบั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ รองลงมาคือ ได้รายได้
จากอาชีพที่ท�ำ และรายได้จากบุตร/หลาน คิดเป็นร้อยละ 100
ร้อยละ 56.52 และ 42.75 ตามล�ำดับ ด้านลักษณะครอบครัว
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย คิดเป็นร้อยละ 41.70 รองลงมาคือ
เป็นครอบครัวเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 37.30 โดยผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เป็นบุตร/หลาน คิดเป็นร้อยละ 73.91 รองลงมาคือ คูส่ มรส
คิดเป็นร้อยละ 30.07

พพ
รรณ
ี

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้น�ำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุตอนต้น และตอนปลาย
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย
ในภาพรวม พบว่า ทัง้ ผูส้ งู อายุตอนต้นและตอนปลายมีภาวะสุขภาพ
ในระดับดีมาก (X = 4.47, S.D. = 0.457, X = 4.49, S.D. = 0.375)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีภาวะสุขภาพในระดับดีมากทั้งหมด
ด้ า นที่ มี ภ าวะสุ ข ภาพเฉลี่ ย มากที่ สุ ด ของผู ้ สู ง อายุ ต อนต้ น และ
ตอนปลาย คือ ความสมบูรณ์ทางสังคม (X = 4.54, S.D. = 0.493,
X = 4.64, S.D. = 0.441) ส่วนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย
พบว่า ทั้งผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลายมีแรงสนับสนุนทางสังคม
ในระดับดี (X = 4.13, S.D. = 0.570, X = 4.18, S.D. = 0.577)
ด้านที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมโดยเฉลี่ยมากที่สุดของผู้สูงอายุ
ตอนต้นและตอนปลาย คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์ (X = 4.47,
S.D. = 0.550, X = 4.49, S.D. = 0.586) นอกจากนี้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย พบว่า ทั้งผู้สูงอายุตอนต้นและ
ตอนปลายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี (X = 3.89,
S.D. = 0.396, X = 3.87, S.D. = 0.395) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับดีทั้งหมด
ส�ำหรับผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายด้านที่มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนาการรู้จักตนเอง
(X = 4.31, S.D. = 0.674, X = 4.38, S.D. = 0.618) และด้าน
การเผชิญปัญหา (X = 4.05, S.D. = 0.598, X = 4.02, S.D. = 0.585)
ตามล�ำดับ

รำไ

3. ค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน Durbin-watson
มีคา่ เท่ากับ 2.142 ซึง่ ค่าเข้าใกล้ 2 แสดงว่า ความคลาดเคลือ่ นแต่ละ
ค่าเป็นอิสระกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั า และฐิตา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561)
4. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม
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ผู้สูงอายุตอนต้น

ด้าน
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย
ผู้สูงอายุตอนปลาย

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.51
4.42
4.41
4.54

0.406
0.479
1.041
0.493

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.52
4.42
4.39
4.64

0.449
0.459
0.621
0.441

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ยรวม
แรงสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนด้านอารมณ์
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุนด้านสิ่งของ

4.47

0.457

ดีมาก

4.49

0.375

ดีมาก

4.47
4.00
3.93

0.550
0.740
0.721

ดีมาก
ดี
ดี

4.49
3.98
4.08

0.586
0.787
0.726

ดีมาก
ดี
ดี

เฉลี่ยรวม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
การบริโภคอาหาร
การออกก�ำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพ
การพักผ่อน
การพัฒนาการรู้จักตนเอง
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การเผชิญปัญหา
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

4.13

0.570

ดี

4.18

0.577

ดี

3.81
3.70
3.59
4.31
4.04
3.77
4.05
3.81

0.413
0.473
0.683
0.674
0.457
0.715
0.598
0.892

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.84
3.65
3.68
4.38
4.00
3.57
4.02
3.81

0.475
0.540
0.674
0.618
0.530
0.693
0.585
0.890

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.89

0.396

ดี

3.87

0.395

ดี

ชภัฏ

ลัยร
า

ภาวะสุขภาพ
ความสมบูรณ์ทางกาย
ความสมบูรณ์ทางจิต
ความสมบูรณ์ทางปัญญา
ความสมบูรณ์ทางสังคม

รำไ

X

ิทยา

เฉลี่ยรวม

มห
าว

2. ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการดู แ ล
สุ ข ภาพตนเองของผู ้ สู ง อายุ ต อนต้ น และตอนปลาย ในต� ำ บล
สองพี่น้อง อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
		 2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุตอนต้น ในต�ำบลสองพีน่ อ้ ง อ�ำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม

		 จากการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise) พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความสมบู ร ณ์ ท างจิ ต (X 2),
ความสมบู ร ณ์ ท างกาย (X 1), การสนั บ สนุ น ด้ า นสิ่ ง ของ (X 7)
แหล่งที่มาของรายได้มาจากบุตร/ หลาน (Fro1) ความสมบูรณ์
ทางสั ง คม (X 4) และการดื่ ม แอลกอฮอล์ (Al) ร่ ว มกั น อธิ บ าย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
ตอนต้นได้ร้อยละ 50.4 (Adjusted R square) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น
ความสมบูรณ์ทางจิต (X2)
ความสมบูรณ์ทางกาย (X1)
การสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7)
แหล่งที่มาของรายได้มาจากบุตร/ หลาน (Fro1)
(มีรายได้จากเงินบ�ำนาญ และอาชีพที่ท�ำเป็นกลุ่มอ้างอิง)
ความสมบูรณ์ทางสังคม (X4)
การดื่มแอลกอฮอล์ (Al)
ค่าคงที่

B
7.106
11.978
6.906
-5.428
5.462
-5.606
-73.652

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t
2.435*
4.211*
4.270*
-2.464*

2.598
2.598
12.143

0.155
0.155

2.102*
-2.046*
-6.065*

ทางปัญญา (X3), ความสมบูรณ์ทางจิต (X2) และการสนับสนุน
ด้านอารมณ์ (X1) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลายได้ร้อยละ 43.5
(Adjusted R square) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังตารางที่ 5

ชภัฏ

		 2.2 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย ในต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
		 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise)
พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7), ความสมบูรณ์

Beta
0.196
0.279
0.286
-0.143

รำไ

R2 = 0.523, Adjusted R Square = 0.504, F=28.144, Sig.=0.000

SE
2.918
2.844
1.617
2.203

พพ
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ตัวแปร

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย
B
4.829
6.413
9.716
6.013
-57.068

ลัยร
า

ตัวแปร
การสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7)
ความสมบูรณ์ทางปัญญา (X3)
ความสมบูรณ์ทางจิต (X2)
การสนับสนุนด้านอารมณ์ (X1)
ค่าคงที่

SE
2.278
2.200
3.257
2.678
13.519

Beta
0.201
0.229
0.256
0.202

t
2.120*
2.915*
2.983*
2.246*
-4.221*

ิทยา

R2 = 0.455, Adjusted R Square = 0.435, F=22.918, Sig.=0.000
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

มห
าว

ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ดังนี้

1. ศึกษาภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุตอนต้น และตอนปลาย
ในต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุตอนต้นและตอนปลาย
ในภาพรวม พบว่า ทัง้ ผูส้ งู อายุตอนต้นและตอนปลายมีภาวะสุขภาพ

ในระดับดีมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะตัวอย่างทีศ่ กึ ษาส่วนใหญ่เป็นผูท้ ี่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น เดินได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้
ไม้เท้าถึงร้อยละ 90.90 และมีโรคประจ�ำตัวร้อยละ 68.10 ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเส้นเลือดสูง
ซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีผลต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันมากนัก เพียงอาศัย
การควบคุมอาหารเท่านั้น จึงท�ำให้ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพในระดับ
ดีมาก ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุตอนต้น และ
ตอนปลาย พบว่า ทัง้ ผูส้ งู อายุตอนต้นและตอนปลายมีแรงสนับสนุน
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การสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7) มีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Tiden (1985) เนื่องจากผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตนเอง
เป็นที่รัก รู้สึกมีคุณค่า เมื่อได้รับความช่วยเหลือด้านสิ่งของ หรือ
บริการ ท�ำให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น
แหล่งที่มาของรายได้มาจากบุตร/หลาน (Fro1) มี
อิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
ตอนต้น โดยผู้สูงอายุที่ได้รับรายได้จากบุตร/หลานมากขึ้น จะมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีรายได้จาก
เงินบ�ำนาญ และอาชีพทีท่ ำ� ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการรับเงินจากบุตร/
หลานท�ำให้ขาดความมั่นคงทางการเงิน หรือท�ำให้มีความกังวล
เรื่องการเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของศรินยา สุริยะฉาย (2552)
ที่ระบุว่าเมื่อผู้สูงอายุต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้น�ำของครอบครัว
ในการหารายได้ มาเป็นสมาชิกที่คนในครอบครัวต้องดูแล ท�ำให้
ผู้สูงอายุวิตกกังวล กลัวถูกทอดทิ้ง
ความสมบูรณ์ทางสังคม (X4) มีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุตอนต้น ทัง้ นีอ้ าจเป็น
เพราะผู้สูงอายุตอนต้นเป็นวัยที่เริ่มเกษียณจากการท�ำงาน บทบาท
ในสังคมย่อมเปลีย่ นไป จึงต้องปรับตัวให้สามารถยอมรับบทบาทใหม่
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่าการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน
มีความสัมพันธ์ทางบวกและร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ (สุขเกษม ร่วมสุข, 2553)
การดื่มแอลกอฮอล์ (Al) มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุตอนต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ที่
พบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่ท�ำนายพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ชัญญานุช ไพรวงษ์
และคณะ, 2560) และการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (บรรลุ ศิริพานิช, 2544)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุตอนปลาย
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย ได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุน
ด้านสิ่งของ (X7), ความสมบูรณ์ทางปัญญา (X3), ความสมบูรณ์
ทางจิต (X2) และการสนับสนุนด้านอารมณ์ (X1) สามารถอธิบายได้วา่
การสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7) มีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย อาจเป็น
เพราะผูส้ งู อายุตอนปลายเริม่ เดินทางไปยังทีต่ า่ ง ๆ ไม่สะดวก ดังนัน้
การสนับสนุนด้านสิ่งของ เวลา หรือช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จะเอื้อให้
ผู ้ สู ง อายุ มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองที่ ดี สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดของ Tiden (1985)
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ทางสังคมในระดับดี เนื่องมาจากผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยายถึงร้อยละ 37.30 และ
41.70 นอกจากนี้ ผู ้ ที่ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น บุ ต ร/หลาน
ถึงร้อยละ 73.91 รองลงมาคือ คู่สมรส ถึงร้อยละ 30.07 จึงท�ำให้มี
การสนับสนุนทางสังคมที่ค่อนข้างดี และปัจจัยด้านพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย พบว่า
ทั้งผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี ถึงร้อยละ 97.80 มีเพียงร้อยละ
2.20 ที่ไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา
เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ มี
ความสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จึงท�ำให้
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี
2. ศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย ในต�ำบลสองพี่น้อง
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุตอนต้น
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านความสมบูรณ์ทางจิต
(X2), ความสมบูรณ์ทางกาย (X1), การสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7)
และความสมบูรณ์ทางสังคม (X4) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุตอนต้น ได้แก่ รายได้
มาจากบุตร/ หลาน (Fro1) และการดื่มแอลกอฮอล์ (Al) สามารถ
อธิบายได้ว่า
ความสมบู ร ณ์ ท างจิ ต (X 2) มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น สอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ของพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550
(พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) และแนวคิดของ
ประเวศ วะสี ที่ระบุว่า หากผู้สูงอายุมีจิตใจที่แจ่มใส การรู้สึกว่าเป็น
คนส�ำคัญ ไม่เป็นภาระ ก็ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ที่ดีขึ้นเช่นกัน (ประเวศ วะสี, 2543)
ความสมบู ร ณ์ ท างกาย (X1) มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น โดยความ
สมบู ร ณ์ ท างกาย หมายถึ ง ความสามารถในการดู แ ลตนเอง
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้ด้วยตนเอง การออกก�ำลังกาย การมี
ปัจจัย 4 ปลอดจากโรค และสารพิษ ซึ่งผู้สูงอายุตอนต้นสภาวะทาง
กายภาพ และสรีรวิทยาเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่มาก ท�ำให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ
วะสี คือ ถ้าผู้สูงอายุมีความสมบูรณ์ทางกายสามารถด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันได้ด้วยตนเอง จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ที่ดีขึ้น (ประเวศ วะสี, 2543)
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3. ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพือ่ เป็นการศึกษาเชิงลึก และทราบถึงความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของผู้สูงอายุ
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ความสมบูรณ์ทางปัญญา (X3) มีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย เนื่องจาก
ผู้สูงอายุตอนปลายเป็นวัยที่ผ่านการเรียนรู้มามากมาย และเกษียณ
อายุจากการท�ำงานมาระยะหนึง่ แล้วจึงสามารถปรับตัว และยอมรับ
บทบาทของตนเองมากขึ้น ดังนั้นความสมบูรณ์ทางปัญญา จึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุตอนปลาย
ความสมบูรณ์ทางจิต (X2) มีอทิ ธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย ซึ่งความสมบูรณ์
ทางจิต หมายถึง มีสติ สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ มีจิตใจที่แจ่มใส การรู้สึกว่าเป็นคนส�ำคัญ ไม่เป็นภาระ
เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีลักษณะครอบครัว
เป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย และมีลูก/หลานดูแลถึง
ร้อยละ 73.91 รองลงมาคือ คู่สมรสดูแล ร้อยละ 30.07 ดังนั้น
ผู้สูงอายุจึงรู้สึกว่าตนเองเป็นคนส�ำคัญ จึงมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้
ความสมบูรณ์ทางจิตมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุตอนปลาย สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแนวคิดของประเวศ วะสี ที่ระบุว่า
หากผู้สูงอายุมีจิตใจที่แจ่มใส การรู้สึกว่าเป็นคนส�ำคัญ ไม่เป็นภาระ
ก็ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นเช่นกัน
การสนั บสนุน ด้านอารมณ์ (X 1) มีอิทธิพลทางบวก
ต่ อ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผู ้ สู ง อายุ ต อนปลาย
การสนับสนุนด้านอารมณ์ หมายถึงความรักใคร่ ความใกล้ชดิ การให้
ความมั่นใจ การเอาใจใส่ การยอมรับ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความรู้สึกว่า
ตนเป็นที่รักและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุเป็นผู้มีรายได้ ร้อยละ 93.50 ท�ำให้รู้สึกถึงความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ งั ได้รบั การเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว
เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยายถึง
ร้อยละ 79 ดังนั้นการสนับสนุนด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุตอนปลาย สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวิลาวัลย์ รัตนา (2552) ที่พบว่า การสนับสนุนด้านอารมณ์
และสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ

มห
าว

1. ควรท�ำการวิจยั กับผูส้ งู อายุในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ ศึกษา
ว่าผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละบริบทมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่
2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดูและสุขภาพของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายแตกต่างกัน
ดั ง นั้ น การแก้ ป ั ญ หาพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของผู ้ สุ ง อายุ
ควรแยกเป็นแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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การศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการค้าปลีกและความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพลส
ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการของ
ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจึงหาค่าจากตารางส�ำเร็จรูปของ Taro Yamane
(Yamane, 1967) ในการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
407 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
และการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการค้าปลีกที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีลูกค้าของร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้ามีความสัมพันธ์ระดับต�่ำในทิศทางเดียวกัน ด้านส่วนประสม
การสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ระดับต�่ำในทิศทางเดียวกัน ด้านนโยบายการตั้งราคามีความสัมพันธ์ระดับต�่ำทิศทางเดียวกัน และ
การบริการลูกค้ามีความสัมพันธ์ระดับต�่ำในทิศทางเดียวกัน
ส�ำหรับส่วนประสมการค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ.เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ความหลากหลายของประเภทสินค้า ส่วนประสมการสือ่ สารการตลาด นโยบายการตัง้ ราคา และการบริการลูกค้า ตามล�ำดับ
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The study of “The Retail Mix That Affects Customer Loyalty of CJ Express in Bangkok Area” aimed to
study the relationship between retail mix and customer loyalty of CJ Express in Bangkok area and the influence
of retail mix that affects customer loyalty of CJ Bangkok Express in Bangkok area.
The population and sample group of this study were the consumers who live in Bangkok that purchased
goods and used the services of C.J. Express, which doesn’t know the exact population. Therefore, the determination
of the sample was evaluated by using the table of Taro Yamane (Yamane, 1967) to determine the sample size at
95% confidence level. The author collected the data from the sample group of 407 people and used frequency,
percentage, mean, standard deviation, correlation analysis, and regression analysis as statistic tools.
The results of the research showed that the retail mix correlates with C.J.’s customer loyalty. C.J. Express
in Bangkok consists of a variety of product categories with a low correlation in the same direction. As for the
marketing communication mix, there was a low correlation in the same direction. The pricing policy has a low
correlation in the same direction, and customer service has a low-level relationship in the same direction.
For the retail mix that influences customer loyalty, C.J. Express in Bangkok comprises a variety of product
categories. Marketing communication mix, Pricing policy and customer service respectively.
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และเป็นร้านค้าปลีกประเภทสะดวกซื้อที่มีสัญชาติไทยแต่เพียง
การค้าปลีกของประเทศไทยเราได้มีการพัฒนามาอย่าง ผู้เดียว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548 ภายใต้การบริหาร
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันตามรูปแบบของการขยายตัว งานของ บริษัท พี.เอส.ดี รักษ์ไทย จ�ำกัด ปัจจุบัน ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีด้านยอดขายและก�ำไร และมีการ
พฤติกรรมผู้บริโภค จากร้านหาบเร่หรือแผงลอยก็ปรับเปลี่ยนมาสู่ เจริ ญ เติ บ โตมาอย่ า งรวดเร็ ว จากการขยายสาขาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี
ตึกอาคารพาณิชย์ ที่เรามักเรียกกันว่า ร้านโชห่วย หรือแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส มีสาขากว่า 300 สาขา หรือมีส่วนแบ่ง
(Traditional Trade) ซึ่งมีลักษณะการด�ำเนินงานแบบครอบครัว ประมาณ 2% ในตลาดร้านสะดวกซือ้ ในประเทศไทย และให้บริการ
ส่วนใหญ่มักจะมีการจัดวางสินค้าเพื่อให้เต็มพื้นที่ ซึ่งยากต่อการ อยูใ่ น 22 จังหวัดของประเทศไทย (พาโชค ลิม้ เรืองอนันต์, 2560: 27)
เลือกซือ้ อีกทัง้ สินค้าทีจ่ ดั จ�ำหน่ายภายในร้านก็ยงั คงเป็นแบบเดิม ๆ จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส มีการเติบโต
ที่ ลู ก ค้ า เคยซื้ อ และใช้ บ ริ ก ารมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ มี ก ารน� ำ เอา อย่างรวดเร็วและประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก อีกทัง้ ยังสามารถ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าและให้ ที่จะแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกันที่มีการด�ำเนินงาน
บริการแก่ลกู ค้า จึงท�ำให้ไม่มมี าตรฐานและเกิดความล่าช้าในการให้ จากนายทุนระหว่างประเทศ เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส
บริการส�ำหรับลูกค้าแต่ละคน ปัจจุบนั ธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย เอ็กซ์เพรส สยามแฟมิลี่มาร์ท เป็นอย่างดี แม้ว่าจะอยู่ในช่วง
เราได้เข้าสู่รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) สถานการณ์การแข่งขันทีร่ นุ แรงและก�ำลังการซือ้ ของผูบ้ ริโภคลดลง
มีสินค้าให้เลือกมากมายหลายชนิด มีการจัดวางสินค้าเป็นประเภท ก็ตาม โดยในปี 2563 นี้ บริษทั ตัง้ เป้าว่าจะขยายสาขาให้ถงึ 665 แห่ง
หมวดหมู่ชัดเจน มีการประดับตกแต่งด้วยแสง สี เสียง เพื่อดึงดูด และสร้างรายได้ 20,000 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส
สายตาแก่ผผู้ า่ นไปมาและกระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ทีร่ วดเร็วขึน้ จึงต้องท�ำการวางแผนและใช้กลยุทธ์การค้าปลีกต่าง ๆ เพื่อสร้าง
อีกทัง้ มีการน�ำเอาระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาช่วยในการบริหาร ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจ รวมถึง
จัดการภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมาก สร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้า จึงจะท�ำให้ธุรกิจสามารถ
ยิ่งขึ้น สังเกตได้จากธุรกิจค้าปลีกประเภทสะดวกซื้อรายหลัก ๆ อยู่รอดและประสบความส�ำเร็จได้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของส่วน
เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น ที่รวมเอาทุกอย่างไว้ในร้านแบบ One Stop
Service ตั้งแต่อาหาร เครื่องส�ำอาง ของใช้ส่วนบุคคล การจัดส่ง ประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ.
พัสดุไปรษณีย์ (Positioning Magazine, 2562 : 8) ซึง่ สามารถตอบ เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากลูกค้าผู้ที่เคยซื้อ
สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สินค้าและเข้าใช้บริการ ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส เพื่อให้ทราบถึงส่วน
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ เข้ า มามี บ ทบาทและ ประสมการค้าปลีกที่ส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความจงรักภักดี
ความส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวันของคนเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาส่ ว นประสมการค้ า ปลี ก และ
ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตดี โดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตและ วางแผนในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ร้านสะดวกซื้อ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563: 24) ที่มีการคาดการณ์ ผู้บริโภภค อันจะท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างยั่งยืน
ไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.7-3.0 เมื่อเทียบ และความจงรักภักดีของลูกค้า รวมถึงก่อให้เกิดผลก�ำไรแก่ธุรกิจ
กับปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดส�ำหรับ ในระยะยาว
ร้านค้าปลีกจึงยังเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็น พร้อมกับการรักษาคุณภาพ
การให้บริการที่ดีสม�่ำเสมอจะท�ำให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นประสม
ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขายสินค้าลดราคา ร้านขายปลีกสินค้า การค้าปลีกและความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส
เฉพาะกลุ่ม และร้านค้าปลีกแบบคลังสินค้า สามารถอยู่รอดและ ในเขตกรุงเทพมหานคร
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (พูนสุข นิลกิจศรานนท์, 2560: 5)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของส่ ว นประสมการค้ า ปลี ก
ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส เป็นธุรกิจค้าปลีกประเภทร้าน ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต
สะดวกซื้อที่มีการบริหารจัดการด้วยรูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ กรุงเทพมหานคร
ที่มีการจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคในราคาที่ประหยัด

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน

154 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

กรอบแนวคิดการวิจัย

พพ
รรณ
ี

ข้อมูลส่วนบุคคล

การทบทวนวรรณกรรม
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ส่วนประสมการค้าปลีก
1. ท�ำเลที่ตั้ง
2. ความหลากหลายของประเภทสินค้า
3. นโยบายราคา
4. การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า
5. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
6. การบริการลูกค้า

ความจงรักภักดีของลูกค้า ร้าน ซี.เจ.
เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 4  ด้าน ได้แก่
1. ด้านการบอกต่อ
2. ด้านความตั้งใจซื้อ
3. ด้านความอ่อนไหวต่อราคา
4. ด้านการร้องเรียน

รำไ

1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า
งานวิจยั นีใ้ ช้แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับส่วนประสมการค้าปลีก และบริการซึ่งก�ำหนดขึ้นโดยร้านค้า และ (6) การบริการลูกค้า
และความจงรักภักดี เป็นแนวทางในการด�ำเนินการวิจัย ส่วนประสม (Customer Service) คือ การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
การค้าปลีก เป็นรูปแบบของกิจกรรมทีผ่ คู้ า้ ปลีกน�ำมาใช้ในการวางแผน เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่อ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้ง ไปอันจะน�ำไปสู่ความจงรักภักดีในระยะยาว (ภาณุ ลิมมานนท์,
ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งความพึ ง พอใจและการสร้ า ง 2550: 45) ส่วนความจงรักภักดี คือ สิ่งที่แสดงถึงความยึดมั่นที่
ความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย (1) ท�ำเลที่ตั้ง ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ซึ่งการวัดความจงรักภักดีจะต้องค�ำนึงถึง
(Location) ซึ่งเป็นแหล่งที่สามารถประกอบกิจกรรมทางด้าน พฤติกรรม ทัศนคติ และกระบวนการคิดของผู้รับบริการ ซึ่งพัฒนา
ธุรกิจได้ (2) ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise โดย Zeithaml; et al. Cited in bloomer; et al. 1996:
Assortment) คือ ประเภทของสินค้าที่มีไว้จ�ำหน่ายในร้านค้า 31-46) ประกอบด้ ว ย 4 มิ ติ คื อ (1) พฤติ ก รรมการบอกต่ อ
มีความหลากหลายในประเภทสินค้า ขนาด ราคา และคุณภาพ (Word of mouth communications) คือ การพูดถึงสิ่งที่ดี
เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกและสามารถเลือกซื้อตามความต้องการ เกี่ยวกับร้านค้าและการบริการ แนะน�ำและกระตุ้นให้คนอื่นสนใจ
(3) การออกแบบร้านและการจัดแสดงสินค้า (Store Design and และเข้ามาท�ำการซือ้ สินค้าหรือใช้บริการจากร้านค้านัน้ (2) ความตัง้ ใจ
Display) เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ก่อนสิ่งอื่น ๆ ได้แก่ ที่จะซื้อ (Purchase intention) เป็นการเลือกที่จะซื้อสินค้าและ
รูปแบบของร้านค้า การจัดตกแต่งประดับแสง สี เสียง เพื่อกระตุ้น บริการจากร้านค้านั้นๆ เป็นตัวเลือกแรก (3) ความอ่อนไหวต่อ
ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า ชนิ ด นั้ น ๆ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ขึ้ น ปัจจัยราคา (Price sensitivity) คือ การที่ผู้ซื้อไม่มีปัญหาในการที่
(4) ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix) ร้านค้าขึ้นราคาและผู้ซื้อยอมจ่ายมากกว่าที่อื่นหากการบริการนั้น
เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของส่ ว นประสมทางการตลาดและเป็ น สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ และ (4) พฤติกรรมการร้องเรียน
ส่วนหนึ่งในการเตือนความทรงจ�ำเกี่ยวกับสินค้าที่ร้านค้าปลีกได้ (Complaining behavior) คือ การร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาอาจ
มีการเสนอขายโดยมุ่งหวังให้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่ดี ความเชื่อ จะร้องเรียนกับร้านค้า บอกต่อคนอื่น ส่งเรื่องไปยังสื่อหรือหน่วยงาน
พฤติกรรมของผู้ซื้อ (5) นโยบายราคา (Pricing Policy) เป็น ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวัดถึงการตอบสนองต่อปัญหาของลูกค้า
หรือผู้บริโภค
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การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่เคยซื้อสินค้าและเข้าใช้บริการร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ซึ่งไม่ทราบ
จ�ำนวนประชากรที่แน่นอน จึงก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค�ำนวณหาขนาดตัวอย่าง (นราศรี ไววานิชกุล และชูศักดิ์ อรุณศรี,
2545 : 104) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความผิดพลาด
สูงสุดทีย่ อมให้เกิดขึน้ 5% จากการค�ำนวณ ผูว้ จิ ยั จะได้กลุม่ ตัวอย่าง
385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันการผิดพลาดของแบบสอบถาม
จึงท�ำการเก็บตัวอย่างเพิ่มจ�ำนวนอีก 22 ตัวอย่าง รวมเป็นขนาด
ตั ว อย่ า งเท่ า กั บ 407 ตั ว อย่ า ง ในการเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและ
การสุม่ ตัวอย่างเพือ่ ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์ในการสุ่มตัวอย่างตามล�ำดับ ดังนี้ 1) สุ่มตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota sampling) โดยก�ำหนดให้แต่ละสาขาของ
ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 37 สาขา
มีจ�ำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เท่ากัน คือ 11 คน 2) การสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเก็บ
ข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการตามสาขาของร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส
ตามจ�ำนวนที่ระบุ คือ 407 คน
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้ 1) ศึกษา
ค้นคว้าจากต�ำรา เอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการก� ำ หนดกรอบแนวคิ ด ของ
แบบสอบถาม 2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดขอบเขตและเนือ้ หาของแบบสอบถาม
ให้เกิดความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั 3) ร่างแบบสอบถาม
เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับส่วนประสมการค้าปลีก
ของผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ส่วนที่ 3 แบบถาม
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ า
ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส 4) เพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และ
เที่ยงตรง (Validity) ได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบเนื้อหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบ
และน�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้ แล้วน�ำค่าทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดชั นี

ความสอดคล้ อ ง (Index Of Concordance: IOC) เพื่ อ วั ด
ความเที่ยงตรง (Validity) จากสูตรของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
(2542 : 113-114) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.84 5) เพื่อทดสอบหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) น�ำแบบสอบถาม
ที่ได้ท�ำการแก้ไขปรับปรุงไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ�ำนวน 40 ชุด โดยได้รับความ
ร่วมมือจากลูกค้าร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อหาข้อบกพร่องของข้อค�ำถาม และตรวจสอบความเหมาะสม
เป็นไปตามกรอบแนวคิดและหัวข้อหรือไม่ และน�ำข้อมูลที่ได้มาหา
ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปประยุกต์ทาง
สถิติ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ซึ่งค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ได้ต้อง
มีคา่ ไม่ตำ�่ ว่า 0.7 จึงถือได้วา่ เป็นแบบสอบถามทีค่ วามน่าเชือ่ ถือและ
สามารถน�ำไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 และ 6) น�ำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างจริง 407 คน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษา
เชิงส�ำรวจ (Exploratory Research) เกี่ยวกับอิทธิพลของส่วน
ประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยแหล่ ง ในการรวบรวมข้ อ มู ล มี ด ้ ว ยกั น 2
แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี้ 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ท�ำการ
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือจากลูกค้าหรือ
ประชาชนทั่วไปที่เดินมาซื้อสินค้าจากร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Secondary data)
ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออินเทอร์เน็ต
4. ก�ำหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ท�ำ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดค่าทางสถิติส�ำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และสถิติเชิงอนุมาน
(Reference Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation
Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)
เพื่อใช้ในการทดสอบระดับอิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีก
ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร

รำไ
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(คิดเป็นร้อยละ 20.64) ตามล�ำดับ ส่วนของอาชีพ ส่วนใหญ่เป็น
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาส่ ว นประสมการค้ า ปลี ก ที่ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.20) รองลงไปคื อ
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ว่างงาน (คิดเป็นร้อยละ 26.29) และข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (คิดเป็นร้อยละ 14.25) ตามล�ำดับ ในส่วนของระดับ
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและเข้าใช้ การศึกษาจะอยูใ่ นระดับปริญญาตรีมากทีส่ ดุ (คิดเป็นร้อยละ 53.32)
บริการ ร้านซี.เจ เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 407 คน รองลงไปต�่ำกว่าปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 41.52) โดยส่วนใหญ่
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 60.44) มีช่วงอายุ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (คิดเป็น
อยูร่ ะหว่าง 21 - 30 ปี (คิดเป็นร้อยละ 23.10) รองลงไปคือ ช่วงอายุ ร้อยละ 51.11) รองลงไปคือ 20,000 - 30,000 บาท (คิดเป็น
ต�่ำกว่า 21 ปี (คิดเป็นร้อยละ 22.60) และช่วงอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 31.45) และรายได้ 10,000 - 20,000 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 7.37) ตามล�ำดับ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

1. ด้านท�ำเลที่ตั้ง

4.16

0.404

มาก

2. ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า

3.81

0.568

ปานกลาง

3. ด้านการออกแบบร้านและการจัดแสดงสินค้า
4. ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
5. ด้านนโยบายการตั้งราคา
ภาพรวมทั้งหมด

4.10

0.521

มาก

3.45

0.590

มาก

4.07

0.597

มาก

3.86

0.616

มาก

3.88

0.207

มาก
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6. ด้านการบริการลูกค้า

ชภัฏ

ส่วนประสมการค้าปลีกของร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส

รำไ

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีกของร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 407 คน

ิทยา

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีกของร้านซี.เจ เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยส�ำรวจจากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและเข้าใช้
บริการ จ�ำนวน 407 คน พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ต่อส่วนประสมการค้าปลีกเท่ากับ 3.88 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท�ำเลที่ตั้งมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
4.16 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงไปคือ ด้านการออกแบบร้านและ
การจัดแสดงสินค้า และด้านนโยบายการตัง้ ราคา โดยมีคะแนนเฉลีย่
4.10 และ 4.07 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีคะแนน
ความเฉลีย่ ความคิดเห็นต�ำ่ คือ ด้านส่วนประสมการสือ่ สารการตลาด
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.45

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 407 คน
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

1. การบอกต่อ

3.24

0.841

ปานกลาง

2. ความตั้งใจซื้อ

2.72

0.883

ปานกลาง

3. ความอ่อนไหวต่อราคา

3.59

1.000

มาก

4. การร้องเรียน

2.91

0.947

ปานกลาง

ภาพรวมทั้งหมด

3.11

0.451

ปานกลาง

มห
าว

ส่วนประสมการค้าปลีกของร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส
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มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.59 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงไปคือ
ประเด็นการบอกต่อ และประเด็นการร้องเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.24 และ 2.91 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมการค้าปลีกและความจงรักภักดีของลูกค้า
ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปรากฏ
ตามตารางที่ 3

พพ
รรณ
ี

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็น
ที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 407 คน พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นของทีม่ ตี อ่ ความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ เอ็กซ์เพรส
ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3.11 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นความอ่อนไหนต่อราคา

ตารางที่ 3 ผลการการศึกษาวิจัยข้อที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการค้าปลีกและความจงรักภักดีของลูกค้า
ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความจงรักภักดีของลูกค้าร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส
ส่วนประสมการค้าปลีก

ระดับความสัมพันธ์

รำไ

ค่าสถิติ (Pearson
Correlation)
0.0045

ไม่มีความสัมพันธ์

2. ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า

0.189**

มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำทิศทางเดียวกัน

3. ด้านการออกแบบร้านและการจัดแสดงสินค้า

0.009

ไม่มีความสัมพันธ์

0.201**

มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำทิศทางเดียวกัน

0.155**

มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำทิศทางเดียวกัน

0.244**

มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำทิศทางเดียวกัน

4. ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
5. ด้านนโยบายการตั้งราคา
6. ด้านการบริการลูกค้า

ลัยร
า

หมายเหตุ ** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

ชภัฏ

1. ด้านท�ำเลที่ตั้ง

มีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้าระดับต�ำ่ ทิศทางเดียวกัน
(Pearson Correlation = 0.155) และด้านการบริการลูกค้า
มีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้าระดับต�ำ่ ทิศทางเดียวกัน
(Pearson Correlation = 0.244) ตามล�ำดับ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ส่ ว นประสมการค้ า ปลี ก ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ า
ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปรากฏ
ตามตารางที่ 4

มห
าว

ิทยา

จากตารางที่ 3 ผลการการศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัย
ของที่ 1 โดยใช้การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า
ด้ า นความหลากหลายของประเภทสิ น ค้ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความจงรักภักดีของลูกค้าระดับต�่ำทิศทางเดียวกัน (Pearson
Correlation = 0.189) ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
มีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้าระดับต�ำ่ ทิศทางเดียวกัน
(Pearson Correlation = 0.201) ด้านนโยบายการตั้งราคา

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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B

Std.Error

Constant

0.042

0.403

ด้านท�ำเลที่ตั้ง

0.096

0.051

ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า

0.184

0.036

ด้านการออกแบบร้านและการจัดแสดงสินค้า

0.041

0.039

ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด

0.167

0.035

ด้านนโยบายการตั้งราคา

0.117

0.034

ด้านการบริการลูกค้า

0.196

0.033

หมายเหตุ * มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
R Square = 0.426 SE = 0.410

t

Sig.

0.105

0.917

0.086

1.878

0.061

0.232

5.091*

0.000

0.047

1.036

0.301

0.218

4.796*

0.000

0.155

3.414*

0.001

0.268

5.855*

0.000

ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส จะเพิ่มขึ้น 0.155 หน่วย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้ ของนโยบายการตัง้ ราคา 1 หน่วย ในขณะทีป่ จั จัยอืน่ ๆ คงที่
ส่วนความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส จะเพิ่มขึ้น
0.268 หน่วย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของการบริการลูกค้า
1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่

ชภัฏ

จากตารางที่ 4 แสดงผลการศึ ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค์
การวิจัยข้อที่ 2 โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น
(Linear Regression Model) พบว่า ส่วนประสมการค้าปลีก
ด้ า นที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ประกอบด้ ว ย
ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า (Beta = 0.232, t = 5.091,
Sig. = 0.00 < 0.05) ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
(Beta = 0.218, t = 4.769, Sig. = 0.000 < 0.05) ด้านนโยบาย
การตั้ง ราคา (Beta = 0.155, t = 0.3.414, Sig. = 0.001 < 0.05)
และ ด้านการบริการลูกค้า (Beta = 0.268, t = 5.855, Sig. =
0.000 < 0.05) ตามล�ำดับ ซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวแบบการถดถอย
เชิงเส้น (Linear Regression Model) ส�ำหรับความจงรักภักดี
ของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้
ความจงรัก ภัก ดี = 0.232* ความหลากหลายของ
ประเภทสินค้า+0.218* ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด+0.155*
นโยบายการตั้งราคา+0.268* การบริการลูกค้า
ทั้งนี้ ตัวแบบดังกล่าวข้างต้น สามารถท�ำนายอิทธิพล
ของส่วนประสมการค้าปลีกทีม่ ผี ลต่อความจงภักดีของลูกค้าทีม่ าซือ้
สินค้าและเข้าใช้บริการ ร้านซี.เจ เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ร้อยละ 42.60 จากผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าความจงรัก
ภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส จะเพิ่มขึ้น 0.232 หน่วย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของความหลากหลายของประเภท
สินค้า 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ และความจงรักภักดี
ของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส จะเพิ่มขึ้น 0.218 หน่วย เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 1 หน่วย
ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ในท�ำนองความจงรักภักดีของลูกค้าร้าน

Beta

รำไ

ส่วนประสมการค้าปลีก

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 4 ผลการการศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีก
ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน

1. ส่วนประสมการค้าปลีก มีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ประกอบด้วย ส่วนประสมการ
ค้าปลีกด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ด้านส่วนประสม
การสือ่ สารการตลาด ด้านนโยบายการตัง้ ราคา และด้านการบริการ
ลูกค้า ทัง้ นีใ้ นแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้า
ระดับต�่ำทิศทางเดียวกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า หากทางร้านค้าให้
ความส�ำคัญส่วนประสมการค้าปลีกเพิม่ มากขึน้ จะมีผลให้ลกู ค้าทีม่ า
ซื้อสินค้าและใช้บริการร้านมีความจักรักดีกับทางร้านเพิ่มมากขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สินิทรา สุขสวัสดิ์ และ
ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร (2561: 5-9) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพล
ของส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ร้ า นค้ า ปลี ก ประเภทไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมการค้าปลีกภาพรวมมีความสัมพันธ์
กั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ที่ ร ะดั บ นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ 0.05
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ส่วนประสมการค้าปลีกด้านการบริการ
ลูกค้า ด้านการสื่อสาร ด้านการตั้งราคา ด้านการคัดสรรสินค้า
ด้านการตกแต่งร้านและการจัดแสดงสินค้า และด้านท�ำเลที่ตั้งมี
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รำไ

พพ
รรณ
ี

ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีก ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมการค้าปลีกด้านการ
บริการลูกค้า ด้านการสื่อสาร และด้านการตั้งราคา มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าตามดับที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
โดยสามารถร่วมกันอธิบายความจงรักภักดี ของลูกค้าได้ร้อยละ
12.3 ในขณะที่ส่วนประสมการค้าปลีกด้านอื่น ๆ ได้แก่ การคัดสรร
สินค้า การตกแต่งร้านและจัดแสดงสินค้า และท�ำเลทีต่ งั้ ไม่มอี ทิ ธิพล
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และ
สอดคล้องกับภาวิณี กาญจนาภา (2554: 37-42) ที่ได้ศึกษา
เกีย่ วกับการบริหารส่วนประสมการค้าปลีกและการจัดการเชิงกลยุทธ์
การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมซึง่ พบว่า ส่วนประสมการค้าปลีก
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค โดยผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จจะมีมมุ มองทีช่ ดั เจนเชิงกลยุทธ์การตลาดมีการใช้กลยุทธ์
การตลาดจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความใส่ใจกับ
การดูแลสินค้าภายในร้านค้าการบริหารการจัดวางและการจัดแสดง
สินค้าอย่างสม�่ำเสมอและมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับต�ำแหน่งที่ตั้ง
ของร้านค้าเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาวิจยั ผูบ้ ริโภคในเชิงปริมาณทีพ่ บว่า มีปจั จัย 3 ประการ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมากที่สุด คือ ชนิดของสินค้าและบริการ
การจัดวางแผนผังร้านและการจัดแสดงสินค้าภายในร้านค้า และ
ความสะดวกของท�ำเลทีต่ งั้ ของร้านค้า นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chengedzai Mafini (2015: 35-42) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนความจงรักภักดีของลูกค้าของร้านค้าปลีก
ในแอฟริกาใต้ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์ร้านค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
และความภักดีต่อร้านค้าของลูกค้าใน 5 มิติ ได้แก่ ชื่อเสียงร้าน
ความช่วยเหลือด้านการขาย บรรยากาศร้าน การออกแบบและ
การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน การส่งเสริมการขาย และการเข้าถึง
ร้านค้า ซึ่งพบว่า ความช่วยเหลือด้านการขายเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ที่สุด อีกทั้งการตกแต่งและบรรยากาศร้านค้าก็เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าเสื้อผ้ากีฬา โดยมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกตั้งแต่ปานกลางถึงสูง นอกจากนี้การส่งเสริมการขายและ
การจัดร้านให้ดูดึงดูดใจยังเป็นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจที่มีต่อร้านค้า
อีกทั้งความพึงพอใจต่อร้านยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความภักดีของลูกค้า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าที่ระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิ ติ 0.05 และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอาภาพร จงนวกิ จ
ประสพชัย พสุนนท์ (2558: 1566-1580) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดการส่วนประสมการค้าปลีกและกลยุทธ์
การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ท่ี ส ่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ า
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า
1. อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการค้าปลีกทีส่ ง่ ผลต่อ
ความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรม คือ ชนิดของสินค้าทีผ่ คู้ า้ ปลีกเสนอขาย
การส่งเสริมการตลาดและการให้ความช่วยเหลือลูกค้า และความ
สะดวกของท�ำเลที่ตั้งร้านค้า 2. อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดส่วน
ประสมของการค้าปลีกทุกด้านส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติ
3. อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีเชิงพฤติกรรม คือ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับลูกค้า
ผู้ประกอบการ และพนักงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และ
4. อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทุกด้านส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีเชิงทัศนคติ ซึง่ ผลการศึกษานีท้ ำ� ให้ผทู้ สี่ นใจน�ำความรู้
ที่ ไ ด้ ม าใช้ ว างแผนเพื่ อ ปรั บ กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดให้ เ หมาะสม
นอกจากนีย้ งั ปรับปรุงให้เข้ากับคุณลักษณะพืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างกันของ
ลูกค้าเพือ่ ท�ำให้เกิดความพึงพอใจและความแตกต่างด้านการบริการ
เพือ่ ความอยูร่ อด นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Deepika
Jhamb and Ravi Kiran (2012: 4196-4207) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่อง ช้อปปิง้ อินเทรนด์แทนทีร่ ปู แบบเดิม ๆ พบว่า รูปแบบ
การขายปลีกที่เกิดจากผู้บริโภคเข้ามาซื้อและจับจ่ายมากขึ้นนั้น
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากคุณลักษณะส�ำคัญของผลิตภัณฑ์
เช่น คุณภาพที่ดีขึ้น ความหลากหลายของตราสินค้า การจัดตกแต่ง
ร้านค้า และการจัดประเภทสินค้ารวมถึงคุณลักษณะของร้าน เช่น
สถานทีจ่ อดรถ พนักงานขายทีผ่ า่ นการฝึกอบรม และความปลอดภัย
ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะรูปแบบร้านค้าปลีกที่ส�ำคัญในอินเดีย เช่น
ห้างสรรพสินค้าพิเศษ ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า
ส่วนลด ร้านค้าสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่
2. ส่วนประสมการค้าปลีก มีอิทธิพลต่อความจงรัก
ภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ประกอบด้วย ด้านความหลากหลาย
ของประเภทสินค้าโดยถ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�ำให้ความจงภักดี
ของลูกค้าเพิ่มขึ้น 0.232 หน่วย ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
โดยถ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�ำให้ความจงภักดีของลูกค้าเพิ่มขึ้น
0.218 หน่วย ด้านนโยบายการตั้งราคาโดยถ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะท� ำ ให้ ค วามจงภั ก ดี ข องลู ก ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น 0.155 หน่ ว ย และ
ด้านการบริการลูกค้าโดยถ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�ำให้ความจงภักดี
ของลูกค้าเพิม่ ขึน้ 0.268 หน่วย ตามล�ำดับ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สินิทรา สุขสวัสดิ์ และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร (2561: 5-9)
ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผล

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการค้าปลีกที่มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
ผูบ้ ริหารร้านซี.เจ เอ็กซ์เพรส ควรให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับ
ที่จอดรถให้เพียงพอส�ำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ มีสินค้าพร้อมขาย
อยู่ตลอดเวลาที่ท�ำให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะไม่เสียเวลาในเดินทางมาซื้อ
สินค้าทีร่ า้ น มีสนิ ค้าทีค่ รอบคลุมทุกอย่างทีล่ กู ค้าต้องการโดยไม่ตอ้ ง
ไปหาซือ้ จากทีอ่ นื่ อีก ร้านค้าต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่
ต่าง ๆ เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ต้องมีการจัด
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม และร้านค้าต้องมีบริการเปลี่ยนคืน
สินค้าหากสินค้าเกิดความช�ำรุดเสียหาย ไม่ได้มาตรฐาน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมการค้าปลีกที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก และร้านค้าปลีกดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำ
ผลการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้มาก�ำหนดนโยบายด้านส่วนประสมการค้าปลีก
กับร้านค้าต่อไป ตลอดจนควรศึกษาวิจยั กับลูกค้าทีม่ าใช้บริการร้าน
ซี.เจ เอ็กซ์เพรส ในพืน้ ทีต่ า่ งกันออกไป เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลภาพรวมของ
ลูกค้าทีม่ าใช้บริการอย่างแท้จริง ซึง่ จะเป็นประโยชน์กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
น�ำผลการศึกษาวิจัยไปปรับใช้ต่อไป
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การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลที่จ�ำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local
Travel 2) พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local
Travel และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยหลักสูตรหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
วิธีการด�ำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอนในการด�ำเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลที่จ�ำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel โดยใช้แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรและ
คู่มือการใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel และแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่สมัครเข้าร่วมในหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local
Travel จ�ำนวน 25 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดี่ยวทดสอบหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบความสามารถ
ในการฟังการพูด แบบประเมินความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลที่จ�ำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ท�ำให้ได้
ข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรด้านเนื้อหา 2) ผลการสร้างหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ท�ำให้ได้
หลักสูตรที่มีองค์ประกอบ คือ ความเป็นมาและความส�ำคัญ หลักการ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สือ่ และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บทบาทของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง มีความเหมาะสมของหลักสูตรอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
(X = 4.84, S.D. = 0.38) และคู่มือประกอบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.71, S.D. = 0.47) 3) ผลการทดลอง
ใช้หลักสูตร พบว่า คะแนนการทดสอบความสามารถในการฟังหลังเรียน ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น คิดเป็นร้อยละ 82.60 คะแนนทดสอบ
ความสามารถในการพูดหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.80 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความตระหนักใน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนมีต่อการเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรม
ชุมนุม English for Local Travel ในภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X = 4.26, S.D. = 0.61)
ค�ำส�ำคัญ : หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม, ความสามารถในการฟัง การพูด, ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
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The purposes of this study were 1) to study necessary information for curriculum development of English for
Local Travel club activity, 2) to develop English for Local Travel club activity, 3) to conduct try-out of the developed
English for Local Travel club activity 4) to study learners’ opinions towards the developed English for Local Travel
club activity. The four-phase research and development were used as the research methodology with the following
details.
First phase was the study of necessary information for curriculum development of English for Local Travel
club activity using an interview and a questionnaire. Second phase was conducted to develop the curriculum of
English for Local Travel club activity. The instruments were curriculum and handbook for development of English
for Local Travel club activity, curriculum suitability assessment scale, and user handbook. Third phase was try-out
using One-Group Posttest Design. The instruments included listening-speaking ability test and awareness of cultural
heritage conservation scale. Lastly, learners’ opinions towards the developed English for Local Travel club activity
were surveyed using One-Group Pretest Posttest Design. The research instruments were the questionnaire used to
collect the respondents’ opinions towards the developed English for Local Travel club activity. The statistics used
to analyze the data were percentage, mean, standard deviation.
The results of this study : 1) The study could lead to obtained necessary information for curriculum
development of English for Local Travel club activity in terms of curriculum content development. 2) The developed
curriculum of English for Local Travel club activity consisted of the following components, namely background
and significance, principles, purposes, learning substances, curriculum structure, guidelines for learning activities,
media and learning resources, measurement and evaluation, and the role of involving personnel.The suitability of
the developed curriculum was at the highest level (X = 4.84, S.D. = 0.38). The suitability of handout and teaching
materials was at the highest level (X = 4.71,S.D. = 0.47). 3) Post-test score on English listening ability was
82.60% and score on English speaking ability was 79.80 %, higher than the set standard criteria with a statistical
significance level of .05. 4) The samples’ opinions towards the developed English for Local Travel club activity was
at a high level (X = 4.26, S.D.=0.61).
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ความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์
ท�ำให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน สิ่งต่าง ๆ มีการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วท�ำให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนความรูต้ า่ ง ๆ ได้อย่างแพร่หลาย ประเทศส่วนใหญ่
ทั่ ว โลกมี ภ าษาเป็ น ของตั ว เองและภาษาของแต่ ล ะประเทศก็ มี
ความแตกต่างกันออกไป ด้วยความแตกต่างทางด้านภาษาของ
แต่ละประเทศ ท�ำให้มีการก�ำหนดภาษาสากลขึ้น เพื่อให้คนทั่วโลก
ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ด้วยความส�ำคัญ
ดังกล่าว ท�ำให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต
ของพวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก (วิจารณ์ พาณิช, 2555) การเตรียม
ความพร้อมให้เยาวชนไทยมีคุณภาพและศักยภาพทางด้านภาษา
เพื่ อ โลกปั จ จุ บั น และโลกอนาคตจึงเป็น ภารกิจส�ำคัญ ที่ ต ้ อ งเร่ ง
ด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษผูเ้ รียน (สมบัติ
คชสิทธิ์, 2560) ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญยิ่งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้วิทยาการอื่น ๆ
ตลอดจนการประกอบอาชีพการทีน่ กั เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้น้ัน นักเรียนจ�ำเป็นต้องฝึกฝนทักษะทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังสามารถน�ำ
ความรู้ ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ และ
ประโยชน์ของภาษาอังกฤษ จึงก�ำหนดให้มีการจัดการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษในทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยยึดแนวการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทางทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะนี้ ทักษะการฟังพูดภาษา
อังกฤษ เป็นทักษะที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับนักเรียน เพราะเป็นทักษะ
พืน้ ฐานทางภาษาทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ในการติดต่อสือ่ สาร ทักษะ
การฟังพูดภาษาอังกฤษมีความส�ำคัญในการสือ่ ความหมาย ความรูส้ กึ
ซึง่ แสดงออกด้วยค�ำพูด ทักษะการฟังเป็นทักษะแรกของการสือ่ สาร
ที่ต้องพัฒนาก่อนการพูดและการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องเพราะ
ก่อนทีจ่ ะพูดภาษาใดได้ตอ้ งฟังค�ำพูดในภาษานัน้ ให้เข้าใจก่อนจึงจะ
สามารถพูดได้ ขณะเดียวกันทักษะการพูดเป็นทักษะทีส่ ำ� คัญในการ
สื่อสารเช่นกัน เพราะการพูดเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ
เสียง ค�ำศัพท์ โครงสร้างและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็นทักษะ
ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงความคิดทีต่ อ้ งการแสดงออกมาให้ผอู้ นื่ เข้าใจตลอดจน
การเลือกใช้ส�ำนวนภาษาที่ถูกต้อง ใช้เวลานานในการฝึก ต้องมีแรง
จูงใจและความถนัดของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุมิตรา
อังวัฒนกุล (2554) ที่กล่าวไว้ว่า การสอนภาษาอังกฤษควรให้
นักเรียนเกิดทักษะการฟังก่อนทักษะอื่นๆ ทักษะการฟัง เป็นทักษะ
ที่มนุษย์ใช้มากที่สุด และเป็นทักษะแรกที่มนุษย์ใช้ในการเรียนรู้

ภาษาจนสามารถสือ่ สารกับบุคคลอืน่ ๆ ได้ การฟังทีด่ จี ะช่วยให้ผฟู้ งั
สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งน�ำไปสู่การตัดสินใจที่ดีและ
ถูกต้อง ช่วยให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากผู้พูด เช่น ประสบการณ์
ความรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้พูดและสอดคล้องกับแนวคิด
ของ กุศยา แสงเดช (2554) ซึ่งกล่าวว่า ทักษะการฟังพูด เป็นทักษะ
ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเรียนรูท้ กั ษะการอ่าน และการเขียนต่อไปได้
สถานการณ์ปญ
ั หาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จากผลการการวัดและประเมินผลเพือ่ ดูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของผูเ้ รียนสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วร โดยพิจารณาดูได้จาก
สถิตกิ ารทดสอบระดับชาติ ได้แก่ สถิตผิ ลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test:
O-NET) ทั้ ง 3 ระดั บ ประกอบด้ ว ย ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รายวิชา
ภาษาอังกฤษมีคะแนนต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อได้เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2558 - 2560
โดยปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนภาษา
อังกฤษโดยเฉลี่ย 43.31 คะแนน 34.59 คะแนน และ 36.34 คะแนน
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน, 2558)
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนภาษา
อังกฤษโดยเฉลีย่ 30.54 คะแนน 31.80 คะแนน และ 30.45 คะแนน
(สถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน, 2559)
และปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนภาษา
อังกฤษโดยเฉลีย่ 24.98 คะแนน 27.76 คะแนน และ 28.31 คะแนน
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน, 2560)
ดังนัน้ เมือ่ เทียบคะแนนทัง้ 3 ระดับ คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 3 ปีย้อนหลัง
ผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
ไม่ถึง 50 คะแนน เมื่อพิจารณาผลคะแนนการสอบวัดผลและ
ประเมินผลทักษะทางภาษาที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า นักเรียนไทย
ยังมีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ จึงส่งผลให้เด็กไทย
ส่วนมากไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาที่พบว่า การที่เด็กไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้
เกิดจากการมีปัญหาทางด้านทักษะการฟัง และการพูด กล่าวคือ
หากผูพ้ ดู ไม่สามารถเข้าใจในสิง่ ทีฟ่ งั ได้กไ็ ม่สามารถมีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ
กลับไปได้ (Rivers & Temperley, 1978)
การจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ยังไม่สามารถท�ำให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษได้

รำไ

บทน�ำ

วรพรรณ บัวขาว, อังคณา อ่อนธานี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รำไ

พพ
รรณ
ี

การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รกิ จ กรรมชุ ม นุ ม
English for Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง
การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น
4 ขั้นตอน โดยก�ำหนดขอบเขตในแต่ละขั้นตอนออกเป็น 3 ด้าน คือ
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตัวแปร
มีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล จ� ำ เป็ น ในการพัฒ นา
หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
แหล่งข้อมูล
		 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จ�ำนวน 3 คน
		 2. ศึกษานิเทศก์และครูผสู้ อนรายวิชาภาษาอังกฤษ
จ�ำนวน 3 คน
		 3. บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ จ�ำนวน 3 คน
		 4. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ส�ำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือและนักเรียน)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
กับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จ�ำนวน 3 คน ศึกษานิเทศก์และ
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 3 คน บุคคลในชุมชน
หาดมูลกระบือ จ�ำนวน 3 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 25 คน โดยมีขนั้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและอธิบายค�ำถาม เพื่อให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความเข้าใจในการตอบได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
2. น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การท่องเที่ยว ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ส�ำหรับจัดท�ำหลักสูตร และคู่มือการใช้
หลักสูตรต่อไป

ชภัฏ

ในระดับดี และไม่สามารถสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวันได้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รกิ จ กรรมชุ ม นุ ม English for Local Travel
ขึน้ มาใหม่ เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ต้องการออกแบบจุดมุง่ หมาย เนือ้ หาสาระ
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและการวั ด และประเมิ น ผลขึ้ น มา
โดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมชุมนุม เนื่องจากกิจกรรมชุมนุมเป็นวิธีการพัฒนา
ผู้เรียนที่ยึดหลักผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้ความส�ำคัญกับความสนใจ
และความต้องการของผู้เรียน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ
ท�ำให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ (กฤษณ์วรงค์
เตชะสิริสุขสกุล, 2560) ชุมชนหาดมูลกระบือ ได้รับคัดเลือกจาก
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
(พิไล จิรไกรศิริ, 2562) และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
นอกจากช่วยส่งเสริมและความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษแล้ว
ยังสามารถส่งเสริมความตระหนักในการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ให้เกิดกับผู้เรียนด้วย เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง
ในการเผยแพร่วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม
English for Local Travel เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษและส่งเสริมความตระหนักในการอนุรกั ษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ิทยา

ลัยร
า

1. เพื่อศึกษาข้อมูลที่จ�ำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
2. เพื่ อ สร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for
Local Travel
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน
โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel

สมมติฐานการวิจัย

มห
าว

1. หลังเรียนโดยใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for
Local Travel นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถใน
การฟังภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2. หลังเรียนโดยใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for
Local Travel นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
3. หลังเรียนโดยใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for
Local Travel นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความตระหนักใน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในระดับมาก
วรพรรณ บัวขาว, อังคณา อ่อนธานี
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		 4. น�ำหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรที่ตรวจ
สอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เพื่อ
น�ำไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบประเมิ น ความเหมาะสมของ
หลั ก สู ต รและคู ่ มื อ การใช้ ห ลั ก สู ต รที่ ผู ้ เชี่ ย วชาญประเมิ น แล้ ว
มาวิเคราะห์ความเหมาะสม โดยน�ำคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ของผู ้ เชี่ ย วชาญทุ ก คนมาหาค่ า เฉลี่ ย (X) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม
English for Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง
การพู ด และความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรม
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แหล่งข้อมูล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดหาดมูล
กระบือ จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่สมัคร
เข้าร่วมในหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
จ�ำนวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 1. หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local
Travel
		 2. แบบวัดความสามารถในฟังภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
		 3. แบบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
		 4. แบบสอบถามความตระหนักในการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1. น�ำหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรพร้อม
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร และคูม่ อื การใช้หลักสูตร
ทีป่ รับปรุงแล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม
ของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและ
คู่มือการใช้หลักสูตร
		 2. น�ำหลักสูตรและคูม่ อื การใช้หลักสูตรทีต่ รวจสอบ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เพื่อน�ำไป
ทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบประเมิ น ความเหมาะสมของ
หลั ก สู ต รและคู ่ มื อ การใช้ ห ลั ก สู ต รที่ ผู ้ เชี่ ย วชาญประเมิ น แล้ ว
มาวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยการน�ำคะแนนทีไ่ ด้จากการประเมิน
ของผู ้ เชี่ ย วชาญทุ ก คนมาหาค่ า เฉลี่ ย (X) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า น
การท่องเที่ยวศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ และนักเรียน ซึ่งน�ำข้อมูลจากการ
ตอบแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
แล้วจึงเขียนสรุปเชิงบรรยายความ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตร
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
แหล่งข้อมูล
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของหลักสูตรและคูม่ อื การใช้หลักสูตร โดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดคุณสมบัติ
ของผู้เชี่ยวชาญดังนี้
		 1. ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษา
และส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านหลักสูตรและการสอน
จ�ำนวน 1 คน
		 2. ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ด้านหลักสูตรและการสอน จ�ำนวน 2 คน
		 3. ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
วิทยฐานะครูช�ำนาญการขึ้นไปที่มีความรู้และประสบการณ์สอน
ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ�ำนวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 1. หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local
Travel
		 2. คู่มือการใช้หลักสูตร
		 3. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและ
คู่มือการใช้หลักสูตร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1. ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลที่จ�ำเป็นที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ส�ำหรับน�ำไปจัดท�ำหลักสูตร
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ในส่วนของสาระ
การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล
		 2. จัดท�ำหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for
Local Travel และคู่มือการใช้หลักสูตร เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอค�ำแนะน�ำ แล้วน�ำกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
		 3. น�ำหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรพร้อม
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร และคูม่ อื การใช้หลักสูตร
ทีป่ รับปรุงแล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม
ของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและ
คู่มือการใช้หลักสูตร
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		 1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถท�ำได้
อย่ า งหลากหลายที่ จ ะมุ ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาความ
สามารถในการฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมได้ โดยการจัดการเรียนการสอนจะต้องให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติจริง การท�ำกิจกรรมกลุ่มที่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และน�ำเสนอผลงาน นักเรียนสามารถน�ำความรู้ที่ได้
รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
		 1.3 ด้านการวัดและประเมินผล เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการวัดและประเมินผลของการส่งเสริมความสามารถในการฟัง
การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
พบว่า การวัดและประเมินผลที่จะท�ำให้ทราบถึงความสามารถใน
การฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ควรจะเป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้การประเมิน
อย่างหลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for
Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด และ
ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการสร้างหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local
Travel ท�ำให้ได้หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ดังนี้
		 2.1 หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local
Travel มีองค์ประกอบ คือ 1) ความเป็นมาและความส�ำคัญ
2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย 4) สาระการเรียนรู้ 5) โครงสร้าง
หลักสูตร 6) แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้
8) การวัดและประเมินผล 9) บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้ ว ย 6 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ได้ แ ก่ 1) Junior Guide
2) Language Preparation 3) Visiting a Had MunKrabua
Temple 4) The Annual Long Boat Race Tradition และ
5) Local Food และ 6) English on Tour จัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้ 6 แผน จ�ำนวน 19 ชั่วโมง และน�ำหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ� ำ นวน 5 คน ประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก สู ต ร พบว่ า
องค์ประกอบของหลักสูตรทุกด้านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากที่สุด (X = 4.84, S.D. = 0.38)
		 2.2 คู่มือการใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English
for Local Travel มีองค์ประกอบ คือ ค�ำแนะน�ำการใช้คู่มือการจัด
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยน�ำคู่มือการใช้หลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน
3 คน ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้หลักสูตร พบว่า
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ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูดและความตระหนักใน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
แหล่งข้อมูล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดหาดมูล
กระบือ จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่สมัคร
เข้าร่วมในหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ทดลองใช้หลักสูตร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน
โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากด�ำเนินการทดลองใช้หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน
โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ไปให้
นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมในกิจกรรมชุมนุม English for Local
Travel ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน�ำคะแนนที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย (X)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

มห
าว

ิทยา

1. ผลการศึกษาข้อมูลที่จ�ำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ศึกษานิเทศก์ และ
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรดังนี้
		 1.1 ด้านเนือ้ หา เพือ่ ใช้สำ� หรับก�ำหนดสาระการเรียนรู้
ทีน่ กั เรียนจะต้องเรียน ท�ำให้ได้ประเด็นทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับวัย
และพัฒนาการของนักเรียน สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถ
ในการฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม
และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งท�ำให้ได้เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ส�ำหรับจัดท�ำหลักสูตร เช่น การแนะน�ำตนเอง การบอก
ทิศทาง การเป็นมัคคุเทศก์ ประวัตคิ วามเป็นมาของวัดหาดมูลกระบือ
ประเพณีการแข่งขันเรือพาย การท�ำข้าวเม่าพอกและผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน เป็นต้น
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จากผลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for
Local Travel เพี่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด และ
ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประเด็นที่จะน�ำมาอภิปรายตามล�ำดับ
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลที่จ�ำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ศึกษานิเทศก์และครู
ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ และ
นักเรียน ท�ำให้ได้ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรด้านเนื้อหา
เพีอ่ ใช้สำ� หรับก�ำหนดสาระการเรียนรูท้ นี่ กั เรียนจะต้องเรียน ท�ำให้ได้
ประเด็นที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน
สอดคล้องกับการส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด หรือ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม เกิดประโยชน์ตอ่ นักเรียนในการทีจ่ ะน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้บริการสังคม
ซึง่ เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอีกด้วย ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ท�ำให้ได้แนวทางในการจัดการเรียน
การสอนโดยการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และด้านการวัดและ
ประเมินผลท�ำให้ได้แนวทางในการวัดและประเมินผลการส่งเสริม
ความสามารถในการฟัง การพูด ความตระหนักในการอนุรกั ษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม เพือ่ เป็นข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
สอดคล้องกับรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา
(Taba) (Taba, 1962: 456 อ้างอิงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553 :
184) โดยทาบามีความเชื่อว่า การพัฒนาหลักสูตรควรใช้วิธีแบบ
รากหญ้า โดยหลักสูตรควรได้รบั การออกแบบโดยครูผสู้ อนมากกว่า
พัฒนาจากองค์กรที่อยู่ในระดับสูงขึ้น
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for
Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด และ
ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่
1) ความเป็นมาและความส�ำคัญ 2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย
4) สาระการเรียนรู้ 5) โครงสร้างหลักสูตร 6) แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผล
9) บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อน�ำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตามความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่า
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และในภาพรวมองค์ประกอบ
ของคู่มือการใช้หลักสูตร ก็มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องท�ำให้ได้องค์ประกอบของหลักสูตรทีส่ ำ� คัญอย่างครบถ้วน
จึงสามารถพัฒนาหลักสูตรตามองค์ประกอบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
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ในภาพรวมองค์ประกอบของคู่มือการใช้หลักสูตร มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.71, S.D.= 0.47)
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English
for Local Travel เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด และ
ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
		 3.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังของ
นักเรียนหลังเรียนโดย หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local
Travel พบว่า การทดสอบความสามารถในการฟังหลังเรียนโดย
หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ของนักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.52 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.60 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนการทดสอบหลังเรียน
พบว่า คะแนนการทดสอบความสามารถในการฟังหลังเรียน สูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 12.60
		 3.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูด
ของนักเรียนหลังเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for
Local Travel พบว่า การทดสอบความสามารถในการพูดหลังเรียน
โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ของนักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.96 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.80 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนการทดสอบหลังเรียน
พบว่า คะแนนการทดสอบความสามารถในการพูดหลังเรียน สูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 9.80
		 3.3 ผลการศึ ก ษาความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของนักเรียนหลังเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรม
ชุมนุม English for Local Travel พบว่า นักเรียนมีความตระหนัก
ในการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้สึก
ที่มีต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.15 และด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามล�ำดับ
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียน
โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel เพือ่ ส่งเสริม
ความสามารถในการฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนมีตอ่ การเรียนโดยหลักสูตร
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ในภาพรวมนักเรียน
เห็นด้วยในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.61)

วรพรรณ บัวขาว, อังคณา อ่อนธานี
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การศึกษาวิจัยของ ชิสา โตเรือง (2554) ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพิม่ เติมภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร เรือ่ ง การท่องเทีย่ วใน
อ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้หลักสูตรให้ความร่วมมือ
ในการท�ำกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างเติมศักยภาพ นักเรียนสามารถ
ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยว
ในอ�ำเภอลานสักในฐานะมัคคุเทศก์ได้เป็นอย่างดี และนักเรียน
การสื่อสารเรื่องการท่องเที่ยวในอ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการสื่อสารทางภาษาด้านการฟังและ
การพูดอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
หลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก เนือ้ หาสาระและการจัดกระบวนการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สายยล แสนรั ง ค์ (2551) ที่ ไ ด้ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษารายวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเรณู น คร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า ผลการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเรณูนคร โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้องและประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการประเมิน
มีค่าเฉลี่ย 4.75 ซึ่งแสดงว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ หลักสูตรสถานศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ
93.04/94.03 สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก� ำ หนดคื อ 80/80
3) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก และศุภราภรณ์
เลาหวิโรจน์ (2551) ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง พิธีกรรมแซงซะนาม ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนจาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 2 พบว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง พิธีกรรมแซงซะนาม โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พบว่า
มีความเหมาะสมสามารถน�ำไปใช้ได้ หลักสูตรภาษาอังกฤษทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.72/78.78 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .01 และนั ก เรี ย นที่ เรี ย นตามหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษที่
พัฒนาขึ้น มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สอดคล้อง กับทาบา (Taba, 1962 :10) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนา
หลักสูตรนั้นจะต้องมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรโดยเริ่มจากการ
ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ (diagnosis of needs) ตรวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการและความจ�ำเป็นต่าง ๆ ของสังคมและ
ผู้เรียน ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย (formulation of objectives) ก�ำหนด
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจนหลังจากได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแล้ว
พิจารณาเลือกเนื้อหาสาระ (selection of content) จัดรวบรวม
เนื้อหาสาระ (organization of content) โดยเนื้อหาสาระที่เลือก
ได้ต้องน�ำมาจัดล�ำดับ โดยค�ำนึงถึงความต่อเนื่อง ความยากง่าย
วุฒิภาวะ ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ครูผู้สอนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
เนื้ อ หาวิ ช าและจุ ด มุ ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร ด� ำ เนิ น การการจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ (organization of learning experiences)
โดยค�ำนึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง และประเมินผล โดยที่
หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา
และอัตราเวลาเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล
ประเมินผล อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ชิสา โตเรือง (2554) ได้วิจัย
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเรื่อง
การท่องเที่ยวในอ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และ
การวัดประเมินผล พร้อมด้วยคู่มือการใช้หลักสูตร เมื่อพิจารณา
โดยผู ้ เชี่ ย วชาญแล้ ว พบว่ า ในภาพรวมหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น
มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (X = 4.71, S.D. = 0.47)
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English
for Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด
และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�ำหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น พบว่ า คะแนนการทดสอบ
ความสามารถในการฟัง และคะแนนการทดสอบการพูด หลังเรียน
ตามหลั ก สู ต รสู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel เป็นการเรียนรู้
ที่ให้นักเรียนให้บริการสังคม ซึ่งด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการฟัง การพูด และมีความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายส่งผลให้นกั เรียนได้ทำ� กิจกรรมโดยการปฏิบตั จิ ริง ท�ำให้
นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ฝึกทักษะการฟัง
การพูด การสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตื่นตัว
ในการเรี ย นรู ้ แ ละสนใจบทเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ
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4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียน
โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ในภาพรวม
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากต่อการเรียนโดย
หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาการฟังการพูดท�ำให้
นักเรียนมีทกั ษะการฟัง การพูด การสือ่ สารภาษาอังกฤษ เกิดความรู้
ความเข้าใจในเนือ้ หาอย่างถูกต้อง เกิดและความตระหนักในการอนุรกั ษ์
มรดกทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชิสา โตเรือง
(2554) ที่ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร เรือ่ ง การท่องเทีย่ วในอ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดลองใช้หลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การท่องเที่ยว
ในอ�ำเภอลานสัก นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูต้ ามหลักสูตร
อยูใ่ นระดับมาก เนือ้ หาสาระ และการจัดกระบวนการเรียนการสอน
มีความเหมาะสม
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กุศยา แสงเดช. (2554). บทเรียนสําเร็จรูปคู่มือการพัฒนาสื่อ
การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น สํ า คั ญ ระดั บ
ประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
ชิสา โตเรือง. (2554). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การท่องเที่ยวใน
อ� ำ เภอลานสั ก จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษา 6. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
พิไล จิรไกรศิร.ิ (2562). คลังความรูก้ ารท่องเทีย่ ว. กรุงเทพมหานคร :
เอส.อาร์.
วิจารณ์ พาณิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษ
ที่ 21. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
ศุภราภรณ์ เลาหวิโรจน์. (2551). การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ เรือ่ ง พิธกี รรมแซงซะนาม
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนจาน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2. วิทยานิพนธ์
ข้อเสนอแนะ
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ก่อนน�ำหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาแนวการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน. (2558).
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานประจ�ำปี 2557.
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local
กรุงเทพมหานคร : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.
Travel ให้เข้าใจ เพื่อสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งเสริม
. (2559). ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
ความสามารถในการฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์
ประจ�ำปี 2558. กรุงเทพมหานคร : สถาบันทดสอบทาง
มรดกทางวัฒนธรรมของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาแห่งชาติ.
2. ในการปฐมนิเทศชุมนุม ครูผสู้ อนควรชีแ้ จงให้ผเู้ รียน
. (2560). ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
เข้าใจถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า เป็นการจัดกิจกรรม
ประจ�ำปี 2558. กรุงเทพมหานคร : สถาบันทดสอบทาง
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด
การศึกษาแห่งชาติ.
ภาษาอังกฤษ และน�ำความรูไ้ ปใช้บริการชุมชน เพือ่ ปลูกฝังให้ผเู้ รียน
สมบัติ คชสิทธิ์. (2560). การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับ
เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ผู้เรียนยุค THAILAND 4.0. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3. การวัดประเมินผลความตระหนักในการอนุรักษ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.
มรดกทางวัฒนธรรม ครูผู้สอนอาจใช้ข้อถามเชิงสถานการณ์ เพื่อ
สายยล แสนรังค์. (2551). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วเรณูนคร ชัน้ มัธยมศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ปีที่ 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
1. ควรท�ำการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม
การศึ ก ษานครพนม เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญา
English for Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
สุมิตรา อังวัฒนกุล. (2554). วิธีการสอนภาษาอังกฤษ. พิมพ์
ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครัง้ ที่ 41. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. ควรท�ำการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมหรือ
หลักสูตรชุมนุมที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึง Rivers, W. M., Mary, T. S. (1978). Teaching foreigner
language skills. Chicago: The University of
ความสามารถของผู้เรียนในการน�ำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
Chicago Press.
เฉพาะของตน มาประยุกต์ใช้ในงานหรือในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้จน
ประสบความส�ำเร็จ อาทิ สมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ Taba, Hilda. (1962). Curriculum development : theory
and practice. New York: Brace & World.
สมรรถนะการท�ำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น�ำ เป็นต้น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และศึกษาลักษณะโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับ
นักศึกษาครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 44 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง
โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 2) แผนการจัดกิจกรรม และ
3) เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล ขัน้ ตอนการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูฯ้ มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน 2) การสร้างโปรแกรม
การเรียนรู้ฯ 3) การทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และ 4) ปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู้ฯ ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 12 สัปดาห์
แบ่งเป็นการประเมินความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสะเต็มศึกษาก่อนการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรูฯ้ 1 สัปดาห์ ทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้
10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที การประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา หลังทดลองใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ฯ 1 สัปดาห์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยปรากฏพบว่า 1. หลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สะเต็มศึกษา
สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และ 2) ลักษณะส�ำคัญของโปรแกรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับ 1) ประสบการณ์
ที่หลากหลาย 2) สะท้อนการเรียนรู้และอภิปราย 3) เกิดความคิดรวบยอด และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัยที่ปรับปรุงแล้วมีลักษณะส�ำคัญคือ 1) ประกอบด้วย 1) หลักการ
และแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4) เนื้อหา 5) ลักษณะกิจกรรม 6) เอกสารและสื่อ 7) ระยะเวลา และ
8) การประเมินผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ
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The purpose of this research was to develop the experience-based learning program on STEM for early
childhood teacher students. The samples were 44 3rd year early childhood teacher students in the academic year
2019 of Rambhai Barni Rajabhat University, obtained by using the purposive sampling technique. The experience-based
learning program consisted of 1) a manual of the program, 2) a package of the activity plan and 3) data collection
instrument. There were four steps of learning program development including 1) basic information study,
2) development of learning program, 3) trying out the learning program and 4) revising the learning program.
The total period of data collection was 12 weeks. The assessment of understanding on STEM education was done
one week prior to trying out the learning program. The trying-out process lasted for 10 weeks; it was conducted three
days a week and one hour and 30 minutes a day with 1 hour 30 minutes a day. The assessment of understanding
on STEM education after trying out the learning program was done in a week later. The data were analyzed using mean.
The results showed that : 1. After trying out the learning program, the experimental group had scores
of understanding on STEM education higher than before trying out the learning program and 2. the adjusted the
experience-based learning program on STEM education for early childhood teacher students consisted of
1) principle and concept, 2) purpose, 3) population and sample, 4) content, 5) activity, 6) document and media,
7) period of time and 8) assessment of the learning program.
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ในปัจจุบนั คุณภาพการศึกษาพืน้ ฐานตกต�ำ่ ลงอย่างมาก
และยังไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ในเร็ววันนี้ ปัญหาเหล่านีส้ ง่ ผลกระทบ
ต่อเด็กไทยที่เข้าเรียนในระบบการศึกษาไทย ซึ่งจากการทดสอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :
O-Net) ในทุก ๆ ปีนั้น ผลที่ออกมามักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในทุก ๆ ปี คือ เด็กไทยมีความรู้ ต�่ำกว่ามาตรฐานอยู่เสมอ ๆ หรือ
แม้ แ ต่ ก ารศึ ก ษาขององค์ ก ารความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และ
การพัฒนา (Organization for Economics Co-operation and
Development, OECD) ที่รู้กันในชื่อของ PISA (Programme
for International Students Assessment) พบว่า นักเรียนไทย
มีความรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงมีเพียง 1% เท่านั้นเอง ทั้ง ๆ ที่
เราใช้เวลาในการเรียนการสอนมากกว่า 8 ชม.ต่อวัน นอกจากนี้
PISA ยังพบว่า เด็กไทย 74% อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่อง คือ มีตั้งแต่
อ่านไม่ออก อ่านแล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ความหมายไม่ถูกหรือ
แม้แต่ใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่น ๆ (ห้องเรียน
แห่งอนาคต, 2557)
ในการพัฒนามนุษย์โดยองค์รวมควรพัฒนาตัง้ แต่มนุษย์
เริ่มเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ การศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนามนุษย์ การจัดการศึกษาที่ก�ำลังเข้ามามี
บทบาทในการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึง่ เกิดจากการน�ำศาสตร์ทงั้
4 มาบูรณาการการเรียนรู้เข้าด้วยกัน ได้แก่ S หมายถึง Science
หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ T หมายถึ ง Technology หรื อ เทคโนโลยี
E หมายถึง Engineering หรือวิศวกรรมศาสตร์ M หมายถึง
Mathematics หรือคณิตศาสตร์ (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา,
2560 : 2) ซึง่ ทีไ่ ม่เน้นเพียงการท่องจ�ำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านัน้
ผ่านการปฏิบตั ใิ ห้เห็นจริงควบคูก่ บั การพัฒนา ทักษะการคิด ตัง้ ค�ำถาม
แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้ง
สามารถน�ำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ�ำวันได้
(สะเต็มประเทศไทย, 2557)
ส�ำหรับในประเทศไทยที่มีการศึกษาแบบท่องจ�ำมา
เป็นเวลานาน นักการศึกษาเริ่มตื่นตัวและเริ่มการศึกษาแบบที่
ให้นักเรียนลงมือทดลองและคิดมากขึ้น มีการออกพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2545 ในมาตรา 23 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และ
การบูรณาการที่เหมาะสม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ โดยเน้ น ให้ มี ก ารจั ด เนื้ อ หาและสาระ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง จัดการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้รอบรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่

โดยร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
แบบสะเต็ ม ศึ ก ษาที่ เ น้ น การคิ ด ทดลอง และลงมื อ ปฏิ บั ติ
(วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2560 : 7) ดังนั้นประเทศไทยจึงมี
ความจ�ำเป็นในการพัฒนาการศึกษาด้านสะเต็ม เพื่อให้เด็กรู้จัก
วิธีคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ไม่ใช่การเรียนแบบท่องจ�ำ
การปลูกฝังให้เด็กมีความสามารถในด้านสะเต็มศึกษา
ขึ้ น อยู ่ กั บ การเลี้ ย งดู ข องพ่ อ แม่ ขอยกตั ว อย่ า งบุ ค คลส� ำ คั ญ
ด้านสะเต็มศึกษาของไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในด้านสะเต็ม
ของประเทศไทย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเลี้ยงดู
อย่างดี จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยเฉพาะในวัย
ที่ทรงพระเยาว์ ได้รับการปลูกฝังในเรื่อง การเรียนเล่นอย่างมี
ความสุข จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่นดิน ทราย
ได้สมั ผัสของจริง ส่งผลให้พระองค์ทา่ นเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
รู้จักสังเกต เป็นนักปฏิบัติ ลงมือท�ำจริง และเป็นนักวิจัย (เยาวพา
เดชะคุปต์, 2549) ซึ่งพระมารดาเลี้ยงดูพระองค์โดยให้ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ และเรียนรู้จากธรรมชาติ เช่น ทรงเรียนรู้จากการเล่นน�้ำ
และเล่นทราย เมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์พระองค์เล่นก่อทราย
เป็นเขื่อนการเล่นจากการสังเกต สร้าง และเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ ท�ำให้พระองค์มีความสนพระทัยและมีพื้นฐานใน
ด้านสะเต็มตั้งแต่เด็ก (มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน, 2554) จะเห็นได้ว่า
พระองค์ทรงประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ประดิษฐ์ของเล่น ประดิษฐ์รถลาก
ตัง้ แต่เยาว์วยั ทรงเรียนรูโ้ ดยการเล่น การคิด การประดิษฐ์สร้างสรรค์
และการแก้ปัญหา ท�ำให้พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้าน
STEM Engineering ตัวอย่างเช่น โครงการพระราชด�ำริต่าง ๆ
โครงการฝนเทียม โครงการกังหันน�้ำชัยพัฒนา โครงการหญ้าแฝก
โครงการฝนหลวง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการแก้มลิง
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม, 2542)
ซึง่ พระองค์ทรงประยุกต์นำ� ความรูใ้ นด้านสะเต็มศึกษามาใช้แก้ปญ
ั หา
ของประเทศชาติและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยพื้นฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทรงแก้ปญ
ั หา สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
ด้วยการใช้วิศวกรรมและเทคโนโลยี
จะเห็ น ได้ ว ่ า การเลี้ ย งดู เ ด็ ก และการสร้ า งพื้ น ฐาน
สะเต็มศึกษา ควรเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กหรือเด็กอนุบาล เนื่องจาก
การสอนให้ เ ด็ ก มี เ หตุ ผ ลชอบในวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีกับวิชาเหล่านี้ เด็กรู้จักสืบค้น
มีพื้นฐานการคิดเชิงเหตุผล คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ช่วยให้เด็กมีพื้นฐานความรู้ที่
จ�ำเป็นในด้านสะเต็ม (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2560 : 10)
นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูปฐมวัย คือ บุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญใน
การสร้างพืน้ ฐานสะเต็มศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ดังนัน้ การจะพัฒนา
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1. ศึ ก ษาผลการใช้ โ ปรแกรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการเรียนรู้ฯ
2. ศึ ก ษาลั ก ษณะโปรแกรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครู
ปฐมวัย

สมมติฐานการวิจัย

รำไ

หลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ กลุ่มทดลอง
มีคะแนนความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลอง
ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้แบบแผนการทดลองกลุม่ เดียว โดยวัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (The Single Group, Pre-test post-test
Design) โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครู
ปฐมวัย โดยได้แบ่งวิธีด�ำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละ
ขั้นมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ น�ำมาใช้เป็นแนวคิดในการสร้าง
โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ดังนี้
		 1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมการเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้
การประเมิ น ผลโปรแกรมการเรี ย นรู ้ การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานจากเอกสาร ต�ำรา บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
		 1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษาจากเอกสาร ต�ำรา บทความ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็น
ฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ให้เด็กปฐมวัยให้มีพื้นฐานด้านสะเต็มศึกษาที่ดี จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
บูรณาการการสอนสะเต็มศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาครูปฐมวัยให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
เรื่องสะเต็มศึกษาโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบของโปรแกรมการเรียนรูม้ รี ายละเอียดของแนวทาง
การจัดประสบการณ์ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาไป
ตามจุดมุ่งหมายหรือลักษณะของโปรแกรมที่วางไว้อย่างชัดเจน
(เกสรี สุวรรณเรืองศรี, 2542 : 49) นอกจากการเรียนรู้โดยใช้
โปรแกรมการเรียนรู้แล้วนั้นยังต้องอาศัยแนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience-Based Approach)
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานมุ่งเน้นให้
ผู้เรียน 1) ได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถและ
ทักษะต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 2) ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่อง
นัน้ ๆ จนเกิดจินตนาการละความคิดสร้างสรรค์ในการหากระบวนการ
และวิธีการต่าง ๆ 3) ผู้สอนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผู้เรียน
ไม่เคร่งเครียด แสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบต่องานของตนเอง
และกลุ่ม ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียนจนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
และ 4) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ปัญหา
และหาเหตุผลในการแก้ปัญหาด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่มได้
สรุปผลและน�ำเสนอสิง่ ทีค่ น้ พบ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2550 : 7)
จากปัญหาและความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนัก
และสนใจพัฒนานักศึกษาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวศิ วกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์สำ� หรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยพบว่าการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน
เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับ
การกระตุน้ ให้สะท้อน สิง่ ต่าง ๆ (Reflection) ทีไ่ ด้รบั จากประสบการณ์
นั้นออกมา เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรือวิธีการคิด
ใหม่ ๆ โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง โดยผ่านการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ร่วมกันคิด
วิเคราะห์และค้นหาเหตุผลในการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน สรุปและน�ำเสนอ
สิ่งที่ค้นพบซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา และสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูได้
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หาค่าเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สะเต็มศึกษาก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ ผู้วิจัย
มีขั้นตอนการด�ำเนินการดังนี้
การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาครู สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
จ�ำนวน 240 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ คือ นักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชัน้ ปีที่ 3 ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 44 คน ซึง่ ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การด�ำเนินการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้
1. ระยะก่ อ นการทดลองใช้ โ ปรแกรมการเรี ย นรู ้ ฯ
ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในการท�ำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสะเต็มศึกษา
2. ระยะด�ำเนินการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ
ใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรม
3. ระยะหลั ง การทดลองใช้ โ ปรแกรมการเรี ย นรู ้ ฯ
ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในการท�ำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องสะเต็มศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�ำเสนอข้อมูล
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสะเต็มศึกษา ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม การเรียนรู้ฯ
โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�ำเสนอ
ข้อ มูลโดยการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู้
1. น�ำข้อมูลที่ได้จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนรูฯ้ และผลการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตของผู้วิจัยตลอดระยะเวลา การเก็บข้อมูล
ตลอดจนประเด็นปัญหา ข้อบกพร่องที่พบจากการใช้โปรแกรม
การเรียนรูฯ้ มาวิเคราะห์ สรุปประเด็นส�ำคัญแล้วน�ำมาผลมาปรับปรุง
โปรแกรมการเรียนรู้ฯ ให้สมบูรณ์
2. น�ำเสนอโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ฉบับสมบูรณ์
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		 2.1 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีไ่ ด้จาก
การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานมาก�ำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม
การเรียนรู้ฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐาน 2) การสร้างโปรแกรมการเรียนรูฯ้ 3) การทดลองใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ฯ และขั้นที่ 4) การประเมินโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
		 2.2 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ได้
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาก�ำหนดรายละเอียดของโปรแกรม
การเรียนรู้ฯ ซึ่งประกอบด้วย หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหา ลักษณะกิจกรรมของโปรแกรม
การเรียนรู้ฯ เอกสารและสื่อประกอบการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ
ระยะเวลาด�ำเนินการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และการประเมินผล
การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ
		 2.3 ก�ำหนดเนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
จากการสังเคราะห์บทความ เอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดเนื้ อ หาของโปรแกรมการเรี ย นรู ้ ฯ
ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของสะเต็มศึกษาความหมายของ
สะเต็มศึกษา องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา หลักการของสะเต็มศึกษา
แนวการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา และการจัดประสบการณ์ตาม
แนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
		 2.4 พัฒนากรอบแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน
ซึ่งผู้วิจัยได้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน
4 ขั้นตอน ได้แก่
			 1) ประสบการณ์
			 2) แลกเปลีย่ นประสบการณ์ สะท้อนความคิด
				 และอภิปราย
			 3) ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด
			 4) ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ /
				 ประยุกต์ใช้
		 2.5 สร้ า งแผนการด� ำ เนิ น การของโปรแกรม
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจัดประสบการณ์เป็นฐานตามแนว
สะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
		 2.6 สร้ า งแผนการจั ด กิ จ กรรมของโปรแกรม
การเรียนรู้ เอกสารประกอบการบรรยาย และสื่อที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม จากนั้นน�ำแผนการจัดกิจกรรมและสื่อที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ น�ำแผนการจัดกิจกรรม
และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน�ำไปทดลองใช้
		 2.7 การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครู
ปฐมวัย ใช้แบบทดสอบความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสะเต็มศึกษา โดยการ
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3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความรูค้ วามเข้า
ใจฯ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.06-1.00 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อตั้งแต่
0.24-0.79 และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.09

รำไ

การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาโปรแกรมการเรี ย นรู้โ ดยใช้
ประสบการณ์ เ ป็ น ฐานตามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษาส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา
ครูปฐมวัย ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลก่อนทดลองใช้โปรแกรม
การเรียนรูฯ้ โดยใช้แบบทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ เรือ่ งสะเต็มศึกษา
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ จากนั้นน�ำข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์ผลและน�ำเสนอผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติคะแนนความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัยก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
1.1 การเปรี ย บเที ย บคะแนนความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เรื่องสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัยก่อนและหลังการ
เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ น�ำเสนอในตารางที่ 1.1

ชภัฏ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ มีดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน
ตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย
		 1) คู ่ มื อ การใช้ โ ปรแกรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ประสบการณ์ เ ป็ น ฐานโดยใช้ ป ระสบการณ์ เ ป็ น ฐานตามแนว
สะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย
		 2) แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือส�ำหรับการทดลอง
มีรายละเอียดดังนี้
1. น�ำโปรแกรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน
ตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย เสนอผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อประเมินความเหมาะสม โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (X = 4.54)
2. น� ำ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครู
ปฐมวัย เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสม โดยภาพรวม
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.87)

ลัยร
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ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
ระยะเวลา

N

คะแนนเต็ม

X

S.D.

ก่อนการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ

44

40

19.09

2.93

หลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ

44

40

31.14

2.57
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จากตารางที่ 1.1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คะแนนความรู ้
ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการทดลองใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย สูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรม
การเรียนรู้ฯ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจเท่ากับ
31.14 (X = 31.14, S.D. = 2.57) และก่อนการจัดโปรแกรม
การเรียนรู้ฯ เท่ากับ 19.09 (X = 19.09, S.D. = 2.93) จากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน
ตอนที่ 2 ปรับปรุงและน�ำเสนอลักษณะของโปรแกรม
การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา
ส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย หลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
โปรแกรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แนวคิดการจัดประสบการณ์
เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย มีลกั ษณะ
ทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ศึกษาครูปฐมวัยได้รบั ประสบการณ์ทหี่ ลากหลายจาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ แล้วน�ำความรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
การจัดประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
ครูปฐมวัย ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. หลักการและแนวคิดของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เนื้อหาของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
5. ลักษณะกิจกรรมของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
6. เอกสารและสือ่ ประกอบการใช้โปรแกรมการเรียนรูฯ้
7. ระยะเวลาด�ำเนินการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ
8. การประเมินผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ

วราลี ถนอมชาติ, นภัส ศรีเจริญประมง
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการทดลองใช้ โ ปรแกรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ประสบการณ์ เ ป็ น ฐานตามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษาส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา
ครูปฐมวัย มีดังนี้
		 1.1 กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สะเต็มศึกษาหลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อน
การทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรู้ความเข้าใจหลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ เท่ากับ
31.14 และก่อนการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ฯ มีคะแนนความรู้
ความเข้าใจเท่ากับ 19.09
2. ลักษณะของโปรแกรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ประสบการณ์
เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัยทีป่ รับปรุงแล้ว
มีลักษณะส�ำคัญสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
2) ผู้เรียนได้สะท้อนการเรียนรู้และอภิปราย 3) ผู้เรียนเกิดความคิด
รวบยอด และ 4) ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์แนวคิดได้ ซึง่ ประกอบด้วย
1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 4) เนื้อหา 5) ลักษณะกิจกรรมของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ
6) เอกสารและสื่อประกอบ การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 7) ระยะ
เวลาด�ำเนินการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และ 8) การประเมินผล
การใช้โปรแกรมการเรียนรูฯ้ ซึง่ เอกสารและสือ่ ประกอบการเรียนรูฯ้
ดังต่อไปนี้ 1) คู่มือการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ จ�ำนวน 1 เล่ม
2) แผนการจัดกิจกรรม จ�ำนวน 1 ชุด 3) เครื่องมือประเมินผล คือ
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา
อภิปรายผล
การศึ ก ษาผลของการใช้โปรแกรมการเรีย นรู ้ โ ดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่
เป็นผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ ซึ่งสามารถน�ำมาอภิปราย
ได้ดังนี้
1. ปัจจัยสนับสนุนให้การด�ำเนินการใช้โปรแกรมการ
เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับ
นักศึกษาครูปฐมวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้
		 1.1 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูช้ ว่ ยให้นกั ศึกษา
ครูปฐมวัยมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสะเต็มศึกษาเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
พบว่า ขั้นตอนของกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้
มีรายละเอียดของแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียน
ได้รับการพัฒนาไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ยังมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และมีองค์ประกอบของโปรแกรม
การเรียนรูท้ ชี่ ดั เจน ดังที่ Joyce and Weil (1996 : 479) ได้กล่าวถึง
หลักการในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) โปรแกรม
หรือรูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ 2) เมื่อพัฒนาโปรแกรม
แล้ ว ต้ อ งมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ทดสอบทฤษฎี แ ละตรวจสอบคุ ณ ภาพ

ในเชิงการใช้สถานการณ์จริง และน�ำข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข
3) การพัฒนาโปรแกรมหรือรูปแบบการสอนอาจออกแบบให้ได้
กว้างขวาง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง อีกทั้งในการพัฒนา
โปรแกรมการเรี ย นรู ้ ยั ง มี ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนในการพั ฒ นาโปรแกรม
การเรียนรู้ที่มีรูปแบบและกระบวนการที่ชัดเจน และเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ดังที่ สุดาเรศ แจ่มเดชะศักดิ์ (2543 : 58) ได้กล่าวถึง
ขัน้ ตอนการพัฒนาโปรแกรมการสอน 5 ขัน้ ตอน คือ 1) การประเมิน
ผูเ้ รียน 2) การตัง้ เป้าหมายและจุดประสงค์การสอน 3) การวิเคราะห์
งาน 4) การเลือกใช้กลยุทธ์การสอนรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และ
5) การประเมินผลโปรแกรม
		 1.2 รูปแบบของโครงสร้างกิจกรรมช่วยส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน
เพือ่ ให้นกั ศึกษาครูปฐมวัยมีความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ มากขึน้ นัน้ พบว่า
ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุก ๆ ขัน้ ตอน กล่าวคือ มีความสนใจ
ในการรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้เพราะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยนั้นสอดคล้อง
กับความสนใจและความต้องการของนักศึกษาครูปฐมวัย เนื่องจาก
เป็นแนวคิดและทฤษฎีรูปแบบใหม่ที่โรงเรียนต่าง ๆ ได้น�ำมาใช้ใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคปัจจุบัน
ซึ่งนักศึกษาครูปฐมวัยจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และสามารถจัดประสบการณ์
ตามแนวสะเต็มศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยได้ นอกจากนี้นักศึกษา
ครูปฐมวัยยังมีความกระตือรือร้นในการตอบค�ำถาม อภิปราย
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการ
สรุปความรู้ที่ได้รับและสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง ตลอดจน
การน�ำความรู้ที่ได้ไปทดลองใช้ได้อย่างเหมาะสม จากรูปแบบของ
กิจกรรม การเรียนรู้ดังกล่าวเน้นให้ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ในการจัดการเรียนรูข้ อง Doyle Eva & Ward Susan (2001 : 47-48)
คือ การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้เรียนต้องมาเกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์การเรียนรู้ ความรู้ที่ได้ค้นพบจะต้องมีความหมาย
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และสอดคล้องกับ
แนวคิดพืน้ ฐานในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานของ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7) คือ 1) ผู้เรียนได้
ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ
ในเวลาเดียวกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 2) ผู้สอน
ต้องช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความคิดรวบยอดในเรือ่ งนัน้ ๆ จนเกิดจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการต่าง ๆ
3) ผู ้ ส อนจั ด บรรยากาศในชั้ น เรี ย นให้ ผู ้ เรี ย นไม่ เ คร่ ง เครี ย ด
แสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบต่องานของตนเองและกลุ่มให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูส้ อน

รำไ

สรุปและอภิปรายผล
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ข้อเสนอแนะ

พพ
รรณ
ี

จากการเรียนการสอนแบบเดิมทีค่ รูเป็นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ ละครู
เป็นผูก้ ำ� หนดและถ่ายทอดเนือ้ หาความรูใ้ หม่ให้แก่ผเู้ รียน ผูเ้ รียนเป็น
ผู้รับรู้ การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม ขั้นที่ 2 ผู้เรียน
สะท้อนความคิดจากประสบการณ์ดว้ ยมุมมองทีห่ ลากหลาย ขัน้ ที่ 3
ผู้เรียนสรุปความรู้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิดเป็น
ความคิดรวบยอด ซึ่งเป็นนามธรรมและสรุปเป็นหลักการซึ่งได้จาก
การบูรณาการการสังเกตกับทฤษฎี และขั้นที่ 4 ผู้เรียนน�ำหลักการ
นั้นไปประยุกต์ใช้หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

รำไ

ข้อเสนอแนะในการน�ำงานวิจัยไปใช้
1. ผูใ้ ช้โปรแกรมการเรียนรูฯ้ ควรศึกษาแนวคิด ทฤษฏี
หลั ก การ วั ต ถุ ประสงค์ เนื้ อ หา ขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรม และ
การประเมินผล ให้ละเอียดก่อนเพือ่ ทีจ่ ะได้ใช้โปรแกรมการเรียนรูฯ้
ได้โดยสะดวกและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ผู้ที่จะน�ำโปรแกรมการเรียนรู้ฯ ไปใช้ จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาอย่างแม่นย�ำ สามารถตอบ
ข้อสงสัยต่าง ๆ ของนักศึกษา และให้ค�ำแนะน�ำได้อย่างถูกต้อง
3. กิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมการเรียนรู้ฯ สามารถ
ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น วัน เวลา และ
สื่อต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ
แต่ควรด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. โปรแกรมการเรียนรูฯ้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีถ้ อื เป็นโปรแกรม
เฉพาะส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
แต่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั นักศึกษาวิชาชีพครูในสาขาอืน่ ๆ ได้
เช่น นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย พลศึกษา เป็นต้น
เพียงแต่ต้องปรับเนื้อหาสาระให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาใน
สาขาวิชาอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในระดับต่อไป
1. โปรแกรมการเรียนรูฯ้ นี้ ได้ศกึ ษาผลการใช้โปรแกรม
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ระสบการณ์ เ ป็ น ฐานตามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษา
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ ดังนั้น การท�ำวิจัย
ในระดับต่อไปอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง STEAM คือ การน�ำเอา
Art เข้ามาบูรณาการการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก STEM
2. ควรมีการท�ำวิจัยที่น�ำโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาให้กบั นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. ควรมีการท�ำวิจัยโดยน�ำโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ ของนักศึกษา
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ต่อไป
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กับผู้เรียนจนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และ
4) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาและ
หาเหตุผลในการแก้ปัญหาด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่มได้
สรุปผลและน�ำเสนอสิ่งที่ค้นพบ
		 1.3 คุณค่าของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ จากผลการ
วิจยั ปรากฏออกมาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั พบว่าน่าจะมาจากการตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กปฐมวัย อีกทั้งยังพบว่ามีปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
รูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยที่เน้นการท่องจ�ำมาเป็น
เวลานาน โดยบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนในการจัดการ
ศึกษาทุกภาคส่วนเริ่มตื่นตัวและเริ่มจัดการศึกษาในรูปแบบที่เน้น
ให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เน้นกระบวนการ
คิดและแก้ปัญหาให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการจัดการศึกษาที่เข้ามา
มี บ ทบาทในการเปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาการศึ ก ษาไทยในยุ ค
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนของครูในยุค
ปัจจุบนั อีกรูปแบบหนึง่ คือ การเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงได้
เสนอโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนว
สะเต็มศึกษาส�ำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมวิจัย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย และ
ยังสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย
ได้อีกด้วย
2. ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง สะเต็มศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์
เป็นฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา
ครูปฐมวัย เรื่อง สะเต็มศึกษา ซึ่งผู้วิจัยพบว่า หลังการทดลองใช้
โปรแกรมการเรียนรู้ฯ มีคะแนนความรู้ความเข้าใจสูงกว่าก่อน
การทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรูฯ้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า โปรแกรม
การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานมีความเหมาะสม และ
สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สะเต็มศึกษามากขึ้น จะเห็นว่าการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน เป็นโปรแกรมที่นักศึกษาครู
ปฐมวัยได้มโี อกาสรับประสบการณ์ กระตุน้ ให้สะท้อนสิง่ ต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์เดิมออกมา เพื่อพัฒนาวิธีคิดใหม่ ๆ ด้วยการสืบเสาะ
หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้บทบาทของนักศึกษาครูปฐมวัย
เปลี่ยนแปลงจากผู้รับความรู้ เป็นผู้สืบเสาะหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรูต้ า่ ง ๆ และสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองซึง่ โปรแกรมการเรียนรู้
โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เป็นโปรแกรมการเรียนรูท้ สี่ ร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสะเต็มศึกษา นักศึกษาครูปฐมวัยสามารถน�ำ
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ ห้แก่เด็กปฐมวัยได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kolb (1984 : 15) ที่เรียกว่า Kolb
Process Learning เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งแตกต่าง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
2) ศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง และ
3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเขตจังหวัดระนอง 290 คน
เครื่องมือส�ำหรับวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 2) การจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 3) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา และต� ำ แหน่ ง งานต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
จังหวัดระนอง ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุต่างกันความคิดเห็นการบริหารจัดการด้านการจัดองค์การ และ
ด้านการบริหารบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดระนอง ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ทั้งโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยาน
แห่งชาติ จังหวัดระนอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการวางแผนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 5) แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการจัดท่องเที่ยวยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดระนอง พบว่า ควรสร้างความตระหนัก
และองค์ความรู้ให้บุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน
ปฏิบัติงานตามแผน จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อให้สะดวกต่อการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามและประเมินผล หัวหน้าต้องมี
ภาวะผู้น�ำ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหารงาน
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The objectives of this study were to 1) study and compare the management of National Park in Ranong
province, 2) study the factors affecting the sustainable tourism of National Park in Ranong Province and
3) propose approach for the development of sustainable tourism management of National Park in in Ranong
province. The approach of this research involved mixed methods. The quantitative research was conducted by
studying a sample of 290 National Parks among Ranong Province staff. The tool used for data collection was a
5 level rating scale questionnaire at a reliability of 0.9.6 The statistics used to analyze the data were percentage,
mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and the Pearson correlation method. The qualitative research
was conducted by in-depth interviews from the 8 key informant, selected by purposive samplings and the
data were analyzed by content analysis.
The research findings were as follows: 1) The level of the management process of National Park in
Ranong Province was the highest. 2) The level of the sustainable tourism management of National Park in
Ranong Province was moderate. 3) The comparative result on sustainable tourism management of National Park in
in Ranong Province in terms of sexes, ages, levels of education, and work positions as difference found that sexes,
ages, levels of education, and positions there were not different, in terms of ages found that there were different
in organizing and staffing as statistically significance at 0.05 and in terms of levels of education found that there
were different in planning as statistically significance at 0.05 4) the management process of National Park in
Ranong Province had a positive relationships on the sustainable tourism management at a significant level of
less than 0.05, with The exception of planning 5) The guidelines for sustainable tourism management of National
Park in Ranong Province were: should raise awareness, knowledge, and understanding of staff in the knowledge
and understanding of sustainable tourism management, participate in the formulation of the vision, planning,
checking and action, the implementation of the plan, The head has leadership and resource mobilization from
the community, government agencies, private sectors.

มห
าว

ิทยา

Keywords : Tourism Management, Sustainable Tourism, National Park, Ranong Province

รุ่งฤดี แย้มจรัส

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 181

บทน�ำ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

การศึกษา และด้านสังคม (จันทร์พร ช่วงโชติ, 2558) ประเด็นส�ำคัญ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีความ ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วให้มคี วามยัง่ ยืนจําเป็นต้องมี
สําคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม การปกป้องและบํารุงรักษาสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลายประเทศให้ความสําคัญ ส่งเสริมให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบมีคุณภาพ
ในอับดับต้น ๆ เนือ่ งจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วสามารถสร้างงาน ชีวิตและความมั่นคงทางสังคม
การบริการจัดการของทุกหน่วยงาน หรือทุกองค์การ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนจํานวนมาก (เทิดชาย ช่วยบาํ รุง,
2557) ในอดีตการท่องเที่ยวจะเป็นการท่องเที่ยวแบบมวลชน ให้ประสบผลส�ำเร็จนั้น การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสนิยมโดยให้ความสําคัญกับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร จะต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
แหล่งท่องเที่ยวก่อให้เกิดการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวจํานวนมาก คุณภาพและมีประสิทธิผลรวมถึงการตัดสินใจอย่างถูกต้องและมี
(ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล, 2551) ปัจจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การปฏิบตั กิ ารได้สำ� เร็จตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความสําคัญของความยั่งยืนควบคู่ไปกับการดําเนินงานด้าน ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร แนวทาง
การตลาดในแบบเดิม เพราะในอดีตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้น การประเมินประสิทธิภาพของ การบริหารจัดการองค์กร มีหลาย
จํานวนนักท่องเที่ยว เป็นเหตุให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวถูกทําลาย รูปแบบวิธกี าร วิธขี องลูเธอร์ กูลคิ และลิคดัล เออร์วกิ ค์ ทีไ่ ด้กล่าวถึง
จึงปรับเปลีย่ นแนวคิดสูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพหรือการท่องเทีย่ ว ขัน้ ตอนการบริหารจัดการไว้ 7 ประการ คือ การวางแผน (Planning)
การจัดองค์การ(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing)
แบบยั่งยืน (พิจาริณี โล่ชัยยะกูล, 2554)
อุทยานแห่งชาติ มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การอ�ำนวยการ (Directing) การประสานงาน (Co-ordinating)
อย่างยั่งยืนทั้งในมิติวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)
อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งรวมของสรรพสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เขียนเป็นค�ำย่อได้ว่า POSDCoRB (จันทรานี สงวนนาม, 2551)
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นกระบวนการและมีระบบที่น�ำไปสู่ มาใช้เป็นหลักการบริหารจัดการเนื่องด้วยวิธีการบริหารงานตาม
การผลิตและควบคุมตนเองตามธรรมชาติ อันส่งผลต่อการด�ำรงชีวิต รูปแบบของลูเธอร์ กูลิค และลิคดัล เออร์วิก องค์กรมีโอกาส
ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติยัง ประสบผลส�ำเร็จบรรลุเป้าหมาย มีสายบังคับบัญชาเดียว สมาชิก
เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและนันทนาการ มีคณ
ุ ค่าด้านความงดงามและ องค์กรมีความเข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร และแบ่งสายงานชัดเจน
ความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย จึงมีศักยภาพ ไม่สับสน ในหน่วยงานเดียวกัน มีความเข้มแข็ง เพราะเลือกสาย
สูงสุดส�ำหรับใช้เป็นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อาชีพเดียวกันมาร่วมกันท�ำงาน ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ถูกที่
อย่างยั่งยืน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2560) ถูกงาน การประสานงานมีความสะดวกและจัดเตรียมงบประมาณ
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นภาคใต้ของประเทศเป็นจังหวัดหนึง่ สนับสนุนได้อย่างเหมาะสม
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหาร
ที่มีธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน มีป่าที่อุดมสมบูรณ์
ทัง้ ป่าบกและป่าน�ำ้ ชายเลน ท้องทะเลมีเกาะแก่งต่าง ๆ จ�ำนวนมาก จัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวคือ
มีคอคอดกระทีน่ บั ว่าเป็นแผ่นดินทีแ่ คบทีส่ ดุ ของแหลมมลายู มีภเู ขา เกิดความยั่งยืนทั้งด้านด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และ
น�้ำตก พันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติ มี 4 แห่ง คือ ด้านสังคม โดยน�ำแนวคิด POSDCoRB มาเป็นแนวทางการบริหาร
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน�้ำตกหงาว อุทยาน จัดการเพื่อให้เป็นประโยชน์และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
แห่งชาติกระบุรี และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จึงมีความ พัฒนาการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในจังหวัดระนอง ให้เป็น
หลากหลายทางชีวภาพเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะ แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
เป็นธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์จังหวัดหนึ่ง แต่แหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่งเกิดความเสื่อมโทรมสภาพแวดล้อมบางส่วนถูกท�ำลาย วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการจัดการการท่องเทีย่ วจึงต้องตระหนักถึงคุณชีวติ ของประชาชน
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การ
พื้นถิ่นและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ความต่อเนื่องและ ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุล และความต้องการของ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
ชุมชนท้องถิน่ พร้อมทัง้ ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเทีย่ ว จัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจงั หวัดระนอง
แบบมีสว่ นร่วม มีเหตุผลและสอดคล้องกับวิถชี วี ติ น�ำไปสูก่ ารจัดการ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 4 มิติ คือ ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง

รุ่งฤดี แย้มจรัส

182 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแต่ละ
1. ทราบระดับการบริหารจัดการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ช่วงคะแนนเฉลี่ยของระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในเขตอุทยานแห่งชาติจงั หวัดระนอง โดยน�ำระดับช่วงชัน้ มาก�ำหนด
ในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
2. ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ เป็นคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
		 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
น้อยที่สุด
3. ทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว 							
อย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
		 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
4. ผลการศึกษาทีไ่ ด้สามารถน�ำมาเป็นข้อมูลประกอบการ 							
น้อย
ตัดสินใจของผูบ้ ริหารอุทยานแห่งชาติในจังหวัดระนอง เพือ่ วางแผน 		 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
ระบบการบริหารงาน และรวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด 							
ปานกลาง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง และ 		 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
อุทยานแห่งชาติอื่น ๆ อีกต่อไป และเป็นข้อมูลส�ำหรับหน่วยงาน 							
มาก
ในการน�ำไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อ 		 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
							
มากที่สุด
			 2) แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ หาแนวทาง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ
การวิจยั เรือ่ ง การบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน จังหวัดระนอง
ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ จั ง หวั ด ระนอง มี ร ายละเอี ย ดวิ ธี ด� ำเนิ น 		 3.2 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัย ดังนี้
			 1) ศึ ก ษาแนวความคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่
1. ประชากร
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วิธี
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ การสร้างแบบสอบถาม และการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและ
เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า ต�ำราต่าง ๆ
และพันธุ์พืช ในเขตจังหวัดระนอง จ�ำนวน 290 คน
			 2) น�ำแนวความคิดทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทัง้ หมด มาสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การบริหารจัดการ
และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในจังหวัดระนอง จ�ำนวน 8 ท่าน ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
2. พื้นที่ในการศึกษาวิจัย
			 3) น�ำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เสนอ
การวิจัยครั้งนี้ได้ด�ำเนินการศึกษาวิจัย อุทยานแห่งชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
ในเขตจังหวัดระนอง จ�ำนวน 4 อุทยาน ประกอบด้วย อุทยาน แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
แห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน�้ำตกหงาว อุทยานแห่งชาติ 			 4) แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทปี่ รึกษา
กระบุรี และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
แล้วไปให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ ความถูกต้องเชิงเนื้อหา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(Content validity) ความถูกต้องเชิงโครงสร้าง (Construct validity)
		 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ความเหมาะสมในด้านภาษา (Wording) และการสื่อความหมาย
			 1) แบบสอบถามการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ของค�ำถาม
อย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง มีลักษณะแบบ
			 5) น� ำ แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) คือ มากที่สุ ด มาก
มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงวุฒิแล้วน�ำเสนอต่อ
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขั้นสุดท้าย
0.96 ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนข้อค�ำถามดังต่อไปนี้ (บุญชม
			 6) น�ำแบบสอบถามไปทดลองกับผู้ตอบแบบ
ศรีสะอาด, 2556)
สอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์
			 คะแนน 5 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากที่สุด
หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของ
			 คะแนน 4 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก
			 คะแนน 3 หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
			 7) น� ำ แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์
			 คะแนน 2 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย
			 คะแนน 1 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน�ำไปใช้จริง
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากร คือ ผูบริหาร ขาราชการ เจาวารสารวิ
หนาที่ พนัจัยกร�งานและลู
งกัดฉบั
กรมอุ
งชาติ สัต-วปเมษายน
าและพัน2564
ธุพืช ในเขต
ำไพพรรณีกจปีาทงสัี่ 15
บทีท่ 1ยานแห
เดือนมกราคม
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จังหวัดระนอง โดยเขาพบ หัวหนาอุทยานแหงชาติในจังหวัดระนอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษาและดําเนินการ
เก็บรวบรวมข
มูลนดการวิ
วยตนเอง
ทําหนังสือขอความร
วมมืเคราะห์
อสัมภาษณ
ผูทยี่มบความคิ
ีความรูหดรืเห็อนเกีย่ วกับ
4. วิธีดอ�ำเนิ
จัย สวนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยได		
5.3 การวิ
เปรียบเที
ประสบการณ
านการบริ
หารงานอุ
ทยานแหงชาติ ซึการวิ
่งดํารงตํ
งหัวหน
าอุดทการท่
ยานและผู
ยหัวหน
จํานวน
8 งชาติ
การวิจัยดครั
้งนี้เป็นการวิ
จัยแบบผสมผสาน
จัย าแหน
การบริ
หารจั
องเทีช่ยววอย่
างยัา่งอุยืทนยาน
ในเขตอุ
ทยานแห่
น และนํ
มาสรุ
เคราะหผลในเชิ
เชิงปริทมาาณ
ผู้วิจาัยผลจากการสั
ด�ำเนินการเก็มบภาษณ
รวบรวมข้
อมูปลผลวิ
จากประชากร
คือ งเนืจั้องหา
หวัดระนอง จ�ำแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
5. การวิเคราะหขอมูล
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างสังกัดกรม และจ�ำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และต�ำแหน่งงาน โดยการ
5.1 การวิ เ คราะหป จจั ยสวนบุ คคลของประชากร ใช ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ในเขตจังหวัดระนอง โดยเข้าพบ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) กรณี
ความถี่(Frequency) และรอยละ (Percentage)
หัวหน้าอุทยานแห่ง5.2
ชาติการวิ
ในจังเหวั
ดระนอง
่อชี้แจงวั
วามแตกต่
โ่ ดยวิทธยานแห
แี บบเชฟเฟ่
คราะห
ระดับเพื
ความคิ
ดเห็ตนถุเกีป่ยระสงค์
วกับการบริทีหม่ คีารจั
ดการทอางท�
งเทีำ่ยการทดสอบรายคู
วอยางยั่งยืนในเขตอุ
งชาติ(Scheffe)
การศึกจัษาและด�
ำเนินใช
การเก็
บรวบรวมข้
วยตนเอง
วนการวิจยั 		
5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
งหวัดระนอง
การหาค
าเฉลี่ย อ(มูx̅ล)ด้และค
าเบี่ยส่งเบนมาตรฐาน
(S.D)
เชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั ได้ท5.3
ำ� หนัการวิ
งสือเขอความร่
อสัยมบความคิ
ภาษณ์ ผูท้ดมเห็
ี่ คี นวามรู
ดการและการจั
ดการท่
องเที
่ยวอย่
นในเขตอุททยาน
ยานแห่งชาติ
คราะหเปรีวมมื
ยบเที
เกี่ย้วกับจัการบริ
หารจัดการท
องเที
่ยวอย
างยัางยั
่งยื่งนยืในเขตอุ
หรือประสบการณ์
ทยานแห่
งชาติการทดสอบค
ซึ่งด�ำรง าจัทีงหวั(t–test)
ดระนองและจํ
โดยการหาค่
ประสิกทษา
ธิ์สหสั
แหงชาติจังหวัด้าดนการบริ
ระนอง จํหาารงานอุ
แนกตามเพศ
โดยใช
าแนกตามาการหาค่
อายุ ระดัาสับมการศึ
และมพันธ์แบบ
ต�ำแหน่ตํางแหน
หัวหน้งงาน
าอุทโดยการวิ
ยานและผูเคราะห
้ช่วยหัวคหน้
าอุทยาน จ�ำนวน 8 ท่ายนว (One
เพียWay
ร์สัน ANOVA) กรณีที่มีความแตกตางทําการทดสอบ
วามแปรปรวนแบบทางเดี
และน�รายคู
ำผลจากการสั
มภาษณ์ มาสรุ
ปผลวิเคราะห์ผลในเชิงเนื้อหา
		 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค
โดยวิธีแบบเชฟเฟ
(Scheffe)
5. การวิ
้อมูล ความสัมพันธระหวางการบริหารจัการวิ
เคราะห์เนื้อดหา
(Content
Analysis
Technique)
5.4เคราะห์
การวิเขคราะห
ดการและการจั
การท
องเที่ยวอย
างยั่งยืนในเขตอุ
ทยาน ประกอบ
		
เคราะห์
ปัจจัยส่วาการหาค
นบุคคลของประชากร
แหงชาติ จั5.1
งหวัดการวิ
ระนอง
โดยการหาค
าสัมประสิทธิ์สหสัมบริพับนทธแ(Context)
บบเพียรสัน
การวิเคราะหขStatistics)
อมูลเชิงคุณภาพ
เทคนิ
ใช้สถิติเชิงพรรณนา5.5(Descriptive
ได้แก่โดยใช
ความถี
่ คการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique)
ประกอบบริ
บทอ(Context)
(Frequency)
และร้
ยละ (Percentage)
ผลการวิจัย
		 5.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ผลการวิ
บริหารจั
ดการท่จอัยงเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัด จัดการอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง แสดงดังตารางที่ 1 และ
ผลการศึ
ษาระดั
บความคิ
ดเห็นเกี่ยวกับ(S.D)
การบริหารจัดการอุทยานแหงชาติจังหวัดระนอง แสดงดังตารางที่ 1
ระนอง ใช้การหาค่
าเฉลี่ยก(X)
และค่
าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 2
และ ตารางที่ 2

ิทยา

ลัยร
า

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติจังหวัด
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี
่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
ระนอง
ความคิดเห็น
การบริหารจัดการอุทยานแหงชาติจังหวัดระนอง
แปลผล
อันดับ

σ
1. ดานการวางแผน
4.08
0.68
มาก
1
2. ดานการจัดองคการ
3.67
0.75
มาก
7
3. ดานการบริหารบุคคล
3.89
0.70
มาก
5
4. ดานการสั่งการหรืออํานวยการ
3.76
0.83
มาก
6
5. ดานการประสานงาน
3.99
0.74
มาก
4
6. ดานการรายงาน
4.02
0.72
มาก
3
7. ดานงบประมาณ
4.06
0.74
มาก
2
รวม
3.92
0.62
มาก

มห
าว

จากตารางที
่ 1 ่ พบว่
า อุาทอุยานแห่
งชาติ
จังหวั
ด้าดนงบประมาณ
นการรายงาน
ด้านการประสานงาน
จากตารางที
1 พบว
ทยานแห
งชาติ
จังดหวัระนอง
ดระนอง รองลงมาคื
มีการบริหอารจั
การโดยรวมมีด้กาารปฏิ
บัติอยูในระดั
บมาก
มี ก ารบริ
ห
ารจั
ด
การโดยรวมมี
ก
ารปฏิ
บ
ั
ต
ิ
อ
ยู
่
ใ
นระดั
บ
มาก
เมื
่
อ
ด้
า
นการบริ
ห
ารบุ
ค
คล
ด้
า
นการสั
่
ง
การหรื
อ
อ�
ำ
นวยการ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยพบวา การบริหารจัดการดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยสูงสุด และด้าน
พิจารณาเป็
น เรียงล�ำอดัดบานงบประมาณ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้
อยพบว่า ดานการประสานงาน
การจัดองค์การ ตามล�
ำดับ หารบุคคล ดานการสั่งการ
อยูระดันบรายด้
มาก ารองลงมาคื
ดานการรายงาน
ดานการบริ
การบริหรืหอารจั
ดการด้านการวางแผน
ค่าเฉลี
งสุดอยู
อํานวยการ
และดานการจัดมีองค
การ่ยสูตามลํ
าดับ่ระดับมาก

รุ่งฤดี แย้มจรัส

184 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

6

พพ
รรณ
ี

ตารางที
่ 2 ค่่ า2เฉลี
และส่
วนเบีวนเบี
่ยงเบนมาตรฐานของระดั
บการจั
ดการท่
องเที
่ยวอย่
างยัา่งงยัยืน่งยือุนทอุยานแห่
งชาติ
จังหวั
ดระนอง
ตารางที
คา่ยเฉลี
่ยและส
่ยงเบนมาตรฐานของระดั
บการจั
ดการท
องเที
่ยวอย
ทยานแห
งชาติ
จังหวั
ดระนอง
ความคิดเห็น
การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
แปลผล
อันดับ

σ
1. ความยั่งยืนดานวัฒนธรรม
3.63
0.83
มาก
1
2. ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ
3.26
0.59
ปานกลาง
3
3. ความยั่งยืนดานการศึกษา
3.25
0.62
ปานกลาง
4
4. ความยั่งยืนดานสังคม
3.29
0.64
ปานกลาง
2
รวม
3.34
0.50
ปานกลาง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการจัดการท่องเที่ยวอย่าง นักท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจ�ำนวน
จากตารางที่ 2 พบวา ระดับการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนอุทยานแหงชาติจังหวัดระนอง โดยรวมมีการปฏิบตั ิ
ยัง่ ยืนอุทยานแห่งชาติจงั หวัดระนอง โดยรวมมีการปฏิบตั ริ ะดับปาน มากขึน้ แต่จำ� นวนบุคลากรไม่เพียงพอ มีการวางแผนการด�ำเนินงาน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยพบวา ความยั่งยืนดานวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย
ารปฏิ
บัติตามแผน
ตรวจสอบการด�
ำเนินงาน่งและเมื
กลางสูเมื
รายด้
ยงล�รองลงมาคื
ำดับจากค่าเฉลี
่ยมากไปน้
งสุ่อดพิจมีารณาเป็
คาเฉลี่ยนอยู
ระดัานเรี
บมาก
อ ความยั
่งยืนอดยานสัมีงกคม
ความยั
่งยืนดานเศรษฐกิ
จ และความยั
ยืนด า น่อพบปัญหา
พบว่าการศึ
ความยั
ด้านวัาฒ
กษาง่ ยืนตามลํ
ดับนธรรม มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด มีคา่ เฉลีย่ อยูร่ ะดับ ก็มีการแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ
มากที
่สุด ดและที
่ส�ำคัญองเที
ต้องค�
ำนึงาถึงยังทรั
มาก รองลงมาคื2.อ ผลการเปรี
ความยั่งยืนยด้บเที
านสัยงคม
ความยั
่งยืนด้ดาเห็นเศรษฐกิ
บระดั
บความคิ
นเกี่ยวกัจบการบริ
หารจั
การการท
่ยวอย
่งยืพนยากรทางธรรมชาติ
ในเขตอุทยาน ของ
อุทยานเป็
ก กษา และตําแหนงงาน ตางกัน มีความ
และความยั
่งยืจนังด้หวั
านการศึ
กษาจําตามล�
ำดับ จจัยสวนบุคคลพบวา เพศ อายุ
แหงชาติ
ดระนอง
แนกตามป
ระดับนหลั
การศึ
		
ญหาในการบริ
หารจั
ดการการท่
บระดัอบงเที
ความคิ
วกั บ ทยานแห
คิดเห็น2.เกี่ยผลการเปรี
วกับการบริยหบเที
ารจัยดการท
่ยวอยดาเห็
งยัน่งยืเกีน่ยในเขตอุ
งชาติ จัง3.2
หวัดปัระนอง
โดยรวมไม
แตกต
างกัน เมืองเที
่อ ย่ วอย่าง
ยั่งยืดนการด
ในเขตอุ
ทยานแห่
จากการวิ
เคราะห์
ข้อคมูคล
ลสรุปปัญหา
การบริพิจหารณาเป
ารจัดการการท่
่ยวอย่
างยั่งตยืานงกัในเขตอุ
ทยานแห่
งชาติ หารจั
นรายดอานงเทีพบว
า อายุ
นความคิ
ดเห็นการบริ
านการจั
ดองคงกชาติ
าร และด
านการบริ
หารบุ
ในการบริ
ดการการท่
องเทีห่ยารจั
วอย่ดาการท
งยั่งยืนอในเขตอุ
จังหวัแตกต
ดระนอง
แนกตามปั
วนบุคคล
อายุ บระดั
บ กษาต
างกัจ�นำอย
างมีนัยสํจาจัคัยญส่ทางสถิ
ติทพบว่
ี่ 0.05า เพศ
และระดั
การศึ
างกันมีหคารจั
วามคิ
ดเห็นการบริ
งเที่ยวอยทยานแห่
าง งชาติ
ยืนในเขตอุ
ยานแห
งชาติ
ดานนการวางแผนแตกต
การศึยัก่งษา
และต�ำทแหน่
งงานต่
างกัจันงหวัมีดคระนอง
วามคิดเห็
เกี่ยวกับการ มีดาังงกันีน้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึ
ษาเชิ
ณภาพจากการสั
ภาษณ
ชิงลึดกหัว			
หนาอุทยานแหงชาติ1)จังงบประมาณไม่
หวัดระนองเพืเ่อพีหาแนวทางการ
ยงพอในการบริหารจัดการ
บริหารจัดการท่3.องเที
่ยวอย่กางยั
่งยืนงคุในเขตอุ
ทยานแห่งมชาติ
จังเหวั
นาการบริหแารจั
างยั่งยืนนรายด้
ในเขตอุ
ยานแห
จังหวัดระนอง สามารถสรุ
ปไดาดหน้
ังนีา้ ทีข่ องอุทยานไม่เพียงพอต่อ
			
2) จ�ำนวนเจ้
ระนองพัฒโดยรวมไม่
ตกต่ดาการท
งกัน อเมืงเที่อพิ่ยจวอย
ารณาเป็
านทพบว่
า งชาติ
ีการบริหหารจั
องเที่ยดวอย
่ใชอยูปจจุท�บำันให้พบว
า ปบจจุัตบิหันน้มีาทีวิธ่ได้ีกอารบริ
การปฏิ
ย่างทัห่วารจั
ถึง ดการการ
อายุต่างกันความคิ3.1
ดเห็วินธการบริ
ารจัดดการการท
การด้านการจั
องค์ากงยัาร่งยืนทีภาระงาน
งเที่ยวอยหารบุ
างยั่งคยืคลแตกต่
น ยึดตามกรอบแนวทางการดํ
เนินการบริ
ดการทองเที่ยวอย3)างยับุ่งคยืลากรบางส่
นของกรมอุวทนขาดขวั
ยานแหงชาติ
			
ญ ก� ำ ลั ง ใจใน
และด้ทาอนการบริ
างกันอย่างมีนัยส�ำคัญาทางสถิ
ติที่ หารจั
สั
ต
ว
ป
า

และพั
น
ธุ
พ

ช
ื
โดยบุ
ค
ลากรปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามบทบาทหน
า
ที
่
ของตํ
า
แหน
ง
งาน
ปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามนโยบาย
หรื
อ
ข
อ
กํ
า
หนดของกรม
0.05 และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารจัดการ การท�ำงานเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่มั่นคง
อุท่ยยานแห
สัตวปาทและพั
นธุงพชาติ
ืช มีจกังารประสานงานกั
หนวำยงานอื
้งภาครัฐและเอกชนน
อย การอํเมื
านวย
ในการท�
งาน ทุ่น่มทัเทความมุ
่งมั่นตั้งใจท�ำงานลดลง
่อมีงานอื่นที่มี
ท่องเที
วอย่างยังชาติ
่งยืนในเขตอุ
ยานแห่
หวัดระนอง ด้านบชุมชน
ความสะดวกนักทองเทีย่ ว การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการเก็บคาเยี่ยมชม เปนไปตามระเบียบของทาง
ความมั่นคงมากกว่าก็จะลาออก
การวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ราชการ มีการตรวจสอบการดําเนินงาน แตการดูแลนักทองเที่ยวยังไมทั่วถึงเนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มจํานวน
3. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 			 4) จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
มากขึ้น แตจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ มีการวางแผนการดําเนินงาน มีการปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบการดําเนินงาน
อย่างรวดเร็
การบริก่สารหรื
ออ�ำ่สนวยความสะดวกไม่
หัวหน้และเมื
าอุทยานแห่
ดระนอง
เพื่อฒหาแนวทางการพั
่อพบปงญชาติ
หาก็จังมหวั
ีการแก
ไขและพั
นาเพื่อใหการบริฒหนา
ารจัดการเกิ
ดประสิว ทท�ธิำภให้าพมากที
ุด และที
ําคัญตองคํานึงถึง ทั่วถึง
การบริ
ดการท่องเที่ยวอย่
่งยืนในเขตอุ
ทรัหพารจั
ยากรทางธรรมชาติ
ของอุางยั
ทยานเป
นหลัก ทยานแห่งชาติ 			 5) นักท่องเที่ยวบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ขาดจิตทส�ยานแห
ำนึก ขาดความตระหนั
จังหวัดระนอง สามารถสรุ
ได้ดังนี้ หารจัดการการทองเที่ยวอยาประสงค์
3.2 ปญปหาในการบริ
งยั่งยืนในเขตอุ
งชาติ จากการวิกเในการอนุ
คราะหขอรักมูษ์ลทรัพยากร
		
3.1 วิธีการบริ
ดการการท่
่งยืน ทธรรมชาติ
สรุปปญหาในการบริ
หารจัหดารจั
การการท
องเทีอ่ยงเที
วอย่ยาวอย่
งยั่งายืงยันในเขตอุ
ยานแหงชาติ มีดังนี้
ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน พบว่า ปั1)จจุงบประมาณไม
บันมีวิธีการบริเพีหยารจั
ดการการท่อหงเที
งพอในการบริ
ารจั่ยดวการ 		 3.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการ
จัดการท่ทํองเที
อย่างยั่งยืน ยึดตามกรอบแนวทางการด�
นการบริ
หารจั
การ อภาระงาน
2) จํานวนเจาหนาทีำ่ขเนิองอุ
ทยานไม
เพียดงพอต
าให่ยกวอย่
ารปฏิางยั
บัต่งิหยืนนาทีพบว่
่ไดอายาควรสร้
งทั่วถึงางความตระหนักและ
ความรู
้ให้บวุคนใหญ
ลากรเปเกินดลูความรู
วามเข้ซึา่งใจเกี
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกรมอุ
ทยานแห่งวชาติ
สัตว์ปญ่า กํและพั
นธุ์พืช าองค์
3) บุคลากรบางส
นขาดขวั
าลังใจในการทํ
งานเนื
่องจากส
กจางชั้ค่วคราว
ไมม่ยั่นวกั
คงบการจัดการ
างานบัตทุิตมามบทบาทหน้
เทความมุงมั่นาตัที้งใจทํ
างานลดลง
เมื่อปฏิ
มีงานอื
่นคงมากกว
ะลาออก
งเที่ยวอย่
างยั่งยืนาก็ก�จำหนดวิ
สัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน
โดยบุในการทํ
คลากรปฏิ
่ของต�
ำแหน่งงาน
บัติ ่นที่มท่ีคอวามมั
จํานวนนักทอทงเที
่ยวที่เงพิชาติ
่มจําสันวนมากขึ
งรวดเร็
ทําใหการบริดกท�ารหรื
ออํานวยความสะดวก
บัติงวานตามแผนจั
ำรายงานผลการปฏิ
บัติงานเป็นระยะเพื่อ
ตามนโยบาย หรือข้อก�ำ4)หนดของกรมอุ
ยานแห่
ตว์ป่า และ้นอยาปฏิ
ไม
ท
ว
่
ั
ถึ
ง
พันธุ์พืช มีการประสานงานกับชุมชน หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ ให้สะดวกต่อการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามและประเมินผล หัวหน้า
5) นักทองเที่ยวบางคนมี
กรรมที
พึงประสงค
ขาดความตระหนั
กในการอนุ
ษ
ต้องมีภขาดจิ
าวะผูต้นสํ�ำานึสร้กางการมี
ส่วนร่วมของชุ
มชน หน่รวักยงานภาครั
ฐ
เอกชนน้อย การอ�ำนวยความสะดวกนั
กท่องเที่ยพวฤติการดู
แลรั่ไกมษา
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการเก็บค่าเยี่ยมชม เป็นไปตาม ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหารงาน
3.3 แนวทางการพั
ฒนาการบริ
หารจั
การเพื
ระเบียบของทางราชการ
มีการตรวจสอบการด�
ำเนินงาน
แต่กดารดู
แล ่อการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน พบวา ควรสรางความ
ตระหนักและองคความรูใหบุคลากร เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน กําหนดวิสัยทัศน กล
ยุทธ แผนการดําเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะเพื่อใหสะดวกตอการนิเทศ กํากับ
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บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิด
1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การบริหารจัดการ และพฤติกรรมบุคคลที่อายุน้อย มักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถือ
อุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้ อุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี มากกว่าบุคคลที่อายุมาก ขณะที่คน
เห็นว่าผู้บริหารหรือผู้น�ำของอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดระนอง อายุมากจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยมยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง
มี ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การส่ ง ผลต่ อ การจั ด การท่ อ งเที่ ย ว มองโลกในแง่รา้ ยกว่าคนทีม่ อี ายุนอ้ ยเนือ่ งมาจากผ่านประสบการณ์
อย่างยั่งยืน กระบวนการบริหารเป็นเครื่องมืออันส�ำคัญยิ่งในการ ชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน ระดับการศึกษาของบุคคล ก็เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้คน
ปฏิบัติงาน เพราะการบริหารเป็นระบบสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ มีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน
3. จากผลการวิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารจั ด การอุ ท ยาน
ในองค์การที่ผู้บริหารจะต้องถือปฏิบัติ หรือกระบวนการบริหาร
คือ วิถีทางที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย แห่งชาติ ทั้งโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2560) ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบ้ ริหารงานในองค์การบริหารส่วน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ต�ำบลในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพการบริหาร ของ จันทรานี สงวนนาม (2551) ที่ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหาร
งานของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหาร จัดการนั้น ประกอบด้วย การด�ำเนินงานเป็นล�ำดับขั้นตอน เพื่อให้
ส่วนต�ำบลในจังหวัดนนทบุรี ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การด�ำเนินงานต่าง ๆ ด�ำเนินไปอย่างมีระเบียบ ไม่สับสน ตรงตาม
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่ (2553) เป้าหมาย และประสบความส�ำเร็จ ซึ่งถ้าหากการบริหารจัดการ
ที่พบว่า กระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบล อย่างเป็นระบบขั้นตอนย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิด
ในเขตอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ใน 7 ด้าน มีระดับ ความยั่งยืนในการจัดการท่องเที่ยว สอดคล้องการศึกษาวิจัยของ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่ (2553) ที่ศึกษาพบว่า กระบวนการบริหาร
ระดับมากทุกด้าน จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า การวางแผนอยู่ จัดการ ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
ในระดับสูงที่สุด กระบวนการบริหารทั้ง 7 ด้าน ให้ความส�ำคัญกับ กั บ การให้ สั ม ภาษณ์ ข องหั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น�้ ำ ตกหงาว
การวางแผน เพราะเป็นหัวใจของการบริหารจัดการทุกอย่างต้องมี ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ การจัดการท่องเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืน ไว้วา่ จัดให้มกี ารศึกษาสภาพปัญหา หลังจากนัน้ ขอความ
การวางแผนมาเป็นอันดับแรกเสมอ
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการท่องเที่ยว ร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
อย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง จ�ำแนกตามปัจจัย ภาคเอกชนอื่น เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนการท�ำงาน มีการบริหาร
ส่วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา จัดการองค์การอย่างเหมาะสม มีความถูกต้อง ก�ำหนดบทบาทหน้าที่
และต�ำแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ กรอบการท�ำงาน บริหารงานบุคคลโดยค�ำนึงถึงขวัญก�ำลังใจใน
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง โดยรวม การท� ำ งานปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ รายงานผล
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ การปฏิบัติงานเป็นระยะ เช่น ทุกเดือน เพื่อให้การก�ำกับ ติดตาม
(2560) ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของ ประเมินผล เกิดความสะดวกและเป็นผลดีในการจัดการท่องเที่ยว
ผู้บริหารงานในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า อย่างยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ 		 1) ความยั่งยืนทางวัฒนธรรม โดยพยายามที่จะ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดนนทบุรี ทีม่ เี พศ อายุ ท�ำให้ชุมชนเกิดความภาคูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความรัก
ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน ประสบการณ์ท�ำงาน รายได้ต่างกัน หวงแหนและต้องการดูแล รักษา สืบทอดวัฒนธรรมชุมชนของตนให้
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่ในการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้ เจริญงอกงามต่อไป สอดคล้องกับการให้สมั ภาษณ์ของผูช้ ว่ ยหัวหน้า
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุตา่ งกัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ความคิดเห็นการบริหารจัดการด้านการจัดองค์การ และด้านการ บริหารจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังนี้ หัวหน้าหรือ
บริหารบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ตอบ ผูน้ ำ� มีความเป็นผูน้ ำ� น�ำองค์กร เจ้าหน้าที่ ชุมชน ให้เข้ามามีสว่ นร่วม
แบบสอบถามทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
บริหารจัดการด้านการวางแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง การร่วมจัดท�ำแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมด�ำเนินการ
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ตามแผน ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน
(2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ท�ำให้บุคคล ให้ทกุ คนเกิดความตระหนักว่าอุทยานเป็นของทุกคน เป็นของส่วนรวม
มี ค วามคิ ด ความรู ้ สึ ก ความคิ ด เห็ น เจตคติ แ ตกต่ า งกั น เช่ น เป็นของพวกเราต้องช่วยกันรักษา
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
1. ด้านการวางแผน (Planning) ผู้บริหารอุทยาน
แห่งชาติ ควรมีการจัดท�ำโครงการแผนปฏิบตั กิ ารรวมทัง้ วิธปี ฏิบตั กิ าร
ไว้ล่วงหน้า ให้ละเอียดและชัดเจน และให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนโดยมีเป้าหมายที่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ฝ่ายบริหาร
ควรจะปรับปรุงการก�ำหนดหน้าที่ขอบเขตงาน มอบหมายงานให้
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านชัดเจนเหมาะสมกับต�ำแหน่งและความสามารถ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล (Staffing) การก�ำหนด
อัตราก�ำลังและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับต�ำแหน่งงานจัดให้มบี คุ ลากร
ให้เพียงพอ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้บคุ ลากร และมีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
4. ด้านการสัง่ การและอ�ำนวยการ (Directing) ผูบ้ ริหาร
ควรติดตาม ดูแลและสั่งการ โดยการตัดสินใจต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม
5. ด้านการประสานงาน (Co-ordinating) ผู้บริหาร
ควรจัดให้มีบุคลากรที่ท�ำหน้าที่ในการประสานงานโดยตรง เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและชัดเจน
6. ด้านการรายงาน (Reporting) ผู้บริหารควรมีการ
บริหารจัดการให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของ
การรายงานและการประเมินผลภายในหน่วยงาน น�ำรายงานหรือ
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
7. ด้านงบประมาณ (Budgeting) ผู้บริหารควรจัดหา
งบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอในการบริหารจัดการ โดยระดม
ทรัพยากรจากหน่วยงานเอกชน เช่น บริษทั ห้างร้านต่าง ๆ หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนการบริการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
8. น�ำแนวทางการบริหารจัดการเพือ่ การจัดการท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืน เช่น ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนโดย
ให้มีการจัดการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนในเขตพื้นที่อุทยาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท�ำการวิจัย
แบบมีสว่ นร่วมศึกษาความต้องการและการมีสว่ นร่วม ในการบริหาร
จัดการเพื่อน�ำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี
การต่อการจัดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดระนอง
เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการบริหารจัดการ
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		 2) ความยั่ ง ยื น ทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดยการให้
ความส�ำคัญต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ให้ชุมชนได้มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวควรตกอยู่กับชุมชน คนในชุมชนต้องได้รับประโยชน์
เพียงพอในการจัดการกับต้นทุนและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดตามมา
จากการท่องเที่ยว สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังนี้ การพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สิ่งที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือ การมีส่วนร่วม ต้องหาวิธีการแนวทางเพื่อให้ชุมชนเข้ามา
มีบทบาท มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทั้งในการวางแผนงาน
ปฏิบัติตามแผนงาน รวมถึงให้ร่วมรับผลประโยชน์ เช่น การรับผล
ประโยชน์ จ ากการจั ด ที่ พั ก โฮมสเตย์ การจ� ำ หน่ า ยของที่ ร ะลึ ก
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน เนื่องจากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
ของอุทยานมีน้อย ไม่เพียงพอ ถ้าได้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะเกิด
ความยั่งยืน
		 3) ความยั่งยืนทางด้านการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน นักท่องเที่ยวมี
โอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้า
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง ชุมชนเองนั้นก็มีโอกาสเรียน
ได้รู้เรื่องต่าง ๆ จากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่
การวางแผน การท�ำงานร่วมกัน การประเมินผล การมีส่วนร่วม
สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะท�ำให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งและมัน่ ใจในตัวเอง
มากขึ้น สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แหลมสน ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่ทุกคน และชุมชน
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด�ำเนินงานตามแผนงาน และเข้าไปในชุมชน
เพื่อดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
		 4) ความยั่งยืนทางด้านสังคม เรียนรู้หรือท�ำงาน
ร่วมกันในการจัดการเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนท� ำให้ความสัมพัน ธ์ระหว่างกันและกันของผู้คนในชุ มชน
ลดปัญหาความขัดแย้ง ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
ส่งผลให้ชุมชนสามารถรับมือหรือต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาใน
ชุมชนได้มีพลัง สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังนี้ เจ้าหน้าที่
ชุมชน ต้องมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การร่วมจัดท�ำแผนการจัดการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
ร่วมด�ำเนินการตามแผน ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล
การปฏิบตั งิ านให้ทกุ คนเกิดความตระหนักว่าอุทยานเป็นของทุกคน
เป็นของส่วนรวม เป็นของพวกเราต้องช่วยกันรักษา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จ
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและ
ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.84 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวัตถุประสงค์
มาตรฐานของนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านลักษณะตัวแทนที่น�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านการสื่อสาร
ระหว่างองค์การและกิจกรรมน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากรของนโยบาย และด้านเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตามล�ำดับ 2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในสังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) แนวทางในการส่งเสริมความส�ำเร็จในการน�ำโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ คือ บุคลากรท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายโครงการจัดบุคลากรให้มีจ�ำนวนที่เพียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ าน และมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานตามนโยบาย และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จัดสรรงบประมาณเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน
เพิ่มเติม มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการอย่างถูกต้อง ก�ำหนดโครงสร้างบุคลากร
มอบหมายหน้าที่ และล�ำดับขั้นตอนในการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ผู้บริหารในท้องถิ่นสนับสนุนการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ และผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานควรปฏิบัติงานโดยแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจ
ในการน�ำนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ ผู้บริหารให้ขวัญก�ำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชมเชย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจการปฏิบัติงาน
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยความส�ำเร็จ, การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ, โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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The objectives of this study were to 1) study the factors affecting the success of implement of
policies financial support for raising the newborn of local administrative organization in Wiengsra District
Suratthani Province, 2) compare the the factors affecting the success of implement of policies financial support
for the raising the new-born based on their gender, age, income, education, positon and 3) propose an approach
for success of implement of policies of financial support for raising the newborn. The approach of this research
involved mixed methods. This research studied a population consisting of 106 people who work as personnel
according to financial support for raising the newborn policies. Data were collected by using 5 level rating scale
questionnaire at a reliability of 0.84 and the statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard
deviation, t-test, One-Way ANOVA and Pearson correlation method.The qualitative research was conducted by
in-depth interviews from the 8 key informants, selected by purposive sampling and the data were analyzed by
content analysis.
The research findings were as follows: 1) the level of factors affecting the success of implement of
policies of financial support for raising the newborn of local administrative organization in Wiengsra District
Suratthani Province was overall and in each individual aspect at a high level. When considering each parts,
the study found that the most parts was policy standards and objectives were implemented. The characteristics
of agencies, the communication between organizations and activities, the disposition of implementers, policy
resources, and economic social and political conditions, respectively. 2) Personnel from different departments
and sections also had different viewpoints on the factors affecting the success of implement of policies financial
support for raising the newborn at a significant level of 0.05, 3) The guidelines for the approach of the success
of implement of policies financial support for raising the newborn were : the personnel should understand the
project policy, provide sufficient personnel and participate in work, add and addition budget, provide public
relations for the project, define the structure roles and duties of personnel, the staff must be enthusiastic in
work and executives should encourage morale to create incentives for performance.

มห
าว

ิทยา

Keywords : factors Affecting the Success, Implemention, policies financial support for raising the newborn,
		 Local Administrative Organizations

เยาวภา สุระกา

190 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

บทน�ำ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

วัตถุประสงค์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเรื่อยมา ปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
และปราศจากการแก้ไขอย่างจริงจังจึงทําให้ระดับความรุนแรงของ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เป็นการช่วยเหลือทรัพยากรมนุษย์
ปัญหาดังกล่าวทัง้ ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั และอนาคตมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญและเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการร่วม
อีกทัง้ ความเข้าใจต่อปัญหาดังกล่าวของสังคมไทยยังคงจํากัดอยูเ่ ฉพาะ พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังลดความเหลื่อมล�้ำทาง
บางมิตเิ ท่านัน้ จึงส่งผลให้การวิเคราะห์ปญ
ั หาขาดการบูรณาการและ สังคมในระยะยาวอีกด้วย (สํานักวิชาการ, 2557)
ในการด�ำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ความเชื่อมโยงกันระหว่างมิติต่าง ๆ กล่าวคือ ความเข้าใจต่อปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ มักพิจารณาเฉพาะบริบททางเศรษฐกิจเป็นหลักหรือ ดูเด็กแรกเกิด คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เรี ย กว่ า “ความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางด้ า นรายได้ ” โดยมิ ไ ด้ คํา นึ ง ถึ ง แห่งชาติ (กดยช.) ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ความเหลื่อมล�้ำทางด้านอื่นที่สําคัญ เช่น การศึกษา สุขภาพ สิทธิ สาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
และโอกาสทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งล้วนมีส่วนสําคัญในการสร้าง มนุษย์รว่ มกันด�ำเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัด
ความแตกต่ า งระหว่ า งระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ค นในสั ง คม สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง
ความเหลื่อมล�้ำได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นที่นําไปสู่ข้อเรียกร้อง ได้แก่ เทศบาลต�ำบลเวียงสระ เทศบาลต�ำบลบ้านส้อง เทศบาล
ทางการเมือง แม้หลายฝ่ายจะยังมีความเห็นต่างกันว่าความขัดแย้ง ต�ำบลเขานิพันธ์ เทศบาลต�ำบลทุ่งหลวง เทศบาลต�ำบลเมืองเวียง
ทางการเมื อ งในปั จ จุ บั น นั้ น มี เ หตุ ผ ลมาจากความไม่ ล งตั ว ทาง และองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองฉนวน มีจำ� นวนประชากรทัง้ หมด
การเมืองหรือเหตุอื่นกันแน่ แต่เราต้องยอมรับว่าความเหลื่อมล�้ำ 58,431 คน มี จ� ำ นวนผู ้ ล งทะเบี ย นขอรั บสิ ท ธิ์ เ งิ น อุ ด หนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 จ�ำนวน 909 คน
นั้นมีจริงในสังคมไทยและมีมานานแล้ว (สมชัย จิตสุชน, 2558)
มุมมองเรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้ ว่ามิตใิ ดเป็นปัญหาบ้างและ (ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเวียงสระ, 2562) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
ถ้าเป็นปัญหาเราควรแก้ไขอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้มาก การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด เป็ น นโยบายส� ำ คั ญของรั ฐบาลตามมติ
แต่ประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ สังคมที่มีความเหลื่อมล�้ำสูงเป็น คณะรั ฐ มนตรี โดยกรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน ได้ ม อบหมาย
สังคมที่คนรู้สึกว่าไม่น่าอยู่ เพราะรู้สึกว่าคนจนขยับฐานะล�ำบาก หน่วยงานในพื้นที่ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โครงการจะ
ไม่ว่าจะขยันเพียงใดเพราะช่องว่างใหญ่มาก ส่วนคนรวยที่เกิดมา ด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
รวยก็ใช้ความมั่งคั่งสะสมที่บิดามารดามอบให้เป็นมรดกสร้างความ หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติและ
มั่งคั่งต่อไปอย่างง่ายดาย ดังที่ ประเวศ วะสี กล่าวในปี พ.ศ. 2544 ด�ำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ว่า “คนไทยควรจะท�ำความเข้าใจว่าความยากจนไม่ได้เกิดจาก เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเป็นการช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น
เวรกรรมแต่ชาติปางก่อนแต่เกิดจากโครงสร้างที่อยุติธรรมในสังคม ก�ำลังส�ำคัญและเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนา
ต้องท�ำความเข้าใจโครงสร้างและช่วยกันปฏิรูปโครงสร้างที่ท�ำให้ ประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งช่วยลด ความเหลื่อมล้าทางสังคม
คนจน” (ประเวศ วะสี, 2554) จากสถานการณ์ดังกลาวไดนํามา ในระยะยาวอีกด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท�ำวิจัยเรื่องปัจจัย
สูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนตาง ๆ ของประเทศไทยโดย
เฉพาะในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นปัญหาของ ที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก
ความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทยว่าเป็นปัญหาระดับชาติ จึงก�ำหนด แรกเกิดของรัฐไปปฏิบตั ใิ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอเวียงสระ
นโยบายการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และการสร้างโอกาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเข้าถึงบริการของรัฐ (สํานักวิชาการ, 2557)
ในการด�ำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก วัตถุประสงค์ของการวิจัย
แรกเกิดคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ เลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ของรั ฐ ไปปฏิ บั ติ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ร่วมกันด�ำเนินงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์โครงการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ดังกล่าวด�ำเนินการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงิน ต่อความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ
ได้มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
โครงการจะด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
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1. ได้ทราบข้อมูลปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการ
2. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วปัจจัย
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู
เด็ ก แรกเกิ ด ของรั ฐ ไปปฏิ บั ติ ใ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�ำหรับน�ำไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
การด�ำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ได้แนวทางในการส่งเสริมความส�ำเร็จในการน�ำ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติ

ชภัฏ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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ี

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

		 2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการ
ส่ ง เสริ ม ความส� ำ เร็ จ ในการน� ำ โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ เลี้ ย งดู
เด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย
เชิงปริมาณผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จ�ำนวน 106 คน โดยเข้าพบผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การศึกษา
และด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยได้ท�ำหนังสือขอความร่วมมือสัมภาษณ์ ผู้ที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบตั ขิ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 6 ท่าน และน�ำผลจาก
การสัมภาษณ์ มาสรุปผลวิเคราะห์ผลในเชิงเนื้อหา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
		 4.2 การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ
ในการน� ำ โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ เลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ของรั ฐ
ไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ใช้การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 4.3 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จ� ำ แนกตามเพศ โดยใช้ ก ารทดสอบค่ า ที
(t-test) และจ�ำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน และสังกัด โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One Way ANOVA) กรณีที่มีความแตกต่างท�ำการทดสอบรายคู่
โดยวิธีแบบ LSD
		 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ
บริบท (Context)

รำไ

3. เพื่อก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมความส�ำเร็จใน
การน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากร
		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จ�ำนวน 106 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ
ส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ
ไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ�ำนวน 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย 2) ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรนโยบาย 3) ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและ
กิจกรรมน�ำนโยบายไปปฏิบัติ 4) ปัจจัยด้านลักษณะของตัวแทน
ที่น�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 5) ปัจจัยด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง และ 6) ปัจจัยด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน
ลักษณะค�ำถามรวมจ�ำนวน 30 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.84

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แสดงดังตารางที่ 1

เยาวภา สุระกา

ผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

192 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564
1. ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไป
ปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงดังตารางที่ 1
ตารางทีตารางที
่ 1 ค่าเฉลี
่ยงเบนมาตรฐานของปั
จจัยที่มจีผจัลต่ยทีอ่มความส�
เร็จในการน�
ำโครงการเงิ
นอุดหนุนนอุเพืด่อหนุเลีน้ยเพื
งดู่อเลีย้ งดู
่ 1่ยคและส่
าเฉลีว่ยนเบี
และส
วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป
ีผลตอำความสํ
าเร็จในการนํ
าโครงการเงิ
เด็กแรกเกิ
ของรัฐดไปปฏิ
ัติในองค์
รปกครองส่
วนท้องถิวนท
่นอ�ำอเภอเวี
งสระ ยจังสระ
งหวัดสุจัรงาษฎร์
เด็กดแรกเกิ
ของรัฐบไปปฏิ
บัตกิในองค
กรปกครองส
งถิ่นอํยาเภอเวี
หวัดสุธรานี
าษฎรธานี
ความคิดเห็น
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
แปลความ

ρ
1. ดานวัตถุประสงคมาตรฐานของนโยบาย
4.34
0.44
มากที่สุด
2. ดานทรัพยากรของนโยบาย
4.00
0.61
มาก
3. ดานการสื่อสารระหวางองคการ และกิจกรรมนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4.28
0.49
มากที่สุด
4. ดานลักษณะตัวแทนที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
4.30
0.61
มากที่สุด
5. ดานเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3.86
0.53
มาก
6. ดานความตั้งใจของผูปฏิบตั ิงาน
4.21
0.43
มากที่สุด
รวม
4.18
0.35
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําโครงการเงิน
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 		 3.2 ด้ า นทรั พ ยากรนโยบาย จั ด บุ ค ลากรให้ มี
อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
ว่าปัจจัยโดยรวมอยู
ที่มีผลต่อความส�
เร็จในการน�
ำโครงการเงิ
นอุดาหนุ
จ�ำนวนที
่เพี่ยยจากมากไปหาน
งพอต่อการปฏิบอัตยิงานพบวโดยให้
มีส่วนร่วมใน
ระดับำมาก
เมื่อพิจารณาเป
นรายด
นเรีนยเพื
งลํ่อาดับจากค
าเฉลี
า ดาทนวัุกฝ่ตาถุยได้
ประสงค
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด�ำเนินงานตามนโยบาย เช่น เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
มาตรฐานของนโยบาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูระดับมากที่สดุ (= 4.34) รองลงมาไดแก ดานลักษณะตัวแทนที่
อ� ำ เภอเวี ย งสระ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยรวมอยู ่ ร ะดั บ มาก อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.) เจ้าหน้าที่
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (= 4.30) ดานการสื่อสารระหวางองคการ และกิจกรรมนํานโยบายไปปฏิบัติ (=4.28) ดาน
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล นักวิชาการสาธารณสุข และ
ความตั้งใจของผูปฏิบัติงาน (= 4.21) ดานทรัพยากรของนโยบาย (=4.00) และดานเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และ
พบว่า ด้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) และองค์การปกครอง
อง ่ร(=
โดยมีค่าการเมื
เฉลี่ยอยู
ะดับ3.86)
มากที่สตามลํ
ุด (µาดับ= 4.34) รองลงมา ได้แก่ ส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานเพิ่มเติม
2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ
ด้านลักษณะตัวแทนที่น�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (µ = 4.30) 		 3.3 ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม
ไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบ
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ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจะได้ มี ค วามเข้ า ใจในทิ ศ ทางที่ ต รงกั น ในการน� ำ
น มีและการเมื
ความคิดเห็อนงไม(µแตกต
างกันตามล�ำดับ
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3. ผลการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความส�ำเร็จใน ที่ชัดเจน เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติ
ถูกตอง ผูที่ปฏิบัติงานจะไดมีความเขาใจในทิศทางที่ตรงกันในการนํานโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไป
การน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ มีดังนี้ งานตามสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์
ปฏิบัติ มีการจัดประชุมชี้แจง เพื่อทําความเขาใจ และไดถายทอดใหกับบุคลากรผูนําชุมชนทุกคน กอนที่จะนํานโยบายไป
		 3.1 ด้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย ให้ ที่ดีต่อกันท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
บุคลากรท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรท�ำความเข้าใจถึง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
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สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ระพีพรรณ ผ่องใส (2559) ซึ่ง
ได้ศึกษาวิจัยการน�ำนโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็ ก แรกเกิ ด ไปปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรและผู ้ น� ำ ชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษา
ต�ำบลสองสลึง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบายจะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม ที่ได้ให้
สัมภาษณ์ไว้วา่ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั นิ นั้ จะต้องวัตถุประสงค์ของ
โครงการต้ องชั ดเจน เจ้ า หน้ าที่ ที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต้ อ งมีค วามรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดี
		 1.2 ด้านทรัพยากรของนโยบาย พบว่า ผูต้ อบแบบ
สอบถามมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านทรัพยากรของนโยบาย โดยรวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าแผนงาน โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่าง
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จใน เหมาะสมต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลก�ำหนด
การน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติ ให้สามารถช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้อย่างเหมาะสม
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ มีความเพียงพอและพร้อมที่จะใช้งาน
พบประเด็นส�ำคัญเพื่อน�ำมาอภิปรายผลดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Van Matter and Van Horn (1975)
ต่อความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ เลีย้ งดูเด็กแรกเกิด ได้กล่าวถึงนอกจากวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายที่ก�ำหนด
ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ ในตัวแบบให้เห็นความส�ำคัญอย่างชัดเจนแล้ว ยังต้องมีทรัพยากร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ ทรัพยากรในทีน่ หี้ มายถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการด�ำเนินงานตามโครงการเงิน ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ งบประมาณ ซึ่งเป็น
อุดหนุนเพือ่ เลีย้ งดูเด็กแรกเกิดของรัฐ โดยมีการปฏิบตั จิ ริงตามแนว สิ่งกระตุ้นให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงาน
นโยบาย บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจและปฏิบัติงานตามขั้นตอน วิจัยของอิทธิชัย สีดา (2553) ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
จึงท�ำให้การน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงประสบความส�ำเร็จ โดยมี อิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปปฏิบตั ิ : ศึกษากรณีผนู้ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ิ
รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
		 1.1 ด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ ม าตรฐานของนโยบาย ในจังหวัดปัตตานี พบว่า นโยบายทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จต้องได้รบั
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จ การสนับสนุนทางทรัพยากรทัง้ ด้านการเงินและก�ำลังคนอย่างเต็มที่
ในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไป 		 1.3 ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม
ปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัด น�ำนโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า
สุราษฎร์ธานี ด้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย โดยรวมอยู่ ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เด็กแรกเกิดของรัฐ มีนโยบายมีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎี/หลักการและ อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการสือ่ สารระหว่างองค์การ
เหตุผลทีเ่ ชือ่ ถือได้ มีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั และมาตรฐานของการบรรลุ และกิจกรรมน�ำนโยบายไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ทั้งนี้
ผลส�ำเร็จไว้ชดั เจน วัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการและกิจกรรม อาจเป็นเพราะว่า ผูท้ มี่ าขอรับการช่วยเหลือส่วนใหญ่มคี วามเข้าใจใน
ในแต่ละนโยบายมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ดังที่ วรเดช หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดตามนโยบาย การติดต่อสื่อสาร
จันทรศร (2552) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายที่ประสบความส�ำเร็จจะ รายละเอียดของโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ต้องมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ทชี่ ดั เจน สอดคล้องกับที่ Van Meter หน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็นทางการ
and Van Horn (1975 :445 - 488) กล่าวว่า วัตถุประสงค์นโยบาย และไม่เป็นทางการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการประชุมระหว่าง
คือ องค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญในขั้นการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ประสานงานตามโครงการอย่างสม�ำ่ เสมอและบุคลากร
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		 3.5 ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ผู้บริหารในท้องถิ่นสนับสนุนการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให้กอง
สวัสดิการสังคม รับผิดชอบโครงการโดยตรง และประสานงานกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ผู้น�ำชุมชนทุกท่านให้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
		 3.6 ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน
ควรปฏิบตั งิ านโดยแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและมีความตัง้ ใจ
ในการน�ำนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ
มีการวางแผนการท�ำงานเพือ่ ไม่ให้เกิดการเกีย่ งงานกันท�ำและทุกคน
ท�ำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรให้ขวัญ ก�ำลังใจกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการชมเชย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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ซึง่ จะมีผลท�ำให้การน�ำนโยบายไปปฏิบตั มิ โี อกาสประสบความส�ำเร็จ
มากยิ่งขึ้น สอดคล้องงานวิจัยของ รัฐกร กลิ่นอุบล (2551) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ไี ปปฏิบตั ิ : กรณีศกึ ษา องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในภาคกลาง พบว่า ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในภาคกลาง
		 1.6 ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าบุคลากรมีความเชื่อว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน ควรสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง บุคลากร
มีความยุตธิ รรมให้การบริการและการปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
และผู้ร่วมงานทุกฝ่ายเข้าใจปัญหาและให้ความช่วยเหลือกันใน
การด�ำเนินงานด้านนโยบาย และกระตือรือร้นร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร เขียวไสว (2550)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�ำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ:
กรณีศกึ ษาองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
ด้านทัศนคติของผูป้ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมากมีผลต่อการน�ำโครงการ
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�ำหรับผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ)
ไปปฏิบัติ
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จ
ในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ เลีย้ งดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบตั ิ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในสังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ
ส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ
ไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ�ำเภอเวียงสระ มีผู้น�ำ และบริบททางด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกัน
มีระดับความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการที่แตกต่างกันส่งผลให้
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสังกัดแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ เลีย้ งดูเด็กแรกเกิดของรัฐ
ไปปฏิบัติเป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลได้มีการก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานในการน�ำไปปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน และเป็นแนวทางเดียวกัน
อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรมีกรอบการด�ำเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ได้รบั การชีแ้ จงและสือ่ สารในเรือ่ งเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์รฐั วรเทพพุฒพิ งษ์
(2553) ที่ได้กล่าวถึงการศึกษาทฤษฎีและตัวแบบการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยตัวแบบกระบวนการน�ำนโยบายปฏิบัติ (Policy
implementation process model) ตัวแบบนี้ให้ความส�ำคัญกับ
ปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ กระบวนการสื่อข้อความ ปัญหา
ทางด้านสมรรถนะขององค์การที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติ และความ
ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร
เขียวไสว (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�ำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังยาง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมใน
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีผลต่อการน�ำโครงการ
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�ำหรับผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ)
ไปปฏิบัติ
		 1.4 ด้ า นลั ก ษณะตั ว แทนที่ น� ำ นโยบายไปสู ่ ก าร
ปฏิบัติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อความส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านลักษณะตัวแทนที่น�ำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูร่ ะดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีบคุ ลากรทีร่ บั ผิดชอบโครงการจ�ำนวนเพียงพอในการ
ด�ำเนินงาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อ
ปฏิบัติตามนโยบายของโครงการ และบุคลากร ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามนโยบายของโครงการ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์รัฐวร เทพพุฒิพงษ์ (2553) ที่ได้
กล่าวถึง การศึกษาทฤษฎีและตัวแบบการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ โดย
ตัวแบบการจัดการ (Management model) นโยบายที่จะประสบ
ความส�ำเร็จได้ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่
เหมาะสม บุคลากรในองค์การจะต้องมีความพร้อมเป็นอย่างดี
		 1.5 ด้านเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อความ
ส�ำเร็จในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ
ไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย
รวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการด�ำเนินงานได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพที่ตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม ใกล้ชุมชน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2552) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทของ
ฝ่ายการเมืองมีความส�ำคัญมากในกระบวนการของการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ นโยบายใดที่ได้รับความเห็นชอบดูแลเอาใจใส่ ติดตามผล
อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายการเมือง หน่วยราชการต่าง ๆ ก็จะให้ความ
สนใจและให้ล�ำดับความส�ำคัญในการน�ำไปปฏิบัติมากเป็นพิเศษ
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
1. ด้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย จัดกิจกรรม
เพือ่ ให้บคุ ลากรท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรท�ำความเข้าใจ
ถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. ด้านทรัพยากรนโยบาย ควรจัดบุคลากรให้มจี ำ� นวน
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
ด� ำ เนิ น งานตามนโยบาย เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
อาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (อพม.)
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล นักวิชาการสาธารณสุข
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน
เพิ่มเติม
3. ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมน�ำ
นโยบายไปปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีการประชาสัมพันธ์
สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการอย่างถูกต้อง
มีการสื่อสารข้อความให้ชัดเจนถูกต้อง ผู้ที่ปฏิบัติงานจะได้มีความ
เข้าใจในทิศทางทีต่ รงกันในการน�ำนโยบายเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดู
เด็กแรกเกิดไปปฏิบตั ิ มีการจัดประชุมชีแ้ จง เพือ่ ท�ำความเข้าใจ และ
ได้ถ่ายทอดให้กับบุคลากรผู้น�ำชุมชนทุกคน ก่อนที่จะน�ำนโยบาย
ไปปฏิบตั ิ ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลก็ได้จดั ประชุมชีแ้ จง
ให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายเช่นกัน หากเกิดความไม่เข้าใจหรือ
สงสัยก็สามารถปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ด้ า นลั ก ษณะของตั ว แทนที่ น� ำ นโยบายไปปฏิบัติ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ต้องมีการก�ำหนดโครงสร้างบุคลากร
มอบหมายหน้าที่ และล�ำดับขั้นตอนในการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน
ตามสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
5. ด้ า นเงื่ อ นไขทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ ง
ผู ้ บ ริ ห ารในท้ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น การน� ำ โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ
การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ไปปฏิ บัติ อ ย่ า งเต็ มที่ โดยมอบหมายให้
กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบโครงการโดยตรงและประสานงาน
กั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนทุ ก ท่ า นให้
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
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สอดคล้องกับการวิจัยของ สุวัฒน์ อินทรประไพ (2556) ที่ได้ศึกษา
วิจยั การน�ำนโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ กรณีศกึ ษาการคุม้ ครองดูแล
และรักษาอุทยานแห่งชาตินำ�้ หนาว อ�ำเภอน�ำ้ หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
3. จากการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความส�ำเร็จ
ในการน�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัตินั้น
บุคลากรควรท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายโครงการจัดบุคลากร
ให้มีจ�ำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงานตามนโยบาย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรร
งบประมาณเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานเพิ่มเติม มีการประชาสัมพันธ์
สือ่ สารให้ประชาชนได้รบั ทราบรายละเอียดของโครงการอย่างถูกต้อง
ก�ำหนดโครงสร้างบุคลากร มอบหมายหน้าที่ และล�ำดับขั้นตอน
ในการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน ผูบ้ ริหารในท้องถิน่ สนับสนุนการน�ำโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ และ
ผูป้ ฏิบตั งิ านปฏิบตั งิ านควรปฏิบตั งิ านโดยแสดงออกถึงความกระตือ
รือร้นและมีความตั้งใจในการน�ำนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดไปปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหารให้ขวัญก�ำลังใจกับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ชมเชยเพื่อสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ระพีพรรณ ผ่องใส (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�ำนโยบาย
โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบตั ขิ องบุคลากร
และผูน้ ำ� ชุมชน กรณีศกึ ษาต�ำบลสองสลึง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
พบว่า การสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ลักษณะของหน่วยงานที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง และความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ นโยบายจะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ
ต้องสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ ในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ ประณยาชัย รังสี (2556) ได้วจิ ยั
เรือ่ งการน�ำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบตั ิ กรณีศกึ ษา ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า
แนวทางการปรับปรุงการน�ำนโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ
มี 4 ประการ ได้แก่ ควรพัฒนาผูบ้ ริหารให้มภี าวะน�ำแบบธรรมาภิบาล
ควรพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
ควรสร้างขวัญและก�ำลังใจบุคลากรโดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างยุตธิ รรม และมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับนโยบายการพัฒนาสังคม
ก�ำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายที่ชัดเจน
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6. ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควร
ปฏิบัติงานโดยแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจ
ในการน�ำนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ
มีการวางแผนการท�ำงานเพื่อไม่ให้เกิดการเกี่ยงงานและทุกคน
ท�ำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรให้ขวัญก�ำลังใจกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการชมเชย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานเป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติด้านอื่น ๆ เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติควรเพิ่มหรือลดปัจจัยใดอันน�ำไปสู่การน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไปในอนาคต
2. ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค และสาเหตุทที่ ำ� ให้
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. ควรมีการศึกษาถึงการน�ำนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติในส่วนของหน่วยอื่น ๆ เพื่อน�ำ
ผลการศึกษามาปรับใช้ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

เยาวภา สุระกา
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

รำไ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
(พ.ศ.2563-2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้น�ำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการ และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน
โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และ
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)
ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหา
บทความต่างๆ วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ

ชภัฏ

บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย
กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ�ำนวนไม่เกิน 10 - 12 หน้า และก�ำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน
สถานที่ท�ำงาน การติดต่อผู้เขียน โดยบทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�ำส�ำคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�ำ)
และมีสวนประกอบดังนี้ บทน�ำ วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอางอิง

ระเบียบการตีพิมพ์

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1) ผู้วิจัยด�ำเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�ำหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบ
ส่งบทความวิจยั ออนไลน์วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index
		 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.rbru.ac.th/org/research/ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
3) ผู้วิจัยต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 2,500 บาท หลังจากบทความ
ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว
4) ผู้วิจัยสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
		 โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�ำระเงินได้ที่ ระบบส่งบทความวิจัย
ออนไลน์วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี้ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/
index.php หรือที่อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com
		 กองบรรณาธิการจะไม่คนื เงินในกรณีทบี่ ทความไม่ผา่ นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่วา่ กรณีใดๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน
การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) ผู้วิจัยจะต้องด�ำเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร
วิจัยร�ำไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
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6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1) - ข้อ 5) เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�ำเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยังหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

ข้อก�ำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

ขนาดกระดาษ A4
n ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�ำหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
			 - ภาษาไทย ขนาด 18 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา
			 - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา
o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
			 - ชื่อผูเขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา
			 - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ
				 *Corresponding author E-mail: (Received; Revised ; Accepted)
o บทคัดยอ
			 - ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o ค�ำส�ำคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 ค�ำ ใช้ตัวอักษร
			 ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
			 - เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวหนา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
o รายละเอียดบทความ (Body)
			 - ค�ำหลักบทขนาด 16 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
			 - หัวขอยอยขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
			 - ตัวอักษรขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
		
รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�ำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�ำเนิน การวิจัย ผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
n ค�ำศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�ำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และ
จัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�ำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
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1. อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�ำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ: การวิจยั ปัญหาปัจจุบนั และการวิจยั อนาคตกาล.
กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.
2. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.
ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.
In Innovation and Technological Change: An International Comparizon. Zottan J. Aes and David
B. Audretsh, eds. New York: Harester Wheatsheaf. pp. 152-159.

ลัยร
า

3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.
Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.
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4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�ำการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้
อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ปิโย เล็กก�ำแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย:
กรณีศกึ ษา นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy Implementation
in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration.

200 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

รำไ

พพ
รรณ
ี

5. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อเอกสาร. //รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หน่วยงาน.
ตัวอย่าง :
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
6. อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย
รูปแบบ :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 118, 85A
(27 September 2001): 1-4.

ลัยร
า

ชภัฏ

7. อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต./ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล/ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น).
ตัวอย่าง :
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available: gopher://198.80.36...//
global/telcom.txt. 1994.
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available : http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.
htm. 1998.
ทั้ ง นี้ ส ามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดและดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ หรื อ สมั ค รส่ ง บทความวิ จั ย ออนไลน์ ได้ ที่
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์

มห
าว

ิทยา

ต้องเป็นบทความทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการใดๆ กองบรรณาธิการ
จะด�ำเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบทีก่ ำ� หนด หากบทความใดไม่ผา่ นการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผเู้ ขียนแก้ไข หากผ่านการพิจารณา
จะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับ
การตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก และสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้
ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://www.rbru.ac.th/org/research/

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 201

พพ
รรณ
ี

ขั้นตอนการจัดท�ำวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
ประกาศรับสมัคร
ต้นฉบับ

ผู้เขียนศึกษาและ
จัดท�ำบทความตาม
รูปแบบที่ก�ำหนด

แก้ไข

รำไ

ส่งต้นฉบับบทความ
- ส่งผ่านระบบออนไลน์

ชภัฏ

รับบทความต้นฉบับ
แจ้งผู้เขียน

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่ก�ำหนด

ไม่ผ่าน

ลัยร
า

ผ่าน

กองบรรณาธิการส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ไม่ผ่าน

ิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตามแบบประเมิน

มห
าว

แจ้งผู้เขียน

แก้ไข
ผ่าน

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

ไม่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน
แก้ไข

จบ

202 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

พพ
รรณ
ี

ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
(การกรอกใบสมัครโปรดใช้วิธีการพิมพ์)  

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

เรียน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้าพเจ้า		 r นาย r นาง r นางสาว r อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………….….......…………………….….……..…
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................................................................................................................
ต�ำแหนงทางวิชาการ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................................
สังกัดมหาวิทยาลัย ............................................................................................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน....................................................................................................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ท�ำงาน...........................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................................
โทรสาร......................................................................................E-mail.............................................................................................
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เรื่อง :
ชื่อบทความ (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ISSN 1906-372X
r สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
r สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 2,500 บาท โดยผู้วิจัยสามารถ
ช�ำระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
				● โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ประเภทบัญชี
					 ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไร่ยา) เมื่ อโอนเงิ น เข้ า บั ญชี แ ล้ ว กรุ ณา SCAN
				
ใบสมัครและหลักฐานการช�ำระเงินส่งมาที่ E-mail : research_rbru2010@hotmail.com หรือ
					 สมั ค รส่ ง บทความวิ จั ย ออนไลน์ พร้ อ มส่ ง หลั ก ฐานการช� ำ ระเงิ น เข้ า ระบบส่ ง บทความวิ จั ย ออนไลน์
					 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณีได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php

มห
าว

ิทยา

กองบรรณาธิการสามารถติดตอข้าพเจ้า ได้ที่ r สถานที่ท�ำงานที่ระบุข้างต้น r ที่อยู่ดังต่อไปนี้
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
โทรศัพทท ที่ ำ� งาน..................................................................โทรศัพทม อื ถือ...........................................................................
โทรสาร.................................................................................E-mail.......................................................................................
และในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ชื่อ - สกุล................................................................................................................................................................................
โทรศัพท. .................................................................................................................................................................................
โทรสาร................................................................................E-mail........................................................................................
มีความเกีย่ วข้องเป็น....................................................................................................................................................................
..............................................................
(...............................................................)
............../..................../..............
เจ้าของผลงาน

กรุณาส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10801 โทรสาร 0-3947-1056 มือถือ 086-4402639
อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com

พพ
รรณ
ี

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 203

แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ชื่อบทความวิจัย
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระเมิน................................................................................................ส่งคืนภายในวันที.่ ............................................................
1. ความเป็นมา / ความส�ำคัญของปัญหาวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
2. การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ /
		 ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
3. วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
4. ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

204 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

พพ
รรณ
ี

6. อื่น ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�ำเครื่องหมาย P)
1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น ค�ำผิด)
2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามค�ำแนะน�ำของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้
3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้ประเมินก่อน โดย
■ ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
			■ ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
■ 4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย
			■ ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
			■ ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
■ 5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

ชภัฏ

รำไ

7.
■
■
■

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
(................................................................)
วันที่
......................................................

ลัยร
า

					

หมายเหตุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้
			 2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
ให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10801 โทรสาร 0-3947-1056
มือถือ 086-4402639
อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com

มห
าว

ิทยา

กรุณาส่ง			
				
				
				
				
				
				

มห
าว
พพ
รรณ
ี

รำไ

ชภัฏ

ลัยร
า

ิทยา

