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 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณาจารย์ทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีสนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับท่ี 2 

(พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับท่ี 3 (กันยายน - ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจ�านวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 15  

ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2564 (มกราคม - เมษายน) ซ่ึงบทความวิจัยท่ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ผ่านการประเมินจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญตามสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัย 

ร�าไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสาร 

ได้ด�าเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�าทุก 

4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ได้ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 

(พ.ศ.2563 - 2567) และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มี 

ความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

สังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้

  กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง และ 

อขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณีฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัย 

ร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2564 (มกราคม - เมษายน) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี 
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การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามเพศ  

อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท�างาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จ�านวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และการทดสอบที

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ  

รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   

2) การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 

ระหว่าง 41-50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท�างาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ

ค�าส�าคัญ	: งานวิชาการ, การบริหารงานวิชาการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม

วิชิดา  แย้มศรี, พัชรา เดชโฮม
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Abstract
 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.

Keywords	: Academic Work, Academic Work Administration, Participative Administration
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บทน�า
 ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ ท�าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  
รวมทั้งการเมืองการปกครอง ทุกประเทศจึงเกิดการแข่งขันกัน 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน   
และยนืหยดัอยูไ่ด้อย่างม่ันคง ทกุฝ่ายจึงต้องตระหนักถงึความจ�าเป็น 
ในการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาคน ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มี 
ความส�าคัญอย่างยิ่ง หากพลเมืองมีคุณภาพประเทศนั้นก็จะเจริญ 
ก้าวหน้า แต่การทีค่นจะมีคณุภาพเพยีงใดต้องขึน้อยูกั่บ ประสทิธิภาพ 
ในการจัดการศึกษาโดยภาครัฐควรเห็นความส�าคัญของการจัด 
การศกึษา จงึได้ก�าหนดไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี  
คนเก่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 6) 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่มีความส�าคัญส�าหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุง 
คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา 
และเป็นเครื่องชี้วัดความส�าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร  
การบริหารงานวิชาการประกอบด้วยงานหลายอย่าง สิ่งส�าคัญของ 
งานด้านวิชาการ คือ งานหลักสูตร เป็นตัวงานก�ากับด้านวิชาการ 
ซึ่งขึ้นอยู ่กับความสามารถของผู ้น�าในแต่ละสถานศึกษาจึงมี 
ความแตกต่างกันไป และการจัดแนวทางการศึกษาจึงขึ้นอยู่กับ 
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ด้านบุคลากร งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์  
รวมทั้งผู ้เรียน งานวิชาการเป็นหัวใจส�าคัญของโรงเรียน และ 
งานด้านอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบทีท่�าให้สถานศึกษาด�าเนนิไปด้วย 
ความเรียบร้อย ผู ้บริหารสถานศึกษาทุกคนจะต้องรับผิดชอบ 
ในการเป็นผูน้�าครูในด้านงานวิชาการ เพราะหน้าทีข่องโรงเรยีนทกุแห่ง
คือ ให้ความรู้นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท�างานร่วมกับคร ู
ให้ค�าแนะน�า และประสานงานให้ครูทุกคนท�างานร่วมกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิชาการจึงเป็นงานหลักของการบริหาร 
สถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษานั้นจะเป็นประเภทใดรัฐบาลหรือ 
เอกชน มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จาก 
ผลงานด้านวชิาการ เนือ่งจากงานด้านวชิาการเกีย่วข้องกบัหลักสูตร  
ส่วนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของสถานศึกษา 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็อยู่ที่ลักษณะของงาน 
นั้น ๆ กล่าวได้ว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา 
เพราะจดุมุง่หมายของสถานศกึษา คอื การจดัการศึกษาให้มคีณุภาพ
ขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น  (ธริศร  เทียบปาน, 2557 : 8) 
 ป ัจจุ บันโลกไม ่ ได ้หยุดนิ่ งอยู ่กับที่แต ่พร ้อมท่ีจะ
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและทีย่ิง่ส�าคัญคอืบคุลากรทางการศึกษา 
ต้องสนใจใฝ่รู้มีความรักที่จะเรียนรู้และมีความพร้อมที่จะแสวงหา 
ความรู ้ความหวงัของการพฒันาการศกึษากจ็ะเกดิขึน้ ดงันัน้เราต้อง 

ช่วยกันพัฒนาโอกาสและคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ก�าลงัใจ ส่งเสรมิให้มกีารท�างานร่วมกนั อย่างไรกต็ามความส�าคญั 
ในการมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างผูบั้งคบับัญชาและผูใ้ต้บังคบับัญชามคีวามราบรืน่   
การบริหารผู้อยู ่ใต้บังคับบัญชาและการตัดสินใจในการบริหาร 
มีคุณภาพดีขึ้น เพราะเป็นการตัดสินใจของบุคคลหลายฝ่าย รวมทั้ง 
การสร้างทมีงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ส�าหรบัอปุสรรคในการบรหิาร 
แบบมีส่วนร่วม คือ ค่านิยมองค์กร ประเพณี คุณภาพของครู รวมทั้ง 
ผู้บรหิารเองทีข่ดัขวางการใช้การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม ปัจจบุนัเป็น 
ที่ยอมรับกันว่าความส�าเร็จของผู้บริหารในภาครัฐและเอกชนมิได ้
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความรู ้
ความช�านาญและความร่วมมือจากผู้ตาม ประกอบด้วย ครูอาจารย์  
ลูกจ้างประจ�า ฉะนั้นการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของผู้ตามจึง 
เป็นเรือ่งทีส่�าคญั ดงันัน้ การมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน การจะท�าให้ 
เกดิความร่วมมอืร่วมใจในการปฏบิตัแิละสนบัสนนุให้การด�าเนนิงาน 
ด้านวิชาการของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายได้น้ัน การมีส่วนร่วม 
ของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นกุญแจหรือหัวใจของการท�างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ (ประพนธ์  ผาสุขยืด, 2550 : 23) การจัดการ 
ศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร   
เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้กระจายอ�านาจทางการศึกษาให้กับ 
ส่วนท้องถิ่นได้บริหารเองแม้แต่น้อย จึงท�าให้ความรับผิดชอบต่อ 
การศึกษาของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นไม่มากนัก รวมทั้งท�าให้ 
ประชาชนมองไม่เหน็ความส�าคญัของการศกึษา ทัง้ยงัเป็นสาเหตใุห้ 
ผู้บรหิารการศึกษากลายเป็นคนทีไ่ม่มคีวามคิดและความรบัผดิชอบ 
ต่อการศึกษาที่เป็นหน้าที่ของตนเองเม่ือการบริหารการศึกษา 
ถูกรวมอ�านาจไว้ยังส่วนกลางเช่นน้ี ส่วนย่อย ๆ โครงการศึกษา 
ต ้องด�า เนินการตามการส่ังการ จึ งท�าให ้ เ กิดความล ่าช ้า 
เกิดการซ�้าซ้อน ผู้บริหารเป็นเพียงนักปฏิบัติ ไม่มีอิสระในการคิด 
การปฏิบตั ิต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามค�าสัง่และนโยบายของทางราชการ 
เพียงอย่างเดียว จึงเป็นสาเหตุให้การศึกษาของประเทศไทย 
ไม ่ประสบผลส�าเร็จตามความต้องการของสังคม (เจริญผล  
สุวรรณโชติ, 2544 : 275) ดังนั้นในการบริหารการศึกษาจ�าเป็น 
อย่างยิง่ต้องกระจายอ�านาจให้กับโรงเรยีนและประชาชน  ได้ร่วมคดิ 
ร่วมกันระดมทรัพยากรมาจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า สนองต่อ 
ความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 โรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา ได้รบัการประเมนิภายนอก 
จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ก�าหนด จากผลด�าเนินงานตามวิสัยทัศน ์
ในการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อมุ ่งพัฒนาผู้เรียนนั้น จึงเห็น 
ความส�าคัญในการบริหารงานทุก ๆ ด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในด้านการด�าเนินงานด้านวิชาการโดยภาพรวมยังมีปัญหา เช่น   
การมีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั การเข้าใจสภาพปัญหาการด�าเนินงาน 
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ด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับ 

การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (โรงเรียน 

บางขุนเทียนศึกษา, 2560: 117) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียน

ศกึษา ซึง่ถอืว่าเป็นปัจจยัทีส่�าคญัส่วนหนึง่ทีส่่งผลให้ด�าเนนิการของ 

สถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการ 

พัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�านักงาน

เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร

 2. เปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วม 

ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�านักงานเขต 

บางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามเพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท�างาน

กรอบแนวคิดของการวิจัย      

 ผู้วิจัยก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ประกอบด้วย  

2 แนวคิด คือ แนวคิดการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

ซึ่งผู ้วิจัยได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดของค�ารณ แจ้งเปีย  

(2557 : 33)  ธรีะ รุญเจรญิ (2550 :162-163)  กระทรวงศกึษาธกิาร   

(2546 : 33-38) และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543 : 24) 

ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ  

2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) ด้านการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้  4) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  และ 

5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของครูที่เก่ียวข้องกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียน 

ศึกษา  ซึง่ประกอบด้วย  เพศ  อาย ุ วฒุกิารศึกษา  และประสบการณ์ 

ท�างาน ดังแสดงในภาพประกอบ 1

ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคลของครู

1. เพศ

2. อายุ

3. วุฒิการศึกษา

4. ประสบการณ์ท�างาน

ตัวแปรตาม

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

1. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

3. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

4. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

ภาพประกอบ	1	กรอบแนวคิดของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	 ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง
  1.1 ประชากร ได้แก่ ครโูรงเรยีนบางขนุเทยีนศึกษา   
ส�านกังานเขตบางขนุเทยีน สงักดักรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561  
จ�านวน 120 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนบางขุนเทียน 
ศกึษา ส�านกังานเขตบางขนุเทยีน สงักดักรงุเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2561 จ�านวน 109 คน ได้มาโดยวธิกีารเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง      
   	 2.	 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท 
ดังนี้    
  2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของครู 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ท�างาน
  2.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา  

	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  เครื่องมือท่ีใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลเป ็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
จ�าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท�างาน 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List)
  ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�านักงานเขตบางขุนเทียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 1) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ  
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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	 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวบข้อมูล 

ตามขั้นตอนดังนี้

  1. น�าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือจากผู้อ�านวยการ 

โรง เรียนบางขุนเทียนศึกษา ส� านักงานเขตบางขุนเทียน  

สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่ ครูโรงเรียน 

บางขนุเทยีนศกึษา ส�านกังานเขตบางขนุเทยีน สังกัดกรงุเทพมหานคร  

จ�านวน 120 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

  2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 15  

มีนาคม 2562 ถึงวันท่ี 5 เมษายน 2562 โดยแจกแบบสอบถาม 

ด้วยตนเองจ�านวน 120 ฉบับ และเก็บกลับคืนมา 109 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 91 

  3. น�าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห ์

และประมวลผลข้อมูลต่อไป 

	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 	

  ในการวิจัยครั้ง น้ีผู ้วิจัยใช ้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลขั้นตอนดังนี้ 

   1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท�างาน  

โดยใช้ค่าร้อยละ

  2. วเิคราะห์การบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วม 

ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�านักงานเขตบางขุนเทียน  

สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงาน 

ด้านวิชาการ 2) ด ้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนาระบบ 

ประกันคุณภาพ และ 5) ด ้านการพัฒนาและส่งเสริมให ้มี 

แหล่งเรียนรู้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ ์

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังน้ี (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

  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา   

ส�านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตาม 

เพศ  อาย ุ วฒุกิารศกึษา  และประสบการณ์ท�างาน  โดยการทดสอบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ด้วยการทดสอบที (t-test) 

 

สรุปผลและอภิปรายผล
	 1.	 สรุปผลการวิจัย

  1.1 ผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการแบบ 

มส่ีวนร่วมของโรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา  ส�านกังานเขตบางขนุเทยีน   

สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ 

สถานศึกษา และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้มีค่า 

เฉลี่ยต�่าสุด โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแต่ละด้านดังนี้

   1.1.1 ด ้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.66)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท�าการวัดผลและประเมิน 

ผลงานวิชาการทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารได้ม ี

การก�าหนดวตัถปุระสงค์ของการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วม 

ไว้ทุกครั้งและผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท�าปฏิทิน 

ปฏิบัติงาน เพื่อก�าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ส่วนผู้บริหารได้มีการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนงานด้านวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมสม�่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

   1.1.2 ด้านการพฒันาหลักสูตรของสถานศกึษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

ผูบ้รหิารส่งเสรมิให้ครมูส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม 

ในการก�าหนดเป ้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ของ 

สถานศึกษา ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

ชุมชนและท้องถิ่น และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ 

ก�าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

   1.1.3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ผู้บรหิารส่งเสรมิให้ครพูฒันากระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารจัดให้ครูมีการประเมินและ 

ปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง  ส่วนผู้บรหิารส่งเสรมิให้คร ู

มีการจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีค่า 

เฉลี่ยต�่าสุด  

วิชิดา  แย้มศรี, พัชรา เดชโฮม
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   1.1.4 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการการจัดระบบบริหาร 

โครงสร้างสถานศึกษาตอบสนองต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร 

ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในด�าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการ 

ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้คร ู

มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

   1.1.5 ด ้ านการพัฒนาและส ่ ง เสริม ให ้มี 

แหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.30) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

แหล่งเรียนรู้ส�าหรับการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของ 

ผู ้เรียนและผู ้บริหารได้จัดให้มีการส่งเสริม อบรม ศึกษาดูงาน 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครู  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น   

ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ 

เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด 

  1.2 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมตาม 

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  

และมีประสบการณ์การท�างาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ

	 2.	 อภิปรายผลการวิจัย

  จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการแบบ 

มส่ีวนร่วมของโรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา ส�านกังานเขตบางขนุเทยีน  

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมทั้ง 5 ด ้าน ได ้แก ่  

1) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศึกษา 3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และ 5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริม 

ให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ 

โรงเรียนบางขนุเทยีนศกึษาได้ด�าเนนิการบรหิารงานวชิาการลกัษณะ 

กิจกรรมหรือกระบวนการบริหารงานด้านวิชาการที่เกิดจาก 

ความร ่วมมือระหว ่างผู ้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา ที่จะ 

ปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกัน ทุกคน 

มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ มีส่วนร่วมวางแผน มีส่วนร่วม 

ตัดสินใจ มีส่วนร่วมปฏิบัติการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล   

และมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา สถานศึกษามีกระบวนการ 

พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย 

ทีโ่รงเรยีนก�าหนด ครจูดัการเรยีนรูใ้ห้เป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รยีน   

เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว ่า นักเรียนดีมีคุณธรรม  

เลิศล�้าวิชาการ ครูเชี่ยวชาญการสอน มุ่งพัฒนาความรู้คู่เทคโนโลย ี

มากมีแหล่งเรียนรู ้  ผู ้บริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล 

สานสัมพันธ์ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยก้าวไกล 

สู่อาเซียน และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

มีการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับผู ้เรียน โดยมี 

การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง   

แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใน 

ปัญหาเป็นหลัก เน้นกระบวนการสอนแบบโครงงาน และเน้นเรื่อง 

การอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้อง 

กับแนวคิดของธรรมรส โชติกุญชร (2540 : 228) กล่าวว่า 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความส�าคัญ ดังน้ี 1) การบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้บริหารและหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลเชิงคาดหวังว่า 1.1) เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ 

ทางการบริหารให้ดีขึ้น 1.2) เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ 

บุคลากรให้ดีขึ้น 1.3) เพิ่มขวัญและความพอใจในการท�างานแก ่

บุคลากรดีขึ้น 1.4) ช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อความต้องการของ 

สภาพแวดล้อมได้ดขีึน้  2) การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมช่วยในการเพิม่ 

ประสิทธิภาพการท�างานขององค์การ โดยการปฏิบัติงานและขวัญ 

ของแต่ละคน 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมสนองความต้องการ 

ทางจิตใจตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow และ Herzberg  

เพราะการตอบสนองโดยวิธีการต่าง ๆ นั้นยังขาดการตอบสนอง 

การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นส่ิงจูงใจที่แท้จริง ดังนั้นโอกาสการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจถือเป็นการตอบสนองความต้องการความสมหวัง  

ความเช่ือถือตนเอง อันเป็นความต้องการสูงสุดของมนุษย์ได้ 

4) การบริหารโดยมีส่วนร่วมสามารถคลี่คลายข้อขัดแย้งระหว่าง 

ความต้องการของแต่ละบุคคล และความคาดหวังขององค์กร  

เพราะการให้โอกาสแก่บุคคลในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ 

องค์การ พวกเขาจะสามารถควบคุมการท�างานของพวกเขาเองได้ 

ในการทีจ่ะใช้ความสามารถและสร้างความส�าเรจ็ได้ และสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของสุทธิรา เกษมราษฎร์ (2559) เรื่อง การมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 4 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า 

1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนใน 

กลุ่มบางละมุง 4 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชลบรุ ีเขต 3 โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัคะแนน 

เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล  

ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้านการจัดการเรียนการสอน   

วิชิดา  แย้มศรี, พัชรา เดชโฮม
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 ส่วนผลการวจิยัเมือ่พจิารณารายด้าน ผูว้จิยัอภปิรายผล 

ในแต่ละด้านดังนี้ 

 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ พบว่า โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู ้บริหารได้ส ่งเสริมให้มี 

กระบวนการที่ก�าหนดข้ึนเพื่อเป็นเครื่องช้ีแนวทางการปฏิบัติงาน 

ในอนาคต มีการก�าหนดแนวทางการวางแผน ก�าหนดนโยบาย  

ก�าหนดเป้าหมาย มีการจัดท�าปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดท�าหลักสูตร 

เพื่อก�าหนดแนวทางในการสอนและจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู ้

มกีารวดัและประเมนิผลการงานด้านวชิาการ ตลอดจนมกีารเผยแพร่ 

งานวิชาการ การวางแผนงานด้านวิชาการเพ่ือกิจกรรมที่จะต้อง 

ปฏบิตัก่ิอนหลงัให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิภาดา คุปตานนท์ (2544 : 34) ได้ให ้

ความส�าคัญของการวางแผนไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการที่ม ี

ความส�าคัญอย่างมากต่อการบริหารงาน การวางแผนนอกจาก 

จะช่วยให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้ว การวางแผนยังช่วย 

ผู้บริหารในการก�าหนดเป้าหมาย ช้ีให้เห็นถึงอนาคตขององค์การ 

และช่วยก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานอีกด้วย และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของกาญจนา  เจือบุญ (2557) เรื่อง การมีส่วนร่วม 

การบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยการ 

มีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  

เขต 3 ในภาพรวมทัง้ 5 ด้าน โดยภาพรวมมส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ 

มากทุกด้าน  

 ด้านการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา พบว่า โดยรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมี 

ส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการก�าหนด 

เป้าหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พันธกิจของสถานศึกษา 

ให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนให้ครูมีส่วนร่วม 

ในการตดิตาม การประเมนิผลและการน�าหลกัสตูรสถานศกึษาไปใช้  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมนึก ธาตุทอง (2549 : 5) ได้กล่าว 

ความส�าคญัของหลกัสตูรไว้ว่า หลกัสตูรมคีวามส�าคญัต่อการพฒันา 

คนในสงัคมให้มลีกัษณะตามทีส่งัคมคาดหวงั โดยเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะ 

ท�าให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่ก�าหนดไว้ หลักสูตร 

มีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล สามารถ 

ปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานความคิดที่เป็น 

การสนับสนุน และสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

การปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถท�าให ้

ผู ้เรียนค้นพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัดที่แท้จริง 

ของตนเองและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของไกรษร สุ่ยหล้า (2561) เรื่อง แนวทางการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่พบว่า  

ในภาพรวมการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีสภาพผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่าได้ดังนี้  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ การวัดผล 

ประเมินผลและการเทียบโอนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้    

 ด้านการพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้พบว่า โดยรวมอยูใ่น 

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู ้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง จัดให้ครูมีการประเมินและ 

ปรบัปรงุการจัดการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ส่งเสรมิให้มกีารจดัการเรยีน 

การสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคญั มกีารจดัหาหรอืผลิตสือ่ท่ีหลากหลาย 

เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนให้มีการนิเทศการสอนเพื่อ 

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2542: 23) 1) การจดัเนือ้หาสาระ   

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ หรือความถนัดของผู้เรียน 

2) การฝึกทักษะกระบวนการคิดการเผชิญสถานการณ์ การประยกุต์ 

ความรู ้มาใช้เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 3) การจัดกิจกรรม 

ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็น รวมทั้งรัก 

การอ่าน  4) การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้ 

ด้านต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม รวมทั้งคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว ้ในทุกวิชา 5) ส ่งเสริมสนับสนุนให ้ผู ้สอน 

สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอน 

6) การอ�านวยความสะดวกเพือ่ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู ้มคีวามรอบรู้  

รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้ 

ซึง่ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรียนรูไ้ปพร้อมกนัจากสือ่การเรยีนการสอน   

7) การจดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา ซึง่สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของระวี จันทะนาม (2557) เร่ือง รูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง 

ที่พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ม ี

ประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง ได้มีการด�าเนินการในด้าน 

การพัฒนาหลักสูตรและการน�าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนากระบวน 

การเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

การวางแผนและการส่งเสริมทางวิชาการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผล ส่วนปัญหาการบริหารงาน  

วิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง  

จากผลการศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหา 1) ด้านการขาดปัจจัยพ้ืนฐาน 

ที่จ�าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านระบบงาน ภาระงาน 

วิชิดา  แย้มศรี, พัชรา เดชโฮม
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สนับสนุน มีมากเกินไป ขาดแคลนอัตราก�าลังครู 3) ด้านคุณธรรม  

จริยธรรมของนักเรียน 4) ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน  

และ 5) ด้านคุณภาพการศึกษา   

 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พบว่า โดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รหิารส่งเสรมิให้ครูมีส่วนร่วม 

ในการการจัดระบบบริหาร โครงสร้างสถานศึกษาตอบสนองต่อ 

การด�าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา   

ให้ครูมีส่วนร่วมในด�าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการส่งเสริม 

ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ให้ครมีูส่วนร่วมการพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม 

เป้าหมายของสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป 

ตามแผนการด�าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 3) การประกันคุณภาพ 

การศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกส�าคัญประการหน่ึงที ่

จะขบัเคลือ่นการพัฒนาคณุภาพการศกึษาให้ด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง  

และสร้างความมั่นใจได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้ม ี

คุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด ผู ้ส�าเร็จการศึกษามีความรู ้  

ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร 

ก�าหนดและทีส่งัคมต้องการ และสอดคล้องกับงานวจิยัของวรีะศกัดิ์  

วงศ์อินทร์ (2557) เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ของครผููส้อนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด  

ทีพ่บว่า การมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครผูู้สอน สังกดั 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอยู่ในระดับมาก  

 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารส่งเสริมให้คร ู

มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ส�าหรับการเรียนการสอน 

เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ให้ครูมีการใช ้

แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตลอดจนส่งเสริม 

ให้มีการส่งเสริม อบรม ศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วย 

ในการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

พันธ์ประภา พูนสิน (2554) แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล  

ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อ 

เสริมสร้างให้ผู ้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่ง 

การเรียนรู้ เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้ 

สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  

ชมุชน ชาต ิสงัคม และ โลก การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ  

และสิง่แวดล้อมอย่างสมดลุและยัง่ยนื ความรูเ้กีย่วกบัศาสนา ศลิปะ  

วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น สถานศึกษาจึงต้องตระหนักในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้

ที่ตอบสนองเจตนารมณ์ โดยใช้แหล่งการเรียนรู ้ที่มีอยู ่แล ้ว 

ในสถานศึกษาและท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่เน้นการจัดแหล่งเรียนรู ้

ขึ้นใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงคราญ  ศุกระมณี (2558) 

เร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการของ 

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่พบว่า การบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด 

เทศบาลเมอืงกาญจนบรุ ี ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

และครผูู้สอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และจากการเปรียบเทียบ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนบางขุนเทียน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

41-50 ปี  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท�างาน  

11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

 1. ผูบ้รหิารควรจะส่งเสรมิให้มกีารบริหารงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมโดยการให้ครูมีส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกับ 

การวางแผนงานด้านวิชาการสม�่าเสมอ 

 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ผู้บริหาร 

ควรจะส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

มีการวางแผนการจัดท�าหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งมีการวางแผน 

พัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของชมุชน ท้องถิ่น หลักสูตรเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สุด 

ของการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส�าคัญยิ่ง 

ในการน�าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏบิติั จ�าเป็นต้องศกึษาเอกสารหลกัสตูร 

และเอกสารประกอบหลักสูตร ให้เข้าใจในหลักการ จุดหมาย และ 

โครงสร้างอย่างชัดเจน สามารถแนะน�าช่วยเหลือครูในการวางแผน 

การเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ  

และกิจกรรมของหลักสูตร ทั้งยังต้องประเมินผลการใช้หลักสูตร  

ตลอดจนให้ความคิดเห็นต่อผู ้บริหารระดับสูงเพื่อการปรับปรุง 

พัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 3. ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ผูบ้รหิารควรจะ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนากกระบวนการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระ 

มีการจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผู ้ เรียน 

จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ มีการผลิตสื่อ 

การเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน 

เป็นส�าคัญ  การจดัการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ 

หลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู ้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

วิชิดา  แย้มศรี, พัชรา เดชโฮม
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 4. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ผู้บริหารควร 

จะส่งเสรมิให้มกีารวางแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษา ตามระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา การก�าหนดโครงสร้าง นโยบาย  

เป้าหมายความส�าเร็จ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ 

ประกันคณุภาพ และเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาจาก

ภายในสถานศกึษาและองค์กรภายนอกอย่างเป็นระบบ มกีารติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะการประกัน 

คณุภาพการศกึษาเป็นเครือ่งมอืท่ีสร้างความน่าเชือ่ถือต่อผูป้กครอง 

ในการที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน   

 5. ด ้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้ 

ผู้บริหารควรจะส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

และเพียงพอต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนด้วยตนเอง จัดให้ 

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการน�าวิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกมาช่วยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

ส�าหรับการเรียนการสอน มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ 

จัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ท่ีให้ทันสมัย 

และพร้อมใช้งานเสมอ เพราะแหล่งเรยีนรูไ้ม่ได้มแีค่ภายในห้องเรยีน 

หรือต�าราเรียน แต่สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบรอบ ๆ ตัวเราก็สามารถ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	

 1. ควรศึกษาวิจยัการบริหารงานวิชาการแบบมส่ีวนร่วม 

ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาในงานอื่น ๆ ได้แก่ งานบุคคล 

งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป    

 2. ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษา สังกัดส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยหลักท่ีม ี

ผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษา กศน. อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนต่อ กศน. อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 

ครู กศน.ต�าบล ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 11 คน จาก กศน.ต�าบล 11 ต�าบล จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ 

น�าเสนอผลการวิจัยโดยใช้วิธีการพรรณาวิเคราะห์

 ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประกอบด้วย 1) นักเรียนมุ่งม่ันตั้งใจและ 

มีความรับผิดชอบ 2) ผู้ปกครองสนับสนุนและส่งเสริม 3) ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่และการให้ค�าปรึกษา 4) การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพชีวิต (กพช.) 5) สถานท่ีสอบสะดวกต่อการเดินทาง 6) ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 7) ผู้บริหารให้การ 

สนับสนุน และ 8) การท�าใบงานและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษา กศน. อ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี มี 3 ปัจจัยหลัก ดังน้ี 1) ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความรับผิดชอบของนักศึกษา 2) ปัจจัยด้านครูผู้สอนดูแล 

เอาใจใส่และให้ค�าปรึกษา และ 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนและส่งเสริมของผู้ปกครอง และ 3. ได้ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อ กศน. อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1) การคัดกรองนักศึกษาเบื้องต้นก่อนการรับ 

สมัครเรียน 2) ครูมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักศึกษาหลังจากที่สมัครเรียนแล้วเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาเป็นแนวทาง 

การจัดรูปแบบหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ 3) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น 4) การสะสมชั่วโมงกิจกรรม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จ�านวน 200 ชั่วโมง ครูอาจจะใช้วิธีการเสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสะสมชั่วโมงกิจกรรมให้ครบทัน 

เวลาตามที่หลักสูตรก�าหนด และ 5) หลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ควรสอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและ 

ความสนใจของนักศึกษา

ค�าส�าคัญ	: การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ครู กศน.ต�าบล, นักศึกษานอกระบบ
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Abstract
 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.

Keywords	: non-formal and informal education, sub-district non-formal and Informal education teacher,

  informal education student
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มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  17

บทน�า
 ปัญหาที่ท�าให้หลายคนไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเรียน 

การสอนในระบบปกติได้อันเน่ืองมาจากสาเหตุส�าคัญ 3 ประการ  

คือ ขาด พลาด พร่อง โดยสภาวะของการขาด คือ การขาดโอกาส 

ทางการศึกษาเนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ท่ีเพียงพอต่อการเข้าเรียน 

ตามระบบปกติ สภาวะของการพลาด คือ ผู้ท่ีเคยเป็นนักเรียน 

ในระบบปกติแต่เกิดความผิดพลาดในการด�าเนินชีวิต ท�าให้ต้อง 

ออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยยังไม่จบการศึกษา และสภาวะของ 

การพร่อง คือ ผู ้ที่มีความบกพร่องทั้งทางสภาพร่างกายและ 

สติปัญญามาตั้งแต่ก�าเนิดหรือผู้ที่ประสบกับอุบัติเหตุต่าง ๆ จนได ้

รับความบกพร่องทางร่างกาย เป็นผลให้ไม่สามารถเข้าสู่การเรียน 

ในระบบปกติได้ (ส�านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2560)

 จากปัญหาทั้ง 3 ประการที่ส�าคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้น  

ท�าให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเข้ามาแก้ไขปัญหา  

จากหน่วยงานหลายส่วนด้วยการระดมท้ังพลังกาย พลังใจ และ 

พลังสมอง ซึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีความโดดเด่นต่อการเข้า 

มาช่วยบุคคลทั้ง 3 กลุ่มได้ คือ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือส�านักงาน กศน. ซึ่งมีหน้าท่ี 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับความรู ้

และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และได้เรียนรู้ในสาระที่ 

สอดคล้องกับความสนใจและความจ�าเป็นในการยกระดับคุณภาพ 

ชีวิต และยังเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็น 

มาตรการจงูใจให้กบัภาคสงัคมอืน่ ๆ  เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ 

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย  

“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” (ส�านักงานเลขาสภา 

การศึกษา, 2552)

 ในขณะที่มีรายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี  

ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า การบริหารจัดการ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่มีประสิทธิภาพ  

เนื่องจากนักศึกษาจบน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนนักศึกษาที่ขึ้น 

ทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยเป็นข้อมูลในช่วงภาคเรียนที่ 2/2554  

ถึง ภาคเรียนที่ 1/2559 (ส�านักข่าวอิศรา, 2562)

 จากสภาพปัญหาพื้นฐานของนักศึกษา กศน. และ 

การบริหารจัดการท�าให้เห็นได้ชัดว่าการด�าเนินการจัดการศึกษา 

ให้กับนักศึกษาจนประสบความส�าเร็จได้น้ันต้องอาศัยปัจจัย 

หลาย ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 

ที่เข้ามาเรียนพร้อมกับการเอาใจใส่ดูแลจนจบการศึกษา เพื่อท่ี 

จะกลับไปสู ่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและสามารถด�าเนินชีวิต  

เล้ียงชีพของตนได้ต่อไป หรือสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

(ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย, 

2551)

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

ส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษาของ กศน. อ�าเภอเมืองจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและลดปัญหา 

สังคมท่ีเกิดจากการรู้หนังสือท่ีไม่เพียงพอสอดคล้องกับการปฏิรูป 

การศึกษาทีต้่องการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศให้มคีณุภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของ

นกัศกึษา สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 2. เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยหลักที่มีผลต่อ 

การส�าเร็จการศกึษาของนกัศกึษา สงักัดส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี

 3. เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ 

จดัการเรยีนการสอน ต่อส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ขอบเขตของการวิจัย

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ครู กศน.ต�าบล สังกัดส�านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 11 คน จาก 11 ต�าบล  

เลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) 

เหตุผลที่เลือกสัมภาษณ์ครู กศน.ต�าบล เพราะมีการท�างานที่ใกล้ชิด 

กับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเรียน  

การท�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนแบบบูรณาการ 

รวมทัง้การให้ค�าปรกึษาในการใช้ชวีติและปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเรยีน  

ได้อย่างทั่วถึงทุกคนและในแต่ละต�าบลจะมีครู กศน.ต�าบล  

รบัผดิชอบจ�านวน 1 คน นัน่หมายความว่าผูว้จิยัได้ท�าการสมัภาษณ์ 

ได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ศึกษา

 พื้นที่ท�าการศึกษา ได้แก่ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอเมืองจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุรี

 ช่วงเวลาทีด่�าเนนิการสมัภาษณ์ คอื เดอืนตลุาคม 2562

	 วิธีการด�าเนินการวิจัย

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ ์

เชงิลึกแบบกึง่โครงสร้าง การตรวจสอบข้อมลูใช้ดชันคีวามสอดคล้อง  

(Index of objective congruence: IOC) ที่ผ่านการพิจารณา 

นที ยงยุทธ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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ให้บริการได้อย่างทั่วถึง งานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่า 

มีการท�างานที่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น มาสรุปรวมเป็นแนวทาง 

ในการก�าหนดข้อค�าถามของแบบสมัภาษณ์เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล 

ต่อการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษา กศน. โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น  

3 ประเด็น คือ

 ประเด็นที่ 1 เกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกับอาย ุสถานภาพ 

ต�าแหน่งงาน และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

 ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของนักศึกษา  

ครูผู้สอน นโยบายผู้บริหาร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการ 

ตั้งแต่ก่อนรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนจนถึงหลังจบการศึกษาว่าม ี

ลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง 

 ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ 

การส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษา และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

 2) ผู้วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์โดยใช้แบบแบบสัมภาษณ ์

เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการ 

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู ้ให้ข้อมูลหลัก  

จากนั้นน�ามาถอดเทป ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาจุดที่ยังขาด 

ความชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนและกลับไปสัมภาษณ์ซ�้าอีกครั้ง 

ในประเด็นเดิมให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล ท�าการตรวจสอบ 

ความน่าเช่ือถือของข ้อมูลแบบสามเส ้า (Triangulation)  

(สุภางค์ จันทวานิช, 2554) คือ จัดข้อมูลประเด็นเดียวกันที่ได้มา 

จากลักษณะที่แตกต่างกันของแหล่งข้อมูล สถานที่ และบุคคล  

มาเปรียบเทียบหาจุดที่มีลักษณะร่วมและแตกต่างกัน ให้ได้มา 

ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการ 

จ�าแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ และใช้ค่าสถิติความถ่ีในการ 

เปรียบเทียบเพื่อหาประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความส�าคัญ จากน้ัน 

จึงน�าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน โดยประเด็นค�าถามที่สามารถน�าไป 

ใช้เป็นเครื่องมือวิจัย ก�าหนดให้มีค่ามากกว่า 0.50 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 1) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ  

งานวิจัย รายงานวิชาการ แนวทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูล  

รวมไปถึงเอกสารของส�านักงานการศึกษานอกระบบและตาม 

อัธยาศัยของอ�าเภอเมืองจันทบุรี หรือเอกสารข่าวของระบบ 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ครอบคลุมถงึตาราง 

การเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา เช่น กิจกรรมนอกสถานที ่

อันท�าให้เกิดคุณประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นต้น

 จากการศกึษางานวจิยัของ เพชร์ชาร ีสทุธิประภา (2558)  

ที่ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ของ กศน.ต�าบล พ้ืนที่อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า  

กศน.ต�าบล มีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยเพราะไม่รู้บทบาทใน 

การแสดงความคิดเห็นและขาดทักษะการแสดงความคิดเห็น และ 

เสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยควรมีการวางแผน 

นโยบายร่วมกนัอย่างครอบคลมุ ส่งเสรมิให้ทกุฝ่ายเข้ามามส่ีวนร่วม 

อย่างจรงิใจและสม�า่เสมอ เพือ่รบัทราบแนวทางการปฏบิตังิานและ 

มีการชี้แจงบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ส่วนงานวิจัย  

ของคณะกรรมการด�าเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2556)  

ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อการส�าเร็จการศึกษา 

ของนักศึกษา พบว ่า ป ัจจัยท่ีช ่วยให ้ส�าเร็จการศึกษา คือ  

ความรับผิดชอบของตนเอง และล�าดับต่อมาคือ เอกสารและ 

ต�าราประกอบการบรรยาย รวมทั้งการศึกษางานวิจัยของ พงษ์เทพ  

วัฒนาวณิชย์วุฒิ (2554) ท่ีศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา  

กศน. ต�าบลในภาคตะวันออกพบว่าปัญหาการจัดการศึกษาของ  

กศน. ต�าบล ได้แก่ อาคาร สถานทีไ่ม่เพยีงพอ อนิเทอร์เนต็ไม่สามารถ 

นที ยงยุทธ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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 จากตารางที่ 1 เป็นผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การส�าเร็จการศึกษาของนักเรียน กศน. ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ครู  
กศน. ทั้ง 11 ต�าบล ของส�านักงานการศึกษานอกระบบอ�าเภอเมือง 
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดังต่อไปนี้
 1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ 1) นักเรียน 
มุ่งมั่นตั้งใจและมีความรับผิดชอบ 2) ผู ้ปกครองสนับสนุนและ 
ส่งเสริม 3) ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่และการให้ค�าปรึกษา 4) การเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 5) สถานท่ีสอบสะดวก 
ต่อการเดินทาง 6) ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียน 
การสอน 7) ผู ้บริหารให้การสนับสนุน 8) การท�าใบงานและ 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
 2. ป ัจจัยหลักที่มีผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของ 
นักศกึษา สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา 
ตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  พบว ่า 
มี 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านความมุ ่งม่ันตั้งใจและมี 
ความรับผิดชอบของนักศึกษา 2) ปัจจัยด้านครูผู้สอนดูแลเอาใจใส ่
และให้ค�าปรึกษา 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนและส่งเสริมของ 
ผู้ปกครอง 

 3. แนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการจดัการเรยีน
การสอน ต่อส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ 
มีดังนี้ 
  1) การคัดกรองนักศึกษาเบ้ืองต้นก่อนการรับ 
สมัครเรียน โดยครูมีการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาก่อน 
เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจ หรือมีความประสงค์ 
จะเรียนมากน้อยเพียงใดและต้องการเรียนด้วยจุดประสงค์ใด เช่น  
เรียนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของตน เรียนเพื่ออยากได้คุณวุฒิ 
ทางการศึกษาไปสมัครงานหรือสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ 
เรียนเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้เรียน
  2) ครูมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักศึกษาหลังจาก 
ที่สมัครเรียนแล้ว เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา เพื่อใช ้
เป็นแนวทางการจัดรูปแบบหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ได้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของนักศึกษา เช่น  
พื้นฐานความรู้ ฐานะทางบ้าน ภาระความรับผิดชอบต่าง ๆ
  3) การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน ์
ให้มากขึน้ จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ครแูละนกัศกึษามากขึน้  
จากข้อมลูการสมัภาษณ์เชงิลึกมคีร ูกศน.ต�าบลหลายท่าน ใช้ช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line และ Facebook ในการติดต่อสื่อสาร  

ปัจจัย นักเรียนมุ่งมั่น

ตั้งใจและม ี

ความรับผิดชอบ

ผู้ปกครอง

สนับสนุน

และส่งเสริม

ครูผู้สอนดูแล

เอาใจใส่

และการให้

ค�าปรึกษา

การเข้าร่วม

กิจกรรม 

กพช.

สถานที่สอบ

สะดวกต่อ

การเดินทาง

ความน่าสนใจ

ของเนื้อหา

วิชาที่จัด

การเรียน

การสอน

ผู้บริหาร

ให้การ

สนับสนุน

การท�า

ใบงานและ

แบบฝึกหัด

ท้ายบทเรียน

แสลง ✓ ✓ ✓

วัดใหม่ ✓ ✓ ✓

พลับพลา ✓ ✓ ✓

บางกะจะ ✓ ✓ ✓

ท่าช้าง ✓ ✓

ตลาด ✓ ✓ ✓

หนองบัว ✓ ✓ ✓

คมบาง ✓ ✓ ✓

จันทนิมิต ✓ ✓ ✓

คลอง ✓ ✓ ✓

เกาะขวาง ✓ ✓ ✓

รวม 	10 7 10 1 1 2 1 1

อันดับที่ 1 3 1 5 5 4 5 5

ผลการวิจัย
ตารางที่	1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของนักเรียน กศน.

กศน.

ต�าบล

นที ยงยุทธ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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แจ้งข่าวสาร หรอืตดิตามผูเ้รยีนมาร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  แต่มคีร ูกศน.  

ส่วนน้อยที่ใช้สื่อเหล่านี้เป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอน  

พบเพียง กศน.ต�าบลพลับพลา ท่ีมีการสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็น 

ช่องทางในการส่งเนือ้หาความรู้ รวมท้ังคลปิวดีิโอต่าง ๆ  ทีม่ปีระโยชน์ 

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 

ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปัจจุบันมีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้ครู 

เลือกใช้ง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น www.wix.com  

ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ง่าย ๆ Google Classroom  

และ Class DOJO ใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์เพ่ือให้ครูส่งใบงาน 

หรือการบ้านให้กับนักศึกษาของตน Line หรือ Facebook ใช้เป็น 

ช่องทางในการติดตามและแจ้งข่าวสารต่าง ๆ แก่นักศึกษาอย่าง

รวดเร็ว เป็นต้น

  4) การสะสมชั่วโมงกิจกรรม (กพช.) จ�านวน  

200 ชั่วโมง ครูอาจจะใช้วิธีการเสริมแรงเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา 

สะสมช่ัวโมงกิจกรรมให้ครบทันเวลาตามที่หลักสูตรก�าหนด เช่น  

อาจใช้วิธีสะสมชั่วโมงเม่ือใครสะสมครบทุก 20 คะแนน จะได ้

แลกแต้มพิเศษ 1 แต้ม เมื่อสะสมแต้มพิเศษครบ 5 แต้ม นักศึกษา 

สามารถเอาแต้มดังกล่าวมาแลกเป็นของรางวัลที่ครูเตรียมไว้  

การเสริมแรงด้วยการแข่งขันกับเพื่อนและแข่งขันกับตัวเอง อาจจะ 

แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดจ�านวนนักศึกษาท่ีไม่ส�าเร็จการศึกษา 

เพราะการสะสมชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบลงได้

  5) หลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย  

ควรสอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและความสนใจ 

ของนักศึกษา เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนตามศักยภาพและ 

ความสามารถที่มี จัดรูปแบบการศึกษาให้เลือกอย่างหลายหลาย 

วิธีการไม่ยึดติดกับกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบเดิม ๆ เช่น  

การเปลี่ยนแปลงบทบาทครูเป็นโค้ช คอยอ�านวยความสะดวก  

ชี้แนะแนวทางและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หลักสูตรด ้านอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล ้องกับทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 เมื่อนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถ 

น�าทักษะที่เรียนรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตน 

ได้จริงในอนาคต

 ตวัอย่างค�าให้สมัภาษณ์ทีไ่ด้รบัจากคร ูกศน. ในประเดน็ 

เกีย่วกบัความมุง่มัน่ตัง้ใจและมคีวามรบัผดิชอบของนกัศกึษา มดีงันี้

 “...ความรับผิดชอบ การรู ้จักหน้าท่ี การแบ่งเวลา  

หลัก ๆ เลยที่เกี่ยวกับเด็กเพราะเด็กบางคนเขาแบ่งเวลาไม่ถูกไง  

อย่างบางคนท�างานบางคนเรยีนเขาแบ่งเวลาไม่ถกู ท�าให้ไม่สามารถ 

ท�าสองอย่างไปด้วยกันได้ แต่คนที่เขาแบ่งเวลาได้ สามารถไปควบคู ่

กันได้  ไม่มีปัญหาอะไร...”  ขวัญดี ตุงคะสูต (สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม  

2562)

 “...ส่ิงที่ท�าให้เด็กจบหรือไม่จบ อย่างแรกก็ต้องเป็น 

เด็กเนอะ ถ้าครูบอกว่าดึงอย่างเดียวไม่มีผลนะ เด็กเวิร์ก ครูเวิร์ก 

ก็ช่วยกันอีกแรง...”  ศิริญา  ป้องเรือ (สัมภาษณ์ 22 ตุลาคม 2562)

 “...อันแรกต้องเป็นเด็กก่อนครับ ตัวเด็กเอง ถ้าตั้งใจ 

เขาจะมาจริงๆ อย่างน้ี คือมันอยู ่ที่เขาถ้าเขาไม่อยากจะเรียน 

เราบังคับเท่าไหร่เขาก็ไม่มา ผู ้ปกครองพามาก็ยังไม่มาเลย...”   

ศุภชัย สุดประเสริฐ (สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2562)

 ตวัอย่างค�าให้สมัภาษณ์ทีไ่ด้รบัจากคร ูกศน. ในประเดน็

เกี่ยวกับครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่และการให้ค�าปรึกษามีดังนี้

 “...ครูต้องคอยติดตาม พอถึงเวลาสอบตอนกลางคืน 

จะส่งไลน์ว่า พรุ่งนี้สอบแล้วนะใครยังไม่เข้าใจให้โทรมาถามครู  

หรือไลน์มาก็ได้เพราะโทรศัพท์เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง โทรมาเลย  

และให้เตรียมอุปกรณ์การสอบให้เรียบร้อย เราจะเตือนก่อน  

1 อาทิตย์ แล้วคืนก่อนสอบก็ย�้าอีกที พอเช้าไปถึงสนามสอบก็จะไป 

ดูเลยที่หน้ากระดาน ที่นักศึกษาไปดูรายชื่อว่าเขาสอบห้องไหน  

เราก็จะรู้ว่าคนไหนยังไม่มา จะถามว่าใครมีปัญหาเรื่องรถให้โทรหา  

ครูจะมารับและเจอกันที่ กศน. เพื่อไปสนามสอบด้วยกัน...”  

อุบล อยู่เกษม (สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2562)

 “...ก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊กในการติดตาม 

กใ็ช้วธิโีทรตาม มกีารพดูประสานกบัเดก็อะไรบ้างกเ็กบ็ภาพหน้าจอ 

เอาไว้รายงานผู้บริหารด้วย ถ้าครูมีหลักฐานชี้แจงตรงนี้แล้วถือว่า 

ครไูด้ท�าหน้าทีแ่ล้วยอมรบัได้ บางคนต้องไปท�าผลไม้ทีภ่าคใต้ ท�าให้ 

ไม่มาสอบ N-Net เป็นผลให้ไม่จบการศึกษา ครูก็ต้องท�ารายงาน 

ช้ีแจงว่าท�าไมเด็กนักศึกษาถึงไม่มาสอบ เพราะอะไร เหตุใด  

บอกที่มาที่ไปบางที่เขามาไม่ได้ก็ต ้องยอม ต้องตาม ต้องหา  

ถามเพื่อนว่าเขาไปไหน...” ศรัณยพงศ์ ขัติยะนนท์ (สัมภาษณ์ 18  

ตุลาคม 2562)

 “...คิดว ่าตัวหนูเอง (ครู กศน.ต�าบล) เพราะว่า 

โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มีปัญหาอะไรมา เราก็จะคุยกับเขาและก็คือ  

เหมือนกบัว่าเราสร้างแรงบนัดาลใจให้เขาว่า เม่ือก่อนครกูเ็ป็นอย่างนี ้

นะผ่านชีวิตวัยรุ ่น มันจะผ่านอะไรมา พยายามพูดแต่สิ่งที่ดี ๆ  

ชีวิตวัยรุ ่นเราเป็นอย่างไรเราก็ถ่ายทอดอันไหนดี อันไหนไม่ดี  

เราเคยผ่านมาแล้ว เราจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องท�าอย่างไร  

มันก็เหมือนกับว่าเราได้ลองดูอะไรอย่างนี้ ก็บอกกับเขาว่าเมื่อก่อน 

ครูก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะ แต่ก่อนก็เกเรนะ จะเรียนไม่จบก็ซ�้าไป  

คือพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เที่ยวเกเร แต่สุดท้ายแล้วก็เรียนจนจบ 

มาท�าอาชีพแบบน้ีได้นะ ก็คุยกันตอนน้ีเด็กกลุ่มนี้ก็จบ ป.ตรี  

ไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะ คือเขาก็เรียนกับหนูรุ่นแรก ๆ  เลยนะ  

ตอนนี้ก็จะสูงกว่าหนูก็มีนะ ป.โท ก็มีนะ...” ภควลัญชณ์ อุทัยรัศมี 

(สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2562)

นที ยงยุทธ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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 ตวัอย่างค�าให้สมัภาษณ์ทีไ่ด้รบัจากคร ูกศน. ในประเดน็

เกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ปกครอง มีดังนี้

 “...ถ้าครอบครวัไม่ได้ส่งเสริม ไม่ได้สนบัสนนุ ไม่ได้บงัคับ 

ขู่เข็ญเนี่ยยาก แล้วครูจะไปตามได้เหรอเพราะตัวเขาเป็นคนแรก 

เขาจะจบหรือไม่จบอยู่ที่เขาไม่ว่าเราจะป้อนอะไรใส่ เราจะเอาอะไร 

ใส่ถ้าเขาไม่เอาซะอย่างก็สูญเปล่า...” ศรัณยพงศ์ ขัติยะนนท ์

(สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2562)

 “...ผู้ปกครองสมัยนี้ผมเข้าใจนะว่ามันคือสังคมตอนน้ี  

เหมือนกับว่าเป็นสังคมที่อยู่กับตัวเองมากไป สมัยนี้ พ่อแม่มีลูกเร็ว 

เด็กสมัยนี้ก็มีลูกเร็ว แล้วเขาเลี้ยงด้วยการปล่อย ไม่ค่อยได้ดูแล  

ไปท�างานไม่ค่อยได้ตามดู ขี่มอเตอร์ไซต์ แว้นไปแว้นมา อยากเด่น 

อยากดัง ถ้าครอบครัวดี เด็กก็จะดี...” ศุภชัย สุดประเสริฐ  

(สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2562)

สรุปและอภิปรายผล
 ประเด็นท่ี 1 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการส�าเร็จ 

การศกึษาของนกัศกึษา สงักดัส�านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

พบว่า มีอยู ่  8 ป ัจจัย ได ้แก ่ 1) นักเรียนมุ ่งมั่นตั้งใจและ 

มีความรับผิดชอบ 2) ผู้ปกครองสนับสนุนและส่งเสริม 3) ครูผู้สอน 

ดูแลเอาใจใส่และการให้ค�าปรึกษา 4) การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพชีวิต (กพช.) 5) สถานท่ีสอบสะดวกต่อการเดินทาง 

6) ความน่าสนใจของเนือ้หา วชิาทีจ่ดัการเรียนการสอน 7) ผูบ้รหิาร 

ให้การสนบัสนนุ และ 8) การท�าใบงานและแบบฝึกหดัท้ายบทเรยีน  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมรัตน์  คงดี (2563) ที่พบว่า ปัญหา 

และความต้องการความช่วยเหลือของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่โครงสร้าง 

 "...คิดวาตัวหนูเอง (ครู กศน.ตําบล) เพราะวาโดยสวนใหญแลวเด็กท่ีมีปญหาอะไรมา เราก็จะคุยกับเขาและก็คือ 
เหมือนกับวาเราสรางแรงบันดาลใจใหเขาวาเมื่อกอนครูก็เปนอยางน้ีนะผานชีวิตวัยรุน มันจะผานอะไรมา พยายามพูดแต
สิ่งท่ีดีๆ ชีวิตวัยรุนเราเปนอยางไรเราก็ถายทอดอันไหนดี อันไหนไมดี เราเคยผานมาแลว เราจะตองแกไขปญหาอยางไร 
ตองทําอยางไร มันก็เหมือนกับวาเราไดลองดูอะไรอยางน้ี ก็บอกกับเขาวาเมื่อกอนครูก็ไมไดเปนอยางน้ีหรอกนะ แตกอนก็
เกเรนะ จะเรียนไมจบก็ซํ้าไป คือพอแมก็ไมไดอยูดวยกัน เท่ียวเกเร แตสุดทายแลวก็เรียนจนจบมาทําอาชีพแบบน้ีไดนะ 
ก็คุยกันตอนน้ีเด็กกลุมน้ีก็จบ ป.ตรี ไปหลายคนแลวเหมือนกันนะ คือเขาก็เรียนกับหนูรุนแรกๆ เลยนะ ตอนน้ีก็จะสูงกวา
หนูก็มีนะ ป.โท ก็มีนะ..."  ภควลัญชณ อุทัยรศัมี (สัมภาษณ 29 ตุลาคม 2562) 

ตัวอยางคําใหสัมภาษณท่ีไดรับจากครู กศน. ในประเด็นเก่ียวกับการสนับสนุนและสงเสริมผูปกครอง มีดังน้ี 
 "...ถาครอบครัวไมไดสงเสริม ไมไดสนับสนุน ไมไดบังคับขูเข็ญเน้ียยาก แลวครูจะไปตามไดเหรอเพราะตัวเขา
เปนคนแรกเขาจะจบหรือไมจบอยูท่ีเขาไมวาเราจะปอนอะไรใส เราจะเอาอะไรใสถาเขาไมเอาซะอยางก็สูญเปลา..." 
ศรัณยพงศ ขัติยะนนท (สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562) 
 "...ผูปกครองสมัยน้ีผมเขาใจนะวามันคือสังคมตอนน้ี เหมือนกับวาเปนสังคมท่ีอยูกับตัวเองมากไป สมัยน้ี พอแม
มีลูกเร็วเด็กสมัยน้ีก็มีลูกเร็ว แลวเขาเลี้ยงดวยการปลอย ไมคอยไดดูแล ไปทํางานไมคอยไดตามดู ข่ีมอเตอรไซต  แวนไป
แวนมา อยากเดนอยากดัง ถาครอบครัวดี เด็กก็จะดี..." ศุภชัย สุดประเสริฐ (สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562) 

 
ภาพท่ี 1 โปสเตอรอินโฟกราฟกเผยแพรผลงานวิจัย 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ประเด็นท่ี 1 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบวามีอยู 8 ปจจัย ไดแก 1) นักเรียนมุงมั่น
ตั้งใจและมีความรับผิดชอบ 2) ผูปกครองสนับสนุนและสงเสริม 3) ครูผูสอนดูแลเอาใจใสและการใหคําปรกึษา 4) การเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 5) สถานท่ีสอบสะดวกตอการเดินทาง 6) ความนาสนใจของเน้ือหา วิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอน 7) ผูบริหารใหการสนับสนุน และ 8) การทําใบงานและแบบฝกหัดทายบทเรียน สอดคลองกับ (ธรรมรัตน  
คงดี, 2563) ท่ีพบวาปญหาและความตองการความชวยเหลือของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีโครงสรางหลักสูตรกําหนด คือ 

ภาพที่	1 โปสเตอร์อินโฟกราฟิกเผยแพร่ผลงานวิจัย

หลักสูตรก�าหนด คือ ด้านบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการ 

จดัการเรยีนการสอน  ด้านการบรกิารและสวสัดกิาร และด้านอาคาร 

สถานที่และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อผู้เรียนเรียงตามล�าดับ

 ประเด็นที่ 2 ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษามีอยู่ 3 ปัจจัยหลัก 

ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านผู้ปกครอง สอดคล้องกับ 

ซีรีนส์และครีเมอร์ (Scheerens & Creemers, 1989) ได้กล่าว 

ไว้ในปัจจัยน�าเข้าที่จะส่งผลให้การศึกษานอกระบบให้สัมฤทธิ์ผล 

ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยน�าเข้า 3 ปัจจัย คือ ความพร้อมของผู้เรียน  

ประสบการณ์ของครู และการสนับสนุนจากผู ้ปกครอง โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้

 ด้านผูเ้รยีน ควรประกอบด้วย พืน้ฐานเดมิของนกัศึกษา  

ความมุง่มัน่  ความรบัผดิชอบ แรงจงูใจของนกัศกึษา การรูจ้กัหน้าที ่

ของตน การแบ่งเวลา และที่ส�าคัญต้องเห็นคุณค่าของการศึกษา 

นที ยงยุทธ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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สอดคล้องกับ โนลส์ (Knowles, 1980) ซึ่งกล่าวว่า การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คือ วิชาการศึกษา 

ผู้ใหญ่ หรือ แอนดราโกจี (Andragogy) ผู้สอนจะต้องใช้ทั้งศาสตร ์

และศิลป์ในการช่วยให้ผู ้ใหญ่หรือผู ้เรียนของตนเกิดการเรียนรู ้  

ซึ่งประกอบด้วยหลักส�าคัญ 6 ประการ คือ 1) ความต้องการรู้ 

จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเห็นประโยชน์ของสิ่งท่ีเรียนรู้ที่มีต่อชีวิตจริง  

2) มโนทัศน์ของผู้เรียน ผู้ใหญ่มักต้องการการเรียนรู้ที่มีลักษณะ 

การแนะแนวมากกว่าการสอน ครตู้องท�าหน้าทีอ่�านวยความสะดวก 

ในการเรียนรู ้ รับฟังและยอมรับในการแสดงออกของผู ้เรียน  

3) บทบาทของประสบการณ์ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ควรค�านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 4) ความพร้อมที่จะเรียนรู้  

การจัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทรอบตัวผู้เรียน  

จะช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของผู้เรียนได้ดี 5) การน�าไป 

สู่การเรียนรู้ บรรยากาศแวดล้อมที่เป็นกันเอง ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ 

จะช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง และ 6) แรงจูงใจการเรียนรู้โดยการ 

ชี้น�าตนเอง จะช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้ดี

 ด้านครู ต้องมีการใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัด 

การเรียนรู้ ด�าเนินการจัดเตรียมส่ือการสอนที่เหมาะสมการวัด 

และประเมินผลการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ 

ตรงตามความต้องการ ความถนัด มีคุณธรรมจริยธรรม และคอย 

กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจของ 

ผู ้เรียนการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีวิต สามารถจัด 

ประสบการณ์การเรียนรูท้ีห่ลากหลายให้กบัผูเ้รยีน ครตู้องท�าหน้าที่ 

อ�านวยความสะดวกในการเรียนรู ้รบัฟังและยอมรบัในการแสดงออก 

ของผู้เรียน เปลี่ยนจากครูเป็นโค้ช คือ การที่ผู ้เรียนจะท�าอะไร  

เด็กต้องคดิเอง ค้นคว้าเองหาโจทย์เอง คิดหาปัญหาจากเรือ่งใกล้ตวั 

และไกลตัว ครูจะสอนให้ผู้เรียนหาปัญหามา และหาแนวทางแก้ไข 

ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน สอดคล้องกับค�ากล่าวของ ชัยยศ  

อิ่มสุวรรณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : ออนไลน์) ว่า “ครู กศน.  

ไม่ใช่ผู ้สอนหลัก แต่จะเป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า  

ช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ให้เรียนด้วยตนเอง”

 ด้านการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เน่ืองจากครอบครัว 

เป็นบริบทของชีวิตที่ส�าคัญต่อเด็กและเยาวชน เด็กเกิดมาอาศัย 

พึ่งพาผู้เลี้ยงดู ให้ความอบอุ่น ความรัก สนองตอบความต้องการ 

เมื่อหิว ได้รับการเอาใจใส่ อุ้มชู สัมผัส อบรมสั่งสอนบุคคลภายใน 

ครอบครัวมีบทบาทส�าคัญในครอบครัวที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ 

เด็กในทุก ๆ ด้าน รวมท้ังด้านการศึกษาด้วยน้ัน ก็คือ พ่อ แม่  

ดงันัน้ หากพ่อแม่ท�าหน้าทีใ่นครอบครวัได้อย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว 

ย่อมส่งผลให้ครอบครวัมคีวามสขุ ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย  

โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเป็นครอบครวัทีม่ลีกูอยูใ่นวยัรุน่ ซ่ึงโดยทัว่ไป 

ครอบครัวส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน แต่ถ้า 

ครอบครวันัน้สามารถท�าหน้าทีม่ปีระสิทธภิาพ ย่อมน�าพาครอบครวั 

และลูกวัยรุ่นให้ก้าวผ่านปัญหาต่าง ๆ อย่างประสบความส�าเร็จ 

และมีความสุข (ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์, 2554) เป็นไปใน 

ทิศทางเดียวกับ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2550 : 28-33)  

ได้เปรียบเทียบครอบครัวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ว่าเมื่อต้นไม้ 

เจริญเติบโตขึ้นก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไปส่วนรูปร่าง 

ของต้นไม้จะเป็นเช่นไรหรือจะเจริญงอกงามหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ 

ชนิดของดินและปุ๋ยที่ต้นไม้ได้รับหน้าที่ที่ส�าคัญที่สุดของครอบครัว 

อย่างหนึ่งก็คือเป็นสถาบันสังคมแรกในชีวิตของมนุษย์ที่ต้องพร้อม 

จะให้ความรกัความอบอุน่ พร้อมทัง้การปลกูฝังจรยิธรรมแก่สมาชกิ 

ใหม่ที่อุบัติขึ้นในครอบครัวเพื่อเป็นรากฐานให้เขาพัฒนาเป็นมนุษย ์

ที่สมบูรณ์ต่อไป

 ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ต่อส�านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดจันทบุรี และ 

จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ มีดังนี้ 1) ควรมีการคัดกรองนักศึกษา 

เบื้องต้นก่อนการรับสมัครเรียน 2) ครู กศน.ต�าบล ควรสัมภาษณ ์

พูดคุยกับนักศึกษาหลังจากที่สมัครเรียนแล้ว เพื่อให้ทราบข้อมูล 

พืน้ฐานของนกัศกึษา เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน  

3) ควรเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้ผ ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น  

4) ครูควรหาวิธีการเสริมแรงในแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา 

สะสมชั่วโมงกิจกรรม (กพช.) ให้ครบทันเวลาตามที่หลักสูตร 

ก�าหนด 5) ควรปรบัปรงุหลักสตูรให้มคีวามยดืหยุน่และหลากหลาย 

สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด 

ของธรรมรัตน์ คงดี (2563) ที่ได้เสนอกลยุทธ์การช่วยเหลือผู้เรียน 

ทั้งหมด 5 กลยุทธ์เรียงตามล�าดับ ได้แก่ 1) กลยุทธ์พัฒนาการ 

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในทศวรรษที่ 21 2) กลยุทธ์ 

พัฒนาครูให้เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 3) กลยุทธ ์

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและติดตามผู้เรียน 4) กลยุทธ์

การบริการด้วยคุณภาพ 5) กลยุทธ์การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลย ี

สารสนเทศ

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคณุกองทนุวจิยั มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยและผู ้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ  

ครู กศน.ต�าบล ทั้ง 11 ต�าบล ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

ที่ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลา ในการให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยเป็นอย่างดี

นที ยงยุทธ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80, 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะ 

การอ่านจับใจความส�าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R, 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะ 

การอ่านจับใจความส�าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะ 

การอ่านจับใจความส�าคัญหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด จ�านวน 2 ห้องเรียน จ�านวน  

80 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC จ�านวน 7 เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ 

การอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R 3) แผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ 

การอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC, 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t - test) ผลการวิจัยพบว่า  

1) ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีประสิทธิภาพเท่ากับ  

85.29/89.83 และชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพ  

เท่ากับ 82.22/84.00 2) ผลสัมฤทธ์ิทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค SQ4R ก่อนเรียนและ 

หลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจ 

ความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  

SQ4R สูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC

ค�าส�าคัญ	: ชุดกิจกรรม, ทักษะการอ่านจับใจความ, เทคนิค SQ4R, เทคนิค CIRC 
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Abstract
 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.

Keywords	: Activity Package, Reading for Main Idea Skills, SQ4R Techniques, CIRC Techniques
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บทน�า
 ในโลกปัจจุบันจัดได้ว ่าเป็นโลกของการอ่าน ซ่ึงมี 

การอ่านแทรกอยู่ในกิจกรรมทุกประเภท สิ่งท่ีต้องการจึงมีมาก 

และในชีวิตประจ�าวันของเราก็จ�าเป็นที่จะต้องอ่านหนังสืออยู่เสมอ  

เพื่อความรู้ความสามารถและเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวาง การอ่าน 

หนังสือจึงจ�าเป็นและให้ประโยชน์ต่อคนเรามากท้ังทางด้านความรู้  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ตลอดถึงการประกอบอาชีพและ 

การพักผ่อนหย่อนใจ การอ่านจึงเป็นส่วนช่วยเสริมความรู้ความคิด 

ของคนเราให้เพิ่มพูนมากขึ้น การอ่านจึงเป็นกุญแจดอกส�าคัญ  

อนัจะไขไปสูค่วามรอบรู้ และสร้างความงอกงามแตกฉานให้สตปัิญญา 

ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และยังท�าให้ผู้อ่านเป็นคนทันโลก 

ทันต่อเหตุการณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  

(ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 9)

 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนตราษตระการคุณ ปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมาพบว่า 

ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 59.27 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 50.06 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ 21.89 และสูงกว่า 

ระดับประเทศ คือ 48.29 ซ่ึงถือว่าเป็นความส�าเร็จที่พอใจใน 

ระดับหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังพบว่า คะแนนเฉลี่ยแยกตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระวิชาภาษาไทย มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียนต�่าเป็นล�าดับสุดท้ายจากทั้งหมด 5 มาตรฐาน คือ  

มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด 

เพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจแก้ป ัญหาในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัย 

รักการอ่านทักษะส�าคัญหนึ่งในมาตรฐาน ท.1.1 คือ ทักษะการอ่าน 

จบัใจความ พบว่า นกัเรยีนอ่านแล้วไม่เข้าใจเรือ่งทีอ่่าน ตอบค�าถาม 

ไม่ได้จับใจความส�าคัญไม่ได้ ไม่สามารถแยกประเด็นส�าคัญ ดังน้ัน 

โรงเรียนจึงมีความต้องการให้ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานน้ี 

เพ่ิมมากขึ้น สถานศึกษาจึงเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคน 

ใช้สื่อและเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งเสริม 

ให้ผู ้ เรียนใช้สื่อต่างๆ แหล่งเรียนรู ้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียน 

มปีระสบการณ์ตรง (ส�านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศึกษา, 2554 : 45)

 ชดุกจิกรรม เป็นสือ่การสอนประเภทหนึง่ ประกอบด้วย 

สื่อมากกว่าสองชนิดข้ึนไป ส�าหรับให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ต้องการ 

โดยจัดเป็นชุดประกอบด้วยเนื้อหาสาระใบกิจกรรม ใบงาน วัสดุ 

อุปกรณ์ ใบความรู้ รวมท้ังแบบประเมินผลส�าหรับส่งเสริมผู้เรียน

เป็นรายบุคคลตามความสามารถและความสนใจผู้เรียนสามารถ 

น�าชุดกิจกรรมไปศึกษาได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ีผู้เรียนแสวงหา 

ความรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกการตัดสินใจ การท�างานกลุ่ม ผู ้เรียน 

สามารถเรียนรู้แนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 

สร้างความม่ันใจและช่วยลดภาระของผู้สอน ถ่ายทอดเนื้อหาและ 

ประสบการณ์ทีส่ลบัซบัซ้อน เร้าความสนใจผูเ้รยีน ผูเ้รยีนรูจ้ดุหมาย 

ของการเรียน ผู้เรียนมีความรับผิดชอบรู้การกระท�าของตนเองและ 

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (สุวิทย์ มูลค�า, 2553 : 436) สอนเทคนิค 

SQ4R เป็นวิธีการสอนเพื่อการสื่อสารเป็นการสอนหนึ่งในรูปแบบ 

การเรยีนแบบร่วมมอืทีเ่น้นทกัษะการอ่านเพือ่การสือ่สาร ประกอบ 

ด้วยการฟัง พูด อ่านและเขยีน การอ่านส่ือต่าง ๆ  อย่างมีจุดประสงค์ 

เทคนิค SQ4R วิธีการสอนที่ท�าให้เกิดการกระตุ้นความคิด โดยม ี

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิความสามารถในการอ่านจบัใจความ  

นอกจากน้ีวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ยังท�าให้นักเรียนมีเจตคต ิ

ที่ดีต่อวิชาที่เรียนในช้ันเรียนมีความม่ันใจในความสามารถของตน 

และมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า 

การจัดการเรียนแบบร่วมมือ SQ4R มีความเหมาะสมกับการอ่าน 

จับใจความ เพราะสามารถออกแบบให้มีความยืดหยุ ่นสนอง 

ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้ฝึกทักษะ 

โดยครูวางแนวปฏบัิติกจิกรรมอย่างมีขัน้ตอน กจ็ะส่งผลต่อประสทิธภิาพ 

ในการเรียน อนึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค SQ4R เป็นเทคนิค 

ที่ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเป็นวิธีสอนอ่าน 

ที่มีประสิทธิภาพในการส่ือสารส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านได้ดี  

สามารถคาดเดาเข้าใจแนวคิดเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว จดจ�า  

เรื่องที่อ่านได้อย่างแม่นย�า อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา 

การอ่านจับใจความได้ดี มนีสิยัรกัการอ่านและสามารถสือ่สารในชีวติ 

ประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พนิตนาฎ  ชูฤกษ, 2551: 117)

 นอกจากการศึกษาการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ 

เทคนิค SQ4R แล้วเทคนิค CIRC ก็เป็นอีกแนวคิดการจัดการเรียนรู ้

ที่เน้นนักเรียนเป็นส�าคัญเพราะได้เรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ 

เก่ง ปานกลาง และอ่อน เมื่อนักเรียนช่วยเหลือกันในทีมก็จะท�าให ้

ประสบผลส�าเร็จในการเรียน ดังที่ วัชรา เล่าเรียนดี (2552 : 181)  

กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นวิธีการร่วมมือกัน 

เรยีนรูอ้ย่างจรงิจงัของสมาชิกทกุคน ส่งเสรมิให้นกัเรียนรูจ้กัยอมรับฟัง  

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การเรียนรู้มีเป้าหมายและความส�าเร็จ 

เดยีวกนั จงึท�าให้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสูงขึน้ อย่างไร 

ก็ตามแม้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC สามารถช่วยพัฒนาการอ่าน 

การเขียนของนักเรียนได้ แต่ทั้ง 2 เทคนิคก็มีจุดที่แตกต่างกัน คือ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป โดยการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R น้ันเป็นเทคนิคที่ใช้สอนเพื่อ 

การส่ือสารเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน โดยการตั้ง 

เอาค�าถามเอาไว้ล่วงหน้าจะท�าให้การอ่านมีจุดมุ่งหมาย แต่การ 

จัดการเรียนรู้โดยเทคนิค CIRC จะเป็นเทคนิคที่บูรณาการสอน 

อ่านและการเขียนและการใช้ภาษา ซ่ึงต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน   

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ 

ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดย 

ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  27

ใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เพื่อน�าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุง 

การเรียนการสอนในเรื่องการอ่าน จับใจความด้วยการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิค SQ4R ของกลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่าน 

จับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R  

กับเทคนิค CIRC ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้ 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. เ พ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ ่ าน 

จับใจความส�าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อ 

ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิค SQ4R ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจ

ความส�าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญัด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ 

CIRC ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

  4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจ

ความส�าคัญหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจ

ความส�าคัญโดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2562 จ�านวน 9 ห้องเรียน รวม 405 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน  

รวมทั้งส้ิน 80 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างซ่ึงได้มาจากวิธีสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster random sampling) โดยวิธีจับฉลาก 

	 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่

 1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ

ส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ�านวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย 

2 ส่วน

  1.1 แอนนิเมชั่น จ�านวน 2 เรื่อง

     

  1.2 ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจ 

ความส�าคัญ จ�านวน 7 ชุด

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนท่ี 2                  
ปการศึกษา 2562 จํานวน 9 หองเรียน รวม 405 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ 
จังหวัดตราด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หองเรียน 
หองเรียนละ 40 คน รวมท้ังสิ้น 80 คน เปนกลุมตัวอยางซ่ึงไดมาจากวิธีสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)     
โดยวิธีจับฉลาก  
 เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ไดแก 
1. ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R                

กับเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 7 เรื่อง ประกอบดวย 2 สวน 
1.1  แอนนิเมช่ัน จํานวน 2 เรื่อง 

 

    
 
 1.2  ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ จํานวน 7 ชุด 
 

         
 

ภาพประกอบ 1 ตัวอยางชุดกิจกรรม 
 

2. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรู             
โดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 15 แผน  

 3. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 15 แผน  

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 ฉบับ               
ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
  
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Χ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t  test) 
 

 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนท่ี 2                  
ปการศึกษา 2562 จํานวน 9 หองเรียน รวม 405 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ 
จังหวัดตราด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หองเรียน 
หองเรียนละ 40 คน รวมท้ังสิ้น 80 คน เปนกลุมตัวอยางซ่ึงไดมาจากวิธีสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)     
โดยวิธีจับฉลาก  
 เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ไดแก 
1. ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R                

กับเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 7 เรื่อง ประกอบดวย 2 สวน 
1.1  แอนนิเมช่ัน จํานวน 2 เรื่อง 

 

    
 
 1.2  ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ จํานวน 7 ชุด 
 

         
 

ภาพประกอบ 1 ตัวอยางชุดกิจกรรม 
 

2. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรู             
โดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 15 แผน  

 3. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 15 แผน  

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 ฉบับ               
ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
  
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Χ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t  test) 
 

 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนท่ี 2                  
ปการศึกษา 2562 จํานวน 9 หองเรียน รวม 405 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ 
จังหวัดตราด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หองเรียน 
หองเรียนละ 40 คน รวมท้ังสิ้น 80 คน เปนกลุมตัวอยางซ่ึงไดมาจากวิธีสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)     
โดยวิธีจับฉลาก  
 เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ไดแก 
1. ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R                

กับเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 7 เรื่อง ประกอบดวย 2 สวน 
1.1  แอนนิเมช่ัน จํานวน 2 เรื่อง 

 

    
 
 1.2  ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ จํานวน 7 ชุด 
 

         
 

ภาพประกอบ 1 ตัวอยางชุดกิจกรรม 
 

2. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรู             
โดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 15 แผน  

 3. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 15 แผน  

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 ฉบับ               
ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
  
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Χ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t  test) 
 

 
 
 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญัด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ 

SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 15 แผน 

 3. แผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ทกัษะการอ่านจับใจความส�าคญัด้วยการจดัการเรยีนรู ้โดยใช้เทคนคิ 

CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 15 แผน 

 4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์กัษะการอ่านจบัใจความ

ส�าคญัของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ�านวน 1 ฉบบั ซึง่เป็นแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ 

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู

 วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตค่ิาเฉลีย่ (X) ค่าส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t - test)

ผลการวิจัย
	 ตอนที่	 1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

ทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญัด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ  

SQ4R กบัเทคนคิ CIRC ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 ตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน 80/80 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  

และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ดังนี้

ภาพประกอบ	1 ตัวอย่างชุดกิจกรรม

ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล  
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28   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

 จากตารางที ่1 พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนระหว่างเรยีน

จากชดุกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญัด้วยการ

จดัการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนคิ  SQ4R ของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่2  

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ

 การอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยหาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิทักษะ 

การอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R 
 

ชุดท่ี 
 

N 
 

คะแนนเตม็ 
คะแนนท่ีได 

1
X∑  Χ  S.D. รอยละ 

1 40 10 335 8.37 0.58 83.70 
2 40 10 334 8.35 0.48 83.50 
3 40 10 344 8.60 0.59 86.00 
4 40 10 351 8.77 0.83 87.77 
5 40 10 348 8.70 0.72 87.70 
6 40 10 336 8.40 0.59 84.40 
7 40 10 336 8.40 0.54 84.00 

รวม 40 70 2384 59.59 0.61 85.29 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ  85.29 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางเรียนจากชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ

สําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เทากับ 59.59 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.29 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 85.27 

 
ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวย  
              ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
จํานวนนักเรียน 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
2

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
40 30 1078 26.95 2.03 89.83 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 89.83 
  

 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 26.95 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.83 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
เทากับ  89.83 
 
ตารางท่ี 3  ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอาน              

จับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2           
ตามเกณฑ 80/80 

 
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
Χ  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 70 59.59 0.61 85.29 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 30 26.95 2.03 89.83 

  

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยหาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิทักษะ 

การอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R 
 

ชุดท่ี 
 

N 
 

คะแนนเตม็ 
คะแนนท่ีได 

1
X∑  Χ  S.D. รอยละ 

1 40 10 335 8.37 0.58 83.70 
2 40 10 334 8.35 0.48 83.50 
3 40 10 344 8.60 0.59 86.00 
4 40 10 351 8.77 0.83 87.77 
5 40 10 348 8.70 0.72 87.70 
6 40 10 336 8.40 0.59 84.40 
7 40 10 336 8.40 0.54 84.00 

รวม 40 70 2384 59.59 0.61 85.29 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ  85.29 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางเรียนจากชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ

สําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เทากับ 59.59 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.29 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 85.27 

 
ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวย  
              ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
จํานวนนักเรียน 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
2

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
40 30 1078 26.95 2.03 89.83 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 89.83 
  

 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 26.95 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.83 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
เทากับ  89.83 
 
ตารางท่ี 3  ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอาน              

จับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2           
ตามเกณฑ 80/80 

 
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
Χ  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 70 59.59 0.61 85.29 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 30 26.95 2.03 89.83 

  

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยหาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิทักษะ 

การอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R 
 

ชุดท่ี 
 

N 
 

คะแนนเตม็ 
คะแนนท่ีได 

1
X∑  Χ  S.D. รอยละ 

1 40 10 335 8.37 0.58 83.70 
2 40 10 334 8.35 0.48 83.50 
3 40 10 344 8.60 0.59 86.00 
4 40 10 351 8.77 0.83 87.77 
5 40 10 348 8.70 0.72 87.70 
6 40 10 336 8.40 0.59 84.40 
7 40 10 336 8.40 0.54 84.00 

รวม 40 70 2384 59.59 0.61 85.29 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ  85.29 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางเรียนจากชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ

สําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เทากับ 59.59 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 70 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.29 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 85.27 

 
ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวย  
              ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
จํานวนนักเรียน 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
2

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
40 30 1078 26.95 2.03 89.83 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 89.83 
  

 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 26.95 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.83 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
เทากับ  89.83 
 
ตารางท่ี 3  ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอาน              

จับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2           
ตามเกณฑ 80/80 

 
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
Χ  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 70 59.59 0.61 85.29 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 30 26.95 2.03 89.83 

  

เท่ากับ 59.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

85.29 แสดงว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.27

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนจากการท�าแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรม

 เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

26.95 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.83 แสดงว่า

มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 89.83

ตารางที่	3 ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ

 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลรวมคะแนนกลุ่มกับคะแนน 

แบบทดสอบย่อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.59 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  

85.29 แสดงว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) เท่ากับ  

85.29 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.95 คิดเป็นร้อยละ  

89.83 แสดงว่ามีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.83  

ดังนั้นชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ 

ด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค SQ4R ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ (E1/E2) เท่ากับ  

85.29/89.83

ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล  
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  29

เท่ากับ 57.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็น 

ร้อยละ 82.22 แสดงว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

เท่ากับ 82.22

 จากตารางที ่4 พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนระหว่างเรยีน 

จากชดุกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญัด้วยการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ตารางที่	4	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ

 การอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลรวมคะแนนกลุมกับคะแนนแบบทดสอบยอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.59 คะแนน คิดเปน
รอยละ 85.29 แสดงวา มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) เทากับ 85.29 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 26.95 คิดเปนรอยละ 89.83 แสดงวามีประสิทธิภาพดานผลลัพธ 
(E2) เทากับ 89.83 ดังน้ันชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ (E1/E2) เทากับ 85.29/89.83 
 
ตารางท่ี 4  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะ  
              การอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC 

 
ชุดท่ี 

 
N 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
1

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
1 40 10 327 8.17 0.54 81.70 
2 40 10 326 8.15 0.36 81.50 
3 40 10 330 8.25 0.54 82.50 

ตารางท่ี 4  (ตอ) 
 

ชุดท่ี 
 

N 
 

คะแนนเตม็ 
คะแนนท่ีได 

1
X∑  Χ  S.D. รอยละ 

4 40 10 333 8.32 0.69 83.20 
5 40 10 328 8.20 0.60 82.00 
6 40 10 328 8.20 0.60 82.00 
7 40 10 331 8.27 0.50 82.70 

รวม 40 70 2303 57.56 0.54 82.22 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ  82.22 

  
 จากตารางท่ี 4 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางเรียนจากชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ

สําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เทากับ 57.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม          
70 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.22 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 82.22 

 
ตารางท่ี 5   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวย

ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
จํานวนนักเรียน 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
2

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
40 30 1008 25.20 2.23 84.00 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 84.00 
  
 จากตารางท่ี 5 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมี

คาเฉลี่ยเทากับ 25.20 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.00 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
เทากับ 84.00 

 
 
 
 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลรวมคะแนนกลุมกับคะแนนแบบทดสอบยอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.59 คะแนน คิดเปน
รอยละ 85.29 แสดงวา มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) เทากับ 85.29 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 26.95 คิดเปนรอยละ 89.83 แสดงวามีประสิทธิภาพดานผลลัพธ 
(E2) เทากับ 89.83 ดังน้ันชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ (E1/E2) เทากับ 85.29/89.83 
 
ตารางท่ี 4  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะ  
              การอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC 

 
ชุดท่ี 

 
N 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
1

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
1 40 10 327 8.17 0.54 81.70 
2 40 10 326 8.15 0.36 81.50 
3 40 10 330 8.25 0.54 82.50 

ตารางท่ี 4  (ตอ) 
 

ชุดท่ี 
 

N 
 

คะแนนเตม็ 
คะแนนท่ีได 

1
X∑  Χ  S.D. รอยละ 

4 40 10 333 8.32 0.69 83.20 
5 40 10 328 8.20 0.60 82.00 
6 40 10 328 8.20 0.60 82.00 
7 40 10 331 8.27 0.50 82.70 

รวม 40 70 2303 57.56 0.54 82.22 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ  82.22 

  
 จากตารางท่ี 4 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางเรียนจากชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ

สําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เทากับ 57.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม          
70 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.22 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 82.22 

 
ตารางท่ี 5   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวย

ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
จํานวนนักเรียน 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
2

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
40 30 1008 25.20 2.23 84.00 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 84.00 
  
 จากตารางท่ี 5 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมี

คาเฉลี่ยเทากับ 25.20 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.00 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
เทากับ 84.00 

 
 
 
 

 

25.20 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.00 แสดงว่า 

มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 84.00

ตารางที่	5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

 เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลรวมคะแนนกลุมกับคะแนนแบบทดสอบยอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.59 คะแนน คิดเปน
รอยละ 85.29 แสดงวา มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) เทากับ 85.29 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 26.95 คิดเปนรอยละ 89.83 แสดงวามีประสิทธิภาพดานผลลัพธ 
(E2) เทากับ 89.83 ดังน้ันชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ (E1/E2) เทากับ 85.29/89.83 
 
ตารางท่ี 4  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะ  
              การอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC 

 
ชุดท่ี 

 
N 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
1

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
1 40 10 327 8.17 0.54 81.70 
2 40 10 326 8.15 0.36 81.50 
3 40 10 330 8.25 0.54 82.50 

ตารางท่ี 4  (ตอ) 
 

ชุดท่ี 
 

N 
 

คะแนนเตม็ 
คะแนนท่ีได 

1
X∑  Χ  S.D. รอยละ 

4 40 10 333 8.32 0.69 83.20 
5 40 10 328 8.20 0.60 82.00 
6 40 10 328 8.20 0.60 82.00 
7 40 10 331 8.27 0.50 82.70 

รวม 40 70 2303 57.56 0.54 82.22 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ  82.22 

  
 จากตารางท่ี 4 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางเรียนจากชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ

สําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เทากับ 57.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม          
70 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.22 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 82.22 

 
ตารางท่ี 5   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวย

ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
จํานวนนักเรียน 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
2

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
40 30 1008 25.20 2.23 84.00 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 84.00 
  
 จากตารางท่ี 5 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมี

คาเฉลี่ยเทากับ 25.20 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.00 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
เทากับ 84.00 

 
 
 
 

 

 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนจากการท�าแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ผลรวมคะแนนกลุ่มกับคะแนน 

แบบทดสอบย่อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  

82.22 แสดงว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) เท่ากับ  

82.22 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลงัเรยีนของนกัเรยีนมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 25.20 คดิเป็นร้อยละ 84.00  

แสดงว่ามีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 84.00 ดังนั้น 

ชดุกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญัด้วยการจดั 

ตารางที่	6 ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ

 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80
ตารางท่ี 6  ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ 
              สําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 80/80 

 
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
Χ  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 70 57.56 0.54 82.22 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 30 25.20 2.23 84.00 

  
 จากตารางท่ี 6  พบวา ผลรวมคะแนนกลุมกับคะแนนแบบทดสอบยอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 57.56 คะแนน คิดเปน
รอยละ 82.22 แสดงวา มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) เทากับ 82.22 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.20 คิดเปนรอยละ 84.00 แสดงวามีประสิทธิภาพดานผลลัพธ 
(E2) เทากับ 84.00 ดังน้ันชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ (E1/E2) เทากับ  82.22/84.00 
 

   ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
              เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศึกษาปท่ี 2  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 82.50 27.75 2.02  

18.36 
 

0.00* หลังเรียน 30 89.83 26.95 2.03 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา คะแนนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน รอยละ 82.50 คาเฉลี่ย (Χ ) เทากับ 27.75 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.02 สวนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน มีคะแนนรอยละ 89.83 คาเฉลี่ย (Χ ) เทากับ 26.95 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. เทากับ 2.03 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
 ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม              
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

  
ตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
              เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 65.56 19.67 3.49  

12.90 
 

0.00* หลังเรียน 30 84.00 25.20 2.23 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 

การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ (E1/E2) เท่ากับ 82.22/84.00

	 ตอนที่	 2	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่าน 

จับใจความส�าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อ 

ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิค SQ4R ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล  
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30   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

 จากตารางท่ี 7 พบว่า คะแนนของนักเรียนที่เรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วย 

การจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน  

ร้อยละ 82.50 ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 27.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) เท่ากับ 2.02 ส่วนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีคะแนนร้อยละ  

89.83 ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 26.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.  

เท ่ากับ 2.03 แสดงว ่าผลสัมฤทธิ์ก ่อนเรียนและหลังเรียน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 ตอนท่ี	 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่าน 

จับใจความส�าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เพื่อ 

ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิค CIRC ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตารางที่	7 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ

 การอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางท่ี 6  ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ 
              สําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 80/80 

 
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
Χ  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 70 57.56 0.54 82.22 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 30 25.20 2.23 84.00 

  
 จากตารางท่ี 6  พบวา ผลรวมคะแนนกลุมกับคะแนนแบบทดสอบยอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 57.56 คะแนน คิดเปน
รอยละ 82.22 แสดงวา มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) เทากับ 82.22 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.20 คิดเปนรอยละ 84.00 แสดงวามีประสิทธิภาพดานผลลัพธ 
(E2) เทากับ 84.00 ดังน้ันชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ (E1/E2) เทากับ  82.22/84.00 
 

   ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
              เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศึกษาปท่ี 2  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 82.50 27.75 2.02  

18.36 
 

0.00* หลังเรียน 30 89.83 26.95 2.03 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา คะแนนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน รอยละ 82.50 คาเฉลี่ย (Χ ) เทากับ 27.75 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.02 สวนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน มีคะแนนรอยละ 89.83 คาเฉลี่ย (Χ ) เทากับ 26.95 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. เทากับ 2.03 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
 ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม              
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

  
ตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
              เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 65.56 19.67 3.49  

12.90 
 

0.00* หลังเรียน 30 84.00 25.20 2.23 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า คะแนนของนักเรียนที่เรียนด้วย 

ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน ร้อยละ  

65.56 ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 19.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

เท่ากับ 3.49 ส่วนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีคะแนนร้อยละ 84.00 

ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 25.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ  

2.23 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 

ตารางที่	8 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ

 การอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางท่ี 6  ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ ชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความ 
              สําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 80/80 

 
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
Χ  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 70 57.56 0.54 82.22 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 30 25.20 2.23 84.00 

  
 จากตารางท่ี 6  พบวา ผลรวมคะแนนกลุมกับคะแนนแบบทดสอบยอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 57.56 คะแนน คิดเปน
รอยละ 82.22 แสดงวา มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) เทากับ 82.22 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.20 คิดเปนรอยละ 84.00 แสดงวามีประสิทธิภาพดานผลลัพธ 
(E2) เทากับ 84.00 ดังน้ันชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ (E1/E2) เทากับ  82.22/84.00 
 

   ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
              เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศึกษาปท่ี 2  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 82.50 27.75 2.02  

18.36 
 

0.00* หลังเรียน 30 89.83 26.95 2.03 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา คะแนนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน รอยละ 82.50 คาเฉลี่ย (Χ ) เทากับ 27.75 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.02 สวนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน มีคะแนนรอยละ 89.83 คาเฉลี่ย (Χ ) เทากับ 26.95 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. เทากับ 2.03 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
 ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม              
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

  
ตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
              เพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ัน 
               มัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 65.56 19.67 3.49  

12.90 
 

0.00* หลังเรียน 30 84.00 25.20 2.23 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน

	 ตอนที่	 4	  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการ

อ่านจับใจความส�าคัญด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน             

จับใจความส�าคัญโดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

จากตารางท่ี 8 พบวา คะแนนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน รอยละ 65.56คาเฉลี่ย (Χ ) เทากับ 19.67 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 3.49 สวนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน มีคะแนนรอยละ 84.00 คาเฉลี่ย (Χ ) เทากับ 25.20 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. เทากับ 2.23 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
 ตอนท่ี 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยชุดกิจกรรมสงเสริมทักษะการอาน             
จับใจความสําคัญโดยใชเทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   
 
ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสาํคัญหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมสงเสริมทักษะการอานจับใจความ 
              สําคัญโดยใชเทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 จํานวน
ขอสอบ 

n mean S.D. ผลตางของ
คาเฉลี่ย 

t df Sig 
1 tailed 

SQ4R 30 40 26.95 2.03  

1.750 
 

5.188 
 

39 
 

0.000* CIRC 30 40 25.20 2.23 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตาราง 9 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทักษะการอานจับใจความสําคัญหลังดวยชุดกิจกรรมสงเสริมทักษะการอาน          

จับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  SQ4R มีคาเฉลี่ย เทากับ 
26.95 คะแนน สูงกวา CIRC ท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแลวมีความแตกตางกันเทากับ 1.75 
คะแนน ดังน้ันการทดสอบสถิติ t พบวา คาเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  SQ4R กับ CIRC แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R สูงกวาการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค CIRC 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 

 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสรางข้ึนมีคาเทากับ 85.29/89.83 สูงกวาเกณฑ 80/80 และ
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสรางข้ึนมีคาเทากับ 82.22/84.00 สูงกวาเกณฑ 80/80 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาชุด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ  ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
สามารถนํา ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคได ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค SQ4R เปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ข้ันตอนการสอนมีระบบท่ีชัดเจนเปนวิธีการสอนท่ีชวยฝกทักษะ
การคิด เพราะแตละข้ันตอนฝกใหผูเรียนรูจัดคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห นอกจากน้ันยังกระตุนใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็น 
และมีความกระตือรือรนในการเรียน ท่ีสําคัญวิธีการสอนแบบ SQ4R ชวยทําใหการอานของผูเรียนเปนการอานท่ีมีจุดมุงหมาย
มีขอบเขตชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหา สามารถเก็บสาระสําคัญแนวคิดของเรื่องใจความสําคัญของเรื่องได ทําใหการอานของ
ผูเรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (พนิตนาฎ  ชูฤกษ, 2551 : 117123) สวนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค CIRC เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือการบูรณาการระหวางทักษะการอาน และการเขียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนให
สูงข้ึน โดยใชกระบวนการกลุมแบบคละความสามารถ คือ เกง ปานกลาง และออน เพ่ือใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีกันภายใน
กลุมตองมีความรับผิดชอบรวมกัน ชวยเหลือกันเพ่ือความสําเร็จของกลุม และการใหรางวัลกับกลุมท่ีมีผลการพัฒนาท่ีดีข้ึน               
(วัชรา เลาเรียนดี, 2552 : 181) จึงทําใหประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญดวย  การ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R และเทคนิค CIRC ท่ีสรางสูงกวาเกณฑ ท้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณี ไกยเดช 
(2558 : 106) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอานเพ่ือความเขาใจและการทํางานเปนทีม 
เรื่อง Love Our Environment ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือแบบ 

ตารางที่	9	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ

 โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  31

 จากตาราง 9 พบว่า ผลสมัฤทธิท์กัษะการอ่านจบัใจความ 

ส�าคญัหลงัด้วยชดุกิจกรรมส่งเสรมิทกัษะการอ่านจับใจความส�าคญั  

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดย 

ใช้เทคนิค SQ4R มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.95 คะแนน สูงกว่า CIRC 

ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.20 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบแล้วมีความ 

แตกต่างกันเท่ากับ 1.75 คะแนน ดังนั้นการทดสอบสถิติ t พบว่า  

ค่าเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับ CIRC  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยหลัง

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R สูงกว่าการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิค CIRC

สรุปและอภิปรายผล
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ

การอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค 

SQ4R ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 

85.29/89.83 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และประสิทธิภาพของชุด

กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญัด้วยการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.22/84.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท้ังนี ้

อาจเป็นเพราะว่าชดุกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการอ่านจบัใจความ

ส�าคญั  ผูว้จิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ทีต่ัง้ไว้ สามารถน�าไปใช้จดักจิกรรมการเรยีนให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 

ตามจุดประสงค์ได้ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิค SQ4R เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ 

ขัน้ตอนการสอนมรีะบบทีช่ดัเจนเป็นวธิกีารสอนทีช่่วยฝึกทกัษะการคิด 

เพราะแต่ละขั้นตอนฝึกให้ผู้เรียนรู้จัดคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และมีความ

กระตอืรอืร้นในการเรยีน ทีส่�าคญัวธิกีารสอนแบบ SQ4R ช่วยท�าให้

การอ่านของผู้เรียนเป็นการอ่านที่มีจุดมุ่งหมาย มีขอบเขตช่วยให้

เกิดความเข้าใจในเนื้อหา สามารถเก็บสาระส�าคัญแนวคิดของเรื่อง

ใจความส�าคัญของเรื่องได้ ท�าให้การอ่านของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น (พนิตนาฎ  ชูฤกษ, 2551 : 117-123) ส่วนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

การบูรณาการระหว่างทักษะการอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน โดยใช้กระบวนการ

กลุ่มแบบคละความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อให ้

ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีนัภายในกลุม่ต้องมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั 

ช่วยเหลือกันเพื่อความส�าเร็จของกลุ่ม และการให้รางวัลกับกลุ่ม

ที่มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น (วัชรา เล่าเรียนดี, 2552 : 181) จึงท�าให้

ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการอ่านจบัใจความ

ส�าคญัด้วย  การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ SQ4R และเทคนคิ CIRC 

ทีส่ร้างสงูกว่าเกณฑ์ ทัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยัของสพุรรณ ีไกยเดช 

(2558 : 106) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนการอ่านเพือ่ความเข้าใจและการท�างานเป็นทมี เร่ือง Love Our 

Environment ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ SQ4R ผลการ

วิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และ

แบบ SQ4R วชิาภาษาองักฤษชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มปีระสทิธภิาพ 

เท่ากับ 80.08/ 78.05 และ 84.89/81.45

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ

การอ่านจบัใจความส�าคัญด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ SQ4R 

มีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ี 

อาจเป็นเพราะว่าการเรียนรู ้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อผู้เรียน คือ 

ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผล 

ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  มแีรงจงูใจภายในและแรงจงูใจ

สมัฤทธิม์กีารใช้เวลาว่างมปีระสทิธภิาพใช้เหตผุลดขีึน้และคดิอย่างมี

วจิารณญาณมากขึน้ ท�าให้ผูเ้รยีนใส่ใจในการเรียนมากขึน้ เหน็คณุค่า

ของความแตกต่างหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการร่วม

มอื อกีทัง้ยงัท�าให้ผูเ้รยีนมสีขุภาพจติทีด่ขีึน้ มคีวามรู้สกึทีดี่เกีย่วกบั

ตนเองและมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองมากข้ึน นอกจากนัน้ยงัช่วยพัฒนา

ทกัษะทางสงัคมและความสามารถในการเผชญิกบัความเครยีดและ

ความผนัแปรต่าง ๆ  ชดัเจน (ทิศนา แขมมณ,ี 2555 : 101) ทัง้น้ีเทคนคิ 

SQ4R เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ช่วยสร้างนิสัย

ในการอ่านได้ดี กล่าวคือ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอน 

เพื่อหาข้อมูลส�าคัญของเรื่อง โดยให้นักเรียนอ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อ 

ส�ารวจหาใจความส�าคัญของเรื่องที่อ่าน แต่ต่อจากนั้นเป็นการ 

ตั้งค�าถาม โดยเปล่ียนจากใจความส�าคัญของเรื่องให้เป็นค�าถาม 

ขัน้ตอนต่อไปให้นกัเรยีนอ่านบทอ่านเพือ่หาค�าตอบโดยละเอียดแล้ว 

ให้นกัเรยีนจดบนัทกึข้อมลูต่าง ๆ  ขัน้ตอนต่อไปให้นกัเรยีนได้มโีอกาส 

เล่าเรื่องหรือทบทวนเรื่องที่อ่านจากข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ ขั้นตอน 

สุดท้ายให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียน 

ได้อ่าน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2554 : 287) ที่กล่าวมาท้ังหมด 

เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้นกัเรียนสร้างนสิยัการอ่านได้อย่าง มปีระสทิธิภาพ  

นอกจากนี้วิธีสอนแบบ SQ4R ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนที่มีปัญหา 

ในการอ่านได้อีกด้วย กล่าวคือ ในขั้นส�ารวจ ผู้เรียนจะได้มองภาพรวม 

ของเรื่องที่จะอ่านเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดถึงเรื่องที่ก�าลังอ่านและ 

ยังมีกลวิธีตั้งค�าถามซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกหาค�าตอบจากค�าถาม 

ที่ตั้งไว้ ช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการอ่านเน่ืองจากมีจุดประสงค์ 

ในการอ่านที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่อ่านให้จบเท่าน้ัน และเมื่อผู้เรียน 

สามารถหาค�าตอบได้จะท�าให้ผู้เรยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอการอ่านว่าไม่ใช่ 

สิ่งที่ยากเกินไป เพราะผู้เรียนสามารถตอบค�าถามจากเรื่องที่อ่านได ้

และยงัแสดงให้เหน็ถงึความเข้าใจในการอ่าน และผู้เรยีนทีม่จีดุอ่อน 

ในเรื่องของค�าศัพท์ก็ยังจะได้ฝึกฝนจากการอ่านซ�้า ๆ เพราะวิธีการ 

ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล  
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สอนแบบ SQ4R เน้นที่การอ่านซ�้า ๆ  อย่างละเอียดจนกว่าจะเข้าใจ

และจดจ�าเรือ่งทีอ่่านได้ และยงัแสดงให้เหน็ถงึความเข้าใจของตนเอง 

ได้ในขั้นเขียนสรุปใจความ ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถที่แท้จริง 

ของผู้เรียนว่าสามารถท�าความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้มากน้อยเพียงใด  

และหากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนจากการสอนอ่านด้วยวิธี SQ4R 

จนมคีวามช�านาญแล้ว การอ่านต�ารากจ็ะไม่เป็นปัญหาส�าหรบัผูเ้รยีน 

อีกต่อไป (Singhal, 2000 อ้างถึงใน อมรรัตน์ จิตตะกาล, 2556 : 4) 

จึงท�าให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน 

จับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของเมขลา ลือโสภา (2556 : 107) ได้ศึกษาวิจัย 

เร่ืองการพัฒนา การอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย 

พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัด 

การเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 

 3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ 

การอ่านจบัใจความส�าคัญด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ CIRC  

มีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ี 

อาจเป็นเพราะว่าการจดัการเรยีนรู้โดยใช้เทคนคิ CIRC เป็นกจิกรรม 

การเรียนรู ้ที่ มีการจัดกลุ ่มนักเรียนเข้ากลุ ่มร ่วมมือกันเรียนรู  ้ 

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการส่งเสรมิและพฒันาทักษะการอ่านและ 

การเขยีนควบคูกั่นไป ซึง่เหน็ประโยชน์ของการร่วมมอืกนัเรยีนรูแ้ละ 

พฒันาการเรียนรู้ของตนเองและเพือ่นรวมทัง้มกีารน�าทกัษะดงักล่าว 

ไปใช้ในการเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ซึ่งวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้และ 

ปฏิบติักจิกรรมให้ประสบผลส�าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ (ทศินา แขมมณ,ี 

2555 : 265) จึงท�าให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

ทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้

เทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวัลย์ พรนิคม (2559 : 25) ได้ท�า 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย 

โดยใช ้เทคนิค CIRC ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านวรรณคดีไทย 

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยใช ้

เทคนคิ CIRC ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 สงูกว่าก่อนเรยีน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .01                    

 4. ผลสมัฤทธิท์กัษะการอ่านจบัใจความส�าคญัหลงัเรยีน 

ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้เทคนิค SQ4R กับ CIRC แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  

SQ4R สูงกว ่าการจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้เทคนิค CIRC ท้ังน้ี 

อาจเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีเรียนรู้ SQ4R  

เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนคิดโดยผ่านการอ่านได้ด ี

ยิ่งขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดยนักเรียน 

ได้เรียนรู้วิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบ SQ4R  

ตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้น ดังนี้ ข้ันส�ารวจ (survey) ขั้นที่ผู้สอนให้ 

นักเรียนส�ารวจเรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาจุดส�าคัญของ 

เรื่อง ข้ันตั้งค�าถาม (question) ขั้นท่ีผู้สอนควรตั้งค�าถามเกี่ยวกับ 

บทอ่านนักเรียนเพื่อฝึกการตอบค�าถาม ค�าถามจะช่วยให้ผู้อ่านมี 

ความอยากรู้อยากเห็น และท�าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็วขั้นอ่าน 

(read) ขั้นการอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้น ๆ ซ�้าอย่างละเอียด 

และในขณะเดียวกันก็ค้นหาค�าตอบส�าหรับค�าถามที่ได้ตั้งไว้ ขั้นบอก 

ค�าตอบอีกครั้ง (record) ข้ันกิจกรรมที่เมื่อผู้เรียนได้ค�าตอบแล้ว 

กจ็ะจดบนัทกึข้อมลูต่างเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึน้และสามารถจ�าค�าตอบ 

นัน้ได้ ขัน้สรปุเป็นขัน้เขยีนสรปุใจความส�าคัญ (recite) ขัน้ฝึกทกัษะ  

เป็นขั้นทบทวน (reflect) กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์ 

บทอ่านที่ผู ้เรียนได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีม ี

ความคิดเหน็สอดคล้องหรอืเหน็แตกต่างเพือ่ใช้ประกอบการทบทวน 

เรื่องที่อ่านทั้งหมด แล้วนักเรียนส่งตัวแทนน�าเสนอสรุปความจาก 

เรื่องที่อ่านซึ่งจากขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า นักเรียน 

ได้อ่านเรื่องเดิมซ�้า ๆ และมีการตั้งค�าถามซึ่งน�าไปสู่การจับใจความ 

ของเรื่องที่อ่าน จึงท�าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น 

นั้นเอง (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2554 : 225) ดังนั้นจึงท�าให ้

นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีทักษะ 

การอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการ 

เรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ CIRC สอดคล้องกบังานวจิยัของสพุรรณี ไกยเดช  

(2558 : 106) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการท�างานเป็นทีม เร่ือง  

Love Our Environment ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับแบบ  

SQ4R ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้กลุ่มร่วมมือแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

การอ่านเพื่อความเข้าใจ และ การท�างานเป็นทีมสูงกว่าแบบ CIRC  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล  
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ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ในการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุกจิกรรม ครคูวรดแูละเอาใจใส่ 

นักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้ 

ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียนให้ถูกต้อง

 2. ครูควรพจิารณาการใช้ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรู ้

ให้เหมาะสมกบัความยากง่ายของเนือ้หา ในกรณทีีเ่นือ้หามีความยาก 

และซบัซ้อนกค็วรเพ่ิมระยะเวลาในการเรียนรูใ้ห้มากขึน้ เพือ่ให้ผูเ้รียน 

ได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างแท้จริง

	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญัด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ 

SQ4R กับเทคนิค CIRC ของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ โดยปรับ

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา และระดับชั้น 

และวัยของนักเรียนกับนวัตกรรมอื่น เพื่อจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวางขึ้น

 2. ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอน 

แบบ SQ4R และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ  

CIRC ไปทดลองใช้กับผู้เรียนหลาย ๆ โรงเรียนเพื่อจะได้ข้อสรุปผล 

การวิจัยที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย 

เทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

เก้าค�าที่พ่อสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองคัน  

(ไจ พิทยาคาร) จ�านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดกิจกรรมเก้าค�าท่ีพ่อสอน 2) แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และค่าที ผลการวิจัยพบว่า

 1. ชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 80.70/82.44  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 

 3. ผลทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติระดับ .05

ค�าส�าคัญ	: ชุดกิจกรรม, ทักษะการคิดวิเคราะห์, เทคนิค KWL Plus
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Abstract
 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 

Keywords	: Activity package, Critical Thinking Skills, KWL Plus Techniques
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บทน�า
 ภาษาไทยมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนเพราะ 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ�าชาติ ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ต่อการด�ารงชวีติของมนษุย์ เพือ่สร้างความสัมพนัธ์  

และความเข้าใจทีด่ต่ีอกนั รวมทัง้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีแ่สดงถงึ 

เอกลกัษณ์ของชาต ิเป็นสมบตัทิางวฒันธรรม อนัก่อให้เกดิความเป็น 

เอกภาพ และเสรมิสร้างบคุลกิภาพของคนในชาตใิห้มคีวามเป็นไทย 

เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ และ 

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�าให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและ 

ด�าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็น 

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล 

สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห ์

คดิสังเคราะห์ คดิวิจารณ์และคดิสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 

ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี น�าไปใช ้

ในชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนในการพัฒนาอาชีพ ให้มีความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติล�้าค่า ควรแก ่

การเรยีนรูอ้นรุกัษ์และสบืสานให้คงอยูคู่่ชาตไิทยตลอดไป  (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2560 : 37)

 การจดักระบวนการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  

มีความส�าคัญต่อระบบการสื่อสารหรือสื่อความหมายในชีวิต 

ประจ�าวันของผู ้เรียน เริ่มด้วยการให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ถึงทักษะ 

ความจ�าเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ ทักษะการฟัง  

ทักษะการดู ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการพูด การจัด 

กระบวนการเรียนรู ้ จงึมคีวามจ�าเป็นมากท่ีจะให้ผูเ้รยีนมีทกัษะต่าง ๆ  

ดงักล่าวมา อย่างมคีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ นอกเหนอืจากทกัษะ 

ทั้ง 5 นี้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thanking) เป็นทักษะ 

ที่ส�าคัญมากต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ซ่ึงผู้เรียนจะต้องฝึก และ 

พัฒนาจนท�าให้เป็นนิสัย เพื่อให้ผู้เรียนขยายความรู้ ประสบการณ ์

และความคิดของตนเองอย่างลึกซึ้ง การคิดวิเคราะห์เป็นการคิด 

โดยใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก เป็นการฝึกในเชิงลึกคิดอย่างละเอียด 

จากเหตุไปสู่ผล มีการคิดหาทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ ไปจนถึง 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจเลือกให้มีความเหมาะสม 

และคุ ้มค่าสูงสุด ถือเป็นการคิดวิเคราะห์ที่มีทั้งความสมบูรณ์  

ความสุขุม และความรอบคอบ การคิดวิเคราะห์เป็นการจ�าแนก 

แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งหน่ึงซ่ึงอาจเป็นวัตถุสิ่งของ  

เรือ่งราว หรือเหตกุารณ์ และการหาความสมัพนัธ์เชือ่มโยงเชงิเหตผุล  

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริง หรือ 

สิ่งที่ส�าคัญของสิ่งที่ก�าหนดนั้น (สุวิทย์ มูลค�า, 2553 : 9)  

 ดงันัน้การพฒันาทกัษะด้านการคดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีน  

เป็นจุดเน้นประการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉล่ียในด้านภาษา (Literacy) กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย ระดับประเทศ ร้อยละ 52.67 จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ  

56.41 ส�านักงานการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ร้อยละ  

61.84 โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 

ในด้านภาษา (Literacy) กลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 62.45 ถึงแม ้

ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน 

เฉลี่ยในด้านภาษา (Literacy) สูงกว่าระดับประเทศ จังหวัด และ 

เขตพื้น แต่ยังต�่ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ก�าหนดไว้ คือ  

ร้อยละ 65 เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดแล้ว พบว่า ตัวชี้วัดท่ีต�่าที่สุด  

คือ ส่ือสารความรู้ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังดูและอ่าน 

อย่างเหมาะสม และคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องท่ี 

ฟังดูและอ่าน ซึ่งทั้งสองตัวชี้วัดนี้ ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์  

ในการแสดงความคิดเห็นการสะท้อนความคิด การแสดงออกถึง 

การมีความรู้ความเข้าใจ กล่าวได้ว่าผู้เรียนต้องมีความสามารถ 

ในการเข้าใจ คิดประยุกต์ใช้ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถเข้าใจเร่ืองราว สาระที่อ่าน ตีความหรือแปลความหมาย  

ประเมิน คิดวิเคราะห์และสะท้อนออกมา รู้ถึงจุดมุ่งหมายของ 

การเขยีนได้ว่า ผูเ้ขยีนต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผูอ่้าน (ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, 2561)

 หัวใจของการเรียนการสอน คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน  

เป้าหมายที่ส�าคัญที่สุด คือ ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 

เรียนรู้ได้ตนเอง ตามศักยภาพและความถนัดในการเรียนรู้เฉพาะ 

ตัวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูจะต้องปรับเปล่ียน 

บทบาทจากผู้ที่บอกความรู้ มาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางและผู้อ�านวย 

ความสะดวก สร้างบรรยากาศที่เอื้อและตอบสนองต่อการเรียนรู้ 

สร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน 

กระบวนการคิดวเิคราะห์ ซึง่การเรยีนรูข้องแต่ละคนอาจเกดิจากวธิี  

หรือกระบวนที่แตกต่างกันตามความถนัด และความสามารถของ 

ผู้เรียน เนื่องจากคนทุกคนมีความสนใจ ความสามารถ ความพร้อม 

และความต้องการต่างกนั สิง่ทีส่�าคัญ คอื กจิกรรม หรอืประสบการณ์ 

ที่ครูสร้างให้ผู ้เรียนต้องเน้นให้ผู ้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เทคนิค 

ในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ก็เป็นสิ่งส�าคัญ ส�าหรับการจัด 

กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ซึ่งมีหลายเทคนิค เทคนิค KWL  

Plus กเ็ป็นหนึง่เทคนคิทีด่เีหมาะกับการจดักจิกรรมการคิดวเิคราะห์  

เทคนคิ KWL Plus เป็นเทคนคิการสอนทีเ่น้นทกัษะกระบวนการอ่าน  

โดยน�าความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ท�าให้นักเรียนเกิด 

การเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย เป็นการสอนทีเ่น้นการท�างานเป็นกลุม่  

ท�าให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ได้ฝึก 

ความคิดอย่างอิสระ ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มท่ีประกอบไปด้วย 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กลาง และต�่า ได้ช่วยเหลือกัน  

และท�าหน้าที่ช่วยครูผู ้สอน นอกจากน้ีในเรื่องของความสนใจ  

ความต้องการของผู ้เรียนนั้นมีความส�าคัญมากกับการเรียนรู ้ 

ปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา  จรดล  
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เมือ่ครเูปลีย่นบทบาทการสอนแล้ว ผูเ้รยีนกต้็องเปลีย่นบทบาทจาก 

ผูท้ีค่อยรบัความรู้มาเป็นผูค้้นคว้าหาความรูด้้วยตนเองจากสถานการณ์ 

และประสบการณ์ที่ครูสร้างให้ 

 การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สื่อหรือนวัตกรรม 

เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นองค์ประกอบส�าคัญ 

ในกระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  

สื่อการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งส�าคัญของกระบวนการเรียน 

การสอนมาก ซึ่งช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ผู ้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู ้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมและสื่อการเรียนเหล่าน้ัน  

ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมที่ครูใช้ประกอบการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ในชุดกิจกรรม 

ที่ผู ้สอนสร้างขึ้น ซ่ึงเป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู ้สอน 

และผู ้เรียนซึ่งชุดกิจกรรม ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 

ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้ 

ทีป่ระยกุต์จากทฤษฎ ีเทคนคิหรอืรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสม มีลักษณะโดดเด่นแปลกใหม่  

เป็นการเฉพาะของแต่ละชุดกิจกรรมนั้น ๆ  ชุดกิจกรรม มีประโยชน ์

ต่อการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 

ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นสื่อนวัตกรรมที่มี 

ความเหมาะสมช่วยเร้าความสนใจ ช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิด 

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม สามารถน�ามาใช้ประกอบในการจดัการ 

เรียนรู้ได้ดี (สุคนธ์  สินธพานนท์, 2553 : 14) 

 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ KWL Plus เป็นกระบวน 

การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้อง 

กับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถ 

ตรวจสอบความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธ ี

การคดิของตนได้ โดยผูเ้รยีนจะได้รบัการฝึกให้ตระหนกัในกระบวนการ 

ท�าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบ 

ความเข้าใจของตน มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ภายหลัง 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (สวุทิย์  มลูค�า และอรทยั  มลูค�า, 2545: 88)  

หากน�าชุดกิจกรรมมาผสมผสานกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการอ่าน 

ที่เป็นขั้นตอนตามเทคนิค KWL Plus โดยน�าความรู้เดิมมาเชื่อมโยง 

กับความรู้ใหม่ ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  

เน้นการท�างานเป็นกลุ ่ม ท�าให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม 

กิจกรรมอย่างทั่วถึง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีได้จากการอภิปราย 

เพื่อระดมความคิดน�าเสนอผลงานให้เพื่อน ๆ  ในห้องเรียน ในแต่ละ 

ขั้นตอนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงตามความสามารถ 

ของแต่ละคน มีความสุขกับการเรียน ท�าให้ผู ้เรียนเกิดทักษะ 

ในการแสวงหาความรูผ่้านกระบวนการคดิวเิคราะห์จนเกดิการเรยีนรู้ 

ด้วยตนเอง ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน และ 

สร้างความมั่นใจให้แก่ครูผู้สอน เพราะชุดกิจกรรมมีการจัดระบบ 

การใช้ไว้แบบส�าเรจ็รปู มส่ืีอ กจิกรรมการเรยีนรู ้รวมทัง้มข้ีอแนะน�า  

การใช้ส�าหรับครูผู ้สอน ท�าให้ครูผู ้สอนมีความพร้อมในการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

อย่างแท้จรงิ ซึง่มคีวามสอดคล้องกบั พนดิา พนมวนั (2553: 1-126)  

ทีไ่ด้ท�าการวจิยัเรือ่ง การพฒันาชุดกจิกรรมฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์  

และการเขียนสรุปความ โดยใช้เทคนิค KUL Plus ส�าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 

และการเขียนสรุปความโดยใช ้ เทคนิค KUL Plus พบว ่า 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุปความของนักเรียนหลังใช ้

ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05

 จากข้อมูลสภาพปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประสบปัญหา 

ในขณะท�าการสอนในเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ เน่ืองจากนักเรียน 

ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และความส�าคัญของชุดกิจกรรม  

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล เอกสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มีความสนใจพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 

การคิดวเิคราะห์ด้วยเทคนคิ KWL Plus กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เพือ่พฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรยีน  

และการเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ 

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

วิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและ 

หลังเรียนด้วยด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา  จรดล  
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอน 

เพือ่พฒันาทักษะการคดิวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ KWL Plus กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ีส�านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

จันทบุรี เขต 1 จ�านวน 275 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนวดัหนองคนั (ไจ พิทยาคาร)  

อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ีส�านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

จันทบุรี เขต 1 จ�านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  

random sampling)  

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

 1. ชุดกิจกรรมเก้าค�าท่ีพ่อสอน เพื่อพัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค KWL Plus มี ดังนี้

  1.1 แผนการจัดการเรยีนรู ้9 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 

รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง

  1.2 นิทานเก้าค�าที่พ่อสอน 9 เรื่อง

  1.3 แบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์เก้าค�าท่ีพ่อสอน  

เพือ่พฒันาทักษะการคดิวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ KWL Plus กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
1. ชุดกิจกรรมเกาคําที่พอสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ดวยเทคนิค KWL Plus มี ดงันี ้

1.1 แผนการจัดการเรียนรู 9 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังหมด 18 ช่ัวโมง 
1.2 นิทานเกาคําท่ีพอสอน 9 เรื่อง 

 
 
 
 
 
   
  

ภาพประกอบ 1  นิทานเกาคําท่ีพอสอนภาพประกอบ 
1.3 แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหเกาคําท่ีพอสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวย 

เทคนิคKWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
       

ภาพประกอบ 2   แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหเกาคําท่ีพอสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะหดวยเทคนิค 
KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที ่3 
3. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

                      
ผลการวิจัย 
 
      ในการวิจยัครัง้นี้ผูวิจัยไดนําชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที ่3 มาใชกับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที ่2 และไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลไวแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกาคําที่พอสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที ่3 ตามเกณฑ 80/80 โดย ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ	1  นิทานเก้าค�าที่พ่อสอน

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
1. ชุดกิจกรรมเกาคําที่พอสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ดวยเทคนิค KWL Plus มี ดงันี ้

1.1 แผนการจัดการเรียนรู 9 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังหมด 18 ช่ัวโมง 
1.2 นิทานเกาคําท่ีพอสอน 9 เรื่อง 

 
 
 
 
 
   
  

ภาพประกอบ 1  นิทานเกาคําท่ีพอสอนภาพประกอบ 
1.3 แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหเกาคําท่ีพอสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวย 

เทคนิคKWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
       

ภาพประกอบ 2   แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหเกาคําท่ีพอสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะหดวยเทคนิค 
KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที ่3 
3. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

                      
ผลการวิจัย 
 
      ในการวิจยัครัง้นี้ผูวิจัยไดนําชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที ่3 มาใชกับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที ่2 และไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลไวแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกาคําที่พอสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที ่3 ตามเกณฑ 80/80 โดย ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ	2	แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

เก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค

KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 3. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                     

ผลการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัได้น�าชดุกจิกรรมเก้าค�าทีพ่่อสอน 

เพือ่พฒันาทักษะการคดิวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ KWL Plus กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาใช้กับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 และได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเก้าค�า 

ที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์  

80/80 โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพ 

ของผลลัพธ์ (E2) ดังนี้

ปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา  จรดล  
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ตารางท่ี 1  คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   ท้ัง 9 ชุด 

 
ชุดกิจกรรม 

 
N 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
1

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
ชุดท่ี 1 30 10 224 7.47 0.62 74.67 
ชุดท่ี 2 30 10 233 7.77 0.56 77.67 
 ชุดที่ 3 30 10 234 7.80 0.61 78.00 
ชุดท่ี 4 30 10 241 8.03 0.55 80.33 
ชุดท่ี 5 30 10 241 8.03 0.49 80.33 
 ชุดท่ี 6 30 10 246 8.20 0.55 82.00 
ชุดท่ี 7 30 10 246 8.20 0.55 82.00 
ชุดท่ี 8 30 10 256 8.53 0.73 85.33 
ชุดท่ี 9 30 10 258 8.60 0.56 86.00 
รวม 30 90 2179 72.63 5.22 80.70 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ  80.70 
  จากตารางท่ี 1 พบวานักเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ียจากการทําชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ท้ัง 9 ชุด มีคาเฉล่ีย 72.63 จากคะแนน
เต็ม 90 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.70 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  เทากับ 80.70 
ตารางท่ี 2   คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม 
สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

 
จํานวนนักเรียน 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนที่ได 
2

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
30 30 742 24.73 3.769 82.44 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.44 
   
  จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการคิด
วิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ีย 24.73 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 
82.44  แสดงวาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.44 
ตารางท่ี 3  ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธของชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนท่ีได 
Χ  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 10 8.07 0.36 80.70 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 30 24.73 3.769 82.44 

 
  จากตารางท่ี 3 พบวา ผลรวมคะแนนแบบฝกทักษะ มีคาเฉล่ียเทากับ 8.07 คิดเปนรอยละ 80.70 แสดงวา 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 80.70 และ คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 24.73 คิดเปนรอยละ 82.44 แสดงวาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.44 ดังน้ันชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอน

 
ตารางท่ี 1  คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   ท้ัง 9 ชุด 

 
ชุดกิจกรรม 

 
N 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
1

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
ชุดท่ี 1 30 10 224 7.47 0.62 74.67 
ชุดท่ี 2 30 10 233 7.77 0.56 77.67 
 ชุดที่ 3 30 10 234 7.80 0.61 78.00 
ชุดท่ี 4 30 10 241 8.03 0.55 80.33 
ชุดท่ี 5 30 10 241 8.03 0.49 80.33 
 ชุดท่ี 6 30 10 246 8.20 0.55 82.00 
ชุดท่ี 7 30 10 246 8.20 0.55 82.00 
ชุดท่ี 8 30 10 256 8.53 0.73 85.33 
ชุดท่ี 9 30 10 258 8.60 0.56 86.00 
รวม 30 90 2179 72.63 5.22 80.70 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ  80.70 
  จากตารางท่ี 1 พบวานักเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ียจากการทําชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ท้ัง 9 ชุด มีคาเฉล่ีย 72.63 จากคะแนน
เต็ม 90 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.70 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  เทากับ 80.70 
ตารางท่ี 2   คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม 
สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

 
จํานวนนักเรียน 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนที่ได 
2

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
30 30 742 24.73 3.769 82.44 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.44 
   
  จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการคิด
วิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ีย 24.73 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 
82.44  แสดงวาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.44 
ตารางท่ี 3  ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธของชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนท่ีได 
Χ  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 10 8.07 0.36 80.70 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 30 24.73 3.769 82.44 

 
  จากตารางท่ี 3 พบวา ผลรวมคะแนนแบบฝกทักษะ มีคาเฉล่ียเทากับ 8.07 คิดเปนรอยละ 80.70 แสดงวา 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 80.70 และ คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 24.73 คิดเปนรอยละ 82.44 แสดงวาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.44 ดังน้ันชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอน

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนา

 ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 9 ชุด

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนรวมเฉลี่ยจาก 

การท�าชุดกิจกรรมเก้าค�าท่ีพ่อสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

วิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 9 ชุด มีค่าเฉลี่ย 72.63 จากคะแนนเต็ม 

90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.70 แสดงว่ามีประสิทธิภาพของ 

กระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.70

 
ตารางท่ี 1  คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   ท้ัง 9 ชุด 

 
ชุดกิจกรรม 

 
N 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนท่ีได 
1

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
ชุดท่ี 1 30 10 224 7.47 0.62 74.67 
ชุดท่ี 2 30 10 233 7.77 0.56 77.67 
 ชุดที่ 3 30 10 234 7.80 0.61 78.00 
ชุดท่ี 4 30 10 241 8.03 0.55 80.33 
ชุดท่ี 5 30 10 241 8.03 0.49 80.33 
 ชุดท่ี 6 30 10 246 8.20 0.55 82.00 
ชุดท่ี 7 30 10 246 8.20 0.55 82.00 
ชุดท่ี 8 30 10 256 8.53 0.73 85.33 
ชุดท่ี 9 30 10 258 8.60 0.56 86.00 
รวม 30 90 2179 72.63 5.22 80.70 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ  80.70 
  จากตารางท่ี 1 พบวานักเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ียจากการทําชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ท้ัง 9 ชุด มีคาเฉล่ีย 72.63 จากคะแนน
เต็ม 90 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.70 แสดงวามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  เทากับ 80.70 
ตารางท่ี 2   คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม 
สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

 
จํานวนนักเรียน 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนที่ได 
2

X∑  Χ  S.D. รอยละ 
30 30 742 24.73 3.769 82.44 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.44 
   
  จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการคิด
วิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ีย 24.73 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 
82.44  แสดงวาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.44 
ตารางท่ี 3  ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธของชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนท่ีได 
Χ  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 10 8.07 0.36 80.70 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 30 24.73 3.769 82.44 

 
  จากตารางท่ี 3 พบวา ผลรวมคะแนนแบบฝกทักษะ มีคาเฉล่ียเทากับ 8.07 คิดเปนรอยละ 80.70 แสดงวา 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 80.70 และ คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 24.73 คิดเปนรอยละ 82.44 แสดงวาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.44 ดังน้ันชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอน

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม 

เก้าค�าท่ีพ่อสอนมีคะแนนจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มค่ีาเฉล่ีย 24.73 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 82.44 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  

เท่ากับ 82.44

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลรวมคะแนนแบบฝึกทักษะ 

มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 8.07 คดิเป็นร้อยละ 80.70 แสดงว่า ประสทิธภิาพ

ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.70 และคะแนนจากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 24.73 คิดเป็น

ร้อยละ 82.44 แสดงว่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 82.44  

ดงันัน้ชดุกจิกรรมเก้าค�าทีพ่่อสอนเพือ่พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

ตารางที่	3	ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนา

 ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 80.70/82.44

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อ 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา  จรดล  
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40   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม 

เก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  

KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ร้อยละ 45.33  

ค่าเฉลี่ย 13.60 ค่า S.D. เท่ากับ 2.02 ส่วนคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนหลังเรียน ร้อยละ 82.44 ค่าเฉลี่ย 24.73 ค่า S.D.  

ตารางที่	4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนา

 ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 
80.70/82.44 
  ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเกาคําที่พอสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 3   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 45.33 13.60 3.379  

17.983 
 

0.001* หลังเรียน 30 82.44 24.73 3.769 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุด .05 
 
  จากตารางท่ี 4 พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค 
KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน รอยละ  45.33 
คาเฉล่ีย 13.60  คา S.D. เทากับ 2.02 สวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน รอยละ  82.44  คาเฉล่ีย 24.73 คา S.D. 
เทากับ 3.769 สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
.05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนดวยดวยชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนคิ KWL Plus กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 
 
ตารางที่ 5   การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนดวยดวยชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ทักษะการอานคิดวิเคราะห คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 42.55 12.77 3.588  

19.276 
 

0.000* หลังเรียน 30 74.88 22.47 4.369 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุด .05 
 
  จากตารางท่ี 5 พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค 
KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีคะแนนผลทักษะการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียน รอยละ 42.55คาเฉล่ีย 12.77 คา S.D. เทากับ 3.588 สวนคะแนนผลทักษะการ
คิดวิเคราะห รอยละ 74.88 คาเฉล่ีย 22.47คา S.D. เทากับ 4.369 สรุปไดวานักเรียนมีผลทักษะการคิดวิเคราะห กอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
  จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 3  อภิปรายผลได ดังน้ี 

1. การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค  

เท่ากบั 3.769 สรปุไดว่้า นกัเรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน 

และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 

โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อน 

และหลังเรยีนด้วยด้วยชุดกจิกรรมเก้าค�าทีพ่่อสอนเพือ่พฒันาทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่	5	การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนา

 ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 
80.70/82.44 
  ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเกาคําที่พอสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 3   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 45.33 13.60 3.379  

17.983 
 

0.001* หลังเรียน 30 82.44 24.73 3.769 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุด .05 
 
  จากตารางท่ี 4 พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค 
KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน รอยละ  45.33 
คาเฉล่ีย 13.60  คา S.D. เทากับ 2.02 สวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน รอยละ  82.44  คาเฉล่ีย 24.73 คา S.D. 
เทากับ 3.769 สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
.05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนดวยดวยชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนคิ KWL Plus กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 
 
ตารางที่ 5   การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนดวยดวยชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ทักษะการอานคิดวิเคราะห คะแนนเตม็ รอยละ Χ  S.D. t p 
กอนเรียน 30 42.55 12.77 3.588  

19.276 
 

0.000* หลังเรียน 30 74.88 22.47 4.369 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุด .05 
 
  จากตารางท่ี 5 พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค 
KWL Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีคะแนนผลทักษะการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียน รอยละ 42.55คาเฉล่ีย 12.77 คา S.D. เทากับ 3.588 สวนคะแนนผลทักษะการ
คิดวิเคราะห รอยละ 74.88 คาเฉล่ีย 22.47คา S.D. เทากับ 4.369 สรุปไดวานักเรียนมีผลทักษะการคิดวิเคราะห กอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
  จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค KWL Plus 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 3  อภิปรายผลได ดังน้ี 

1. การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกาคําท่ีพอสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยเทคนิค  

 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม 

เก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  

KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

มีคะแนนผลทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียน ร้อยละ 42.55 ค่าเฉลี่ย 12.77  

ค่า S.D. เท่ากับ 3.588 ส่วนคะแนนผลทักษะการคิดวิเคราะห์  

ร้อยละ 74.88 ค่าเฉลี่ย 22.47 ค่า S.D. เท่ากับ 4.369 สรุปได้ว่า 

นักเรียนมีผลทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 โดยนักเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

สรุปและอภิปรายผล
 จากการวจิยัเรือ่งการพฒันาชุดกิจกรรมเก้าค�าทีพ่่อสอน 

เพือ่พฒันาทักษะการคดิวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ KWL Plus กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อภิปรายผลได้ ดังนี้

 1. การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเก้าค�า 

ที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 

ชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอน ที่ผู ้ วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 

80.70/82.44 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน หมายความว่า ชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อ 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ช่วยให้นกัเรยีนได้คะแนน 

เฉลี่ยจากการท�าแบบฝึกทักษะเก้าค�าที่พ่อสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  

ทัง้ 9 เล่ม คดิเป็นร้อยละ 80.70 และได้คะแนนเฉลีย่จากแบบทดสอบ 

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถม 

ศกึษาปีที ่3 หลงัเรยีนเท่ากบั 82.44 จงึท�าให้การเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอน

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด ้วยเทคนิค KWL Plus  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น 

มีการวางแผน การล�าดับเนื้อหา การใช้ภาษาและสร้างกระบวน 

การอ่านที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

อิสระ ชอนบุรี (2553) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และมะลิสา 

โม้งประณีต (2555) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะเพ่ือส่งเสริมการคิด 

ปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา  จรดล  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับ 

งานวจิยัของอสิระ ชอนบรุ ี(2553) และ มะลสิา  โม้งประณตี (2555)  

ทีพ่บว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุกจิกรรมท�าให้ผลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น โดยมีมูลเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่า

  2.1 ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอน 

เพือ่พฒันาทักษะการคดิวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ KWL Plus กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผ่านการศึกษา 

หลักการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม  

ผ่านกระบวนการคดิวเิคราะห์หลกัสตูรวิเคราะห์เนือ้หาและพจิารณา 

กลุ่มผู้เรียนแล้ว จึงก�าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสื่อที่ผู้วิจัย 

สร้างขึ้น เช่น นิทาน และแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้ค�า 

ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย แบบฝึกจากง่ายไปหายากและสาระความรู ้

สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เนื้อหาของนิทาน และแบบฝึก 

เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของนกัเรยีนจงึท�าให้นกัเรยีน

สนใจฝึกปฏิบัติและปฏิบัติได้อย่างดี

  2.2 ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบ KWL Plus  

ซึง่เป็นการสอนทีเ่น้นทกัษะกระบวนการอ่าน ทีเ่ป็นขัน้ตอน โดยน�า 

ความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

อย่างมีความหมาย เน้นการท�างานเป็นกลุ่ม ท�าให้นักเรียนทุกคน 

มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ได้ฝึกความคิดอย่างอิสระ 

ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มที่ประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูง กลาง และต�่า ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและเป็นการ 

ทบทวนความรู้เดิมของตัวเอง การฝึกฝนซ�้า ๆ มีการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ที่ได้จากการอภิปรายเพ่ือระดมความคิดน�าเสนอผลงานให้ 

เพื่อน ๆ ในห้องเรียน ในแต่ละขั้นตอนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ 

ในการแสดงตามความสามารถ และมคีวามสขุกบัการเรยีน เป็นกจิกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ 

ของ John Dewey (1969) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน

ต้องเน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั เรยีนรูโ้ดยการกระท�าและฝึกปฏบัิตจิรงิ

 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของ 

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิด 

วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ  

.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 แสดงว่า ชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า 

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี ้

อาจเนื่องมาจากเหตุผล ดังต่อไปนี้

  1.1 ในการพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อ 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี 

เอกสารหลักสูตรงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมและ 

ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน

  1.2 นิทานเก้าค�าที่พ่อสอนมีเนื้อหาสนุก เร้าความ 

สนใจของนักเรียน ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

ภาพสวยงามและชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหา การสอนโดยใช้นิทาน 

ท�าให้นกัเรยีนมคีวามสนใจในการอ่าน เกดิจินตนาการ ความเพลดิเพลนิ  

และได้รับความรูใ้นหลายด้าน เช่น การสรปุใจความส�าคญั วิเคราะห์ 

เหตุการณ์ และลักษณะของตัวละคร ข้อคิดในนิทาน ได้รับการ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงมณี  

จนัทร์สว่าง (2554) ได้พฒันาความสามารถในการอ่าน  คดิวเิคราะห์  

และเขยีนภาษาไทย  โดยใช้หนงัสอืนทิาน ส�าหรบันกัเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดรุณศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  1.3 กิจกรรมท่ีน�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู ้เป็น 

กิจกรรมที่เร้าความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่าน 

อย่างกระตือรือร้น มีเป้าหมายที่ชัดเจน จากกระบวนการ 5 ขั้นตอน  

ของเทคนิค KWL Plus ด้วยการฝึกตั้งค�าถาม ตลอดจนการใช้ 

ความคิดจากเรื่องที่อ่านเป็นส�าคัญด้วยการใช้แผนผังความคิด และ 

เขียนสรุปใจความจากเรื่องท่ีอ่าน เป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนทุกคน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับวัชระ  เล่าเรียนดี (2552 :  

126) กล่าวถึงเป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ไว้ว่า เพื่อส่งเสริม 

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้นเป็นการอ่าน 

ที่ฝึกการถามค�าถามตนเองและการใช้ความคิดในเรื่องท่ีอ่านเป็น 

ส�าคัญ จัดการกับสาระความรู้ขึ้นใหม่ ตามความเข้าใจของตนเอง  

โดยการใช้แผนผังความคิดและเขียนสรุปเรื่องที่อ่านจากแผนผังนั้น

  1.4 ค�าสั่งและค�าชี้แจงในแบบฝึกทักษะมีความ

ชดัเจนอ่านเข้าใจง่าย เรยีงล�าดบัจากง่ายไปหายาก และมคี�าแนะน�า 

ในการใช้ช่วยให้ปฏิบัติกิจกรรมได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับประภาพร 

ถิ่นอ่อง (2553 : 33) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องมี 

จุดหมายที่แน่นอนจะท�าการฝึกทักษะด้านใด ควรใช้ภาษาง่าย ๆ  

และมีความน่าสนใจ เรียงล�าดับจากง่ายไปหายากให้เหมาะสมกับ 

วัยและความสามารถของผู ้เรียน มีเน้ือหาตรง จัดกิจกรรมให้ 

หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน

ปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา  จรดล  
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  3.1 ผู ้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอน 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ด ้วยเทคนิค KWL Plus 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยอาศัย 

หลกัการใช้สิง่เร้าเพือ่ให้เกดิการตอบสนองมีการเสรมิแรงในขณะเรยีน  

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมแรงของ Thorndike (1993  

อ้างองิใน ทศินา  แขมมณ,ี 2559) ทีก่ล่าวว่า การเสรมิแรง จะช่วยให้ 

เกดิความกระหายใคร่รูเ้กดิความพอใจ และน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ และ 

การน�าเสนอเนื้อหาจะเรียงล�าดับจากง่ายไปยาก จึงสามารถพัฒนา 

ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี สังเกตได้จากผลทักษะการคิด 

วิเคราะห์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมเก้าค�าท่ีพ่อสอนเพื่อ 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 สูงกว่าก่อนใช้ชุดกจิกรรม 

เก้าค�าที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 

KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  3.2 มีรูปแบบที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมีภาพประกอบ 

เน้ือหา และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีมีความหลากหลาย   

เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในการหา 

ค�าส�าคญัจากนทิานทีอ่่าน ช่วยกนัตัง้ค�าถามและหาค�าตอบ นกัเรยีน 

มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการอ่านนิทาน  

เก้าค�าที่พ่อสอนทั้ง 9 เรื่อง จึงท�าให้นักเรียนมีความพึงพอใจ  

และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี แบบฝึก 

มีกระบวนการและพัฒนาสื่อที่เป็นระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

พนิดา พนมวัน (2553) ได้ท�าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม 

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความโดยใช้เทคนิค 

KUL Plus ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม 

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเขียน สรุปความโดยใช้เทคนิค  

KUL Plus พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสรุปความ 

ของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 สรปุได้ว่า ชดุกจิกรรมเก้าค�าทีพ่่อสอน เพือ่พฒันาทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด สามารถน�าไปใช้เป็นสือ่และนวตักรรมประกอบ 

การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าชุดกิจกรรมเก้าค�าที่พ่อสอน 

เพือ่พฒันาทักษะการคดิวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ KWL Plus กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้

  1.1 ในการน�าชดุกจิกรรมเก้าค�าทีพ่่อสอนเพือ่พฒันา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ไปใช้ ครผููส้อนต้องศกึษาแผนการ 

จัดการเรียนรู้ที่ก�ากับแต่ละชุดให้เข้าใจรายละเอียดข้ันตอนก่อน 

ปฏิบัติ อาจปรับเปล่ียนหรือยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับนักเรียนของ 

ตนเองได้

  1.2 ในการฝึกแต่ละชดุเมือ่ตรวจผลงานของนกัเรยีน 

ถ้าพบว่านักเรียนคนใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ ครูผู้สอนควร 

อธิบายหรือให้ค�าแนะน�ารายบุคคล และให้นักเรียนแก้ไขจนกว่า 

นักเรียนคนนั้น ๆ จะเข้าใจจึงจะท�าให้นักเรียนเข้าใจวิธีการคิด

วิเคราะห์ได้

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้

ส่ือหรือนวัตกรรมอื่น ๆ เช่น การใช้หนังสือการ์ตูน บทร้อยกรอง 

เกม สื่อหรือนวัตกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย เพือ่จะได้มนีวตักรรมส�าหรบัพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 

มากยิ่งขึ้น

  2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ 

โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และ 

ตระหนักถึงความส�าคัญ และเกิดความภูมิใจในแหล่งเรียนรู้และ 

ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตน

ปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา  จรดล  
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษา 

กลุ่มวิชางานเสริมสวย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ 

ทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาก่อนและหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษากลุ่มวิชางาน 

เสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 30 คน 

ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ 

องค์ประกอบหลักสูตร 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบวัดทักษะการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่

ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1) หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย มีค่าเฉลี่ยของการ

ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของหลักสูตร เท่ากับ 4.67 

 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษา

กลุ่มวิชางานเสริมสวย พบว่า หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3) ทกัษะการปฏบิตัขิองนกัศกึษาทีใ่ช้หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ เรือ่ง ศลิปะการแต่งหน้าเพือ่อาชพี ส�าหรบันกัศกึษากลุม่วชิา

งานเสริมสวย พบว่า ทักษะการปฏิบัติหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ	:	หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น, การแต่งหน้า, กลุ่มวิชางานเสริมสวย
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Abstract
 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 

Keywords	: short training course, makeup, beauty career 
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บทน�า
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 กล่าวว่า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และ 

สร้างชาต ิเป็นกลไกหลกัในการพฒันาก�าลงัคนให้มคุีณภาพ สามารถ 

ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแส 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก 

การศึกษามีบทบาทส�าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ 

เพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและ 

สังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจึงให้ความส�าคัญและ 

ทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน 

ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคม 

ของประเทศ ภมูภิาค และของโลก ควบคู่กบัการธ�ารงรักษาอตัลกัษณ์ 

ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการ 

จัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย 

ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดงานและการพฒันาประเทศ ภายใต้แรงกดดัน 

ภายนอกจากกระแสโลกาภวิตัน์ และแรงกดดนัภายในประเทศทีเ่ป็น 

ปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถ 

ก้าวข้ามกบัดกัประเทศทีมี่รายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศทีพั่ฒนาแล้ว  

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ 

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบ 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ส�านักงานเลขาธิการสภา 

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1)

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัด 

การศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจัด 

การศึกษาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาคน 

ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  

รวมทัง้เป็นการยกระดบัการศกึษาวชิาชีพให้สงูข้ึนเพือ่ให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน�าความรู้ในทางทฤษฎี 

อนัเป็นสากลและภมูปัิญญาไทยมาพฒันาผูร้บัการศกึษาให้มคีวามรู้ 

ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน�าไป 

ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  

(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551 : 3)

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงจ�าเป็นต้อง 

ก�าหนดแผนปฏิรูปเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

ทนัต่อการเปลีย่นแปลงในทกุ ๆ  ด้าน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  

เพื่อสนองตอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา คือ ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 

และสงัคมไทย ในมาตรา 20 ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  

ระบวุ่า การอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชีพให้จดัในสถานศึกษา 

ของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือ 

ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (พระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พุทธศักราช 2545 (2545 : 12)

 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นวิทยาลัยในสังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับวิชาชีพระยะสั้น  

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ปัญหาความยากจน จึงมีการตั้ง 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นจ�านวนมากเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง 

อาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้ให ้

ความส�าคัญส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เสมอ  

เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและตรงตามความต้องการของชุมชนและ 

ตลาดแรงงาน จึงท�าให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้รับความนิยมความสนใจจาก 

ชุมชนเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะประเภท 

วิชาคหกรรม 4 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  

2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ทั่วไป และ 4) สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น, 2558) 

 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและ 

ตรงตามความต้องการของสังคม มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง  

ที่จะสามารถท�าให้ผู ้เข้ารับการอบรมเกิดความรู ้ ความเข้าใจ 

เกิดความช�านาญ และเกิดเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

จนกระทั่งท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพ และยังช่วยเสริมสร้างพฤติกรรม การกระท�า 

และการแสดงออกในทางที่ดี มีการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้นักศึกษา 

เกิดการช่วยแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของคนในสังคมให้เห็น 

แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สามารถพัฒนาคนให้เกิด 

ปัญญา คิดท�าในส่ิงที่ถูกต้องดีงาม เพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมอย่างสงบสุข ดงัที ่ชชูยั สมิทธไิกร (2554: 7) ได้ให้ความหมาย 

ของการฝึกอบรม (training) ว่าหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหรือ 

เพิ่มความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability)  

รวมทั้ง ความตระหนักรู ้และแรงจูงใจของบุคลากรในองค์กร  

อันจะส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้มีเจตคติ (attitude) ต่อองค์กร  

และผลการปฏิบัติงานสูงขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับวรวรรธน์  

ศรียาภัย (2554: 11) ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่าหมายถึง 

กระบวนการหนึ่ง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  

วราภรณ์ โอภาโส, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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ความสามารถในการท�างาน และประสบการณ์แก่บคุลากร โดยอาจจดั 

อบรมเองหรอืให้บคุลากรไปอบรมทีอ่งค์กรอืน่จดั นอกจากบคุลากร 

จะเพิ่มสมรรถภาพในการท�างานแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ทัศนคติและพฤติกรรมให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ขององค์กร  

ประโยชน์สูงสุดของการอบรมก็คอืการทีผู่้รบัการฝึกอบรม น�าสาระ 

ที่ได้มาใช้ในการท�างาน น�าพาองค์กรไปแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ  

การด�าเนินงานเจริญก้าวหน้า

 ปัจจุบันการแต่งหน้ามีความส�าคัญและมีบทบาท 

ในชวีติประจ�าวันของเราเป็นอย่างมาก ซึง่จะเห็นได้จากอุตสาหกรรม 

เครือ่งส�าอางความงาม และธรุกจิทางด้านความบนัเทงิทีม่คีวามนิยม 

อย่างแพร่หลาย ศิลปะการแต่งหน้ามีผลต่อการสะท้อนกลับ 

ด้านบุคลิกภาพ สร้างความโดดเด่น เสริมสร้างบุคลิกให้ดูดีขึ้น  

สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง และท�าให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น  

ในยุคทีก่ารศลัยกรรมได้เข้ามามบีทบาทกับวถิชีีวติประจ�าวันอย่างมาก  

ไม่ว่าจะเป็นการท�าศัลยกรรมจมูก เสริมคาง ตาสองชั้น ปากกระจับ  

หน้าเรียว เปลี่ยนสีผิวเข้มให้เป็นผิวขาว จะเห็นได้ว่ามีผู้คนมากมาย 

เลือกท�าศัลยกรรม เหตุผลที่นิยมท�าศัลยกรรมกันมากมายขนาดน้ี 

เกดิจากหลายเหตผุลด้วยกนั หนึง่ในเหตุผลของการคดิท�าศัลยกรรม 

ก็คือ รู้สึกว่าการแต่งหน้าเป็นเรื่องยาก แต่งไม่เป็น แต่งอย่างไร 

ก็ไม่สวย ไม่รู้เทคนิคการแก้ไขรูปหน้า จึงเลือกท่ีจะท�าศัลยกรรม  

ทั้งที่การศัลยกรรมมีความเสี่ยงสูงมากบางคนท�าแล้วสวยบางคน 

ท�ามาแล้วดูแย่กว่าเดิมต้องแก้ไขหลายครั้งมากดังที่เห็นเป็นข่าว  

และมีค่าใช้จ่ายในการท�าศัลยกรรมสูงมาก อย่างไรก็ตามการท�า 

ศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะ 

อาจเกิดผลร้ายมากกว่าผลดี การแต่งหน้าน้ันเป็นศาสตร์ทางด้าน 

ความงามแขนงหนึ่ง ท่ีมีการสร้างสรรค์อย่างลงตัวระหว่างศาสตร ์

และศิลปะ การประยุกต์หลักศิลปะ เช่น แสงเงา หลักทฤษฎีสี 

รูปทรง เส้น และรูปทรงตามลักษณะกายวิภาคของโครงสร้าง 

ใบหน้ามนุษย์ รวมท้ังการแต่งหน้าตามสมัยนิยมท่ีถูกต้องอย่าง 

สร้างสรรค์  

 จากความเป็นมาและความส�าคญัดงักล่าวข้างต้น ผูวิ้จยั 

จงึได้ตระหนักถงึความส�าคญัในการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมระยะส้ัน  

เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน 

เสริมสวย โดยโครงสร้างของหลักสูตรได้ปรับให้สามารถใช้ได้กับ 

นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เทคนิคการแต่งหน้าจากต�ารา 

ต่าง ๆ มาประยุกต์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้ท�าวิจัย  

น�ามาปรับใช้เพ่ือให้นักศึกษาน้ันสามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง  

สามารถพัฒนาการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดียิ่งขึ้น 

ที่ผ่านมาการพัฒนารูปแบบและขั้นตอนยังไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจ 

ที่พัฒนาหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนน้ัน เห็นล�าดับข้ันตอนได้อย่าง 

ชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

โดยน�าหลักสูตรที่ 16 แต่งหน้า Basic จ�านวน 30 ชั่วโมง ของกลุ่ม 

วิชางานเสริมสวย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ประเภทวิชา 

คหกรรม มาพัฒนาเพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย เข้าใจง่าย มีขั้นตอน 

และกระบวนการที่ชัดเจน โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “ศิลปะการแต่งหน้า 

เพื่ออาชีพ” เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน สามารถน�าความรู ้

ไปพัฒนาตนเอง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเอง 

และครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน

เสริมสวย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะ

การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ

หลงัใช้หลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ เรือ่ง ศลิปะการแต่งหน้าเพ่ืออาชีพ 

ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย 

 3. เพ่ือเปรยีบเทยีบทกัษะการปฏิบติัของนกัศกึษาก่อน

และหลงัใช้หลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ เรือ่ง ศลิปะการแต่งหน้าเพือ่

อาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 

2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างระยะที่ 1 การส�ารวจและ

พัฒนาหลักสูตร และระยะที่ 2 การน�าหลักสูตรไปใช้และผลการ

ประเมินหลักสูตร มีดังนี้

	 	 ระยะที่	1	การส�ารวจและพัฒนาหลักสูตร	

  1. ประชากรทีใ่ช้ในการส�ารวจและพฒันาหลกัสตูร 

ได้แก่

   1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 7 คน

   1.2 ตัวแทนสถานประกอบการ จ�านวน 5 คน

   1.3 นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  

2562 ภาคตะวันออก ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  

จ�านวน 101 คน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จ�านวน 60 คน  วิทยาลัย 

สารพัดช่างระยอง จ�านวน 90 คน วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  

จ�านวน 120 คน วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ�านวน 70 คน  

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จ�านวน 40 คน วิทยาลัยสารพัดช่าง

ปราจีนบุรี จ�านวน 40 คน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ�านวน 

15 คน รวม 8 วิทยาลัย จ�านวนนักศึกษา 536 คน

วราภรณ์ โอภาโส, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส�ารวจและพัฒนาหลักสูตร 

ได้แก่ ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 7 คน ตวัแทนสถานประกอบการ จ�านวน 

5 คน และนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่าง

จันทบุรี จ�านวน 20 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)

	 	 ระยะที	่2	การน�าหลกัสตูรไปใช้และผลการประเมิน

หลักสูตร

  1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออก ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง

สมุทรปราการ จ�านวน 101 คน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จ�านวน  

60 คน วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จ�านวน 90 คน วิทยาลัย 

สารพดัช่างฉะเชงิเทรา จ�านวน 120 คน วทิยาลยัสารพดัช่างจนัทบรุี 

จ�านวน  70  คน วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จ�านวน 40 คน วิทยาลัย 

สารพัดช่างปราจีนบุรี จ�านวน 40 คน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

จ�านวน 15 คน รวม 8 วิทยาลัย จ�านวนนักศึกษา 536 คน

  2. กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษากลุ ่มวิชางาน 

เสริมสวย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ในสังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�านวน 30 คน โดยใช ้

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ระยะ ได้แก่ 

 ระยะที่ 1 

  - แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง

ขององค์ประกอบหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่ง

หน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย

 ระยะที่ 2 

  - หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแต่ง

หน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย

  - แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  - แบบวัดทักษะการปฏิบัติ

ผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  

เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน 

เสริมสวย และได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้แบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพความเหมาะสมและ 

สอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะ 

การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย 

ตามเกณฑ์ ดังนี้

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของหลักสูตรของฝึกอบรมระยะสั้น

 เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย

  2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะส้ัน ในภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 30 คน โดยใช
การเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ระยะ ไดแก  
 ระยะท่ี 1  
  แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตร ฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการ
แตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย 
  ระยะท่ี 2  
   หลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสรมิสวย 
   แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
   แบบวัดทักษะการปฏิบัต ิ
 
ผลการวิจัย 
 
      ในการวิจยัครัง้นี้ผูวิจัยไดนําหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชา
งานเสริมสวย และไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวแบงออกเปน 3 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพความเหมาะสมและสอดคลองขององคประกอบหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะ
การแตงหนาเพ่ืออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย ตามเกณฑ ดงันี ้
ตารางท่ี 1  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของหลักสูตรของฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพ่ือ
อาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย 

จากตาราง 1 พบวา ความเหมาะสมและสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตร เพื่อรับรองคณุภาพของหลักสูตร
ฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย มีความสอดคลองทุกขอ และ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรท้ังฉบับ คาเฉล่ียเทากับ 4.67 

  ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง 
ศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย  

ขอ รายการประเมิน  SD แปลผล 

1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 4.86 0.13 มีความสอดคลอง 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 4.57 0.24 มีความสอดคลอง 
3. เน้ือหาสาระของหลักสูตร 4.57 0.25 มีความสอดคลอง 
4. โครงสรางของหลักสูตร 4.52 0.38 มีความสอดคลอง 
5. กิจกรรมการฝกอบรม 4.68 0.12 มีความสอดคลอง 
6. ส่ือ/วัสดุ ประกอบการฝกอบรม 5.00 0.00 มีความสอดคลอง 
7. การวัดผลประเมินผล 4.57 0.16 มีความสอดคลอง 
 โดยรวม  7  ดาน 4.67 0.12 มีความสอดคลอง 

ประสิทธิภาพของหลักสูตร  เทากับ  4.67 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความเหมาะสมและสอดคล้อง 

ขององค์ประกอบของหลักสูตร เพื่อรับรองคุณภาพของหลักสูตร 

ฝึกอบรมระยะสั้น เร่ือง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับ 

นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย มีความสอดคล้องทุกข้อ และ 

ประสิทธิภาพของหลักสูตรทั้งฉบับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง  

ศลิปะการแต่งหน้าเพือ่อาชพี ส�าหรบันกัศกึษากลุม่วชิางานเสรมิสวย 

วราภรณ์ โอภาโส, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว

1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 4.86 0.13 มีความสอดคล้อง
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.57 0.24 มีความสอดคล้อง
3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร 4.57 0.25 มีความสอดคล้อง
4. โครงสร้างของหลักสูตร 4.52 0.38 มีความสอดคล้อง
5. กิจกรรมการฝึกอบรม 4.68 0.12 มีความสอดคล้อง
6. สื่อ/วัสดุ ประกอบการฝึกอบรม 5.00 0.00 มีความสอดคล้อง
7. การวัดผลประเมินผล 4.57 0.16 มีความสอดคล้อง
              โดยรวม  7  ด้าน 4.67 0.12 มีความสอดคล้อง
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 จากตารางที ่ 2  พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเกีย่วกบั 

ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ของนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ร้อยละ 45.67 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  

13.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.22 ส่วนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน ร้อยละ 85.33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.60   

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.71 สรุปได้ว่านักศึกษา 

ตารางที่	2	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

 เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการ
แตงหนาเพ่ืออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย      

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 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 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง  2  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ียวกับศิลปะการแตงหนาเพ่ืออาชีพ  ของนักศึกษากลุมวิชางาน
เสริมสวย  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน รอยละ 45.67 มีคาเฉล่ียเทากับ 13.87  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  
2.22  สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน รอยละ 85.33 มีคาเฉล่ียเทากับ  25.60  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  
1.71  สรุปไดวานักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลทักษะการปฏิบัติกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการ
แตงหนาเพ่ืออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย 
 
ตาราง  3  การเปรียบเทียบผลทักษะการปฏิบัติกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการ
แตงหนาเพ่ืออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย   
 

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 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง  3  พบวาผลการประเมินทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับศิลปะการแตงหนาเพ่ืออาชีพ  ของนักศึกษากลุม
วิชางานเสริมสวย มีผลทักษะการปฏิบัติกอนการใชหลักสูตร รอยละ 50.44 มีคาเฉล่ียเทากับ  15.13  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  1.53  สวนผลทักษะการปฏิบัติหลังใชหลักสูตร รอยละ 90.33 มีคาเฉล่ียเทากับ  27.10  และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ  2.20  สรุปไดวานักศึกษามีผลทักษะการปฏิบัติ หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุม
วิชางานเสริมสวย ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริม
สวย ท่ีสรางขึ้นไดหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 ซึ่งอยูในระดับ
เหมาะสมมาก โดยผูวิจัยไดสรางหลักสูตรฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู เปนไปตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาทุกประการ อีกท้ังหลักสูตรฝกอบรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นนั้นผานขั้นตอนอยางมีระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม โดยเริ่ม
จากการวิเคราะหหลักสูตรและการศึกษาจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวกับการแตงหนา โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของนัก
การศกึษาหลายทาน ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ จากน้ัน
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค มีความหลากหลายและตอบสนองความสนใจของผูเรียน       
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทาบา (Taba, 1962 : 10) กลาวไววา ทุกหลักสูตรไมวาจะเปนการออกแบบในลักษณะใด ๆ ก็ตาม 
จะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ เกี่ยวกับองคประกอบหลักของหลักสูตร ซึ่งความตอเนื่องและสอดคลองกันอยู 4 สวน

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการ
แตงหนาเพ่ืออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย      

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 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 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง  2  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ียวกับศิลปะการแตงหนาเพ่ืออาชีพ  ของนักศึกษากลุมวิชางาน
เสริมสวย  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน รอยละ 45.67 มีคาเฉล่ียเทากับ 13.87  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  
2.22  สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน รอยละ 85.33 มีคาเฉล่ียเทากับ  25.60  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  
1.71  สรุปไดวานักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลทักษะการปฏิบัติกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการ
แตงหนาเพ่ืออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย 
 
ตาราง  3  การเปรียบเทียบผลทักษะการปฏิบัติกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการ
แตงหนาเพ่ืออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริมสวย   
 

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 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง  3  พบวาผลการประเมินทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับศิลปะการแตงหนาเพ่ืออาชีพ  ของนักศึกษากลุม
วิชางานเสริมสวย มีผลทักษะการปฏิบัติกอนการใชหลักสูตร รอยละ 50.44 มีคาเฉล่ียเทากับ  15.13  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  1.53  สวนผลทักษะการปฏิบัติหลังใชหลักสูตร รอยละ 90.33 มีคาเฉล่ียเทากับ  27.10  และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ  2.20  สรุปไดวานักศึกษามีผลทักษะการปฏิบัติ หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุม
วิชางานเสริมสวย ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน เรื่อง ศิลปะการแตงหนาเพื่ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุมวิชางานเสริม
สวย ท่ีสรางขึ้นไดหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 ซึ่งอยูในระดับ
เหมาะสมมาก โดยผูวิจัยไดสรางหลักสูตรฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู เปนไปตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาทุกประการ อีกท้ังหลักสูตรฝกอบรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นนั้นผานขั้นตอนอยางมีระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม โดยเริ่ม
จากการวิเคราะหหลักสูตรและการศึกษาจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวกับการแตงหนา โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของนัก
การศกึษาหลายทาน ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ จากน้ัน
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค มีความหลากหลายและตอบสนองความสนใจของผูเรียน       
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทาบา (Taba, 1962 : 10) กลาวไววา ทุกหลักสูตรไมวาจะเปนการออกแบบในลักษณะใด ๆ ก็ตาม 
จะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ เกี่ยวกับองคประกอบหลักของหลักสูตร ซึ่งความตอเนื่องและสอดคลองกันอยู 4 สวน

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ตอนที ่3 การเปรยีบเทยีบผลทกัษะการปฏบิตัก่ิอนเรยีน 

และหลังเรยีนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรือ่ง ศิลปะการแต่ง 

หน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินทักษะการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ของนักศึกษากลุ่มวิชางาน 

เสริมสวย มีผลทักษะการปฏิบัติก่อนการใช้หลักสูตร ร้อยละ 50.44  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.53   

ส่วนผลทักษะการปฏิบัติหลังใช้หลักสูตร ร้อยละ 90.33 มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 27.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20 สรุปได้ว่า 

นักศึกษามีผลทักษะการปฏิบัติ หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน 

การฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผล
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  

เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน 

เสริมสวย ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังนี้

 1. ผลการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ เรือ่ง ศลิปะ 

การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย 

ที่สร้างขึ้นได้หลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ  

ของหลกัสตูร โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 4.67 ซึง่อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 

โดยผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตรฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให ้

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ทุกประการ อีกทั้งหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นนั้นผ่าน 

ขัน้ตอนอย่างมรีะบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยเริม่จากการวเิคราะห์ 

หลักสูตรและการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการแต่งหน้า  

ตารางที่	3 การเปรียบเทียบผลทักษะการปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

 เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย  

โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาหลายท่าน ศึกษา 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งภายในประเทศ 

และภายนอกประเทศ จากนัน้ก�าหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้ 

สอดคล้องกับจุดประสงค์ มีความหลากหลายและตอบสนอง 

ความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทาบา (Taba,  

1962 : 10) กล่าวไว้ว่า ทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ 

ในลักษณะใด ๆ ก็ตาม จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ  

เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของหลักสูตร ซึ่งความต่อเน่ืองและ 

สอดคล้องกันอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ จุดมุ่งหมายท่ัวไปและ 

จุดมุ่งหมายเฉพาะ การเลือกและสร้างเนื้อหาสาระ การจัดรูปแบบ 

และประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผล

 โดยได้ขยายความเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักไว้ ดังนี้  

 1. จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ เป็นส่วน 

ประกอบที่ มีความส�าคัญอย่างยิ่งเพราะจุดมุ ่งหมายจะเป ็น 

เครื่องชี้วัดถึงเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตรว่าต้องการ 

ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเช่นใด ซึ่งจุดมุ่งหมายท่ัวไปจะกล่าวไว ้

อย่างกว้าง ๆ  และค่อนข้างเป็นปรชัญาเน้นทีค่่านยิมมากกว่าการเน้น 

ทางด้านจิตวิทยาหรือด้านการเรียนการสอน ส่วนจุดมุ ่งหมาย 

เฉพาะจะเน้นที่การประยุกต์ใช้มากกว่า เป็นจุดมุ่งหมายที่กล่าวไว ้

ในส่วนที่เป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

ในหลักสูตรนั่นเอง 2. เนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ จะเป็น 

สื่อกลางที่จะพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้ก�าหนดไว้ 

วราภรณ์ โอภาโส, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

50   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

เนื้อหาสาระที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ 

หลักสูตร อาจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริงความรู ้

ธรรมดา ความคิดรวบยอดและหลักการ การแก้ปัญหาและ 

ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติและค่านิยม ทักษะทางกาย 3. กิจกรรม 

และรูปแบบการเรียนการสอน 4. การประเมินผลเป็นการเสนอแนะ 

แนวทางการด�าเนินการวัดและประเมินผลที่มีความสอดคล้องและ 

เหมาะสมกบัหลกัสตูรนัน้ ๆ  เปรยีบเสมอืนเป็นการก�าหนดเครือ่งมอื 

ในการควบคุมการใช้หลักสูตร และทาบา (Taba, 1962 : 454-455)  

ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 

ของผู้เรียนตามความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน โดย 

ก�าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1. วินิจฉัย 

ความต้องการ : ส�ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจ�าเป็น 

ต่าง ๆ ของสังคม และผู้เรียน 2. ก�าหนดจุดมุ่งหมาย : หลังจากได ้

วนิจิฉยัความต้องการของสงัคมและผูเ้รยีนแล้วจะก�าหนดจดุมุ่งหมาย 

ที่ต้องการให้ชัดเจน 3. คัดเลือกเนื้อหาสาระ : จุดมุ่งหมายที่ก�าหนด  

แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และ 

ส�าคัญต่อการเรยีนรู ้4. จดัเนือ้หาสาระ : เนือ้หาสาระท่ีเลอืกได้ ยงัต้อง

จดัโดยค�านึงถงึความต่อเนือ่ง และความยากง่ายของเนือ้หา วฒุภิาวะ 

ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 5. คัดเลือกประสบการณ์

เรยีนรู้ : ครผูู้สอนหรือผูท้ีเ่ก่ียวข้องจะต้องคดัเลอืกประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัด 

โดยค�านึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง 7. ก�าหนดสิ่งท่ีจะ 

ประเมินและวิธีการประเมินผล : ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร 

เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก�าหนดไว้หรือไม่ และ

ก�าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ท่ีใช้ 

แบบทดสอบวดัความรูเ้ร่ืองศลิปะการแต่งหน้าเพือ่อาชพี มผีลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมการฝึกอบรมเอื้อต่อ 

การเรียนรู้ ท�าให้นักศึกษาเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการท�า 

กจิกรรม รูปแบบของการจดักจิกรรมมลี�าดบัขัน้ตอนทีชั่ดเจนกระตุน้ 

ให้นกัศกึษาได้พัฒนาความคดิและความเข้าใจ และกิจกรรมส่วนใหญ่ 

เน้นทักษะการปฏิบัติ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการแลกเปล่ียน 

เรยีนรู ้ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามคดิสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ 

ผลงาน ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเข้าใจ และท�าให้เกดิทกัษะ 

ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของวันทนา 

เนาว์วัน (2548 : 47) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรม 

สรปุดงันี ้1. เพ่ือปรับปรุงระดบัความตะหนกัในตนเองของแต่ละบคุคล  

ความตระหนักรู้ในตนเอง คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองอันได้แก่  

การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

ในองค์กร การตระหนกัถงึความแตกต่างระหว่าง สิง่ทีต่นเองปฏบิตัจิรงิ  

และปรัชญาที่ยึดถือการเข้าใจถึงทัศนะที่ผู ้อื่นมีต่อตนเอง และ 

การเรยีนรูว่้าการกระท�าของตนมผีลกระทบต่อผูอ้ืน่อย่างไร เป็นต้น  

2. เพิ่มพูนทักษะการท�างานของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทักษะ 

ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านก็ได้ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต 

3. เพิ่มพูนแรงใจของบุคคล อันจะท�าให้การปฏิบัติงานเกิดผลดี  

แม้ว่าบุคคลหนึ่ง ๆ จะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

แต่หากขาดแรงจูงใจในการท�างานแล้ว บุคคลนั้นก็อาจ มิได้ใช ้

ความรู้ และความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และผลงานก็ย่อม 

จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจจึงมี 

ความส�าคัญอย่างยิ่ง

 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติ เรื่อง ศิลปะ 

การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการจดักิจกรรมการฝึกอบรมมรีปูแบบทีชั่ดเจน  

มส่ืีอการสอนจากเอกสารและเพาเวอร์พ้อย สาธติเป็นล�าดบัขัน้ตอน  

วิทยากรคอยดูแลอย่างใกล ้ชิดขณะที่นักศึกษาลงมือปฏิบัต ิ

หากนักศึกษาไม่เข ้าใจจะมีการสาธิตเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล  

นอกจากนักศึกษาลงมือปฏิบัติตามที่วิทยากรสาธิตจนเกิดทักษะ 

ความช�านาญแล้ว กจ็ะสามารถเกดิความคดิสร้างสรรค์ ความละเอยีด  

ความเรียบร้อย ความประณีตสวยงาม และสามารถส่งผลงานได้ทัน 

ตามระยะเวลาทีก่�าหนด ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของทศินา แขมมณี  

(2551 : 104-106) กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนที่เน้นด้านทักษะ 

ปฏิบัติมียุทธวิธี 3 ยุทธวิธี เพ่ือให้ผู้สอนได้เลือกใช้ให้เหมาะสม 

กับเงื่อนไขของสถานการณ์ต ่าง ๆ รวมทั้งได ้ล�าดับขั้นตอน 

ในการด�าเนนิการทีเ่หมาะสมกบัแต่ละยทุธวธิด้ีวย มรีายละเอียดดงันี้  

1. การสอนทฤษฎีก่อนสอนงานปฏิบัติ เป็นการสอนที่เหมาะสม 

ส�าหรับการสอนเน้ือหาของงานปฏิบัติที่มีลักษณะซับซ้อนหรือ 

เสี่ยงอันตราย และลักษณะของเนื้อหาสามารถแยกส่วนภาคทฤษฎ ี

และภาคปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการด�าเนินการที่มีขั้นตอน ดังนี้  

1) ขั้นน�า เป็นขั้นที่จะแนะน�าและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  

เห็นคุณค่าในงานน้ัน 2) ให้ความรู้ เป็นขั้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับงานที่จะท�า ซึ่งครูจะสามารถใช้การใด ๆ ก็ได้ แค่ควรเปิด 

โอกาสให้ผู ้เรียนได้ซักถาม จนกระทั่งผู ้เรียนเกิดความเข้าใจ  

3) ขัน้ให้ฝึกปฏบิตั ิเป็นขัน้ท่ีให้ผู้เรยีนลงมอืท�างาน ซึง่เริม่จากการให้ 

ผู้เรียนท�าตามหรือเลียนแบบ หรือให้ลองผิดลองถูกต่อไปจึงให ้

ลองท�าเอง โดยครูคอยสังเกตและให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะ  

จนกระทัง่ท�าได้อย่างถกูต้อง แล้วจงึให้ฝึกท�าหลาย ๆ  ครัง้ จนกระทัง่ 

ท�าได้ช�านาญ 4) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมิน 

ทักษะปฏิบั ติ  และลักษณะนิสัยในการท�างานของผู ้ เรียน  

5) ขั้นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นขั้นท่ีผู้สอน

วราภรณ์ โอภาโส, วิวัฒน์ เพชรศรี, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
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จะได้รู้ว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนน้ันมีความยั่งยืนหรือไม่ หากผู้เรียน 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างช�านาญ ผู้เรียนก็ควรจะจ�าสิ่งเรียนรู้ได้ด ี
และนาน 2. การสอนงานปฏิบัติ ก่อนสอนทฤษฎีเป็นวิธีการสอน
ที่เหมาะสม ส�าหรับเน้ือหางานปฏิบัติท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อน หรือ
เป็นงานปฏิบัติที่ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว เป็นงานที่มี 
อัตราการเสี่ยงอันตรายกับชีวิตน้อย ซึ่งมีการด�าเนินการที่มีขั้นตอน  
ดังนี้ 1) ขั้นน�า ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1 2) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติและ 
สังเกตการณ์ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน และมีการสังเกตการณ์  
ให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบัิติ มกีารสังเกตการณ์ปฏบิตั ิและจดบนัทกึข้อมลูไว้ 
3) ขัน้วเิคราะห์ การปฏบิตัแิละสงัเกตการณ์ร่วมกับวเิคราะห์พฤตกิรรม 
ในการปฏิบัติและการอภิปรายผลการวิเคราะห์ 4) ขั้นเสริมความรู้  
จากผลการวเิคราะห์และอภปิรายการปฏิบตั ิผูส้อนจะทราบว่า ควรเสรมิ 
ความรูอ้ะไรให้แก่ผูเ้รียน จงึจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีนในการปฏิบตัิ  
5) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใหม่ เมื่อรู้จุดบกพร่องและได้ความรู้เสริม 
ที่จะใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง  
6) ขัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัข้อ 1. 7) ขัน้ประเมนิ 
ผลความคงทนของการเรียนรู้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1. 3. การสอน 
ทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันเป็นการสอนท่ีเหมาะสมส�าหรับ 
บทเรยีนทีม่ลีกัษณะของเนือ้หาภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัทิีไ่ม่สามารถ 
แยกจากกันได้เด็ดขาด มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นน�า 2) ขั้นให้ความรู้  
ให้ปฏบิตั ิและให้ข้อมลูย้อนกลบัไปพร้อม ๆ  กนั 3) ขัน้ให้ปฏบิตังิาน 
ตามล�าพงั 4) ขัน้ประเมนิผลการเรียนรู ้5) ขัน้ประเมนิผลความคงทน 
ของการเรียนรู้งานปฏิบัติ
 สรุปได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะ 
การแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย  
ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพในระดบัเหมาะสมมาก สามารถน�า 
ไปใช้ในการเรยีนการสอน เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการแต่งหน้า 
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  
เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน 
เสริมสวย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
	 ข้อเสนอแนะในการน�าหลักสูตรไปใช้
 1. ครูควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม 
ระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษา 
กลุ่มวิชางานเสริมสวย ให้เข้าใจและจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน  
ให้ครบตามที่ระบุไว้ หรืออาจมีการจัดเตรียมให้เหมาะสม เพื่อให้ 
การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาด�าเนินไปอย่างมีล�าดับขั้นตอน  
และบรรลุวัตถุประสงค์
 2. ควรมกีารบนัทกึข้อบกพร่องของหลกัสตูร พฤตกิรรม 
ของนักศึกษาทุกคนโดยการสังเกตจากการทดลองกับนักศึกษา 
ไว้ด้วย เพื่อน�ามาปรับปรุงในการใช้ครั้งต่อไป

 3. ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง 
ในการพฒันาคณุภาพการศึกษา ควรส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารผลติ 
และใช้หลักสูตรมากขึ้น เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการจัดการเรียน 
การสอนให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูบ้รรลจุดุประสงค์ของหลกัสตูร และ 
กระตุ้นทักษะการปฏิบัติในทุกรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ ในเนือ้หา 
และรายวิชาอื่น ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดได้ศึกษาไว้ เพื่อจะได้มีหลักสูตร 
ฝึกอบรมระยะสั้นที่หลากหลายทุกรายวิชา
 2. ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  
เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ ส�าหรับนักศึกษากลุ่มวิชางาน 
เสรมิสวย ในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น การสอนแบบออนไลน์ หรอืเอกสาร 
ประกอบการสอนเป็นต้น เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ และช่วย 
ประหยัดเวลาในการสอนของครู
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บทคัดย่อ
 การวิจยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษารปูแบบการจดัการการท่องเทีย่วของแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจังหวดัระยอง และจนัทบรุี  

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเลือกพื้นที่ท�าการศึกษารายกรณี แบบเจาะจง ในพื้นที่ชุมชนบ้านทะเลน้อย ต�าบลทางเกวียน  

อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง และชุมชนบางสระเก้า ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี อาศัยการสัมภาษณ์เจาะลึก 

ผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญ 27 คน วิเคราะห์โดยอาศัยหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคู่บริบท

 ผลการวิจัยพบว่า บริบทของทั้งสองชุมชนตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น�้า มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลน ท�าการเกษตรและประมงพื้นบ้าน  

ลักษณะกึ่งเมืองก่ึงชนบท แม้ว่าชุมชนทะเลน้อยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่ไม่ห่างนัก แต่ยังคงไว้ซ่ึงความเป็นชุมชนท้องถิ่น ในการนี้  

รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของทั้งสองชุมชน มีลักษณะเป็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวิถีชุมชนท้องถิ่น โดยมี 

เงื่อนไขส�าคัญ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ทักษะและประสบการณ์เรียนรู้ของชุมชน การปรับตัว การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา รวมถึงการเพิ่มคุณค่าทรัพยากรทางธรรมชาติ  

และมรดกทางวัฒนธรรมของตน ในการอนุรักษ์และการจัดการท่องเที่ยว

ค�าส�าคัญ	: การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การจัดการการท่องเที่ยว

Abstract
 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

คมพล สุวรรณกูฏ, ณิชาภา เจริญรูป, กนกวรรณ เบญจาทิกุล
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บทน�า	
 จงัหวดัระยองและจงัหวัดจนัทบรุ ีเป็นแหล่งทีม่ศัีกยภาพ 

และโอกาสการพัฒนา มีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าด้าน 

เกษตรกรรม เป็นทีรู่จั้กในฐานะเมอืงแห่งผลไม้ดขีองภาคตะวนัออก  

เน่ืองจากสภาพพื้นที่มีความหลากหลาย เป็นที่ราบภูเขาเหมาะแก ่

การท�าสวนผลไม้ มีความเหมาะสม ของสภาพดินฟ้าอากาศที่ 

เอื้ออ�านวย และสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็มี 

อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป ด้วยมีพื้นที่ป่าชายเลนหนาแน่น  

เหมาะส�าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า กอปรกับแหล่งท่องเที่ยวที่ 

หลากหลายทั้งทางบกและทางทะเล จังหวัดระยองได้ชื่อว่าเป็น 

เมอืงท่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายท่ามกลางนกัท่องเทีย่ว  

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อกีทัง้ยงัมศีนูย์การประชมุ ศูนย์บรกิาร 

ธุรกิจทางการค้า การเงิน การลงทุน สถานบันเทิงและแหล่งซื้อขาย 

แลกเปลีย่นสนิค้า รวมทัง้สิง่อ�านวยความสะดวกทีค่รบครนั สามารถ 

รองรับนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม ส�าหรับจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่ง  

อัญมณีที่มีชื่อเสียง มีภูมิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้เก่ียวกับ 

อญัมณ ีมศีลิปวฒันธรรม ตลอดจนสถานทีส่�าคญัทางประวติัศาสตร์ 

จ�านวนมาก มชีายทะเลและท่าเทยีบเรือ สามารถพฒันาการท่องเทีย่ว 

เชิงนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี

 ทว่าท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  

ภาคอตุสาหกรรม เข้ามามบีทบาทและเป็นแหล่งรายได้หลกัทีส่�าคญั 

ของประเทศ ก่อให้เกดิการย้ายถิน่หมนุเวยีนคนเข้ามาในพืน้ทีอ่ยูเ่ป็น 

จ�านวนมาก ภาคเกษตรกรรม และการท่องเทีย่ว (คมพล สวุรรณกฏู, 

2555) ซึ่งถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของชาวระยองและจันทบุรี ได้รับผล 

กระทบเป็นวงกว้าง 

 จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ในอดีตเป็นที่รู้จัก 

ในฐานะเมืองแห่งผลไม้ดีของภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นมังคุด  

ทุเรียน เงาะ รวมทั้งอาหารทะเลสด แปรรูป กะปิ น�้าปลา เนื่องจาก 

ความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศท่ีเอื้ออ�านวย และสภาพ 

ภูมิประเทศที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว 

ที่สวยงาม เนื่องจากมีชายหาดยาวสวยเลียบขนานไปกับอ่าวไทย  

และเกาะสวยงามระดับโลก เช่น เกาะเสม็ดก็เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ท่ามกลางนกัท่องเทีย่วชาวไทย และชาวต่างประเทศ ฐานเศรษฐกจิ 

ทีส่�าคญัของจงัหวดั คือ เกษตรกรรม การท่องเทีย่ว และอตุสาหกรรม  

ต่อมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม นับตั้งแต่ 

การค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นที่มาของ 

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard  

Development Program) ในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลก�าหนด 

นโยบายให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียง  

เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมขนาดหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

ขัน้ต้น อตุสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้กลาง อตุสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้ปลาย  

อตุสาหกรรมโรงกลัน่น�า้มนั อตุสาหกรรมเหลก็ อตุสาหกรรมปุย๋เคมี  

คมพล สุวรรณกูฏ, ณิชาภา เจริญรูป, กนกวรรณ เบญจาทิกุล

(กมลศักดิ์ ตรีครุธพันธุ์, 2546) จากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล 

ตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) 

ได้ส่งผลให้จงัหวดัระยองเป็นศนูย์อตุสาหกรรมหลกัและอตุสาหกรรม  

ต่อเนือ่ง เป็นศนูย์กลางความเจรญิแห่งใหม่ มกีารลงทุนภาคอตุสาหกรรม 

สูงที่สุดของประเทศ มีการจ้างงานจ�านวนมาก เป็นจังหวัดที่ม ี

ศกัยภาพสงู มกีารจดัเตรยีมสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานไว้อย่างสมบรูณ์  

เพือ่รองรบัภาคอตุสาหกรรมทีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้รายได้ 

เฉลีย่ต่อหวัประชากรสงูเป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ คอื 1,143,740  

บาทต่อคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 672,104  

ล้านบาท โดยมาจากสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรม กว่าร้อยละ  

92 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ส�านักงานจังหวัดระยอง, 2554)  

ปัจจุบันจังหวัดระยอง เป็นท่ีรู้จักว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม ้

ช้ันยอด และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ผนวกกับ  

วิสัยทัศน์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด 

ระยอง พ.ศ. 2554 ยังได้กล่าวถึง “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตท่ีด ี

และเศรษฐกิจที่สมดุล” (City of Good Quality of Life and  

Balanced Economy) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งใน 

ด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม สังคม และอุตสาหกรรม ได้แก ่

1) พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) ส่งเสริมและพัฒนา 

ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่ได้มาตรฐาน  

สามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้ 3) สร้างเสริม 

สังคมให้มีคุณธรรมน�าความรู้ สู่การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และ 4) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อ 

สิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างยั่งยืน

 จงัหวดัจนัทบรุ ีมคีวามโดดเด่นในการผลติสนิค้าทางการ

เกษตรและการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ด้วยสภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง 

ได้เปรยีบจงัหวดัอืน่ ๆ  โดยตัง้อยูใ่นแนวเขตรอยต่อทีส่ามารถตดิต่อได้ 

ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 

ไปถงึกลุม่ประเทศอนิโดจนี โดยผ่านประเทศกมัพชูา สภาพภมิูประเทศ  

มีทั้งภูเขาและทะเล จึงมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งภูเขาและ 

ชายฝั่งทะเล พื้นที่สามารถเพาะปลูกไม้ผล จนสร้างชื่อเสียงให้กับ 

จังหวัดจันทบุรีเป็นอันมาก ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ล�าไย  

สละ กล้วยไข่ และพริกไทย เป็นต้น ตลอดจนเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เช่น  

กุ้งกุลาด�า เป็นต้น นอกจากน้ี จังหวัดจันทบุรียังเป็นแหล่งอัญมณ ี

ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะพลอยชนิดต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และ 

ยังมีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสถานที่ที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร ์

อีกจ�านวนมาก มีชายทะเลและท่าเทียบเรือสามารถพัฒนาการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของ 

จังหวัดจันทบุรียังมีข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ เช่น ขาดการบริหาร 

จัดการแบบบูรณาการด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและอัญมณี  

ขาดการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ ปัญหาผลผลิตล้นตลาด  
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ขาดการส่งเสริมและผลักดันเกษตรอินทรีย ์อย ่างเป็นระบบ  

แหล่งท่องเทีย่วขาดการพฒันา ปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานในการสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ รวมท้ังการสร้างทุนของสังคม 

หรือของหมู่บ้านที่พึ่งตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยังไม่มากนัก เป็นต้น (ส�านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค 

ตะวันออก, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

(SWOT Analysis) กล่าวโดยสรุปว่า 1) จังหวัดจันทบุรี มีทรัพยากร 

ดินและสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม รวมท้ังเกษตรกรมีความรู้และ 

ภูมิปัญญา ท�าให้เป็นแหล่งผลิตและจ�าหน่ายผลไม้ที่มีชื่อเสียง และ 

สินค้าเกษตรที่หลากหลาย อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ล�าไย ลองกอง  

สละ สมุนไพรประจ�าถิ่น กุ้ง  เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณมากเป็นอันดับ 

ต้น ๆ  ของประเทศ ประกอบกับสินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นที่ต้องการ 

ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น 

สินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก 

มีการผลิตเชิงธุรกิจ ท�าให้มีการใช้สารเคมีมากข้ึนซ่ึงมีราคาผันผวน  

และสารเคมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม  

ผลผลิตสินค้าเกษตรจะออกมามากหรือน้อยขึ้นอยู ่กับสภาพ 

ภูมิอากาศและปริมาณน�้าในช่วงออกผล และในการเก็บเกี่ยว  

ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าว หลังเก็บเกี่ยวสินค้าดังกล่าวไม่สามารถ 

เกบ็รกัษาได้นาน จ�าเป็นต้องขายออกในเวลารวดเร็ว ถูกเอารัดเอาเปรยีบ 

จากพ่อค้าคนกลาง ท�าให้เกษตรกรได้รบัผลก�าไรจากการผลติสนิค้า 

เกษตรน้อยมาก เน่ืองจากต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งสูง รวมทั้ง 

ราคาสินค้าเกษตรในท้องตลาด 2) จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลาง 

การเจียระไนและแปรรูปผลิตภัณฑ์อัญมณี เน่ืองจากชาวจันทบุรี 

มีภูมิป ัญญาท้องถิ่นและองค ์ความรู ้ เ ก่ียวกับอัญมณี ได ้แก ่  

การคัดสรรวัตถุดิบ การเผาพลอย และการเจียระไนพลอย เป็นต้น  

ซึ่งสินค้าอัญมณีของจันทบุรีโดยเฉพาะพลอยท่ีมีชื่อเสียงได้รับ 

ความนิยมและเป็นทีต้่องการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

นอกจากนี้ จังหวัดจันทบุรีเป็นที่ต้ังตลาดค้าอัญมณีท่ีใหญ่แห่งหนึ่ง 

ของประทศ ในปัจจบุนัแหล่งวตัถดุบิอญัมณใีนพืน้ที ่และของประเทศ 

ลดน้อยลง ท�าให้ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบาย 

สนับสนุนการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และการอ�านวยความสะดวก 

ในการน�าเข้าวัตถุดิบอัญมณี อย่างไรก็ดี ภูมิปัญญาและองค์ความรู ้

ดงักล่าวเร่ิมขาดการสบืทอด รวมทัง้ขาดความรูท้กัษะในการข้ึนเรอืน 

เคร่ืองประดับเพื่อเพ่ิมมูลค่าท่ีต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้ตรงกับ 

ความต้องการของตลาด ขณะเดียวกัน มีหลายประเทศที่ผลิตสินค้า 

อัญมณี ถึงแม้สินค้าจะแตกต่างออกไปก็ตาม แต่ก็สามารถส่งผล 

กระทบส่วนแบ่งการตลาดของประเทศได้ 3) จังหวัดจันทบุร ี

มช่ีองทางการค้าชายแดน (จดุผ่านแดนถาวร 2 จดุ และจดุผ่อนปรน  

3 จุด) เชื่อมโยงประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม และมี 

ความสัมพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัซึง่มลูค่าการค้าชายแดนมแีนวโน้มสงูขึน้ทกุปี  

โดยมสีดัส่วนผลไม้และสนิค้าเกษตรเพิม่ขึน้ รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิ 

การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้ง 

การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เป็นโอกาสด้านการค้า  

การลงทุน การท่องเที่ยวและการส่งออก ขณะเดียวกันกฎระเบียบ 

ของทางราชการบางประการไม่เอือ้ต่อการค้า การลงทนุ นอกจากนี ้

พืน้ทีต่ามแนวชายแดนกไ็ด้รบัผลกระทบด้านความม่ันคง ความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น โรคติดต่อ และส่ิงผิดกฎหมาย ฯลฯ 

4) จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายท้ังทางธรรมชาติ  

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และศูนย์การศึกษาการพัฒนา  

อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด�าริ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ 

ต่างประเทศนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น เป็นโอกาสใน 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมท้ังการขยายการค้า 

การลงทุน การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นโอกาส 

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่อย่างไรก็ดี จังหวัดจันทบุรีอยู่ใน 

เขตอิทธิพลมรสุม และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยมี 

ฤดูฝนที่ยาวนาน ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก 

5) จังหวัดจันทบุรีมีทรัพยากรดิน ภูมิอากาศและที่ตั้งที่เหมาะสม 

ในการเกษตร และมกีารผลติสนิค้าแปรรปูจากเกษตรเป็นหนึง่ต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นจ�านวนมาก ประชาชนของจันทบุรีจึงมีฐานะดี 

โดยมีรายได้ต่อหัวสูงกว่า สัดส่วนคนจนน้อยกว่าระดับประเทศ  

ด้านสาธารณสุขมีความเข้มแข็งในการด�าเนินงานดูแลสุขภาพ 

ประชาชนในพืน้ที ่และมสีถาบนัการศึกษาหลายระดบั ขณะเดยีวกนั  

รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนและส่งเสริมอาชีพและ 

รายได้หลายโครงการ ได้แก่ กองทุนต่าง ๆ หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

เป็นต้น 6) จังหวัดจันทบุรียังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากร 

ป่าไม้ทั้งบกและเลน มีป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด  

แต่อย่างไรก็ดี จังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัยทุกปี รวมทั้ง 

ภยัแล้งในช่วงผลไม้ออกผลซึง่ต้องการน�า้จ�านวนมาก การใช้สารเคมี 

ในการเกษตรส่งผลกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรดิน น�้า และ 

อากาศ รวมทัง้มกีารบกุรกุพืน้ทีป่่าไม้ การกัดเซาะชายฝ่ัง ขณะเดยีวกนั  

ยงัขาดกลไกทีเ่ป็นรปูธรรมในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลาง (ส�านักบริหาร 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก, 2556)

 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) ในจังหวัด 

ระยอง และจันทบุรี จึงเป็นรูปแบบของการบูรณาการการจัดการ 

ท่องเที่ยวเข้ากับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และ 

ความเป็นศูนย์กลางผลไม้คุณภาพ อันจะน�าไปสู่ความสามารถ 

ในการเพิ่มรายได้มาสู ่ภาคเกษตรกรรมอย่างแท้จริง อีกท้ังยัง 

สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ  

รวมถึงเครือข่ายวิสาหกิจในชุมชนท้องถิ่น 

คมพล สุวรรณกูฏ, ณิชาภา เจริญรูป, กนกวรรณ เบญจาทิกุล
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวของแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในชุมชนบ้านทะเลน้อย ต�าบลทางเกวียน  

อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง และชุมชนบางสระเก้า ต�าบลบางสระเก้า  

อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 การวจิยันีอ้าศัยเทคนคิการวจิยัเชิงคณุภาพ โดยเจาะจง 

เลือกพื้นท่ีที่มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ และประสบความส�าเร็จ 

ในการรวมกลุ ่มที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน  

จ�านวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านทะเลน้อย ต�าบลทางเกวียน  

อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง และ 2) ชุมชนบางสระเก้า ต�าบล 

บางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สัมภาษณ์เจาะลึก  

(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญ (Key-informant)  

พื้นที่ละ 13-14 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน ประกอบด้วย ผู้น�าท้องถิ่น/ 

ผู้น�าท้องที่ แกนน�า/คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน/ผู้น�ากลุ่มอาชีพ/ 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภมูปัิญญาท้องถิน่ และวชิาการภาครฐั/ภาคเอกชน/ 

องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGOs) 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา ท�าการศกึษาเพือ่ให้สามารถสะท้อน 

ถึงรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ (Style) ของ 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ครอบคลุมทั้งมิติ 

แหล่งท่องเทีย่วหลกัและแหล่งท่องเทีย่วประกอบ ภายใต้บรบิทของ 

ชุมชน สะท้อนเป็น แนวคิดน�าที่ใช้ในการศึกษา (Core Concept) 

 ดังปรากฏรายละเอียด ในภาพที่ 1

แหล่งท่องเที่ยวหลัก

แหล่งท่องเที่ยวประกอบ

บริบทของชุมชน
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว

ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการศึกษารายกรณี (Case  

Study) โดยมีการก�าหนดพื้นที่แบบเจาะจง ซึ่งหน่วยที่ใช้วิเคราะห์  

(Unit of Analysis) ประกอบด้วย 1) ชุมชนบ้านทะเลน้อย  

ต�าบลทางเกวียน อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง และ 2) ชุมชน 

บางสระเก้า ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  

ด้วยเหตุผลการเลือกพื้นที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ม ี

ความโดดเด่น จนได้รบัการยอมรบัทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ  

อีกทั้งยังคงไว้ซ่ึงความเป็นชุมชนท้องถิ่น ไม่เน้นความเจริญทาง 

ด้านวัตถุมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างเชิงเปรียบเทียบ 

ในด้านบริบทของชมุชนในจังหวัดทีต้ั่ง เนือ่งจากชมุชนบ้านทะเลน้อย  

จังหวัดระยองตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ในขณะท่ี 

ชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเกษตรกรรม  

ทัง้นีใ้นการเลือกพ้ืนทีท่ีใ่ช้ในการวเิคราะห์ ผู้วจิยัมไิด้มุง่หวงัว่าจะเป็น 

ตัวแทนภาพรวมของทั้งประเทศ หากแต่เลือกเพื่อให้สะท้อนภาพ 

รายละเอียดของประเด็นเนื้อหาสาระที่ท�าการศึกษา

 ขอบเขตด้านเวลา ท�าการศกึษาย้อนหลงัในช่วงระยะเวลา 

ที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ต่อเนื่อง 

จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการ ทิศทางและแนวโน้มของ 

การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยท�าการเก็บรวบข้อมูล 

ระหว่าง มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย	
 ในการศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนบ้านทะเลน้อย ต�าบลทางเกวียน  

อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง และชมุชนบางสระเก้า ต�าบลบางสระเก้า  

อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า รูปแบบ (Style) ที่ชุมชน 

ท้องถิ่นใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีลักษณะเป็น  

“การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวิถีชุมชนท้องถิ่น”  

กล่าวคอื ชมุชนบ้านทะเลน้อยและชมุชนบางสระเก้า อาศยัรปูแบบ 

การจัดการการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างบูรณาการแบบ 

มสี่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนจัดบริการการท่องเที่ยว  

สามารถน�าทรพัยากรทีใ่ช้ในการผลติทางการเกษตร รวมถงึทรพัยากร 

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ดิน น�้า พื้นท่ีป่าชายเลน พันธุ์พืช  

พันธุ์สัตว์) และทรัพยากรด้านการจัดการ (เกษตรกร องค์กรท้องถิ่น  

ความรูท้างการเกษตร เครือ่งมอืเครือ่งใช้และเทคโนโลยกีารจดัการ)  

ในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอาศัยแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมที่ปรากฏในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประกอบ 

มีการน�าเอามรดก หรือต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาน�าเสนอ 

นักท่องเที่ยว ให้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสกับวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุมชน อาทิ ชุมชน 

บ้านทะเลน้อย เปิดเข้าชมโบสถ์เก่าอายกุว่า 200 ปี ทีว่ดัราชบลัลงัก์   

การสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การรับประทาน 

ภาพที่	1 แสดงแนวคิดน�าที่ใช้ในการศึกษา (Core Concept)

ที่มา	: (พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2562)

คมพล สุวรรณกูฏ, ณิชาภา เจริญรูป, กนกวรรณ เบญจาทิกุล
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อาหารพ้ืนบ้านทีป่รงุจาก “ผกักระชบั” ซ่ึงเป็นผักพืน้บ้านของชมุชน  

รวมทั้ง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเลือกซ้ือ  

เช่น กล้วยสามน�า้ กะปิเคย อกีทัง้ยงัมฐีานการเรยีนรู้ทางการเกษตร  

การท่องเทีย่วล่องเรอืชมธรรมชาตแิม่น�า้ประแสร์ รวมทัง้มโีฮมสเตย์ 

ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เช่นเดียวกับ ชุมชนบางสระเก้า  

ที่มีการจัดการท่องเที่ยวทั่วทั้งต�าบล มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตลาดสี่มุมเมรุ” จัดให้มีฐาน 

การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 

ทะเล การแปรรูปเกี่ยวกับพืชเส้นใยเพื่อเพิ่มมูลค่า ต้นปอ ต้นกก  

รวมถึงการศึกษาป่าชายเลน “ป่าตะกาดใหญ่” ท�าหน้าที่ดูแลด้าน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน “บ้านปลา ธนาคารปู”  

โดยจะมีไกด์ประจ�าชุมชน นั่งรถพ่วงข้างพาเยี่ยมชม รวมถึง 

การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้าน นอกจากนี้  

“ศนูย์ศลิป์เสือ่บางสระเก้า” ยงัมีการสาธติจดัให้เข้าชมการทอเสือ่กก 

ซึง่เป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ของชมุชนและเป็นผลติภณัฑ์ทีส่ร้างชือ่เสียง 

ให้แก่จังหวัดเป็นอย่างมาก อีกทั้งรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรยังมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเข้ากับแหล่ง 

ท่องเที่ยวหลัก โดยชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย อาศัยเส้นทาง 

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเดินทางไปสู่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส  

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ และชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ในขณะที่ ชุมชน 

บางสระเก้า ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับคุกขี้ไก่ ปากน�้าแหลมสิงห์  

และน�้าตกพลิ้ว เป็นต้น 

 ดังปรากฏรายละเอียดในภาพที่ 2

แหล่งท่องเที่ยวหลัก :

ชายหาด น�้าตก ภูเขา อนุสาวรีย์

ครอบครัวและเครือญาติ

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน

และกันมคีวามเป็นเครอืญาติ

สงัคมวฒันธรรมเกีย่วข้องกบัศาสนา

อยู่เรียบง่ายสืบทอดวัฒนธรรม

มายาวนาน คงเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรบนฐานวิถีชุมชนท้องถิ่น

- ทรพัยากรทีใ่ช้ในการผลิตทางการเกษตร

- ทรัพยากรด้านการจัดการ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ

อนรุกัษ์และรกัษาให้ยัง่ยนื

แหล่งท่องเที่ยวประกอบ :

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปหัตถกรรม โฮมสเตย์

การเมืองการปกครอง

- มีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทาง

 ของชุมชน

- ร่วมตัดสินใจ

ความเป็นชุมชนท้องถิ่น

บริบทของชุมชน

ภาพที่	2 แสดงรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวิถีชุมชนท้องถิ่น

ที่มา	:	(พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2563)

คมพล สุวรรณกูฏ, ณิชาภา เจริญรูป, กนกวรรณ เบญจาทิกุล
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 ภายใต้ บริบท (Context) ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตรที่คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย

 1) สภาพทางกายภาพ พบว่า ท้ังสองชุมชนต่างเป็น 

ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน 

ชุมชน สามารถประกอบอาชีพได้แตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

เกษตรกรรม หัตถกรรม หรือประมงพื้นบ้าน

 2) รูปแบบลักษณะการด�าเนินชีวิต ทั้งสองชุมชน 

มลีกัษณะวถิกีารด�าเนนิชวีติอย่างเรยีบง่าย ไม่เน้นความเจรญิเตบิโต 

ทางวตัถ ุเป็นสงัคมกึง่ชนบทกึง่เมอืง ทีย่งัคงให้ความช่วยเหลอืเกือ้กลู 

ระหว่างคนในชุมชน มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความรักความผูกพัน 

ในชุมชนท้องถิ่นของตน 

 3) ลักษณะความเป ็นครอบครัวและเครือญาติ 

เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตครอบครัว  

ลักษณะครอบครัวท่ีเคยเป็น “ครอบครัวขยาย” ได้กลายเป็น  

“ครอบครัวเดี่ยว” มากยิ่งขึ้น แต่มีความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  

ยังคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมร่วมกัน

 4) การรวมตวัเพือ่ท�ากจิกรรมทางสงัคม พบว่า ทัง้สอง 

ชมุชน ต่างให้ความส�าคญักบักจิกรรมทางพระพทุธศาสนาและศลิป 

วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงกิจกรรมท่ีเป็นประเพณีท่ีสืบทอด 

ต่อกันมา จนสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการท่องเที่ยว 

โดยคนในชุมชนต่างช่วยกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 

เหล่านั้นรุ่นต่อรุ่น

 5) การรวมกลุ่มและมีกองทุน ทั้งสองชุมชน มีการรวม 

กลุ่มอาชีพ และตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการท�ากิจกรรม 

ท่ีต่อเนื่องจากจัดการการท่องเท่ียว แต่อาจมีการปรับตัวและ 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมบ้าง ตามแต่สถานการณ์

 6) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์  

เนื่องจากทั้งสองชุมชน จ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้การด�ารงอยู ่และการประกอบอาชีพ 

ต่างรณรงค์ให้คนในชุมชนช่วยกันอนรุกัษ์และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 

ภายในชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ได้ท้ิงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ของชุมชนตนเอง หากแต่น�าความทันสมัยมาปรับใช้ได้อย่าง 

ชาญฉลาด เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น

 7) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังสองชุมชน มีความโดดเด่น 

ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสามารถน�ามาพัฒนาต่อยอดให้กลาย 

เป็นการสร้างเสริมรายได้แก่คนในชุมชนได้ ทั้งเรื่องของหัตถกรรม 

จกัสาน การแปรรูปอาหาร อาหารพืน้บ้าน การเพาะปลกู โดยเฉพาะ 

ผลิตผลและพืชพันธุ์ท่ีสามารถเติบโตได้ดีในพื้นท่ีสามน�้า (น�้าเค็ม 

น�้าจืด และน�้ากร่อย) 

 8) การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท้ังสองชุมชน 

อาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ส่ังสม โดยเฉพาะการประสบ 

ปัญหาจากการเลี้ยงกุ้งในเชิงอุตสาหกรรม การถูกรุกล�้าพื้นที่ใน 

การท�าประมงพื้นบ้าน ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนที่ไม่เท่ากัน  

เป็นต้น

 9) ประเภทของนักท่องเที่ยว ท�าให้ทั้งสองชุมชนเกิด 

ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว ไม่สามารถ 

ท�ารายได้ได้อย่างสม�่าเสมอ 

 10) งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

มีอย่างจ�ากัด ท�าให้ทั้งสองชุมชนไม่สามารถวางแผน ในการพัฒนา 

พื้นที่ท่องเที่ยว หรือปรับสถานที่ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 

แต่ความเป็นชมุชนทัง้สอง ยงัคงมกีารปรบัตวัได้ทนักบัการเปลีย่นแปลง 

อย่างต่อเนื่อง

 ในขณะที่วิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ 

ชุมชน อาจมีความแตกต่างบ้างในบางกรณี อาทิ ชุมชน บางสระเก้า  

เคยมีประสบการณ์ด้านการจัดการการเงิน โดยอาศัยรูปแบบ  

“สนาคาร” ซึ่งเป็นสถาบันการเงินภายในชุมชนท้องถิ่น สามารถ 

จดัสวสัดิการให้ ความช่วยเหลอืแก่สมาชกิได้ อีกทัง้ยงัคงความสมัพนัธ์ 

ระหว่างวัดและชุมชน อย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ไม่ก่อให้เกิด 

ความเหินห่าง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่มีการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น 

เกี่ยวกับการทอเส่ือกก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และสามารถน�าองค์ความรูน้ีไ้ปปฏิบตัไิด้จรงิในชวีติประจ�าวัน แม้ว่า 

ในปัจจุบนั อาจลดความส�าคญัลงไปบ้าง ส�าหรบัข้อจ�ากดัของชมุชน 

บ้านทะเลน้อย ไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ภายในชุมชน ท�าให้เด็กนักเรียน 

ต้องเดินทางไปเรียนในตัวอ�าเภอ การเจ็บไข้ได้ป่วยจ�าเป็นต้อง 

เดินทางไปโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ แต่ก็ไม่ไกลเกินไปนัก  

ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้ประโยชน ์

 1. ชมุชนท้องถิน่จ�าเป็นต้องมกีารพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 

เชงิเกษตร และแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมให้ต่อเนือ่ง มคีวามชดัเจน  

โดดเด่น สามารถดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน  

ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มี 

ความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้า 

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

 2. วิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้าง 

มูลค่าเพิ่ม คนในชุมชนท้องถิ่น จ�าเป็นต้องพัฒนาตนเอง โดยการ 

เสรมิสร้างการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการ ความเป็นผูป้ระกอบการ  

กระบวนการจดัการท่องเทีย่วอย่างสร้างสรรค์ ควบคูไ่ปกบัการด�ารงไว้ 

ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน

คมพล สุวรรณกูฏ, ณิชาภา เจริญรูป, กนกวรรณ เบญจาทิกุล
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กิตติกรรมประกาศ
 งานวจิยัเรือ่งนีส้�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยความช่วยเหลอือย่างดยีิง่ 

ขอขอบคณุคนในชมุชนบ้านทะเลน้อย ต�าบลทางเกวยีน อ�าเภอแกลง  

จังหวัดระยอง และคนในชุมชนบางสระเก้า ต�าบลบางสระเก้า  

อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่กรุณาเสียสละเวลา และ 

มอบประสบการณ์การเรียนรู้ของชุมชน อันทรงคุณค่า 

 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี ที่มอบโอกาสให้ได้ท�าการศึกษาวิจัยในการน�าเสนอ 

บทความวิจัยในคร้ังนี ้เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาวิจัย เรือ่ง “รปูแบบ 

การขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์: ศึกษากรณ ี

การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง และจันทบุรี”  

โดยได้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สังเคราะห์ Soft Skills ท่ีจ�าเป็นของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21 และ  

(2) ส�ารวจความต้องการ Soft Skills ท่ีจ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้จ้างงาน 

ในสถานประกอบการ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจ�ากัด  

และรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 120 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามมาตราเรียงอันดับ จ�านวน 40 ข้อ มีความเชื่อมั่นของแบบวัด 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) การสังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�าเป็นของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21 มีจ�านวน 8 คุณลักษณะ  

ได้แก่ 1) ทักษะการติดต่อสื่อสาร 2) ภาวะผู้น�า 3) การท�างานเป็นทีม 4) การแก้ปัญหา 5) จริยธรรมในการท�างาน 6) การบริหาร 

จัดการเวลา 7) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 8) การคิดสร้างสรรค์ (2) การส�ารวจความต้องการ Soft Skills ที่จ�าเป็นของ 

บัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดย Soft Skills 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จริยธรรม 

ในการท�างาน (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�า (X = 4.24, S.D. = 0.68) ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ	:	Soft Skills, สถานประกอบการ, ศตวรรษที่ 21 
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Abstract
 The objectives of this research were: (1) to synthesis of soft skills needed in the 21

st
 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 21
st
 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.

Keywords	:	Soft Skills, Workplace, 21
st
 Century 
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บทน�า
 ในปัจจุบันสถานประกอบการและธุรกิจต่าง ๆ ได้ให้ 

ความส�าคัญและมีความต้องการใน Soft Skills เพิ่มมากขึ้น แม้ว่า 

บางธุรกิจจะเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเข้ามาแทนท่ี แต่ก็ยังต้องพึ่งพา 

ก�าลังคนในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ Soft Skills 

จึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และความส�าเร็จของ 

พนกังาน ทีผ่่านมามหีลกัฐานจ�านวนมากทีแ่สดงให้เหน็ว่า Soft Skills  

เป็นทกัษะคูแ่ข่งกบัทกัษะทางวชิาการหรอืทกัษะทางเทคนคิ ซึง่เป็น 

ตวัแปรทีส่�าคญัในการท�านายการจ้างงานและรายได้ รวมทัง้ผลลพัธ์ 

อื่น ๆ (Kautz et al., 2014) เน่ืองจากสถานประกอบการในยุค 

สมัยใหม่ทั่วโลกมีความต้องการทักษะดังกล่าวเพิ่มขึ้นในช่วงระยะ 

เวลา 20 ปีที่ผ ่านมา (Balcar, 2014; Carnevale, 2013;  

International Labour Organization, 2008) จากการศึกษา 

โดยสถาบันวิจัย Stanford และมูลนิธิ Carnegie Mellon กับ 

ผู้บริหารระดับสูง (CEO) 500 คน พบว่า ร้อยละ 75 ของความส�าเร็จ 

ระยะยาวในการท�างานเป็นผลมาจาก Soft Skills และเพียงร้อยละ  

25 มาจากทักษะทางเทคนิค (Doyle, 2019) ซึ่งจากผลการศึกษา 

ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย Harvard 

ที่รายงานว่า ร้อยละ 85 ของความส�าเร็จในสถานท่ีท�างานมาจาก  

Soft Skills และมีเพียงร้อยละ 15 มาจากทักษะทางเทคนิค 

(Skill Builder Pro, 2018) Soft Skills หมายถึง ชุดของทักษะ 

ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ พฤติกรรม ทัศนคติ และคุณภาพ 

ส่วนบุคคล ที่ช่วยน�าทางให้บุคคลปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ การท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ 

ประสบความส�าเร็จในเป้าหมาย ได้แก่ ความสามารถในการท�างาน 

เป็นทมี ทกัษะการสือ่สาร ทกัษะการคดิเชงิวพิากษ์และการแก้ปัญหา  

ทักษะการเป็นผู้น�า และการจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น ซึ่งทักษะ 

เหล่านีส้ามารถน�าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางและช่วยเสรมิทกัษะอืน่ ๆ   

เช่น ทกัษะทางด้านเทคนคิ วชิาชพี และวชิาการ อกีทัง้ยงัเป็นทกัษะ 

ทีต้่องการของตลาดแรงงานอกีด้วย (Cobo, 2013; Lippman et al., 

2015; Robles, 2012) 

 อย่างไรก็ตาม Soft Skills ยังเป็นช่องว่าง (Gap)  

ที่ผู้จ้างงานจ�านวนมากทั่วโลกได้ให้ข้อมูลว่า ผู้สมัครงานส่วนใหญ ่

ขาด Soft Skills ที่จ�าเป็นในการเข้าบรรจุในต�าแหน่งงานที่มีอยู่  

(Manpower Group, 2013) โดยมีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นภาพ 

ได้อย่างชัดเจน จากการศกึษาของ McDonald ใน สหราชอาณาจกัร  

ได้คาดการณ์ว่าพนกังานมากกว่าห้าแสนคน จะถกูระงบัการจ้างงาน 

ในปี 2020 เนื่องจากขาด Soft Skills (Doyle, 2019) จากข้อมูล 

เหล่านี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู ้บริหารธุรกิจที่ค�านึงถึง  

Soft Skills เป็นสิ่งจ�าเป็นและเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญอย่างมาก 

ส�าหรับผู้สมัครงาน โดยผู้จ้างงานส่วนมากต้องการพนักงานใหม่ที่มี  

Soft Skills คือ คุณสมบัติทางด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือทักษะ 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล  

และ Hard Skills คือ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและความรู้ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับงาน (Roble, 2012) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ ล้วนแต่ให้ความส�าคัญ

และต้องการบุคคลที่มี Soft Skills เป็นอย่างมาก ดังนั้นการผลิต

บัณฑิตในยุคศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาต้องค�านึงและ

ตระหนกัถงึการผลติบณัฑติให้มคีณุภาพมากทีสุ่ด สามารถทีจ่ะตอบ

สนองความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี เพราะถือว่า 

Soft Skills เป็นสิ่งส�าคัญมีผลกระทบและมีความสัมพันธ์กับการ

เพิม่ประสิทธิผลของพนกังาน ผลผลิตทางธรุกจิ และความส�าเรจ็ของ

องค์กร (Benjamin, Gulliya, & Crispo, 2012; Kyllonen, 2013) 

ด้วยความส�าคัญดังกล่าวในบทความน้ีจึงมีความสนใจที่จะน�าเสนอ

ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�าเป็นของสถาน

ประกอบการในศตวรรษที่ 21 จากเอกสารบทความและงานวิจัย

ต่าง ๆ  เพือ่ให้ได้คุณลักษณะ Soft Skills ทีน่�าไปสู่การน�าไปออกแบบ 

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกับผู้จ้างงานในสถานประกอบการ 

และความต้องการคุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�าเป็นของบัณฑิต

ยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความต้องการ Soft Skills ที่แท้จริงของผู้จ้างงาน จากผลการศึกษา

คร้ังนี้คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวสะท้อนให้กับ 

ผู้บริหารและอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยน�าไปสู่การพิจารณาและ 

สร ้างแนวทางให ้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ก�า ลังผลิตบัณฑิต 

ในศตวรรษที่ 21 ให้มี Soft Skills ที่ตอบโจทย์ความต้องการ 

ของสถานประกอบการ เพือ่วางแผนในการพฒันาทกัษะส่วนบคุคล 

ให้มีคุณภาพและเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้บัณฑิตเหล่านั้น 

สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ (Alsafadi & Abunafesa,  

2012) และเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับสถาบัน 

อุดมศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างมากส�าหรับในการ 

สร้างและผลิตบัณฑิตให้มี Soft Skills มากกว่าทักษะทางวิชาการ

แต่เพียงอย่างเดียว (Singh & Singh, 2008)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อสังเคราะห์ Soft Skills ท่ีจ�าเป็นของสถาน 

ประกอบการในศตวรรษที่ 21

 2. เพื่อส�ารวจความต้องการ Soft Skills ที่จ�าเป็นของ 

บัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ

รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ, ก่องทรัพย์ ทองค�า
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ประชากร คอื ผูจ้้างงานในสถานประกอบการ อ�าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจส่วนบุคคล  

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจ�ากัด และรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตัวอย่าง  

คือ ผู้จ้างงานในสถานประกอบการ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

บริษัทจ�ากัด และรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 120 คน โดยวิธีการเลือก 

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 วิธีการด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�าเป็น 

ของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21

   1) ศึกษาและรวบรวมเอกสาร หนังสือ  

บทความวิจัย และผลการส�ารวจท่ีมีการระบุถึงคุณลักษณะ 

Soft Skills ของสถานประกอบการ โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการสืบค้น 

หาใน Google Scholar, Sciencedirect และ ProQuest 

ได้จ�านวน 14 เรื่อง

   2) ด�าเนินการสังเคราะห์คุณลักษณะ Soft  

Skills ลงในแบบบันทึกการสังเคราะห์ เพื่อแจกแจงความถี ่

คณุลกัษณะ Soft Skills จากนัน้ด�าเนนิการให้ความหมายและนยิาม 

ศัพท์คุณลักษณะ Soft Skills ทั้ง 8 คุณลักษณะ ที่เป็นคุณลักษณะ 

Soft Skills ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ

   3) ออกแบบข้อค�าถามที่สะท้อนถึงนิยามศัพท ์

คุณลักษณะ Soft Skills ครอบคลุมทั้ง 8 ลักษณะ จากน้ัน 

น�าแบบสอบถามคุณลักษณะ Soft Skills ที่พัฒนาขึ้น มอบให้ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน ในการตรวจสอบเพื่อหาความตรง 

เชิงเนื้อหาและค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ 

วัตถุประสงค์ (IOC)

   4) น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่ม

ประชากร จ�านวน 30 คน โดยแบบสอบถามดังกล่าวเม่ือน�ามา

วิเคราะห์มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87

  ขั้นตอนที่ 2 การส�ารวจความต้องการ Soft Skills 

ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ

   1) ด�า เนินการติดต ่อผู ้ จ ้ างงานในสถาน 

ประกอบการ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4 ประเภท ได้แก่  

ธุรกิจส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจ�ากัด และรัฐวิสาหกิจ  

จ�านวน 120 แห่ง 

   2) น�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มอบให้กับ 

ผู ้จ้างงานในสถานประกอบการตอบแบบสอบถาม บางสถาน 

ประกอบการไม่สะดวกและไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ ผู้วิจัย 

จึงเข้าไปสัมภาษณ์และอ่านข้อค�าถามในแบบสอบถามแล้วกรอก 

ข้อมูลให้แทน

   3) เมื่อเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งเสร็จ ผู ้วิจัย 

มีการตรวจสอบการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อป้องกันการขาด 

หายของข้อมูล ก่อนที่จะน�าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ในโปรแกรม 

ส�าเร็จรูป 

 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล ได ้แก ่  

แบบบันทึกการสังเคราะห์ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถามมาตราเรียงอันดับ 

(Ordinal Scale) จ�านวน 40 ข้อ ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่  

ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 แบบสอบถาม 

ความต้องการคุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่  

ตอนที่ 3 การจัดล�าดับความต้องการคุณลักษณะ Soft Skills 

ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ โดยเรียงล�าดับความต้องการมากท่ีสุด 

ไปหาน้อยที่สุด และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม 

และพัฒนาคุณลักษณะ Soft Skills ของบัณฑิตยุคใหม่

 การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถาม 

ความต้องการคุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่  

มอบให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 ท่าน เป็นผูเ้ชีย่วชาญทางด้านจติวิทยา  

จ�านวน 2 ท่าน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  

จ�านวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  

Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ 

วัตถุประสงค์ (IOC) จากนั้นน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร จ�านวน 30 คน  

และหาความเช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งแบบสอบถามความต้องการ 

คุณลักษณะ Soft Skills ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่มีค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ 0.87

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ  

แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  

(X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis)

รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ, ก่องทรัพย์ ทองค�า
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ผลการวิจัย
 1. ผลการสังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�าเป็นของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21

ตารางที่	1 สังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�าเป็นของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21

5 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการสังเคราะห Soft Skills ท่ีจําเปนของสถานประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
ตารางท่ี 1 สังเคราะห Soft Skills ท่ีจําเปนของสถานประกอบการในศตวรรษท่ี 21 

 
รายชื่อนักวิชาการ 

 Soft Skills 
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 ซึ่งแตละหมายเลขแทนดังน้ี 
1= Communication Skills   2= Leadership  3= Teamwork  4= Problem Solving 
5= Work Ethics    6= Time Management 7= Interpersonal Skills 8= Creative Thinking 
9= Flexibility    10= Confident  11= Persuasion  12= Adaptability 
13= Diversity and cultural intelligence     14= Growth Mindset 15= Decision Making 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาจากการศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยตางๆ สามารถท่ีจะสังเคราะห Soft 
Skills ท่ีจําเปนของสถานประกอบการในศตวรรษท่ี 21 ได จํานวน 15 คุณลักษณะ ไดแก 1) ทักษะการติดตอสื่อสาร 
(Communication Skills) 2) ภาวะผูนํา (Leadership) 3) การทํางานเปนทีม (Teamwork) 4) การแกปญหา (Problem 
Solving) 5) จริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics) 6) การบริหารจัดการเวลา (Time Management) 7) ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills) 8) การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 9) ความยืดหยุน (Flexibility) 10) 
ความมั่นใจ (Confident) 11) การโนมนาว (Persuasion) 12) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 13) ความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมและความแตกตางท่ีหลากหลาย (Diversity and cultural intelligence)  14) กรอบความคิดแบบ
เติบโต (Growth Mindset) และ 15) การตัดสินใจ (Decision Making) 
 ท้ังน้ีจากการระบุคุณลักษณะ Soft Skills ของนักวิชาการ จํานวน 14 คน จะเห็นวาในแตละคุณลักษณะน้ันมี
การระบุเหมือนกัน โดยมีความถ่ีของคุณลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป ผูวิจัยจึงคัดเลือกคุณลักษณะท่ีมีการระบุซํ้ากัน
ตั้งแตจํานวน 3 คน ข้ึนไป มีเพียง Soft Skills ท่ีจําเปนของสถานประกอบการ จํานวน 8 คุณลักษณะ ดังน้ี 
 1) ทักษะการติดตอสื่อสาร (Communication Skills)  
 2) ภาวะผูนํา (Leadership)  

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า จากการศึกษาเอกสาร  

บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ สามารถที่จะสังเคราะห์ Soft Skills  

ที่จ�าเป็นของสถานประกอบการในศตวรรษท่ี 21 ได้ จ�านวน 15  

คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication  

Skills) 2) ภาวะผู้น�า (Leadership) 3) การท�างานเป็นทีม  

(Teamwork) 4) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 5) จริยธรรม 

ในการท�างาน (Work Ethics) 6) การบริหารจัดการเวลา (Time  

Management) 7) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal  

Skills) 8) การคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 9) ความยดืหยุน่  

(Flexibility) 10) ความม่ันใจ (Confident) 11) การโน้มน้าว  

(Persuasion) 12) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)  

13) ความฉลาดทางวัฒนธรรมและความแตกต่างท่ีหลากหลาย  

1 = Communication Skills 2 = Leadership 3 = Teamwork 4 = Problem Solving

5 = Work Ethics 6 = Time Management 7 = Interpersonal Skills 8 = Creative Thinking

9 = Flexibility 10 = Confident 11 = Persuasion 12 = Adaptability

13 = Diversity and cultural intelligence 14 = Growth Mindset 15 = Decision Making

(Diversity and cultural intelligence) 14) กรอบความคิด 

แบบเติบโต (Growth Mindset) และ 15) การตัดสินใจ (Decision  

Making)

 ทัง้นีจ้ากการระบคุณุลกัษณะ Soft Skills ของนกัวชิาการ  

จ�านวน 14 คน จะเห็นว่าในแต่ละคุณลักษณะนั้นมีการระบ ุ

เหมอืนกนั โดยมคีวามถีข่องคณุลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป ผูว้จิยั 

จึงคัดเลือกคุณลักษณะที่มีการระบุซ�้ากันตั้งแต่จ�านวน 3 คน 

ขึ้นไป มีเพียง Soft Skills ที่จ�าเป็นของสถานประกอบการ จ�านวน  

8 คุณลักษณะ ดังนี้

 1) ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication Skills) 

 2) ภาวะผู้น�า (Leadership) 

 3) การท�างานเป็นทีม (Teamwork) 

รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ, ก่องทรัพย์ ทองค�า
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 4) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 

 5) จริยธรรมในการท�างาน (Work Ethics) 

 6) การบริหารจัดการเวลา (Time Management) 

 7) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 

 8) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

 2. ผลของการส�ารวจความต้องการ Soft Skills 

ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ

  2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม

  ผู้จ้างงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 72 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 เพศชาย จ�านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40  

มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด จ�านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.50 ประกอบธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจมากที่สุด จ�านวน 32 คน  

คิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมาห้างหุ้นส่วนสามัญ จ�านวน 30 คน  

คดิเป็นร้อยละ 25 บรษิทัจ�ากดั จ�านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 24.20  

และธุรกิจส่วนบุคคลน้อยท่ีสุด จ�านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 24.20  

และส่วนมากมีอายุประสบการณ์ท�างาน 1-10 ปี จ�านวน 91 คน  

คิดเป็นร้อยละ 75.80

  2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการ Soft Skills 

ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่

  ระดับความต้องการ Soft Skills ท่ีจ�าเป็นของ 

บัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถานประกอบการ สามารถสรุป  

Soft Skills ในแต่ละคุณลักษณะ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้

   1. ทกัษะการตดิต่อสือ่สาร (Communication  

Skills) มีค่าเท่ากับ X = 4.18, S.D. = 0.78 โดยมี 3 อันดับแรก 

ได้แก่ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ  

มั่นใจในการพูด การเขียน และการสื่อสาร (X = 4.38, S.D. =  

0.80) สามารถสื่อสารกับบุคคลท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 

(X = 4.17, S.D. = 0.77) และสามารถใช้เทคโนโลยีในการน�าเสนอ 

และสื่อสาร (X = 4.16, S.D. = 0.88)

   2. ภาวะผู ้น�า (Leadership) มีค่าเท่ากับ 

X = 4.24, S.D. = 0.68 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถเป็น 

ผู้น�าที่ดี น่ายกย่องเชื่อถือ (X = 4.36, S.D. = 0.71) สามารถจูงใจ 

เพือ่นร่วมงานของตนเองได้ด ี(X = 4.28, S.D. = 0.72) และเป็นผูน้�า 

ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (X = 4.25, S.D. = 0.66)

   3. การท�างานเป็นทีม (Teamwork) มค่ีาเท่ากับ  

X = 4.19, S.D. = 0.64 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถรับรู ้

และเคารพทัศนคติพฤติกรรมและความเช่ือของผู้อื่น (X = 4.23,  

S.D. = 0.64) สามารถเข้าใจและรับบทบาทของหัวหน้าทีมและ 

สมาชิกในทมี (X = 4.20, S.D. = 0.61) และมส่ีวนร่วมในการวางแผน 

และปรับปรุงประสิทธิภาพของกลุ่ม (X = 4.19, S.D. = 0.63)

   4. การแก้ปัญหา (Problem Solving) มีค่า 

เท่ากับ X = 4.25, S.D. = 0.67 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่  

สามารถพัฒนาทักษะการคิด เช่น การอธิบาย วิเคราะห์ และ 

ประเมินผล (X = 4.29, S.D. = 0.69) สามารถตัดสินใจ 

ในการแก้ปัญหาได้ (X = 4.28, S.D. = 0.64) และสามารถ 

มองหาแนวคิดและค้นหาวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย 

(X = 4.25, S.D. = 0.70)  

   5. จริยธรรมในการท�างาน (Work Ethics) 

มีค่าเท่ากับ X = 4.45, S.D. = 0.61 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่  

ความขยนัขนัแขง็ต่องานทีไ่ด้รบัมอบหมาย (X = 4.49, S.D. = 0.59)  

ความซื่อสัตย์ในการท�างาน (X = 4.48, S.D. = 0.59) และมีทัศนคต ิ

ทางบวกต่องาน (X = 4.47, S.D. = 0.63)

   6. การบริหารจดัการเวลา (Time Management) 

มีค่าเท่ากับ X = 4.37, S.D. = 0.67 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก่  

สามารถจดัการกบัเวลาให้คุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุในการท�างาน  

(X = 4.42, S.D. = 0.70) สามารถบริหารจัดการเวลาให้บรรลุตาม 

แผนงานที่วางไว้ (X = 4.41, S.D. = 0.70) และสามารถจัดล�าดับ 

ความส�าคัญกับสิ่งที่ต้องท�า (X = 4.37, S.D. = 0.67)

   7. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal  

Skills) มีค่าเท่ากับ X = 4.41, S.D. = 0.65 โดยมี 3 อันดับแรก  

ได้แก่ สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ท�างาน (X = 4.54,  

S.D. = 0.66) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนที่พบเจอ (X = 4.43,  

S.D. = 0.69) และสามารถแสดงออกอย่างเป็นมิตรต่อผู ้อื่น  

(X = 4.38, S.D. = 0.66)

   8. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

มีค่าเท่ากับ X = 4.15, S.D. = 0.69 โดยมี 3 อันดับแรก ได้แก ่

กล้าที่จะลองท�าในส่ิงที่ตนคิด (X = 4.19, S.D. = 0.66) มีการ 

มองหาแนวทางใหม่ ๆ  มาใช้กบัการท�างาน (X = 4.18, S.D. = 0.74)  

และมีทัศนคติในการเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ (X = 4.17, 

S.D. = 0.69)

รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ, ก่องทรัพย์ ทองค�า
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  2.3 ผลการจัดล�าดับความต้องการ Soft Skills ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ 

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และล�าดับความต้องการ Soft Skills ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับความต้องการ  

Soft Skills ที่จ�าเป็นของบัณฑิตยุคใหม่ในมุมมองของสถาน 

ประกอบการ จ�านวน 8 คุณลักษณะ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถที่จะ 

เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) จริยธรรมในการท�างาน  

(Work Ethics) (X = 4.45, S.D. = 0.61) 2) ทกัษะด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

(Interpersonal Skills) (X = 4.41, S.D. = 0.65) 3) การบริหาร 

จัดการเวลา (Time Management) (X = 4.37, S.D. = 0.67) 

4) การแก้ปัญหา (Problem Solving) (X = 4.25, S.D. = 0.67) 

5) ภาวะผู ้น�า (Leadership) (X = 4.24, S.D. = 0.68)  

6) การท�างานเป็นทีม (Teamwork) (X = 4.19, S.D. = 0.64) 

7) ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication Skills) (X = 4.18,  

S.D. = 0.78) และ 8) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

(X = 4.15, S.D. = 0.69) ตามล�าดับ

  2.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา  

Soft Skills ของบัณฑิตยุคใหม่

  จากความคดิเหน็ของผูจ้้างงานในสถานประกอบการ 

ต่าง ๆ  ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผูว้จิยัสามารถน�าข้อเสนอแนะมาสรปุเป็น 

ประเด็นที่ส�าคัญได้ดังนี้

  1. นกัศกึษาทีร่บัเข้ามาฝึกงานและบณัฑติทีส่�าเรจ็ 

การศึกษาและเข้ามาเป็นพนักงานในสถานประกอบการ มีความรู้ 

และความสามารถค่อนข้างด ีเรียนรู้งานได้ไว แต่ยงัขาดความอดทน  

ความขยันหมั่นเพียร ขาดความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา  

ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจในการแก้ปัญหา และ 

การคิดนอกกรอบหรือคิดเชิงสร้างสรรค์ จึงอยากให้ทางสถาบัน 

อุดมศึกษาเน้นให้หลักสูตรและสาขาวิชามีกระบวนการหรือกลไก 

การปลูกฝัง Soft Skills มากกว่าท่ีจะเน้นความรู้ทางวิชาการ 

เพียงอย่างเดียว

  2. อยากให้อาจารย์ผูส้อนในรายวชิาได้เน้นทกัษะ 

การลงมือปฏิบัติให้มากกว่าทฤษฎี เน้นให้นักศึกษาได้น�าความรู้มา 

7 
 

   7. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ( Interpersonal Skills) มีคาเทากับ	x=4.41, S.D.=0.65 โดยมี 3 
อันดับแรก ไดแก สามารถสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีในท่ีทํางาน (x=4.54, S.D.=0.66) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอทุกคนท่ีพบเจอ 
(x=4.43, S.D.=0.69) และสามารถแสดงออกอยางเปนมิตรตอผูอ่ืน (x=4.38, S.D.=0.66) 
   8. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) มีคาเทากับ	x=4.15, S.D.=0.69 โดยมี 3 อันดับแรก 
ไดแก กลาท่ีจะลองทําในสิ่งท่ีตนคิด (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) 

 

  2.3 ผลการจัดลําดับความตองการ Soft Skills ท่ีจําเปนของบัณฑิตยุคใหม  
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลําดับความตองการ Soft Skills ท่ีจําเปนของบัณฑิตยุคใหม 

 
Soft Skills 

 

x 
 

S.D. 
ระดับความ
ตองการ 

ลําดับความ
ตองการ 

1. ทักษะการติดตอสื่อสาร (Communication Skills)  4.18 0.78 มาก 7 
2. ภาวะผูนํา (Leadership)  4.24 0.68 มากท่ีสุด 5 
3. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 4.19 0.64 มาก 6 
4. การแกปญหา (Problem Solving)  4.25 0.67 มากท่ีสุด 4 
5. จริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics)  4.45 0.61 มากท่ีสุด 1 
6. การบริหารจัดการเวลา (Time Management) 4.37 0.67 มากท่ีสุด 3 
7. ทักษะดานมนุษยสมัพันธ (Interpersonal Skills)  4.41 0.65 มากท่ีสุด 2 
8. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 4.15 0.69 มาก 8 

  จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ระดับความตองการ Soft Skills ท่ีจําเปนของบัณฑิตยุคใหมในมุมมองของ
สถานประกอบการ จํานวน 8 คุณลักษณะ อยูในระดับมากและมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานสามารถท่ีจะเรียงอันดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) จริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics) (x=4.45, 
S.D.=0.61) 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills) (x=4.41, S.D.=0.65) 3) การบริหารจัดการเวลา 
(Time Management) (x=4.37, S.D.=0.67) 4) การแกปญหา (Problem Solving) (x=4.25, S.D.=0.67) 5) ภาวะ
ผู นํา (Leadership) (x=4.24, S.D.=0.68) 6) การทํางานเปนทีม (Teamwork) (x=4.19, S.D.=0.64) 7) ทักษะการ
ติดตอสื่ อสาร  (Communication Skills) (x=4.18, S.D.=0.78) และ 8) การ คิดสร างสรรค  (Creative Thinking) 
(x=4.15, S.D.=0.69) ตามลําดับ 

  2.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา Soft Skills ของบัณฑิตยุคใหม 
  จากความคิดเห็นของผูจางงานในสถานประกอบการตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม ผู วิจัยสามารถนํา
ขอเสนอแนะมาสรุปเปนประเด็นท่ีสําคัญไดดังน้ี 
  1. นักศึกษาท่ีรับเขามาฝกงานและบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเขามาเปนพนักงานในสถานประกอบการ 
มีความรูและความสามารถคอนขางดี เรียนรูงานไดไว แตยังขาดความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ขาดความรับผิดชอบ 
ความตรงตอเวลา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจในการแกปญหา และการคิดนอกกรอบหรือคิดเชิงสรางสรรค 
จึงอยากใหทางสถาบันอุดมศึกษาเนนใหหลักสูตรและสาขาวิชามีกระบวนการหรือกลไกการปลูกฝง Soft Skills มากกวา
ท่ีจะเนนความรูทางวิชาการเพียงอยางเดียว 
  2. อยากใหอาจารยผูสอนในรายวิชาไดเนนทักษะการลงมือปฏิบัติใหมากกวาทฤษฎี เนนใหนักศึกษาไดนํา
ความรูมาประยุกตใชกับการทํางานไดจริง โดยมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงบวกตอชีวิตและ
การทํางานของนักศึกษา สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและมีใจรักยึดมั่นผูกพันตอวิชาชีพของตนเองให
มากข้ึน 

X

ประยุกต์ใช้กับการท�างานได้จริง โดยมีกระบวนการเรียนการสอน 

ทีป่รบัเปลีย่นทศันคติในเชงิบวกต่อชวีติและการท�างานของนักศกึษา  

สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีใจรักยึดมั่น 

ผูกพันต่อวิชาชีพของตนเองให้มากขึ้น

  3. สถาบันอุดมศึกษาควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริม 

และพัฒนา Soft Skills ให้มากขึ้น มากกว่ากิจกรรมการรับน้อง 

หรือกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ควรก�าหนดกิจกรรม 

เชงิสร้างสรรค์หรอืให้รุน่พีจ่ดักจิกรรมเชงิสร้างสรรค์ โดยทางสถาบนั 

อุดมศึกษาเป็นผู้กลั่นกรองกิจกรรม มีการจัดประกวดกิจกรรมท่ี 

ส่งเสริมการพัฒนา Soft Skills ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันและทักษะ 

ด้านการท�างาน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและเป็น 

การปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่สามารถท�างานร่วมกับผู ้ อ่ืนได้ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการท�างาน 

รู้จักบริหารเวลา และมีทักษะการสื่อสาร เป็นต้น

  4. สถาบนัอดุมศึกษาควรจบัมอืกับสถานประกอบการ 

ในการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมในการพัฒนา Soft Skills  

ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ มกีารจดัให้นกัศกึษาได้ฝึกงานในสถานประกอบการ 

อย่างจรงิจงั ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ในทกุสปัดาห์ อย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 วนั 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในลักษณะงานและได้เรียนรู้งาน สามารถท่ี 

จะปรับตัวเข้ากับงานได้เป็นอย่างดี รับรู้ถึงจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง 

ของตนเอง เกดิการปรบัปรงุตนเองและการเตรยีมความพร้อมให้กบั 

ตนเองในการเข้าสูต่ลาดแรงงานในอนาคต และสามารถผลติบัณฑติ 

ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้จ้างงาน

  5. สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการท�างานและการพัฒนาตนเองของ 

นักศึกษาเกี่ยวกับ Soft Skills ในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นเสมือน 

พื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงตัวตนของตนเองอย่างอิสระ โดยทาง 

สถาบันอุดมศึกษาก�าหนดหัวข้อหรือประเด็นที่จะให้นักศึกษาได ้

เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ จากน้ันน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอัพโหลดลงไว้ 

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ไฟล์ข้อมูล  

รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ, ก่องทรัพย์ ทองค�า
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ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ เหมือนเป็นโปรไฟล์ที่สะท้อนตัวตนของ 

นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

สามารถทีจ่ะเข้าไปตดิตามและประเมนิความก้าวหน้าในการพฒันา 

ตนเองของนักศึกษาแต่ละคนได้

สรุปและอภิปรายผล
 1. ผลการสังเคราะห์ Soft Skills ที่จ�าเป็นของสถาน 

ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ในงานวิจัยและผลจาก 

การส�ารวจสอบถามและสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธรุกจิต่าง ๆ  ทัว่โลก  

ได้ให้ความส�าคัญกับ Soft Skills อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

Soft Skills จ�านวน 8 คุณลักษณะน้ีมากท่ีสุด ได้แก่ 1) ทักษะ 

การติดต่อสื่อสาร (Communication Skills) 2) ภาวะผู ้น�า  

(Leadership) 3) การท�างานเป็นทมี (Teamwork) 4) การแก้ปัญหา  

(Problem Solving) 5) จริยธรรมในการท�างาน (Work Ethics)  

6) การบริหารจัดการเวลา (Time Management) 7) ทักษะด้าน 

มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 8) การคิดสร้างสรรค ์

(Creative Thinking) ฉะน้ันข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจของสถาน 

ประกอบการ จึงเป็นตัวสะท้อนถึงคุณลักษณะที่สถานประกอบการ 

มีความคาดหวังและความต้องการคุณลักษณะ Soft Skills  

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตเหล่าน้ีอย่างมาก โดยแนวโน้ม 

และทิศทางของความต้องการพนักงานเข้ามาท�างานในสถาน 

ประกอบการนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องด้วยสภาพ 

เศรษฐกิจ จ�านวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึน การแข่งขัน 

ของสถานประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายกัน รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ  

ทีเ่ข้ามากดดนัให้สถานประกอบการต้องเปลีย่นแปลงตนเองเกีย่วกบั 

กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทาง ด้วยเหตุน้ีสถานประกอบการ 

จงึแสวงหาพนกังานทีม่คีวามสามารถหรือทกัษะทีห่ลากหลายมากขึน้ 

การจ้างงานในปัจจุบันจึงต้องคัดเลือกและจ้างงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพในการท�างาน มีความสามารถทั้ง Hard Skills และ 

Soft Skills เพื่อเข้ามาช่วยผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรนั้นเกิด

ประสทิธผิลไปในทศิทางบวกและบรรลเุป้าหมายขององค์กรมากยิง่ขึน้ 

ซึ่งเป็นไปในทิศทางกับงานวิจัยจ�านวนมากท่ีท�าศึกษาเกี่ยวกับ  

Soft Skills พบว่า องค์กรและบริษัทธุรกิจต่าง ๆ ได้ให้ความส�าคัญ

และมีความจ�าเป็นต่อสถานประกอบการอย่างมาก (Klaus, 2010; 

Mitchell et al., 2010; Nealy, 2005; Smith, 2007) โดยผู้จ้างงาน

ต้องการผูส้มคัรงานทีม่ทีกัษะด้านมนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ีรวมทัง้ต้องการ 

พนักงานที่มีวุฒิภาวะและมีการปรับตัวทางสังคมที่ดี ผู ้จ้างงาน 

จึงให้ความส�าคัญกับ Soft Skills เป็นอันดับหน่ึง เพราะถือว่า 

เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความส�าเร็จในการท�างาน (Glenn, 2008;  

Mitchell et al., 2010; Perreault, 2004) สอดคล้องกบัการศกึษา 

วจิยัทีร่ะบวุ่าร้อยละ 75 ของความส�าเรจ็ในการท�างานเป็นระยะเวลา 

นานขึ้นอยู่กับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (People Skills) ในขณะ 

ที่เพียงร้อยละ 25 ขึ้นอยู่กับความรู้ด้านเทคนิค (Technical Skills)  

(Klaus, 2010) Soft Skills สามารถเรียกได้ว่าเป็นทักษะที่น�ามา 

ประยกุต์ใช้หรอืทกัษะในศตวรรษที ่21 (Gewertz, 2007) เนือ่งจาก 

เป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ประสิทธิภาพ 

ในการท�างาน และเพิ่มโอกาสในการท�างานให้กับบุคคล (Parsons,  

2008) ทัง้นี ้Soft Skills ยงัส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการประกอบธุรกจิ  

(Dana, Hancock & Phillips, 2011; Seetha, 2014) ช่วยให้บคุคล 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการตัดสินใจที่เหมาะสม สามารถสื่อสารได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้อื่น และส่งผลดี 

ต่อการพัฒนาวิชาชีพ (Anju, 2009; Jungsun et al., 2011)

 2. ผลของการส�ารวจความต้องการ Soft Skills ทีจ่�าเป็น 

ของบณัฑติยคุใหม่ในมมุมองของสถานประกอบการ พบว่า ผู้จ้างงาน 

ในสถานประการส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัคณุลกัษณะ Soft Skills  

8 อันดับแรก ได้แก่ 1) จริยธรรมในการท�างาน (Work Ethics)  

2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 3) การบริหาร 

จัดการเวลา (Time Management) 4) การแก้ปัญหา (Problem  

Solving) 5) ภาวะผู้น�า (Leadership) 6) การท�างานเป็นทีม  

(Teamwork) 7) ทกัษะการตดิต่อส่ือสาร (Communication Skills) 

และ 8) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) จากผลการจัดล�าดับ 

เหน็ได้อย่างชดัเจนว่า ผูจ้้างงานในสถานประกอบการต้องการพนกังาน 

หรือบุคคลที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท�างานที่มี Soft Skills 

ในด้านจริยธรรมในการท�างาน (Work Ethics) อย่างมาก เนื่องด้วย 

จริยธรรมในการท�างานเป็นตัวสะท้อนถึงคุณลักษณะของตัวบุคคล 

หลายประการที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ความขยันขันแข็งต่องาน 

ที่ได้รับมอบหมาย ความซ่ือสัตย์ในการท�างาน และทัศนคต ิ

ในทางบวกต่องาน เพราะคุณลักษณะเหล่าน้ีจะส่งผลดีและเป็นไป 

ในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพในการท�างานขององค์กร รวมถึง 

ความคิดและความรูสึ้กของผู้จ้างงานต่อพนกังานหรอืบคุคลนัน้ด้วย  

นอกจากนีเ้ป็นทีน่่าสงัเกตว่า ในปัจจบุนัองค์กรหรอืสถานประกอบการ 

หลายแห่งมักเผชิญกับปัญหาการลาออกจากงานบ่อยมากขึ้นของ 

พนกังาน อาจจะมสีาเหตมุาจากสวสัดกิาร ความก้าวหน้า แรงกดดนั  

การปรบัตวัเข้ากบัเพือ่นร่วมงาน และภาระหน้าทีใ่นองค์กร แต่ประเดน็ 

ที่น่าสนใจที่ผู้จ้างงานได้สะท้อนคือ คนรุ่นใหม่มักจะชอบท�าอะไร 

ตามใจ ไม่ชอบกฎระเบียบ ไม่มีความอดทน ขาดความรับผิดชอบ 

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย เข้างานสาย ไม่มีความผูกพันในงาน 

เมื่อผูจ้้างงานตักเตือนไม่พอใจก็ลาออกโดยไม่ได้ค�านงึถึงผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและองค์กร สอดคล้องกับข้อมูลในปัจจุบัน 

ที่สังคมไทยก�าลังเผชิญปัญหาอยู่คือ คนรุ ่นใหม่มักจะขาดวินัย  

ความอดทน และความซื่อสัตย์ (วราวุธ ศิลปอาชา, 2562) เนื่องจาก 

คนรุน่ใหม่เกดิขึน้มาพร้อมกบัความสะดวกสบาย ไม่ต้องด้ินรนอะไร  

รักในความอิสระเสรีสูง (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2560) มีการเปลี่ยน 

งานบ่อย ไม่ค่อยใส่ใจกบังานที่ท�า และมีการจงรักภักดีต่อองคก์รต�่า  

รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ, ก่องทรัพย์ ทองค�า
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เนื่องด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นตัวบ่งชี้ท่ีท�าให้ผู้จ้างงานเรียกร้อง 

และต้องการพนักงานท่ีมีจริยธรรมในการท�างาน (Work Ethics) 

เป็นล�าดับแรกมากที่สุด =4.49, =4.48, =4.47, อย่างไรก็ตาม 

คุณลักษณะที่ผู้จ้างงานต้องการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความขยัน 

ขันแข็ง ความอดทน และความรับผิดชอบ ซ่ึงคุณลักษณะเหล่านี ้

ล้วนต้องเริ่มจากการปลูกฝังวินัยในตนเองตั้งแต่วัยเด็ก เพราะวินัย 

ในตนเองจะเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จทุก ๆ ด้านของชีวิตทั้งการเรียน 

และการท�างาน ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลโดยตรง 

ต่อวินัยของเด็ก การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลนั้น จะมีพื้นฐาน 

มาตัง้แต่ระยะแรกเกดิจนกระท่ังโต โดยทีค่วามสมัพนัธ์ระหว่างทารก 

กบับดิา มารดา หรอืผูเ้ลีย้งด ูถอืว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัมากทีท่�าให้ 

เกิดความสามารถในการให้รางวัลตนเองหรือความสามารถ 

ในการควบคุมตนเองเมื่อโตขึ้น (Mowrer, 1950) 

 นอกจากนี้ Soft Skills ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  

(Interpersonal Skills) การบริหารจดัการเวลา (Time Management)  

การแก้ปัญหา (Problem Solving) ภาวะผู้น�า (Leadership)  

การท�างานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะการติดต่อส่ือสาร 

(Communication Skills) และการคิดสร้างสรรค์ (Creative  

Thinking) มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่าจริยธรรมในการท�างาน  

(Work Ethics) และ Soft Skills เหล่าน้ี ยังเป็นท่ีต้องการของ 

ผู้จ้างงานอยากมากเช่นกนั จากงานวิจัยและการส�ารวจของผูจ้้างงาน  

พบว่า ผู้จ้างงานให้ความส�าคัญกับ Soft Skills ของผู้สมัครงาน 

และนักศึกษาที่จบการศึกษาค่อนข้างมาก เนื่องจาก Soft Skills  

มีผลต่อความส�าเร็จขององค์กร (Bee & Hie, 2015; Snyder,  

2020; Vasanthakumari, 2019; Wiki Job, 2020) ประกอบกับ  

Soft Skills เป็นส่ิงส�าคัญท่ีท�าให้นักศึกษาท่ีจบการศึกษาแล้ว 

มีงานท�ามากขึ้น ทั้งน้ีผลการวิจัยยังช้ีให้เห็นว่า การจ้างงานนั้น 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะภาวะผู้น�า ทักษะการสื่อสาร และ 

ทกัษะการท�างานเป็นทมี โดยทกัษะภาวะผูน้�าสามารถผลกัดนัให้เกดิ 

การเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Abullah, Muhammad & Md Naris,  

2019; Nga & Wai Mun, 2013) อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า  

การจ้างงานข้ึนอยู่กับ Soft Skills ของบุคคลเป็นส�าคัญ การผลิต 

บัณฑิตให้มี Soft Skills และสามารถท่ีจะตอบสนองได้ตรงตาม 

ความต้องการของตลาดแรงงาน จึงเป็นสิ่งท่ีท้าทายส�าหรับสถาบัน 

อุดมศึกษาที่จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ผลิตบัณฑิตให้ 

มีความโดดเด่นมีทักษะนอกเหนือมากกว่าความรู ้ทางวิชาการ 

(Credé & Kuncel, 2008) ท้ังน้ีในมุมมองของผู ้จ ้างงานม ี

ความคาดหวังว่าสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถพัฒนาและเพิ่ม 

จ�านวนบัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มีความสามารถมากขึ้น โดยผ่าน 

กจิกรรมหรอืโปรแกรมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการเรยีนการสอน 

(Spowart, 2011) พร้อมท้ังมีการส่งเสรมิและจดัฝึกอบรม Soft Skills  

ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเหล่านั้นประสบความส�าเร็จทั้งด้าน 

วิชาการและวิชาชีพ มีการเรียนรู้ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่นเดียวกับการท�างานในสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน 

ในอนาคต ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็น 

ในการได้รับ Soft Skills ในขณะที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา  

และมี Soft Skills ที่ดีเมื่อส�าเร็จการศึกษา (Sejzi, Aris & Yuh,  

2013; Vasanthakumari, 2019) 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรที่จะน�า Soft Skills 

จ�านวน 8 คุณลักษณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาน

ประกอบการ มาวางแผนเพื่อออกแบบกิจกรรมหรือหาแนวทาง 

ในการพฒันานกัศกึษานัน้ให้เกดิ Soft Skills ตลอดจนท�าให้บณัฑติ 

ทีจ่บไปนัน้มลีกัษณะทีโ่ดดเด่นและเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงาน

  1.2 สถาบันอุดมศึกษาควรที่จะมุ ่งเน ้นพัฒนา 

Soft Skills ในด้านจริยธรรมในการท�างาน (Work Ethics)  

ให้มากขึ้น เน่ืองจากจากผลการวิจัยสะท้อนเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับจริยธรรมในการ 

ท�างานเป็นอันดับแรก 

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมกีารศกึษา Soft Skills โดยขยายขอบเขต

มุมมองของสถานประกอบการที่กว้างขวางมากขึ้นในจังหวัดอื่น ๆ 

มีการส�ารวจกับมุมมองของอาจารย์ นักศึกษา ครู นักเรียน  

ผู ้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและ 

มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา  

Soft Skills เพื่อดูพิจารณาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ Soft Skills  

และน�ามาสู่การหาแนวทางในการส่งเสริมปัจจัยนั้น

  2.3 ควรมกีารศกึษาในแต่ละหลกัสตูรทีผ่ลติบณัฑติ 

ว่าหลกัสตูรนัน้ได้มกีารสอน การจดักิจกรรม หรอืมเีนือ้หาทีส่ะท้อน 

ถงึการพฒันา Soft Skills ให้แก่นกัศกึษาในด้านใดบ้าง และน�าข้อมลู 

ที่ได้มาเปรียบเทียบกับความต้องการ Soft Skills ของสถาน 

ประกอบการ เพ่ือตรวจสอบว่าบัณฑิตที่ผลิตมีคุณลักษณะ Soft 

Skills ตรงกับความต้องการของผู้จ้างงานหรือสถานประกอบการ 

มากน้อยเพียงใด

  2.4 ควรมกีารออกแบบกจิกรรมหรอืพฒันาหลกัสตูร 

ที่ส่งเสริม Soft Skills ของนักเรียนและนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

มากที่สุด
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารที่ส่งผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟัน

ของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี และศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัด

ปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานด้วยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ และการวเิคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การสื่อสารทางอ้อมด้านการตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (β = .529) มีอิทธิพลต่อการรับรู้การดูแล 

ช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด รองลงมาคือ การสื่อสารทางตรงโดยพนักงาน (β = .297) การสื่อสารทางอ้อม 

ด้านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (β = .207) และการสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย์ (β = .163) ตามล�าดับ และการสื่อสารทางอ้อม 

ด้านการตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (β = .388) การสื่อสารทางอ้อมด้านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (β = .388) มีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด รองลงมาคือ การสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย์ (β = .333)  

และการสื่อสารทางตรงโดยพนักงาน (β = .179) ตามล�าดับ และ 2) การรับรู้ของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี โดยมีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ	: รูปแบบการสื่อสาร, การรับรู้, พฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟัน
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Abstract
 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. 

Keywords	: Communication Patterns Perception, Oral Care Behavior
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บทน�า
 ฟันเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดในร่างกาย และเป็น 

ส่วนประกอบส�าคญัของใบหน้า คนเราใช้ฟันส�าหรบับดเคีย้วอาหาร 

ให้ละเอียด ใช้ในการออกเสียงให้ชัดเจน และช่วยท�าให้ใบหน้า 

ดูสวยงาม ถือได้ว่าฟันเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์มากมาย โดยมี 

ความแข็งแรงมากกว่ากระดูก เป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีการเติบโต  

เพิ่มขนาดหรือเปล่ียนแปลงรูปร่างหลังจากข้ึนมาในช่องปากแล้ว 

แต่ฟันยังเป็นอวัยวะที่มีชีวิต รับความรู้สึก และเจ็บปวดได้ ถ้าม ี

การสึกกร่อน หรือท�าลายช่องเนื้อฟันลง ฟันมีความส�าคัญต่อชีวิต  

ตั้งแต่เป็นฟันน�้านม ที่เริ่มขึ้นในวัยเด็กจวบจนเป็นฟันแท้จนกระทั่ง 

ถงึวยัชรา ถ้าหากเราเอาใจใส่ดแูล รกัษาความสะอาดอย่างสม�า่เสมอ 

ตลอดจนกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟันและที่ส�าคัญคือ ต้องใช้ฟัน 

ให้ถูกหน้าที่ คือ ฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร ช่วยในการออกเสียง  

และช่วยสร้างรอยยิ้มที่ประทับใจ (กองทันตสาธารณสุข, 2556)

 ทันตกรรมจัดฟันเป็นสาขาหนึ่งของทันตกรรมซึ่งจะ 

เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ในต�าแหน่งท่ีไม่ถูกต้อง  

ฟันยื่นและฟันที่ขบกันไม่พอดีจะท�าให้ยากต่อการท�าความสะอาด  

และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรเนื่องมาจากฟันผุ 

และโรคเหงือก นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดการกดทับต่อกล้ามเนื้อที ่

ใช้ในการบดเคีย้วซึง่สามารถท�าให้เกิดอาการปวดศรีษะ อาการปวด 

ที่ข้อต่อขากรรไกร คอ ไหล่ และแผ่นหลังได้ ฟันท่ียื่นหรือไม่อยู ่

ในต�าแหน่งที่เหมาะสม ก็ยังท�าลายบุคลิกภาพอีกด้วย (สมาคม 

ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย, 2553) ทันตกรรมจัดฟันท�าให ้

สุขภาพปากแข็งแรง ช่วยท�าให้ผู้ที่ได้รับการจัดฟันมีบุคลิกภาพดีขึ้น  

รวมถึงท�าให้ฟันมีความคงทนไปตลอดชวีติ การรักษาด้วยทนัตกรรม 

จัดฟันมีหลายวิธีที่จะช่วยในการจัดฟันจัดระเบียบกล้ามเนื้อและ 

ขากรรไกร โดยมีทั้งที่เป็นแบบติดถาวรและแบบถอดออกได  ้

ซึง่เครือ่งมอืเหล่านีจ้ะท�าการดดัฟันและขากรรไกร เพือ่แก้ไขปัญหา 

ของผู้จัดฟัน

 ปัญหาที่ส�าคัญที่พบอีกอย่างหนึ่งคือ ปัญหาการสื่อสาร 

สุขภาพ การส่ือสารมีความจ�าเป็นต่อคนทุกคนใน สังคม และ 

ทุกสภาพการณ์ของสังคม รวมถึงการน�ามาเป็นเครื่องมือสื่อสาร 

ที่ส�าคัญในการส่งเสริมสุขภาพหรือสุขภาวะ กล่าวคือ เกิดภาวะ 

ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจและสติปัญญา ท�าให้บุคคล 

สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ทั้งด้านส่วนบุคคล สังคม และ 

เศรษฐกิจ มีอิสระในการประกอบอาชีพ เรียนรู้และมีส่วนร่วม 

อย่างกระตือรือร้นในการด�าเนินชีวิตในครอบครัวและชุมชน  

(หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์, 2561) การสื่อสารเพื่อสุขภาพยังเป็น 

กระบวนการทีส่่งผลต่อการปรบัปรงุสขุภาพทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล  

และระดับสังคม ผ่านรูปแบบการสื่อสารทางตรง และการสื่อสาร 

ทางอ้อม เพื่อสามารถที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม 

เป้าหมายตามทีต้่องการได้ การใช้ทฤษฎีการส่ือสารในการขบัเคลือ่น 

การสร้างเสรมิสขุภาพ จะสามารถสร้างแรงให้คนในสงัคมให้สามารถ 

ค้นหาหรือเรียนรู้ข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาสุขภาพ 

หรือสร้างวิถีชีวิตสู่การมีสุขภาพที่ดีให้กับตนเองได้ (เหมือนฝัน 

ไม่สูญผล, 2557) โรคในช่องปากถึงแม้จะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง 

หรอืเป็นโรคทีก่่อให้เกดิอนัตรายถงึชวีติ แต่กอ็าจเป็นสาเหตท่ีุท�าให้ 

เกิดโรคทั่วไปทางร่างกาย และอาจลุกลาม เป็นสาเหตุซ�้าเติมให้เกิด 

โรคมากขึ้น นอกจากน้ียังมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต การออกเสียง  

บคุลกิภาพ ความสามารถในการเรยีน และทีส่�าคญัคอืเป็นแหล่งของ 

การติดเชื้อ และอาจแพร่กระจายสู่อวัยวะอื่น ๆ ท�าให้เกิดอันตราย 

ถงึชวีติได้ การได้รับการสือ่สารทีถ่กูต้องในการดแูลสขุภาวะท่ีดขีอง 

ช่องปากและฟัน เพื่อให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ 

ช่องปากและฟัน การสือ่สารสขุภาพทีค่วรมบีทบาทในการแก้ปัญหา 

ด้านสุขภาพอนามัยช่องปากและฟัน เพราะผู้จัดฟันจ�าเป็นต้องดูแล 

สุขภาวะที่ดีและถูกต้อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ถูกต้อง 

จากแหล่งที่เชื่อถือได้จึงเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับกระตุ ้นให้เกิด 

ความตื่นตัว ความตระหนักในการสร้างค่านิยมและการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการส่ือสารจึงเป็น 

เคร่ืองมือส�าคัญการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ (พนา ทองมีอาคม  

และเพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2551)

 จังหวัดปทุมธานีมีคลินิกทันตกรรมให้บริการทันตกรรม 

จัดฟันซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการ โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของ 

ทันตแพทย์ผู ้เช่ียวชาญด้านการจัดฟันที่มีความสามารถในการ 

ออกแบบวางแผน การปรับเปล่ียนต�าแหน่งของฟัน ให้สามารถ 

เคลื่อนมายังต�าแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ จากความส�าคัญ 

ในข้างต้นนี้จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจท�าการศึกษารูปแบบการส่ือสาร 

ทีส่่งผลต่อการรบัรูแ้ละพฤตกิรรมการดแูลรกัษาช่องปากและฟันของ 

ผู้จัดฟัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสาร 

สขุภาพของผูป้ระกอบการธรุกจิทนัตกรรมจดัฟันและพฒันาการให้ 

บริการผู ้รับการรักษาทันตกรรมจัดฟันให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ในการให้บรกิาร และ 

ดูแลปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของ 

ผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษารปูแบบการสือ่สารทีส่่งผลต่อการรบัรู้และ 

พฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัด 

ปทุมธานี 

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของการรบัรู้และพฤตกิรรม 

การดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัดปทุมธานี 

จักรพงศ์  ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน
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สมมติฐานการวิจัย		
 1. รปูแบบการสือ่สารส่งผลต่อการรบัรูแ้ละพฤตกิรรม

การดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัดปทุมธานี

 2. การรับรู้ของผู้จัดฟันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การดูแลรักษาช่องปากและฟัน

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
 1. ผลการศึกษาท�าให้ทราบถึงการรับรู้และพฤติกรรม 

การดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัดปทุมธาน ี

จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพฒันาการให้บริการผูรั้บการรกัษา 

ทันตกรรมจัดฟันให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 2. ผลการศกึษาจะใช้เป็นประโยชน์ในการสือ่สารเก่ียวกบั 

พฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัด 

ปทมุธาน ีของคลินกิทนัตกรรม ให้มกีารปรบัปรงุกระบวนการสือ่สาร  

และพฤตกิรรมการดูแลรกัษาช่องปากและฟันของผู้จดัฟัน ในจงัหวัด 

ปทมุธาน ีเพือ่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเชงิกลยทุธ์ในการให้ 

บริการที่ดียิ่งขึ้น

 3. ผลการศึกษาจะใช้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 

คลินิกทันตกรรมจัดฟันและธุรกิจการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อยอดงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

การดแูลรกัษาช่องปากและฟันของผู้จดัฟัน ในจงัหวดัปทมุธานต่ีอไป

3 
 

ของฟน ใหสามารถเคลื่อนมายังตําแหนงท่ีถูกตองและเหมาะสมได จากความสําคัญในขางตนน้ีจึงทําใหผูวิจัยสนใจ
ทําการศึกษารูปแบบการสื่อสารท่ีสงผลตอการรับรูและพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการวางแผนการสื่อสารสุขภาพของผูประกอบการธุรกิจทันตกรรมจัดฟนและพัฒนาการใหบริการ
ผูรับการรักษาทันตกรรมจัดฟน ใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน ตลอดจนใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธในการใหบริการ 
และดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟนในจังหวัดปทุมธานีท่ีดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารท่ีสงผลตอการรับรูและพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน 

ในจังหวัดปทุมธานี  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการรับรูและพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน ในจังหวัด

ปทุมธานี  
สมมติฐานการวิจัย   

 
1. รูปแบบการสื่อสารสงผลตอการรับรูและพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน ในจังหวัด

ปทุมธานี 
2. การรับรูของผูจัดฟน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟน 

 
ประโยชนท่ีไดจากการวิจัย 
 

 1. ผลการศึกษาทําใหทราบถึงการรับรูและพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน ในจังหวัด
ปทุมธานี จะเปนประโยชนในการวางแผนและพัฒนาการใหบริการผูรับการรักษาทันตกรรมจัดฟนใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

2. ผลการศึกษาจะใชเปนประโยชนในการสื่อสารเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัด
ฟน ในจังหวัดปทุมธานี ของคลินิกทันตกรรม ใหมีการปรับปรุงกระบวนการสื่อสาร และพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปาก
และฟนของผูจัดฟน ในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือจะใชเปนแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธในการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

3. ผลการศึกษาจะใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานคลินิกทันตกรรมจัดฟนและธุรกิจการใหบริการอ่ืน          
ท่ีเก่ียวของตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอยอดงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน ใน
จังหวัดปทุมธานีตอไป 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

การสื่อสารทางตรง   
1. การสื่อสารโดยทันตแพทย  
2. การสื่อสารโดยพนักงาน 
 
การสื่อสารทางออม  
1. การโฆษณา  
2. การสงเสริมการขาย   
3. การประชาสมัพันธ   
4. การจัดกิจกรรมเชิงการตลาด  
5. การตลาดท่ีสามารถตอบโตกันได 

 

พฤติกรรมการดูแลรักษา
ชองปากและฟนของ 

ผูจัดฟน  
ในจังหวัดปทุมธานี 

 
การรับรู 

กรอบแนวคิดการวิจัย

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง รปูแบบการสือ่สารทีส่่งผลต่อการรบัรูแ้ละ

พฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัด

ปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้รับการจัดฟัน 

ในคลินิกทันตกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่ทราบจ�านวนแน่นอน 

  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื ผูรั้บการจัดฟัน  

ในคลินิกทันตกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ที่ถูกคัดเลือกมาจากกลุ่ม 

ประชากร จ�านวน 385 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

เนือ่งจากไม่ทราบประชากรทีแ่น่นอนจงึใช้สตูรค�านวณของคอแครน  

(W.G. Cochran, 1977) โดยมีขั้นตอนของการสุ่มดังนี้

 ใช้เทคนคิการสุ่มแบบก�าหนดสัดส่วน (Quota Sampling  

Technique) (กลุ่มระเบยีบวธิสีถติ ิส�านกันโยบายและวชิาการสถิต,ิ  

2555) โดยสุ่มจากคลินิกทันตกรรมทุกอ�าเภอในจังหวัดปทุมธานี  

ก�าหนดสัดส่วน ดังตารางที่ 1

จักรพงศ์  ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน
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  1.2 ท�าการสุ่มแบบสะดวก จากผู้จัดฟันในจาก

คลินิกทันตกรรมทุกอ�าเภอ ในจังหวัดปทุมธานี ตามจ�านวนสัดส่วน

ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ�าเภอ

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  แบบสอบถามเกีย่วกับรูปแบบการสือ่สารทีส่่งผลต่อ 

การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน  

ในจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  

Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และมีค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 ซ่ึงก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อค�าถามดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556)  

  คะแนน 5 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากที่สุด

  คะแนน 4 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก

  คะแนน 3 หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง

  คะแนน 2 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย

  คะแนน 1 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด

 โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแต่ละ

ช่วงคะแนนเฉลี่ยของรูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้และ

พฤติกรรมการดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัด

ปทุมธานี โดยน�าระดับช่วงช้ันมาก�าหนดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

    น้อยที่สุด

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

    น้อย

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

    ปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

    มาก

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

    มากที่สุด

	 3.	 วิธีด�าเนินการวิจัย

  งานวจิยันีเ้ป็นการศกึษาเชงิปรมิาณใช้วธิกีารส�ารวจ  

(Survey research) โดยท�าหนังสือขอรับรองจริยธรรมในการ 

ท�าวิจัย และด�าเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้รับการจัดฟันในคลินิก 

ทันตกรรมจังหวัดปทุมธานี จ�านวน 385 คน โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามได้ท�าการกรอกด้วยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถาม

แล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

  4.1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง  

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่  

(Frequency) และร้อยละ (Percentage)

  4.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

รูปแบบการสื่อสาร ระดับการรับรู้ และพฤติกรรมการดูแลรักษา 

ช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ใช้การหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (S.D) 

  4.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) ซ่ึงเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

หากทราบค่าตวัแปรหนึง่กจ็ะท�านายอกีตวัแปรหนึง่ได้ เพือ่วเิคราะห์ 

ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการสือ่สารทีมี่ผลต่อพฤติกรรมการดแูล 

ช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัดปทุมธานี    

  4.4 การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิสหสมัพนัธ์อย่างง่าย 

ของเพยีร์สนัเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน เพือ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง 

การรบัรูแ้ละพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันของผูจ้ดัฟันในจงัหวดั

ปทุมธานี 

ตารางที่	1 จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
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อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารท่ีสงผลตอการรับรูและพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน 
ในจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูรับการจัดฟน ในคลินิกทันตกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงไมทราบ
จํานวนแนนอน  
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูรับการจัดฟน ในคลินิกทันตกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ท่ีถูกคัดเลือก
มาจากกลุมประชากร จํานวน 385 คนไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน เน่ืองจากไมทราบประชากรท่ีแนนอนจึงใช
สูตรคํานวณของคอแครน (W.G. Cochran, 1977)  โดยมีข้ันตอนของการสุมดังน้ี 

1.1 ใชเทคนิคการสุมแบบกําหนดสัดสวน (Quota Sampling Technique) (กลุมระเบียบวิธีสถิติ  
สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ, 2555) โดยสุมจากคลินิกทันตกรรมทุกอําเภอในจังหวัดปทุมธานี กําหนดสัดสวน  
ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนกลุมตัวอยาง 

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนคลินิกทันตกรรม จํานวนกลุมตัวอยาง 
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 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (2562) 
   1.2 ทําการสุมแบบสะดวก จากผูจัดฟนในจากคลินิกทันตกรรมทุกอําเภอ ในจังหวัดปทุมธานี ตามจํานวน
สัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละอําเภอ 
 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสารท่ีสงผลตอการรับรูและพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟน
ของผูจัดฟน ในจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย และนอยท่ีสุด และมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.97 ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนขอคําถามดังน้ี (บุญชม   
ศรีสะอาด, 2556)   

คะแนน  5 หมายถึง  ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
คะแนน  4 หมายถึง  ระดับเห็นดวยมาก 
คะแนน  3 หมายถึง  ระดับเห็นดวยปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง  ระดับเห็นดวยนอย 
คะแนน  1 หมายถึง  ระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 

 โดยเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลแตละชวงคะแนนเฉลี่ยของรูปแบบการสื่อสารท่ีสงผลตอการ
รับรูและพฤติกรรมการดูแลรักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน ในจังหวัดปทุมธานี โดยนําระดับชวงช้ันมากําหนดเปน
คะแนนเฉลี่ยได ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)   

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง   ระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง   ระดับเห็นดวยนอย 

จักรพงศ์  ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน

อ�าเภออ�าเภอ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  75

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการสื่อสารที่ส่งผล 

ต่อการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน 

ในจงัหวดัปทมุธาน ีพบว่า ผูจ้ดัฟันในจงัหวดัปทมุธาน ีมคีวามคิดเหน็ 

ว่าการสื่อสารมีผลต่อการรับรู ้และพฤติกรรมการดูแลช่องปาก 

และฟันโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.27) เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูจ้ดัฟันในจงัหวดั 

ปทมุธาน ีมคีวามคดิเหน็ว่ารปูแบบการสือ่สารทางตรงโดยทนัตแพทย์ 

มีผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันมากที่สุด  

(X = 4.45) รองลงมาคือ การส่ือสารทางอ้อมด้านการโฆษณา 

การส่ือสารทางอ้อมด้านประชาสัมพันธ์ การส่ือสารทางตรงโดย 

พนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ การสื่อสารทางอ้อมการตลาดผ่าน 

ช่องทางอินเทอร์เน็ต การส่ือสารทางอ้อมด้านการจัดกิจกรรม 

เชงิการตลาด และน้อยทีส่ดุคอืการสือ่สารทางอ้อมด้านการส่งเสรมิ 

การขาย ตามล�าดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่	2 รูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟัน
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  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง   ระดับเห็นดวยปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง   ระดับเห็นดวยมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง   ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 

 3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณใชวิธีการสํารวจ (Survey research)   โดยทําหนังสือขอรับรอง
จริยธรรมในการทําวิจยั และดําเนินการรวบรวมขอมูลจากผูรบัการจดัฟนในคลินิกทันตกรรมจังหวัดปทุมธานี จํานวน 
385 คน   โดยใหผูตอบแบบสอบถามไดทําการกรอกดวยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
  4.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสาร ระดับการรับรู และพฤติกรรมการดูแล
รักษาชองปากและฟนของผูจัดฟน ใชการหาคาเฉลี่ย ( x ̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  
  4.3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเปนสถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐานหากทราบคาตัวแปรหน่ึงก็จะทํานายอีกตัวแปรหน่ึงได เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารท่ี
มีผลตอพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนของผูจัดฟน ในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงสามารถเขียนใหอยูในสมการเชิงเสนตรง
รูปแบบคะแนนดิบไดดังน้ี (นิคม ถนอมเสียง, 2560) 
  4.4 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสันเพ่ือทดสอบสมมติฐาน เพ่ือวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการรับรูและพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนของผูจัดฟนในจังหวัดปทุมธานี  
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบการสื่อสารท่ีสงผลตอการรับรูและพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนของ        ผู
จัดฟนในจังหวัดปทุมธานี พบวา ผูจัดฟนในจังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นวาการสื่อสารมีผลตอการรับรูและพฤติกรรม
การดูแลชองปากและฟนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x= 4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย
พบวา ผูจัดฟนในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นวารูปแบบการสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทยมีผลตอการรับรูและ
พฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนมากท่ีสุด (x= 4.45) รองลงมาคือ การสื่อสารทางออมดานการโฆษณา การสื่อสาร
ทางออมดานประชาสัมพันธ การสื่อสารทางตรงโดยพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ การสื่อสารทางออมการตลาดผานชองทาง
อินเทอรเน็ต การสื่อสารทางออมดานการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด และนอยท่ีสุดคือการสื่อสารทางออมดานการสงเสริม
การขาย ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 2  รูปแบบการสื่อสารท่ีสงผลตอการรับรูและพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟน  

รูปแบบการสื่อสาร x S.D. ระดับ 
การสื่อสารทางตรง    
   โดยทันตแพทย 4.45 0.60 มากท่ีสุด 
   โดยพนักงาน 4.22 0.64 มากท่ีสุด 
การสื่อสารทางออม    
   การโฆษณา 4.34 0.56 มากท่ีสุด 
   การสงเสรมิการขาย 4.00 0.85 มาก 
   การประชาสัมพันธ 4.23 0.65 มากท่ีสุด 
   การจัดกิจกรรมเชิงการตลาด 4.17 0.70 มาก 
   การตลาดผานชองทางอินเทอรเน็ต 4.22 0.74 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 0.55 มากท่ีสุด 
 

 2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปาก

และฟัน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็น 

ข้อเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยสามล�าดบั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

รบัรูว่้า หลงัจากแปรงฟันควรแปรงลิน้ให้สะอาดมากทีส่ดุ รองลงมา 

คือ การแปรงฟันไม่สะอาดเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้เกิดโรคเหงือก 

อักเสบ และฟันผุ และคราบจุลินทรีย์ (ขี้ฟัน) เมื่อปล่อยไว้นาน ๆ  

โดยไม่แปรงฟันจะกลายเป็นหินปูน ตามล�าดับ ส่วนแปรงสีฟันที่ด ี

ต้องมลัีกษณะด้ามแปรงตรง ขนแปรงไม่นุม่หรอืแขง็เกินไป มกีารรบัรู้ 

น้อยที่สุด แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่	3	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน 
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2. ผลการวิเคราะหการรับรูเก่ียวกับการดูแลชองปากและฟนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.45) เมื่อ
พิจารณาเปนขอเรียงลําดับจากมากไปหานอยสามลาํดับพบวา  ผูตอบแบบสอบถามรับรูวา หลังจากแปรงฟนควรแปรงลิน้
ใหสะอาดมากท่ีสุด รองลงมาคือ การแปรงฟนไมสะอาดเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดโรคเหงือกอักเสบ และฟนผุ และคราบ
จุลินทรีย (ข้ีฟน) เมื่อปลอยไวนาน ๆ โดยไมแปรงฟนจะกลายเปนหินปูน ตามลําดับ สวนแปรงสีฟนท่ีดีตองมีลักษณะดาม
แปรงตรง ขนแปรงไมนุมหรือแข็งเกินไป มีการรับรูนอยท่ีสุด แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรูเก่ียวกับการดูแลชองปากและฟนของผูจัดฟน  
การรับรูเก่ียวกับการดูแลชองปากและฟน x S.D ระดับ 

1. แปรงสีฟนท่ีดีตองมีลักษณะดามแปรงตรง ขนแปรงไมนุมหรือแข็งเกินไป 4.16 0.65 มาก 
2. ควรไปพบทันตแพทยอยางสม่ําเสมอ 4.50 0.69 มากท่ีสุด 
3. ไหมขัดฟนเปนอุปกรณท่ีชวยในการกําจัดเศษอาหารบริเวณซอกฟนไดดีท่ีสุด 4.36 0.77 มากท่ีสุด 
4. ควรแปรงฟนหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง 4.45 0.76 มากท่ีสุด 
5. ยาสีฟนท่ีปองกันฟนผุไดดี คือยาสีฟนท่ีมีสวนผสมของฟลูออไรด 4.43 0.76 มากท่ีสุด 
6. หลังจากแปรงฟนควรแปรงลิ้นใหสะอาด 4.57 0.73 มากท่ีสุด 
7. อาหาร หรือขนมท่ีมีรสหวานสงผลใหเกิดฟนผไุด 4.52 0.73 มากท่ีสุด 
8. การแปรงฟนไมสะอาดเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดโรคเหงือกอักเสบและฟนผ ุ 4.54 0.77 มากท่ีสุด 
9. คราบจุลินทรยี (ข้ีฟน) เมื่อปลอยไวนาน ๆ โดยไมแปรงฟนจะกลายเปนหินปูน 4.53 0.74 มากท่ีสุด 
10. ควรพบทันตแพทยเพ่ือขูดหินปูนทุก 6 เดือน 4.45 0.83 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.60 มากท่ีสุด 
 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนของผูจัดฟนพบวา ผูจัดฟนในจังหวัด
ปทุมธานี มีพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.31) เมื่อพิจารณาเปนขอเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอยสามลําดับ พบวา ผูจัดฟนมีพฤติกรรมแปรงฟนทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอนแปรงฟน
ทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดูแล และรักษาชองปากเปนกิจวัตรประจําวัน และตรวจสอบ
ความสะอาดชองปากตนเองทุกครั้งหลังการแปรงฟน ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนท่ีมีการปฏิบัติ
นอยท่ีสุดคือ หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารท่ีแข็งและเหนียว (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4   คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนของผูจัดฟน  
พฤติกรรมการดูแลชองปากและฟน x S.D ระดับ 

1. ทานปฏิบัติตามคําแนะนําในการดูแลสุขภาพชองปากและฟน 4.29 0.63 มากท่ีสุด 
2. ทานคอยตรวจสอบสอดสองชองปากอยางสม่ําเสมอ 4.37 0.73 มากท่ีสุด 
3. ทานดูแล และรักษาชองปากเปนกิจวัตรประจําวัน 4.42 0.72 มากท่ีสุด 
4. ทานแปรงฟนทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอน 4.45 0.72 มากท่ีสุด 
5. ทานตรวจสอบความสะอาดชองปากตนเองทุกครั้งหลังการแปรงฟน 4.39 0.74 มากท่ีสุด 
6. ทานปฏิบัติตนในการดูแลชองปากไดเปนอยางด ี 4.35 0.63 มากท่ีสุด 
7. ทานหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารท่ีแข็ง และเหนียว 3.96 0.87 มาก 
8. ทานใสใจดูแลสุขภาพปากและฟนระหวางรับการทันตกรรมจดัฟนตามคําแนะนํา
ของทันตแพทยอยูเสมอ 4.33 0.69 มากท่ีสุด 
9. ทานเขาพบทันตแพทยตามนัดเพ่ือใหการเขารับทันตกรรมจัดฟนเปนไปอยางมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 4.27 0.79 มากท่ีสุด 

รวม 4.31 0.54 มากท่ีสุด 
4. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปแบบการสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย (X1) การสื่อสารทางตรงโดย

พนักงาน (X2) การสื่อสารทางออมดานการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (X6)  และการสื่อสารทางออม ดานการตลาด 
ท่ีสามารถตอบโตกันได (X7) สงผลตอการรับรูการดแูลชองปากและฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (ตารางท่ี 5) 

 

จักรพงศ์  ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน

รูปแบบการสื่อสาร	 X	 S.D.	 ระดับ

การรับรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟัน	 X	 S.D.	 ระดับ
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อาหารและก่อนนอนแปรงฟันทกุครัง้หลงัทานอาหารและก่อนนอน 

มากทีสุ่ด รองลงมาคือ ดแูล และรกัษาช่องปากเป็นกจิวตัรประจ�าวนั 

และตรวจสอบความสะอาดช่องปากตนเองทุกครั้งหลังการแปรงฟัน  

ตามล�าดับ ส่วนพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันที่มีการปฏิบัต ิ

น้อยทีส่ดุคอื หลกีเลีย่งรบัประทานอาหารทีแ่ขง็และเหนยีว (ตารางที ่4)

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมการดูแล 

ช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน พบว่า ผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี 

มีพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(X = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นข้อเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา 

น้อยสามล�าดบั พบว่า ผูจ้ดัฟันมพีฤตกิรรมแปรงฟันทกุครัง้หลังทาน 

ตารางที่	4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน
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2. ผลการวิเคราะหการรับรูเก่ียวกับการดูแลชองปากและฟนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.45) เมื่อ
พิจารณาเปนขอเรียงลําดับจากมากไปหานอยสามลาํดับพบวา  ผูตอบแบบสอบถามรับรูวา หลังจากแปรงฟนควรแปรงลิน้
ใหสะอาดมากท่ีสุด รองลงมาคือ การแปรงฟนไมสะอาดเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดโรคเหงือกอักเสบ และฟนผุ และคราบ
จุลินทรีย (ข้ีฟน) เมื่อปลอยไวนาน ๆ โดยไมแปรงฟนจะกลายเปนหินปูน ตามลําดับ สวนแปรงสีฟนท่ีดีตองมีลักษณะดาม
แปรงตรง ขนแปรงไมนุมหรือแข็งเกินไป มีการรับรูนอยท่ีสุด แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรูเก่ียวกับการดูแลชองปากและฟนของผูจัดฟน  
การรับรูเก่ียวกับการดูแลชองปากและฟน x S.D ระดับ 

1. แปรงสีฟนท่ีดีตองมีลักษณะดามแปรงตรง ขนแปรงไมนุมหรือแข็งเกินไป 4.16 0.65 มาก 
2. ควรไปพบทันตแพทยอยางสม่ําเสมอ 4.50 0.69 มากท่ีสุด 
3. ไหมขัดฟนเปนอุปกรณท่ีชวยในการกําจัดเศษอาหารบริเวณซอกฟนไดดีท่ีสุด 4.36 0.77 มากท่ีสุด 
4. ควรแปรงฟนหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง 4.45 0.76 มากท่ีสุด 
5. ยาสีฟนท่ีปองกันฟนผุไดดี คือยาสีฟนท่ีมีสวนผสมของฟลูออไรด 4.43 0.76 มากท่ีสุด 
6. หลังจากแปรงฟนควรแปรงลิ้นใหสะอาด 4.57 0.73 มากท่ีสุด 
7. อาหาร หรือขนมท่ีมีรสหวานสงผลใหเกิดฟนผไุด 4.52 0.73 มากท่ีสุด 
8. การแปรงฟนไมสะอาดเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดโรคเหงือกอักเสบและฟนผ ุ 4.54 0.77 มากท่ีสุด 
9. คราบจุลินทรยี (ข้ีฟน) เมื่อปลอยไวนาน ๆ โดยไมแปรงฟนจะกลายเปนหินปูน 4.53 0.74 มากท่ีสุด 
10. ควรพบทันตแพทยเพ่ือขูดหินปูนทุก 6 เดือน 4.45 0.83 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.60 มากท่ีสุด 
 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนของผูจัดฟนพบวา ผูจัดฟนในจังหวัด
ปทุมธานี มีพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.31) เมื่อพิจารณาเปนขอเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอยสามลําดับ พบวา ผูจัดฟนมีพฤติกรรมแปรงฟนทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอนแปรงฟน
ทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดูแล และรักษาชองปากเปนกิจวัตรประจําวัน และตรวจสอบ
ความสะอาดชองปากตนเองทุกครั้งหลังการแปรงฟน ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนท่ีมีการปฏิบัติ
นอยท่ีสุดคือ หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารท่ีแข็งและเหนียว (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4   คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลชองปากและฟนของผูจัดฟน  
พฤติกรรมการดูแลชองปากและฟน x S.D ระดับ 

1. ทานปฏิบัติตามคําแนะนําในการดูแลสุขภาพชองปากและฟน 4.29 0.63 มากท่ีสุด 
2. ทานคอยตรวจสอบสอดสองชองปากอยางสม่ําเสมอ 4.37 0.73 มากท่ีสุด 
3. ทานดูแล และรักษาชองปากเปนกิจวัตรประจําวัน 4.42 0.72 มากท่ีสุด 
4. ทานแปรงฟนทุกครั้งหลังทานอาหารและกอนนอน 4.45 0.72 มากท่ีสุด 
5. ทานตรวจสอบความสะอาดชองปากตนเองทุกครั้งหลังการแปรงฟน 4.39 0.74 มากท่ีสุด 
6. ทานปฏิบัติตนในการดูแลชองปากไดเปนอยางด ี 4.35 0.63 มากท่ีสุด 
7. ทานหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารท่ีแข็ง และเหนียว 3.96 0.87 มาก 
8. ทานใสใจดูแลสุขภาพปากและฟนระหวางรับการทันตกรรมจดัฟนตามคําแนะนํา
ของทันตแพทยอยูเสมอ 4.33 0.69 มากท่ีสุด 
9. ทานเขาพบทันตแพทยตามนัดเพ่ือใหการเขารับทันตกรรมจัดฟนเปนไปอยางมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 4.27 0.79 มากท่ีสุด 

รวม 4.31 0.54 มากท่ีสุด 
4. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปแบบการสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย (X1) การสื่อสารทางตรงโดย

พนักงาน (X2) การสื่อสารทางออมดานการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (X6)  และการสื่อสารทางออม ดานการตลาด 
ท่ีสามารถตอบโตกันได (X7) สงผลตอการรับรูการดแูลชองปากและฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (ตารางท่ี 5) 

 

 4. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบ 

การสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย์ (X1) การสื่อสารทางตรงโดย 

พนกังาน (X2) การสือ่สารทางอ้อมด้านการจดักจิกรรมเชงิการตลาด  

(X6)  และการส่ือสารทางอ้อม ด้านการตลาดทีส่ามารถตอบโต้กนัได้  

(X7) ส่งผลต่อการรบัรูก้ารดแูลช่องปากและฟันอย่างมนียัส�าคญัทาง 

สถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 5)

ตารางที่	5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณของรูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับ

 การดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัดปทุมธานี

 5. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบ 

การสือ่สารทางตรงโดยทนัตแพทย์ การสือ่สารทางตรงโดยพนกังาน  

การส่ือสารทางอ้อมด้านการจดักจิกรรมเชงิการตลาด และการส่ือสาร 

ทางอ้อมด้านการตลาดผ่านช่องทางอนิเทอร์เนต็ส่งผลต่อพฤตกิรรม 

การดูแลช่องปากและฟันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(ตารางที่ 6)

จักรพงศ์  ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน

พฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟัน	 X	 S.D.	 ระดับ
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห7การถดถอยเชิงเส<นแบบพหุคูณของรูปแบบการส่ือสารที่สFงผลตFอการรับรู<เก่ียวกับ 

           การดูแลรักษาชFองปากและฟJนของผู<จัดฟJน ในจังหวัดปทุมธานี  

รูปแบบการส่ือสาร 

การรับรู.เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช;องปากและฟ?น

ของผู.จัดฟ?นในจังหวัดปทุมธานี 

B SE b t Sig. 

คFาคงที่ 1.220 0.182  6.704 0.000 

การส่ือสารทางตรงโดยทันตแพทย7 (X1)  0.162 0.049 0.163 3.327 0.001* 

การส่ือสารทางตรงโดยพนักงาน (X2) 0.278 0.053 0.297 5.205 0.000* 

การส่ือสารทางอ<อมด<านโฆษณา (X3) 0.059 0.064 0.055 0.920 0.358 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการสFงเสริมการขาย (X4) 0.079 0.048 0.111 1.641 0.102 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการประชาสัมพันธ7 (X5) 0.078 0.073 0.084 1.065 0.288 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (X6) 0.179 0.050 0.207 3.602 0.000* 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการตลาดผFานชFองทางอินเทอร7เน็ต (X7) 0.430 0.051 0.529 8.400 0.000* 

R2 = .555,  F=67.132,  *p<0.05 
 

5. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวFา รูปแบบการสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย7 การสื่อสารทางตรงโดย

พนักงาน การสื่อสารทางอ<อมด<านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด และการสื่อสารทางอ<อมด<านการตลาดผFานชFองทาง

อินเทอร7เน็ตสFงผลตFอพฤติกรรมการดูแลชFองปากและฟJนอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6  แสดงผลการวิเคราะห7การถดถอยเชิงเส<นแบบพหุคูณของรูปแบบการส่ือสารที่สFงผลตFอพฤติกรรม 

            การดูแลรักษาชFองปากและฟJนของผู<จัดฟJน ในจังหวัดปทุมธานี 

รูปแบบการส่ือสาร 

พฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 

ช;องปากและฟ?นของผู.จัดฟ?นในจังหวัดปทุมธานี 

B SE b t Sig. 

คFาคงที่ 2.159 0.203  10.649 0.000 

การส่ือสารทางตรงโดยทันตแพทย7 (X1)  0.300 0.054 0.333 5.518 0.000* 

การส่ือสารทางตรงโดยพนักงาน (X2) 0.151 0.059 0.179 2.538 0.012* 

การส่ือสารทางอ<อมด<านโฆษณา (X3) 0.104 0.071 0.107 1.458 0.146 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการสFงเสริมการขาย (X4) 0.103 0.054 0.161 1.930 0.054 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการประชาสัมพันธ7 (X5) 0.049 0.082 0.058 0.600 0.549 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (X6) 0.303 0.055 0.388 5.462 0.000* 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการตลาดผFานชFองทางอินเทอร7เน็ต (X7) 0.284 0.057 0.388 4.985 0.000* 

R2 = .322, F=25.537, *p<0.05 

6. การรับรู<ของผู<จัดฟJนในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมการดูแลชFองปากและฟJน โดยมี

ความสัมพันธ7ระดับสูง อยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 
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 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูระดบัการรบัรูเ้กีย่วกับการดแูล 

ช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้จัดฟัน

ในจังหวัดปทุมธานี มีการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟัน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการรับรู้เป็น 

ขัน้ตอนแรกเมือ่ได้รบัการส่ือสาร บคุคลจะเกิดการรบัรู ้เกดิการรู้จกั  

และเกิดความเข้าใจ และการดูแลรักษาช่องปากและฟัน เป็นเร่ือง 

เข้าใจง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนเกิดการรับรู้มาตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก 

จงึส่งผลให้กลุม่ตวัอย่างเกดิการรบัรู้ ในระดบัมากทีส่ดุ การรบัรูเ้ป็น 

กระบวนการทีค่นเราจะเข้าใจส่ิงเร้าหนึง่ทีป่รากฏกบัประสาทสมัผสั 

ส่วนใดส่วนหน่ึงของเรา ต่างจากการรับสัมผัสที่เป็นเพียงข้อมูลดิบ  

(ชนัญชิดา ค�ามินเศก, 2552) แต่ข้อสรุปที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล 

ทั้งหมดจากอวัยวะรับสัมผัสเข้าด้วยกันนั้นเป็นการรับรู้ นอกจากนี ้

การรับรู้ยังเป็นส่ิงที่ก�าหนดความต้องการ แรงจูงใจ และทัศนคติ 

ของผูร้บัสารอกีด้วย กระบวนการรับรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้โดย 

ไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ มักเกิดตามประสบการณ์และการส่ังสมทางสังคม 

โดยที่เราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างกันเมื่อ 

ได้รับสารเดียวกัน ผู้รับสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สาร 

เดียวกันต่างกัน โดยทั่วไปการรับรู้ที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพล 

หรือตัวกรอง เช่น แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ ประสบการณ์เดิม  

กรอบอ้างอิง ซ่ึงเกิดจากการส่ังสมอบรมทางครอบครัว และสังคม  

เช่น คนต่างศาสนากนัจงึมคีวามเชือ่และทศันคตใินเรือ่งทีต่่าง ๆ  กนั 

ได้แก่ สภาพแวดล้อม สภาวะจิตใจและอารมณ์ (ปิยะนันท์ 

บุณณะโยทา, 2556) จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท�าให้ระดับการรับรู ้

ของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีอยู่ในระดับมากที่สุด

 6. การรบัรูข้องผูจ้ดัฟันในจงัหวดัปทมุธาน ีมคีวามสมัพนัธ์ 

กบัพฤตกิรรมการดแูลช่องปากและฟัน โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดับสงู  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
 1. จากการศึกษาพบว่า ผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธาน ี

มคีวามคิดเหน็ว่ารปูแบบการสือ่สารทางตรงโดยรวมส่งผลต่อการรับรู้ 

และพฤติกรรมการดแูลช่องปากและฟันอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จะเหน็ 

ได้ว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลและความเข้าใจ 

จากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง  โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารและ 

สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ถึงผู้รับอย่างถูกต้อง การสื่อสารยังเป็น 

กระบวนการในการสร้างความคดิร่วมกนัระหว่างผู้ส่งสารและผูร้บัสาร  

(Lamb Charles et,al., 1992) ตลอดจนเป็นกระบวนการแลกเปลีย่น 

ความหมาย ให้เข้าใจตรงกนั สามารถสร้างความหมายต่าง ๆ  ร่วมกัน 

ในการแสดงข้อเท็จจริง ความคิด ทัศนคติและความรู้สึกได้ ดังนั้น  

การสือ่สารจงึมผีลต่อการรบัรูแ้ละพฤตกิรรมของบคุคล ไม่ว่าจะเป็น 

การสื่อสารทางตรงโดยบุคคล หรือการสื่อสารทางอ้อมในรูปแบบ 

ต่าง ๆ สอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่ือสาร 

สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า รูปแบบการสื่อสาร 

สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วยการส่ือสาร 

การรณรงค์และสุขภาพ ผ่านรายบุคคล กลุ ่มสื่อมวลชน และ 

การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย และสื่อต่าง ๆ ซึ่งกลุ ่มตัวอย่าง 

มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

รูปแบบการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารทางตรงและทางอ้อม 

จึงเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการสื่อความหมายแนวคิด เจตคติ ต่อ 

ผู้รับสารได้เป็นอย่างดี (วิลาวัณย์  จินวรรณ, 2560) 

ตารางที่	6 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณของรูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

 การดูแลรักษาช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน ในจังหวัดปทุมธานี

จักรพงศ์  ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห7การถดถอยเชิงเส<นแบบพหุคูณของรูปแบบการส่ือสารที่สFงผลตFอการรับรู<เก่ียวกับ 

           การดูแลรักษาชFองปากและฟJนของผู<จัดฟJน ในจังหวัดปทุมธานี  

รูปแบบการส่ือสาร 

การรับรู.เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช;องปากและฟ?น

ของผู.จัดฟ?นในจังหวัดปทุมธานี 

B SE b t Sig. 

คFาคงที่ 1.220 0.182  6.704 0.000 

การส่ือสารทางตรงโดยทันตแพทย7 (X1)  0.162 0.049 0.163 3.327 0.001* 

การส่ือสารทางตรงโดยพนักงาน (X2) 0.278 0.053 0.297 5.205 0.000* 

การส่ือสารทางอ<อมด<านโฆษณา (X3) 0.059 0.064 0.055 0.920 0.358 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการสFงเสริมการขาย (X4) 0.079 0.048 0.111 1.641 0.102 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการประชาสัมพันธ7 (X5) 0.078 0.073 0.084 1.065 0.288 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (X6) 0.179 0.050 0.207 3.602 0.000* 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการตลาดผFานชFองทางอินเทอร7เน็ต (X7) 0.430 0.051 0.529 8.400 0.000* 

R2 = .555,  F=67.132,  *p<0.05 
 

5. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวFา รูปแบบการสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย7 การสื่อสารทางตรงโดย

พนักงาน การสื่อสารทางอ<อมด<านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด และการสื่อสารทางอ<อมด<านการตลาดผFานชFองทาง

อินเทอร7เน็ตสFงผลตFอพฤติกรรมการดูแลชFองปากและฟJนอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6  แสดงผลการวิเคราะห7การถดถอยเชิงเส<นแบบพหุคูณของรูปแบบการส่ือสารที่สFงผลตFอพฤติกรรม 

            การดูแลรักษาชFองปากและฟJนของผู<จัดฟJน ในจังหวัดปทุมธานี 

รูปแบบการส่ือสาร 

พฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 

ช;องปากและฟ?นของผู.จัดฟ?นในจังหวัดปทุมธานี 

B SE b t Sig. 

คFาคงที่ 2.159 0.203  10.649 0.000 

การส่ือสารทางตรงโดยทันตแพทย7 (X1)  0.300 0.054 0.333 5.518 0.000* 

การส่ือสารทางตรงโดยพนักงาน (X2) 0.151 0.059 0.179 2.538 0.012* 

การส่ือสารทางอ<อมด<านโฆษณา (X3) 0.104 0.071 0.107 1.458 0.146 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการสFงเสริมการขาย (X4) 0.103 0.054 0.161 1.930 0.054 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการประชาสัมพันธ7 (X5) 0.049 0.082 0.058 0.600 0.549 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (X6) 0.303 0.055 0.388 5.462 0.000* 

การส่ือสารทางอ<อมด<านการตลาดผFานชFองทางอินเทอร7เน็ต (X7) 0.284 0.057 0.388 4.985 0.000* 

R2 = .322, F=25.537, *p<0.05 

6. การรับรู<ของผู<จัดฟJนในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมการดูแลชFองปากและฟJน โดยมี

ความสัมพันธ7ระดับสูง อยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 
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 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมการดูแล 

ช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้จัดฟัน 

มีพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดฟันอาจท�าให้เกิดผลแทรกซ้อนได้ 

หลายกรณี เช่น การเกิดฟันผุ โรคเหงือกและการเกิดจุดด่างขาวบน 

ผิวเคลือบฟัน ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นได้ตามปกติแม้จะไม่ได้รับการจัดฟัน  

 แต ่การจัดฟันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต ่อการเกิดโรค 

ดงักล่าวมากขึน้ การให้ความร่วมมอืไม่ดพีอ การไม่รักษาความสะอาด 

ภายในช่องปาก การท�าเครื่องมือหลุด และการผิดนัด ล้วนมีผลให ้

ระยะเวลาในการรักษาเพิ่มข้ึนและมีผลต่อผลการรักษาที่จะได้รับ  

(สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย, 2553) สอดคล้องกับ 

การศึกษาวิจัยของ ศิริรัตน์  รอดแสวง (2558) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ 

ผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

อยู่ในระดับดี  

 4. รูปแบบการสื่อสารทางอ้อมด้านการตลาดผ่าน 

ช่องทางอินเทอร์เน็ต (β = .388) และการสื่อสารทางอ้อมด้านการ 

จัดกิจกรรมเชิงการตลาด (β = .388) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

การดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด  

รองลงมาคือ การสื่อสารทางตรงโดยทันตแพทย์ (β = .333) และ 

การสื่อสารทางตรงโดยพนักงาน (β = .179) ตามล�าดับ ทั้งนี้อาจ 

เป็นเพราะว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสาร 

ท่ีไม่ใช่แค่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน แต่จะเก่ียวข้องกับบุคคลสองฝ่าย 

ประกอบไปด้วย ผู้ส่งสารและผู้รับสารเพี่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน 

การส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ  จงึส่งผลต่อการรับรูข้องบุคคล (ณฐักาญจน์ 

สุวรรณธาราม, 2557) สอดคล้องกับการวิจัยของ วิภาวิน โมสูงเนิน  

(2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การสื่อสารสุขภาพของกระทรวง 

สาธารณสุขกรณีการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009  

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพ 

ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสร้างการรับรู ้ สร้างความรู ้

ความเข้าใจกับประชาชน โดยเน้นการสื่อสารให้เป็นข้อความหรือ 

เนือ้สารทีเ่ข้าใจง่าย และมกีารก�าหนดสือ่และช่องทางเพือ่การสือ่สาร 

ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้การสื่อสารด้านการตลาดผ่านช่องทาง 

อินเทอร์เน็ต ผู้รับสาร สามารถที่จะสอบถามข้อมูล ตลอดจนเกิด 

การรับรู้สารตามที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ 

 5. การรับรู ้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล 

ช่องปากและฟันของผู้จัดฟันในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า พฤติกรรมการดูแล 

ช่องปากและฟัน เป็นสิง่ทีบ่คุคลกระท�าเพือ่ป้องกันและรักษาให้หาย 

จากโรคในช่องปาก พฤติกรรมทางสุขภาพช่องปากที่จ�าเป็นส�าหรับ 

ทกุคน (อญัชล ีดษุฎพีรรณ์, 2555) และองค์ประกอบของพฤตกิรรม 

ทางสุขภาพช่องปากที่ส�าคัญประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ  

การรับรู ้หรือองค์ประกอบด้านความรู ้ความคิด องค์ประกอบ 

ด้านทัศนคติ และองค์ประกอบด้านการปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมท่ีใช้ 

ความสามารถในการแสดงออกทางร่างกาย เช่น การแปรงฟัน  

หลังอาหารกลางวัน การไปพบทันตแพทย์ ดังน้ัน การรับรู้จึงมี 

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันของผู้จัดฟัน  

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัการวจิยัของ นยิะนนัท์ ส�าเภาเงนิ (2558)  

ซ่ึงได้ศกึษาเรือ่ง อทิธพิลของการรบัรูค้วามเสีย่งต่อพฤติกรรมสขุภาพ 

และแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ 

เรือ้รงัของกลุม่เสีย่ง ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งโรคมะเรง็ 

ล�าไส้ใหญ่และการรับรู้ความเส่ียงโรคหัวใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

เสี่ยง

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้

 1. นักการตลาดและผู้ประกอบการควรท�าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ให้ส�าคัญกับการดูแลสุขภาพ 

ช่องปากและฟันและเข้ารับการจัดฟัน

 2. ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูก้ารดแูลช่องปากและ 

ฟันมากที่สุด คือ การส่ือสารทางอ้อมด้านการตลาดผ่านช่องทาง 

อินเทอร์เน็ต ดังนั้นนักการตลาดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรใช้การสื่อสาร 

ทางอ้อมด้านการตลาดที่สามารถตอบโต้กันได้ ได้แก่ ส่ือสังคม 

ออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่น Facebook เพจ IG แอพพลิเคชั่น  

Line เพื่อเป็นการน�าเสนอข้อมูลสร้างการรับรู้ และมีพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพที่ดี 

 3. ควรใช้สื่อในการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการรับรู้ และ 

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เรื่อง ลักษณะ 

แปรงสีฟันที่ดี การใช้ไหมขัดฟัน และการหลีกเลี่ยงการรับประทาน 

อาหารที่แข็งและเหนียว

 4. ผู ้ประกอบการควรออกแบบรูปแบบการสื่อสาร 

แบบบูรณาการ กล่าวคือ ใช้รูปแบบการส่ือสารทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมอย่างหลากหลาย เพือ่ให้เกดิการรบัรูแ้ละพฤติกรรมสขุภาพ 

ที่ดี 

 5. ผู้ประกอบการควรพัฒนารูปแบบการสื่อสารทาง 

อ้อมด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์  

ในรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้จัดฟันเกิดการรับรู้และพฤติกรรม 

การดูแลช่องปากและฟัน

	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป

 1. ควรท�าการศึกษาวิจัยถึงตัวแปรส�าคัญที่เกี่ยวข้อง  

เช่น ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกทันตกรรม ตลอดจน 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการคลินิกทันตกรรม เพื่อน�าข้อมูล 

ที่ได้มาใช้ประกอบการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จักรพงศ์  ตติยพันธ์, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน
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 2. ควรท�าการศกึษาเชงิคณุภาพเพือ่สอบถามความคดิเหน็ 

เชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรรม ความรู ้ความเข้าใจ ความต้องการ  

ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรคในการใช้บรกิารคลินกิทนัตกรรม  

และการดูแลสขุภาพช่องปากและฟัน เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาประกอบการ 

พัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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มุมมองต่อชีวิตที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่	

ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตที่ท�างานแล้วกับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท�างาน
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บทคัดย่อ
 การเปลีย่นผ่านของชีวิตวยัรุน่ตอนปลายเข้าสูว่ยัผูใ้หญ่มเีหตกุารณ์ชวิีตทีเ่ปลีย่นแปลงหลายอย่าง เช่น การส�าเรจ็การศกึษาและ 

เข้าสู่ชีวิตการท�างาน ซึ่งเป็นก้าวส�าคัญของพัฒนาการวุฒิภาวะในการเชื่อมต่อตนเองกับบริบทสังคมแวดล้อมที่กว้างขึ้น การศึกษาครั้งน้ี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความแตกต่างของมุมมองต่อชีวิตที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่ เปรียบเทียบระหว่างบัณฑิตที่ได้สัมผัสกับชีวิต 

การท�างานแล้วกบับณัฑติทีย่งัไม่ได้ท�างานภายหลงัการส�าเรจ็การศกึษา เกบ็ข้อมลูแบบสอบถามออนไลน์จากบณัฑติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรีที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ท�างานแล้วให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการเวลา 

การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการก�าหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนไปสู่เป้าหมาย มากกว่าผู้ที่ยังไม่ได้ท�างาน สะท้อนให้เห็นภาวะ 

ความเป็นผู้ใหญ่ของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ที่มีประสบการณ์ท�างานแบบเต็มตัว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในชีวิตต่อไป

ค�าส�าคัญ	:	การเปลี่ยนผ่านของชีวิต, วัยผู้ใหญ่, ชีวิตการท�างาน 

Abstract
 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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บทน�า
 การศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่  

(Transition to adulthood) มักมองการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 

ผ่านเหตุการณ์ส�าคัญๆ ได้แก่ การเรียนจบจากโรงเรียน การเข้าสู ่

ตลาดแรงงานอย่างเตม็ตวั การสร้างครอบครวั การตัง้ครรภ์และเป็น 

พ่อแม่ ซึง่ปัจจบุนัสิง่เหล่านีไ้ด้มคีวามสลบัซบัซ้อนและเปลีย่นแปลง 

ไปจากอดตีมากมาย ไม่เพยีงในสงัคมตะวนัตก แต่เกิดการเปล่ียนแปลง

ในสงัคมตะวนัออกอย่างประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เช่นกนั  

รวมทั้งประเทศไทย ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางชีวิต  

(Life course) ไปอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงชีวิต 

ในวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Xenos et al., 2006)  

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท�าให้ประชากรได้รับโอกาส

ทางการศึกษามากขึ้น ช่วงเวลาของการเรียนในสถาบันการศึกษา 

ยาวนานขึ้น คนแต่งงานช้าและมีลูกน้อยลง การเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จึงม ี

ความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในแง่เงื่อนไขกฎเกณฑ์และช่วงเวลา 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและออกไป 

ท�างานนอกบ้านมากขึ้น เป็นต้น (Nahar, Xenos, & Abalos, 

2013) รวมทั้งเงื่อนไขทางสังคมได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญใน 

การด�าเนินชีวิตคนหนุ่มสาว เช่น การก�าหนดเกณฑ์การเข้าเรียน 

ของเด็ก การก�าหนดอายุขั้นต�่าของการจ้างงานในกฎหมายแรงงาน  

การก�าหนดอายุที่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น 

 ประชากรในช่วงอายรุะหว่าง 20 - 39 ปี ถกูจดัว่าเป็นวยั 

ผู้ใหญ่ตอนต้น (Early Adulthood) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 

บางอย่างที่บ่งบอกสถานภาพความเป็นผู้ใหญ่ (Adulthood) ของ 

บุคคลจึงมองได้หลายมิติ เช่น อายุ การเจริญเติบโตทางร่างกาย  

สภาวะเจรญิพันธุท์ีพ่ร้อมมลีกู รวมทัง้ข้อก�าหนดทางสงัคมอืน่ ๆ  เช่น  

การแต่งงาน การแยกบ้านท่ีอยู่อาศัยออกจากพ่อแม่ การท�างาน 

เต็มเวลา การเป็นพ่อแม่ ซึ่งนอกจากเกณฑ์ในแง่ร่างกายและ 

สังคมแล้ว เกณฑ์ในแง่จิตใจ (Psychological aspects) ยังเป็นสิ่ง 

ที่นักวิชาการหลายคนพิจารณาควบคู่ไปด้วย ทั้งความสามารถ 

ในการตัดสินใจ ความสามารถในการดูแลตัวเอง ความสามารถ 

ในการควบคุมอารมณ์ การยอมรับมุมมองท่ีกว้างขึ้น การลด 

ความเห็นแก่ตัว การรับผิดรับชอบในผลการกระท�าของตนเอง  

(Sergiu-Lucian, Roth, & Hărăguş, 2014) ซึ่งสะท้อนความเป็น 

อิสระและการพัฒนาตนเองของบุคคลนั้น (Xenos et al., 2006)  

เช่น เยาวชนในสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่าเงื่อนไขของการเป็น 

ผูใ้หญ่ ประกอบด้วย การยอมรับผดิรับชอบต่อการกระท�าของตนเอง  

ความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ และการมีอิสระทาง 

การเงินจากพ่อแม่หรือการหาเงินใช้ด้วยตนเอง (Arnett, 1997)  

สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษาจีนท่ีเติบโตภายใต ้

บรบิทวฒันธรรมตะวนัออก รวมทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัการควบคุม 

อารมณ์ตนเองและความกตัญญูท่ีต้องดูแลพ่อแม่ด้วย ซึ่งนอกจาก 

เป็นคุณค่าของการพึ่งพาตนเองได้ (Independence) และขยาย 

ขอบเขตไปดูแลคนในครอบครัวแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นการเชื่อม 

ผสานอย่างบูรณาการ (Integration) กับบริบทวัฒนธรรมขงจื๊อ 

ในสังคมจีนอีกด้วย (Nelson, Badger, & Wu, 2004) 

 การศึกษาพัฒนาการเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ พบว่า การก้าว 

ออกจากวยัรุ่นเข้าสูว่ยัผูใ้หญ่จะมีช่วงรอยต่อของพฒันาการ ท่ีเรยีกว่า  

ช่วงก�าลังพัฒนาสู่การเป็นวัยผู้ใหญ่ (Emerging adulthood)  

มักเกิดขึ้นในช่วงอายุระหว่าง 18 - 25 ปี เป็นช่วงก�้ากึ่งระหว่าง 

ความเป็นวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เด็กวัยรุ่น 

อีกต่อไป แต่ก็ยังไม่อยากรับผิดชอบใดๆ เหมือนผู้ใหญ่ เพราะยัง 

คงอยากทดลองท�าส่ิงใหม่ ๆ และค้นหาตัวตน (Arnett, 2000)  

ช่วงอายุน้ีมีเหตุการณ์ของการเปล่ียนแปลงในชีวิตหลายอย่าง เช่น  

การส�าเร็จการศึกษา การเริ่มต้นชีวิตการท�างาน การแต่งงาน  

การเป็นพ่อแม่ เป็นต้น แม้หลายการศึกษาจะพบว่า เยาวชนไม่ได ้

มองว่าเหตุการณ์ชีวิตเหล่านั้นจะเป็นเกณฑ์ส�าคัญของการก้าวสู ่

วยัผู้ใหญ่ของพวกเขา (Arnett, 1998, 2000; Nelson et al., 2004)  

แต่การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ชีวิตนั้น ๆ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน 

ส�าคญัทีบ่คุคลต้องเรยีนรูบ้ทบาทใหม่ของหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหม่  

เช่น เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาและเข้าสูชี่วติการท�างาน บคุคลต้องเรยีนรู้ 

ที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับองค์กรการท�างาน เพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง 

เงื่อนไขชีวิตที่จะเติบโตในสังคมการท�างาน ซึ่งเป็นก้าวส�าคัญท่ีจะ 

ข้ามไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ (Adulthood) ด้วยเงื่อนไขการเปลี่ยนผ่าน  

คือ มีการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Internal standards) ในแง ่

ของการเติมเต็มตนเอง (Self-sufficiency) และการพึ่งพาตนเองได้  

(Self-reliance) ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ ์

ภายนอกรอบตวั (Outward events) เช่น การส�าเรจ็การศึกษาและ 

เข้าสู่ชีวิตการท�างานอย่างเต็มเวลา เป็นต้น 

 ช่วงระยะเวลาของพัฒนาการสู่การเป็นผู้ใหญ่มีความ 

แตกต่างกันออกไปตามบริบทวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ (Arnett,  

2000) เช่น เยาวชนในสังคมตะวันตกจะมีช่วงเวลาของพัฒนาการนี ้

มากกว่า เพราะเมื่อจบการศึกษาในระดับหนึ่ง เยาวชนตะวันตก 

มักออกจากบ้านพ่อแม่เพื่อไปหาประสบการณ์ชีวิต บางคนเดินทาง 

ท่องเที่ยว บางคนไปท�างานหารายได้และค้นหาอาชีพที่ตนเอง

ปรารถนา บางคนศึกษาต่อโดยแยกบ้านออกจากพ่อแม่ ซึ่งช่วง

เวลาเหล่านี้เป็นช่วงที่บุคคลได้สัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต

ที่แตกต่างจากส่ิงที่เคยอยู่กับครอบครัว ผู้ท่ีได้ผ่านเหตุการณ์ชีวิต

แตกต่างกันย่อมเกิดการเปล่ียนแปลงภายในตนเองและมีมุมมอง 

ต่อโลกภายนอกแตกต่างกันตามไปด้วย การก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ของ 

วัยรุ่นตอนปลายเป็นการเปล่ียนผ่านของชีวิตที่ส�าคัญประการหนึ่ง  

การส�าเร็จการศึกษาและเข้าสู่ชีวิตการท�างานจึงเป็นเหมือนเงื่อนไข 

หน่ึงที่มากกว่าตัวช้ีวัดความเป็นผู้ใหญ่ แต่เป็นก้าวส�าคัญของ 

พัฒนาการวุฒิภาวะในการเชื่อมต่อตนเองกับบริบทสังคมแวดล้อม 

อักษราภัค หลักทอง
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ที่กว้างขึ้น เพราะการเข้าสู่ชีวิตท�างานแบบเต็มเวลาเป็นเงื่อนไข

เหตุการณ์ส�าคัญที่บ่งบอกได้ว่าบุคคลผู้น้ันก้าวข้ามชีวิตวัยรุ่นในรั้ว 

มหาวิทยาลัยออกไปเป็นผู้ใหญ่ในตลาดแรงงาน ไปประกอบอาชีพ 

ที่ตนเองเลือก มีรายได้ในการดูแลตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจ 

จดัการชวิีตของตนเอง และมอีสิระทางการเงนิจากพ่อแม่ระดบัหนึง่  

การศกึษาในหลายประเทศ เช่น กรซี (Galanaki & Leontopoulou,  

2017) อิตาลี และญี่ปุ่น (Crocetti et al., 2015) พบว่า ผู้ที่ได้งาน 

ท�าแบบเต็มเวลา (Full-time job) มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่า 

ผู้ที่ยังไม่ได้ท�างานประจ�า โดยประสบการณ์ในงานมีผลต่อการ 

เปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ของเยาวชน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี ้

จงึมเีป้าหมายในการทดสอบความแตกต่างของมมุมองต่อชวีติระหว่าง 

กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่เป็นบัณฑิตจบใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยที่ได ้

งานท�าแบบเต็มเวลาแล้วกับบัณฑิตท่ียังไม่ได้ท�างาน โดยศึกษา 

มุมมองการให้ความส�าคัญในชีวิตท่ีสะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่  

(Adulthood) ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา การบริหารการเงิน 

ส่วนบคุคล และการก�าหนดเป้าหมายชวิีตและวางแผนไปสูเ่ป้าหมาย  

เป็นการสะท้อนมมุมองของตนเองในการเชือ่มต่อกบับรบิทสงัคมจรงิ 

ที่ก�าลังเผชิญ ซึ่งแตกต่างกันไประหว่างผู้ที่เข้าสู่ชีวิตการท�างาน 

แบบเต็มตัวกับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในงาน ผลการศึกษาเป็น 

ข้อมูลส�าหรับผู ้ที่ เ พ่ิงส�าเร็จการศึกษาและพ่อแม่ผู ้ปกครอง 

ในครอบครัว เป็นแนวทางในการตัดสนิใจเพือ่การเตบิโตของวฒิุภาวะ 

ความเป็นผู้ใหญ่ เพื่อการวางแผนในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์

การท�างาน วางแผนศึกษาต่อ และวางแผนการเติบโตของชีวิต 

ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
 เพื่อศึกษาการก้าวสู ่วัยผู ้ใหญ่ของวัยรุ ่นตอนปลาย 

ทีส่�าเรจ็การศึกษาจากรัว้มหาวทิยาลยัเข้าสูช่่วงวยัท�างาน โดยวเิคราะห์ 

ความแตกต่างของมุมมองต่อชีวิตที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่  

เปรียบเทียบระหว่างบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท�างานกับบัณฑิตที่ได้งานท�า 

แบบเต็มเวลาแล้ว

วิธีการศึกษา	
 ข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษาวเิคราะห์ได้จากข้อมลูการส�ารวจ 

ความคดิเหน็บณัฑติของส�านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ด�าเนินการจัดเก็บ 

ข้อมูลจากบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และ 

ลงทะเบยีนเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร เกบ็ข้อมลูในช่วงวนัซ้อม 

รับพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562)  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ข้อค�าถามแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนข้อมูลของผู้ตอบ อาทิ  

เพศ คณะ หลักสูตร ประสบการณ์การท�างาน ลักษณะงาน เป็นต้น  

และส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความส�าคัญต่อทักษะ/ความสามารถ 

ที่จ�าเป็นในชีวิต จ�านวน 38 ข้อค�าถาม โดยเครื่องมือดังกล่าวได้ 

จัดท�าเป็นแบบฟอร์มออนไลน์และให้ผู้ตอบแบบสอบถามสแกน  

QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเองในช่วงเริ่มต้นของการ 

ซักซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร อน่ึงการตอบข้อมูลนี ้

ไม่ต้องระบุชื่อ-สกุลหรือข้อมูลอื่นใดท่ีแสดงตัวตนของผู้ตอบ และ 

ให้อิสระในการกรอกข้อมูลด้วยตนเองจนจบก่อนช่วงการซักซ้อม  

มีบัณฑิตตอบข้อมูล จ�านวนทั้งสิ้น 2,297 คน เป็นระดับปริญญาตรี  

จ�านวน 1,769 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 ระดับปริญญาโท 492 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.4 และระดับปริญญาเอก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6

 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก้าวสู่ 

วยัผู้ใหญ่ของวยัรุน่ตอนปลายทีส่�าเรจ็การศกึษาจากรัว้มหาวทิยาลัย 

เข้าสู่ช่วงวัยท�างาน จึงใช้ข้อค�าถามที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่  

จ�านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา การบริหาร 

การเงินส่วนบุคคล และการก�าหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนไปสู ่

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาก�าหนดเลือกเฉพาะบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรี โดยปีการศึกษา 2561 มีบัณฑิตปริญญาตรี 

ลงทะเบยีนเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร จ�านวนทัง้สิน้ 2,683 คน 

และทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมให้ข้อมูลการส�ารวจนี้อย่าง 

เท่าเทียม กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามกลับมา จ�านวน  

1,769 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 ในจ�านวนน้ีแยกเป็นหลักสูตร 

ปกติ (ร้อยละ 87.4) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 12.6)  

จากคณะ/สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  

จ�านวน 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 

การศึกษาวเิคราะห์นีไ้ด้ผ่านการประเมนิจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ 

จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี หมายเลข KMUTT-IRB-2020/0316/104 

 แนวทางการวเิคราะห์ใช้การแจกแจงความถีแ่ละค่าสดัส่วน 

ร้อยละในการอธิบายข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

หลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA)  

ในการทดสอบความแตกต่างของข้อมลูมมุมองต่อชวีติซึง่เป็นตวัแปร 

ตามหลายตัว ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา การบริหารการเงิน 

ส่วนบคุคล และการก�าหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนไปสู่เป้าหมาย  

ในตัวแปรอิสระซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ยังไม่ได้ท�างาน  

และกลุ่มที่ท�างานแล้ว 

อักษราภัค หลักทอง
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ผลการศึกษา
 ผูต้อบแบบสอบถามระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด 1,769 คน  

เป็นหญิง 828 คน (ร้อยละ 46.81) ชาย 923 คน (ร้อยละ 52.18)  

และผูไ้ม่ประสงค์ระบเุพศ 7 คน (ร้อยละ 1.02) โดยผูส้�าเรจ็การศกึษา 

เหล่านั้นเป็นบัณฑิตที่ท�างานแล้ว จ�านวน 1,191 คน คิดเป็นร้อยละ  

67.3 ผูท้ีท่�างานแล้วส่วนใหญ่ท�างานเป็นลกูจ้าง/พนักงานในองค์กร  

(ร้อยละ 93.8) ในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.2) ท�างานอยู่ใน 

องค์กรเอกชน ขณะที่ไม่ถึงร้อยละ 10 เป็นบัณฑิตที่ประกอบธุรกิจ 

ส่วนตัวและ/หรืออาชีพอิสระ (Freelance) (ร้อยละ 6.2) 

 เมือ่พจิารณาความแตกต่างระหว่างเพศกับการมงีานท�า  

พบว่า เพศที่แตกต่างกันเข้าสู่สภาพการท�างานเต็มเวลาในสัดส่วน 

ที่ใกล้เคียงกัน ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศกับการเข้าท�างาน  

(Chi-square = 0.485, df = 2, p = .785) ดังแสดงความถี่และ 

ร้อยละในตารางที่ 1 

(ร้อยละ 37.9) นอกจากนี้ ยังมีอีกมีจ�านวนถึง 1 ใน 4 ที่บอกว่า 

ยังหางานที่ถูกใจไม่ได้ (ร้อยละ 23.6) ซึ่งเมื่อจ�าแนกตามเพศ พบว่า 

เพศที่แตกต่างกันมีเหตุผลของการยังไม่ท�างานไม่แตกต่างกัน  

(Chi-square = 4.293, df = 4, p = .368) ดังแสดงความถี่และ

ร้อยละในตารางที่ 2

ตารางที่	1 สถานภาพการท�างานของบัณฑิตที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามเพศ

ผลการศึกษา 
ผูตอบแบบสอบถามระดับปรญิญาตรีท้ังหมด 1,769 คน เปนหญิง 828 คน (รอยละ 46.81) ชาย 923 คน (รอย

ละ 52.18) และผูไมประสงคระบุเพศ 7 คน (รอยละ 1.02) โดยผูสําเร็จการศึกษาเหลาน้ันเปนบัณฑิตท่ีทํางานแลว 
จํานวน 1,191 คน คิดเปนรอยละ 67.3 ผูท่ีทํางานแลวสวนใหญทํางานเปนลูกจาง/พนักงานในองคกร (รอยละ 93.8) ใน
จํานวนน้ีสวนใหญ (รอยละ 84.2) ทํางานอยูในองคกรเอกชน ขณะท่ีไมถึงรอยละ 10 เปนบัณฑิตท่ีประกอบธุรกิจสวนตัว
และ/หรืออาชีพอิสระ (Freelance) (รอยละ 6.2)  

เมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางเพศกับการมีงานทํา พบวา เพศท่ีแตกตางกันเขาสูสภาพการทํางานเต็มเวลา
ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ไมพบความแตกตางระหวางเพศกับการเขาทํางาน (Chisquare = 0.485, df = 2, p = .785) 
ดังแสดงความถ่ีและรอยละในตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 สถานภาพการทํางานของบัณฑิตท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษา จาํแนกตามเพศ 

สถานภาพการทํางาน เพศ รวม 
หญิง ชาย ไมประสงคระบุเพศ 

ยังไมไดทํางาน 274 
(33.1%) 

297 
(32.2%) 

7 
(38.9%) 

578 
(32.7%) 

ทํางานแลว 554 
(66.9%) 

626 
(67.8%) 

11 
(61.1%) 

1,191 
(67.3%) 

รวม 828 
(100%) 

923 
(100%) 

18 
(100%) 

1,769 
(100%) 

สําหรับผูท่ียังไมไดทํางานน้ัน มีผูใหเหตุผลของการยังไมไดทํางาน อันดับหน่ึง คือ  อยูระหวางสมัครงาน/      
รอเรียกงาน/ กําลังวางแผนกิจการงานของตัวเอง (รอยละ 38.5)  รองลงมาในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ มีการวางแผนเรื่อง
การเรียนตอหรือกําลังเรียนตอ (รอยละ 37.9) นอกจากน้ี ยังมีอีกมีจํานวนถึง 1 ใน 4 ท่ีบอกวายังหางานท่ีถูกใจไมได 
(รอยละ 23.6) ซ่ึงเมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีเหตุผลของการยังไมทํางานไมแตกตางกัน (Chisquare 
= 4.293, df = 4, p = .368) ดังแสดงความถ่ีและรอยละในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 เหตุผลของการยังไมไดทํางานหลังสําเร็จการศึกษา จําแนกตามเพศ 

เหตุผลท่ียังไมทํางาน เพศ รวม 
หญิง ชาย ไมประสงคระบุเพศ 

ยังหางานท่ีถูกใจไมได 58 
(23.0%) 

67 
(24.3%) 

1 
(14.3%) 

126 
(23.6%) 

อยูระหวางสมัครงานหรือรอเรียกงาน 103 
(40.9%) 

102 
(37.0%) 

1 
(14.3%) 

206 
(38.5%) 

วางแผนเรียนตอหรือกําลังเรียนตอ 91 
(36.1%) 

107 
(38.8%) 

5 
(71.4%) 

203 
(37.9%) 

รวม 252 
(100%) 

276 
(100%) 

7 
(100%) 

535 
(100%) 

 การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) เพ่ือการ
ทดสอบความแตกตางของขอมูลตวัแปรตาม ไดแก การบริหารจัดการเวลา การบริหารการเงินสวนบุคคล และการกําหนด
เปาหมายชีวิตและวางแผนไปสูเปาหมาย ในตัวแปรอิสระซึ่งแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ียังไมไดทํางาน และกลุมท่ี
ทํางานแลว ไดผลการวิเคราะหตามลําดับดังน้ี 

ผลการตรวจสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวม (Variancecovariance 
matrices) ของตัวแปรในกลุมท่ียังไมไดทํางานและกลุมท่ีทํางานแลว โดยการทดสอบ Box’s M test พบวา มีคาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Box’s M = 36.285, = 6.034,  = .000) แสดงวา เมทริกซความแปรปรวน
ความแปรปรวนรวมของตัวแปรมีความแตกตางกันระหวางกลุมท่ียังไมไดทํางานและกลุมท่ีทํางานแลว อยางไรก็ตาม เมื่อ

ผลการศึกษา 
ผูตอบแบบสอบถามระดับปรญิญาตรีท้ังหมด 1,769 คน เปนหญิง 828 คน (รอยละ 46.81) ชาย 923 คน (รอย

ละ 52.18) และผูไมประสงคระบุเพศ 7 คน (รอยละ 1.02) โดยผูสําเร็จการศึกษาเหลาน้ันเปนบัณฑิตท่ีทํางานแลว 
จํานวน 1,191 คน คิดเปนรอยละ 67.3 ผูท่ีทํางานแลวสวนใหญทํางานเปนลูกจาง/พนักงานในองคกร (รอยละ 93.8) ใน
จํานวนน้ีสวนใหญ (รอยละ 84.2) ทํางานอยูในองคกรเอกชน ขณะท่ีไมถึงรอยละ 10 เปนบัณฑิตท่ีประกอบธุรกิจสวนตัว
และ/หรืออาชีพอิสระ (Freelance) (รอยละ 6.2)  

เมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางเพศกับการมีงานทํา พบวา เพศท่ีแตกตางกันเขาสูสภาพการทํางานเต็มเวลา
ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ไมพบความแตกตางระหวางเพศกับการเขาทํางาน (Chisquare = 0.485, df = 2, p = .785) 
ดังแสดงความถ่ีและรอยละในตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 สถานภาพการทํางานของบัณฑิตท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษา จาํแนกตามเพศ 

สถานภาพการทํางาน เพศ รวม 
หญิง ชาย ไมประสงคระบุเพศ 

ยังไมไดทํางาน 274 
(33.1%) 

297 
(32.2%) 

7 
(38.9%) 

578 
(32.7%) 

ทํางานแลว 554 
(66.9%) 

626 
(67.8%) 

11 
(61.1%) 

1,191 
(67.3%) 

รวม 828 
(100%) 

923 
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18 
(100%) 

1,769 
(100%) 

สําหรับผูท่ียังไมไดทํางานน้ัน มีผูใหเหตุผลของการยังไมไดทํางาน อันดับหน่ึง คือ  อยูระหวางสมัครงาน/      
รอเรียกงาน/ กําลังวางแผนกิจการงานของตัวเอง (รอยละ 38.5)  รองลงมาในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ มีการวางแผนเรื่อง
การเรียนตอหรือกําลังเรียนตอ (รอยละ 37.9) นอกจากน้ี ยังมีอีกมีจํานวนถึง 1 ใน 4 ท่ีบอกวายังหางานท่ีถูกใจไมได 
(รอยละ 23.6) ซ่ึงเมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีเหตุผลของการยังไมทํางานไมแตกตางกัน (Chisquare 
= 4.293, df = 4, p = .368) ดังแสดงความถ่ีและรอยละในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 เหตุผลของการยังไมไดทํางานหลังสําเร็จการศึกษา จําแนกตามเพศ 

เหตุผลท่ียังไมทํางาน เพศ รวม 
หญิง ชาย ไมประสงคระบุเพศ 

ยังหางานท่ีถูกใจไมได 58 
(23.0%) 

67 
(24.3%) 

1 
(14.3%) 

126 
(23.6%) 

อยูระหวางสมัครงานหรือรอเรียกงาน 103 
(40.9%) 

102 
(37.0%) 

1 
(14.3%) 

206 
(38.5%) 

วางแผนเรียนตอหรือกําลังเรียนตอ 91 
(36.1%) 

107 
(38.8%) 

5 
(71.4%) 

203 
(37.9%) 

รวม 252 
(100%) 

276 
(100%) 

7 
(100%) 

535 
(100%) 

 การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) เพ่ือการ
ทดสอบความแตกตางของขอมูลตวัแปรตาม ไดแก การบริหารจัดการเวลา การบริหารการเงินสวนบุคคล และการกําหนด
เปาหมายชีวิตและวางแผนไปสูเปาหมาย ในตัวแปรอิสระซึ่งแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ียังไมไดทํางาน และกลุมท่ี
ทํางานแลว ไดผลการวิเคราะหตามลําดับดังน้ี 

ผลการตรวจสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวม (Variancecovariance 
matrices) ของตัวแปรในกลุมท่ียังไมไดทํางานและกลุมท่ีทํางานแลว โดยการทดสอบ Box’s M test พบวา มีคาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Box’s M = 36.285, = 6.034,  = .000) แสดงวา เมทริกซความแปรปรวน
ความแปรปรวนรวมของตัวแปรมีความแตกตางกันระหวางกลุมท่ียังไมไดทํางานและกลุมท่ีทํางานแลว อยางไรก็ตาม เมื่อ

 ส�าหรับผูท้ีย่งัไม่ได้ท�างานนัน้ มผีูใ้ห้เหตผุลของการยงัไม่

ได้ท�างาน อันดับหนึ่ง คือ อยู่ระหว่างสมัครงาน/รอเรียกงาน/ก�าลัง

วางแผนกิจการงานของตัวเอง (ร้อยละ 38.5) รองลงมาในสัดส่วน

ใกล้เคียงกัน คือ มีการวางแผนเรื่องการเรียนต่อหรือก�าลังเรียนต่อ 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตวัแปร (Multivariate  

Analysis of Variance: MANOVA) เพื่อการทดสอบความแตกต่าง 

ของข้อมูลตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา การบริหาร 

การเงินส่วนบุคคล และการก�าหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผน 

ไปสู่เป้าหมาย ในตัวแปรอสิระซึง่แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ทีย่งัไม่ได้ 

ท�างาน และกลุ่มที่ท�างานแล้ว ได้ผลการวิเคราะห์ตามล�าดับดังนี้

 ผลการตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของเมทริกซ์ความ 

แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (Variance-covariance matrices)  

ตารางที่	2 เหตุผลของการยังไม่ได้ท�างานหลังส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามเพศ

ของตัวแปรในกลุ่มที่ยังไม่ได้ท�างานและกลุ่มที่ท�างานแล้ว โดยการ 

ทดสอบ Box’s M test พบว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 (Box’s M = 36.285, F = 6.034, p = .000)  

แสดงว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตัวแปร 

มคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุม่ทีย่งัไม่ได้ท�างานและกลุม่ทีท่�างานแล้ว  

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน  

(Homogeneity of variance) โดยการทดสอบ Levene’s test  

พบว่า ความแปรปรวนไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 

อักษราภัค หลักทอง
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 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร 

มุมมองต่อชีวิต ซึ่งทดสอบโดย Barlett’s test of Sphericity 

พบว่า มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Approx. Chi-Square =  

1792.800, df = 3, p = .000) แสดงว่า กลุ่มตัวแปรมุมมองต่อชีวิต 

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 ผลการวิ เคราะห ์ความแปรปรวนหลายตัวแปร 

(Multivariate analysis of variance : MANOVA) ของกลุ่ม 

ตัวแปรมุมมองต่อชีวิต พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนของกลุ่มตัวแปร 

มุมมองต่อชีวิต ระหว่างกลุ่มที่ยังไม่ได้ท�างานและกลุ่มที่ท�างานแล้ว  

แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัในทางสถิตทิีร่ะดบั .001 (Pilai’s Trace = 

.020, F = 12.193, p = .000)

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพือ่ทดสอบความแตกต่าง 

ระหว่างกลุ่ม (Test of Between-Subjects Effects) ของกลุ่ม 

ตวัแปรมมุมองต่อชวีติ ท้ัง 3 ตวัแปร ได้ผลว่า คะแนนการให้ความส�าคญั 

ต่อการบรหิารจดัการเวลา การบรหิารจดัการการเงนิส่วนบคุคล และ 

การก�าหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนไปสู่เป้าหมาย ของกลุ่มที่ยัง 

ไม่ได้ท�างานและกลุ่มที่ท�างานแล้ว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรมมุมองต่อชวีติ จ�าแนกตามกลุม่ 

ที่ยังไม่ได้ท�างานและกลุ่มที่ท�างานแล้ว และผลการวิเคราะห ์

ความแปรปรวนตวัแปรพหนุาม ดงัแสดงในตารางที ่3 และตารางที ่4 

ตามล�าดับ 

 จากผลการตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง 

กลุ่มที่ยังไม่ได้ท�างานและกลุ่มที่ท�างานแล้ว ในกลุ่มตัวแปรมุมมอง 

ต่อชวีติ แสดงให้เหน็ว่า กลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้ท�างานแล้วมใีห้ความส�าคญั 

กบัการบรหิารจดัการเวลา การบรหิารจดัการการเงนิส่วนบคุคล และ 

การก�าหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนไปสู่เป้าหมาย มากกว่ากลุ่ม 

ที่ยังไม่ได้ท�างาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ตารางที่	3 ผลการวิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) โดยการทดสอบ Levene’s test

 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมุมมองต่อชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้ท�างานและกลุ่มตัวอย่างที่ท�างานแล้ว

 (n = 1,769)

วิเคราะหความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) โดยการทดสอบ Levene’s test พบวา 
ความแปรปรวนไมมีความแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 3  
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) โดยการทดสอบ 
Levene’s test คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของมุมมองตอชีวิตของกลุมตัวอยางท่ียังไมไดทํางานและกลุม
ตัวอยางท่ีทํางานแลว  = 1,769) 

ตัวแปร 
กลุมท่ียังไมทํางาน 

(= 578) 
กลุมท่ีทํางานแลว 

( = 1,191) 
Levene’s Test 
(df = 1/1767) 

     
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
เปาหมาย 

3.26 0.627 3.41 0.585 0.516 .473 

 ผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรมุมมองตอชีวิต ซ่ึงทดสอบโดย Barlett’s test of 
Sphericity พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (Approx. ChiSquare = 1792.800,  = 3,  = .000) แสดงวา 
กลุมตัวแปรมุมมองตอชีวิตมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate analysis of variance : MANOVA) ของกลุมตัว
แปรมุมมองตอชีวิต พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวแปรมุมมองตอชีวิต ระหวางกลุมท่ียังไมไดทํางานและกลุมท่ี
ทํางานแลว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในทางสถิติท่ีระดับ .001 (Pilai’s Trace = .020,  = 12.193,  = .000) 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางกลุม (Test of BetweenSubjects Effects
) ของกลุมตัวแปรมุมมองตอชีวิต ท้ัง 3 ตัวแปร ไดผลวา คะแนนการใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเวลา การบริหาร
จัดการการเงินสวนบุคคล และการกําหนดเปาหมายชีวิตและวางแผนไปสูเปาหมาย ของกลุมท่ียังไมไดทํางานและกลุมท่ี
ทํางานแลว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ท้ังน้ี ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของตัวแปรมุมมองตอชีวิต จําแนกตามกลุมท่ียังไมไดทํางานและกลุมท่ีทํางานแลว และผลการวิเคราะหความ
แปรปรวนตัวแปรพหุนาม ดังแสดงในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 ตามลําดับ  

จากผลการตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมท่ียังไมไดทํางานและกลุมท่ีทํางานแลว ในกลุมตัว
แปรมุมมองตอชีวิต แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีไดทํางานแลวมีใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเวลา การบริหาร
จัดการการเงินสวนบุคคล และการกําหนดเปาหมายชีวิตและวางแผนไปสูเปาหมาย มากกวากลุมท่ียังไมไดทํางาน อยางมี
นัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห3ความแปรปรวนพหุนามของมุมมองการต<อชีวิตของกลุ<มตัวอย<างที่ยังไม<ไดBทำงานและกลุ<ม

ตัวอย<างที่ทำงานแลBว (n = 1,769) 

Effect Multivariate Test Value F Hypothesis 
df 

Error df p 

กลุ<มที่
ทำงานแลBว 

Pillai’s Trace .020 12.19
3 

3.000 1765.00
0 

.000 

Wilks’ Lambda .980 12.19
3 

3.000 1765.00
0 

.000 

Hotelling’s Trace .021 12.19
3 

3.000 1765.00
0 

.000 

Roy’s Largest Root  .021 12.19
3 

3.000 1765.00
0 

.000 

Test of Between-Subjects Effects 

แหล<งความ
แปรปรวน 

ตัวแปรตาม Type III SS df MS F p 

ระหว<าง
กลุ<ม 

การบริหารจัดการเวลา 11.071 1 11.071 28.586 .000 

การบริหารการเงินส<วนบุคคล 11.925 1 11.925 26.572 .000 

การกำหนดเปyาหมายชีวิตและวางแผน
ไปสู<เปyาหมาย 

8.666 1 8.666 24.175 .000 

ความคลาด
เคล่ือน 

การบริหารจัดการเวลา 684.358 176
7 

.387   

การบริหารการเงินส<วนบุคคล 793.006 176
7 

.449   

การกำหนดเปyาหมายชีวิตและวางแผน
ไปสู<เปyาหมาย 

633.429 176
7 

.358   

รวม 

การบริหารจัดการเวลา 21175.000 176
9 

   

การบริหารการเงินส<วนบุคคล 19782.000 176
9 

   

การกำหนดเปyาหมายชีวิตและวางแผน
ไปสู<เปyาหมาย 

20675.000 176
9 

   

 

สรุปและอภิปราย 
 การศึกษาความแตกต<างของมุมมองต<อชีวิตที่สะทBอนภาวะความเปÄนผูBใหญ< ระหว<างบัณฑิตที่ทำงานแลBวกับ

บัณฑิตที่ยังไม<ไดBทำงานเปÄนการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ<มตัวอย<างในการศึกษาเปÄนบัณฑิตใหม<ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จ

การศึกษาในปÜการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี จำนวน 1,796 คน โดยเก็บขBอมูลในช<วง

ซBอมรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งเปÄนช<วงเวลาภายหลังเรียนจบหลักสูตรไปแลBว 6 

เดือน พบว<า รBอยละ 67.3 เปÄนผูBที่ไดBงานทำประจำแบบเต็มเวลาแลBว ในจำนวนน้ีพบว<า เพศชายและเพศหญิงมีสัดส<วน

การไดBงานทำไม<แตกต<างกัน รวมทั้งสัดส<วนของการตัดสินใจเรียนต<อ (กรณียังไม<ทำงาน) ใกลBเคียงกันเช<นเดียวกัน แสดง

ใหBเห็นถึงโอกาสทางการศึกษาและการเขBาถึงงานของเพศหญิงและเพศชายไม<แตกต<างกันในกลุ<มตัวอย<างที่เปÄนบัณฑิต

ตารางที่	4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามของมุมมองการต่อชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้ท�างาน

 และกลุ่มตัวอย่างที่ท�างานแล้ว (n = 1,769)

สรุปและอภิปรายผล
 การศึกษาความแตกต่างของมุมมองต่อชีวิตที่สะท้อน 

ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ ระหว่างบัณฑิตที่ท�างานแล้วกับบัณฑิตที่ยัง 

ไม่ได้ท�างานเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาเป็น 

บณัฑติใหม่ระดบัปรญิญาตรทีีส่�าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2561  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ�านวน 1,796 คน  

โดยเก็บข้อมูลในช่วงซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 9-10  

พฤศจิกายน 2562) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาภายหลังเรียนจบหลักสูตร 

ไปแล้ว 6 เดือน พบว่า ร้อยละ 67.3 เป็นผู้ที่ได้งานท�าประจ�า 

แบบเตม็เวลาแล้วในจ�านวนนีพ้บว่า เพศชายและเพศหญงิมสีดัส่วน 

การได้งานท�าไม่แตกต่างกนั รวมทัง้สดัส่วนของการตัดสนิใจเรยีนต่อ 

(กรณยีงัไม่ท�างาน) ใกล้เคยีงกนัเช่นเดียวกนั แสดงให้เหน็ถึงโอกาสทาง 

การศึกษาและการเข้าถงึงานของเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกนั 

ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี แม้ในอดีตสังคมไทย 

จะมีความคาดหวังในบทบาทของลูกชายและลูกสาวแตกต่างกัน  

โดยลูกชายควรต้องบวชเรียนเพื่อเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ส่วนลูกสาว 

ควรต้องแต่งงาน มีลูก และเล้ียงดูพ่อแม่ (Limanonda, 1995)  

แต่เงื่อนไขของเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไป ท�าให้บทบาท 

หญงิชายเปลีย่นไปเช่นกนั โดยเฉพาะความเท่าเทยีมของโอกาสทาง 

การศกึษาและโอกาสในการท�างานนอกบ้านทีด่ขีึน้ (Nahar et al., 2013)  
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างที่ส�าเร็จ 
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ียงัไม่ได้เข้าสูต่ลาดแรงงาน แม้กลุม่ตวัอย่าง 
ของการศึกษาครั้งนี้จะจบจากสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มสาขาท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
แรงงานปัจจุบัน แต่ยังคงมีสัดส่วนไม่น้อยท่ียังไม่ได้รับเลือกให้เข้า 
ท�างาน บางคนยังหางานที่ถูกใจไม่ได้ และจ�านวนไม่น้อยที่ตัดสินใจ 
จะเรยีนต่อในระดบัทีส่งูข้ึน แสดงให้เหน็ภาวะก�า้ก่ึงของช่วงก�าลงัพฒันา 
สู่การเป็นวัยผู้ใหญ่ (Emerging adulthood) ของผู้ที่เพิ่งส�าเร็จ 
การศกึษาระดบัปริญญาตร ีบางคนอยูร่ะหว่างการทดลองสมคัรงาน  
บางคนได้โอกาสทดลองเข้ารบัการสมัภาษณ์งานแล้วและอยูร่ะหว่าง 
การตอบรับ บางคนได้รับโอกาสในการทดลองท�างานและอาจมี 
การย้ายงาน/เปลี่ยนงานในช่วงเวลาสั้น ๆ ขณะท่ีบางคนยัง 
ไม่สามารถตัดสินใจเลือกสมัครงานได้เพราะยังหางานที่ถูกใจไม่ได้  
บางคนยังไม่สามารถค้นพบตัวเองและต้องการเวลาในการค้นหา 
จึงมองการศึกษาต่อเป็นทางเลือกของชีวิตแทน
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ท�างานแล้วกับ 
ผู้ที่ยังไม่ได้ท�างาน ผลการศึกษายืนยันว่า ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีที่ได้ท�างานแล้วกับผู้ท่ียังไม่ได้ท�างานมีมุมมองในการให้ 
ความส�าคัญในชีวิตท่ีสะท้อนภาวะความเป็นผู ้ใหญ่แตกต่างกัน 
โดยผูท้ีท่�างานแล้วให้ความส�าคญักบัการบริหารจัดการเวลา การบรหิาร 
การเงินส่วนบุคคล และการก�าหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผน 
ไปสู่เป้าหมาย มากกว่าผู้ที่ยังไม่ได้ท�างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่ม ี
ประสบการณ์ในการท�างานแบบเต็มเวลาแล้วมีแนวโน้มของความ 
เป็นผูใ้หญ่ ทัง้ในแง่ของความรบัผดิชอบ ความอสิระในการตดัสนิใจ 
จดัการชวีติ (Xenos et al., 2006) รวมทัง้ความสามารถในการพึง่พา 
เงินหรือรายได้ของตนเอง (Arnett, 1997; Sergiu-Lucian et al.,  
2014) มากกว่าผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ท�างานหรือ 
รับผิดชอบในงานแบบเต็มตัว สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศ 
อื่น ๆ  เช่นกัน ที่พบว่า ผู้ที่ท�างานแบบเต็มเวลาหรือ Full-time Job  
มคีวามเป็นผูใ้หญ่มากกว่าผูท่ี้ยงัไม่ได้ท�างานแบบเตม็ตัว (Crocetti et al.,  
2015; Galanaki & Leontopoulou, 2017) แสดงให้เหน็ว่า ผู้ทีก้่าวสู่ 
ช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนต้นได้เรยีนรูก้ารให้ความหมายกับชวิีตในมติต่ิาง ๆ  
โดยการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มผู ้ใหญ่อายุ 20-39 ปี ในเขต 
กรุงเทพมหานคร (ปิติณัช สมบัติหอม และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย,  
2560) ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสร้างความหมายในชีวิต 
ในมติต่ิาง ๆ  รวมทัง้การให้ความส�าคญักบัเงนิทอง การเตมิเตม็ทักษะ 
และประสบการณ์ในชีวิต โดยในช่วงเวลาหน่ึงแต่ละคนมีการสร้าง 
ความหมายได้มากกว่าหน่ึงรูปแบบขึ้นอยู่กับการตีความเหตุการณ ์
ชีวิตของแต่ละคน
 บณัฑติทีเ่ข้าสูชี่วติการท�างานประจ�าแบบเตม็เวลาแล้วจะ 
มโีอกาสได้เรยีนรู้ประสบการณ์จรงิ มแีนวโน้มทีจ่ะสามารถประเมนิ 
ศกัยภาพของตนเองและเช่ือมโยงกบับริบทงานทีท่�าได้อย่างสอดคล้อง  
การก้าวสูว่ยัผูใ้หญ่จะได้รบัการพัฒนาเพือ่การเตบิโตทีไ่ม่ใช่แค่เพยีง 

ในแง่ร่างกายและสังคมเท่านัน้ แต่เป็นการเตบิโตในแง่ความเข้มแขง็ 
ของวุฒิภาวะทางการรู้คิดและจิตใจด้วย ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการทาง 
จิตสังคม (Psychosocial development) ของ Erikson มองว่า 
การพัฒนาจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่เป็นการเติบโตในการสร้างตัวตน  
(Identity) จากการเรียนรู ้สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 
(Erikson, 1959) การให้ความส�าคัญกับบริบทที่สะท้อนภาวะ 
ความเป็นผู้ใหญ่จึงเป็นแรงผลักทางอ้อมให้บุคคลนั้นก้าวไปอย่าง 
อิสระในการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้เติบโตในชีวิตและอาชีพ 
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของคุณลักษณะภายใน 
ตัวบุคคลที่เรียกว่า Soft Skills ซึ่งส่ิงเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมาก 
ต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อให้บุคคลได้งานที่ตนเองเลือก 
และประสบความส�าเรจ็ในงานนัน้ ๆ  หรอืทีเ่รยีกว่า Employability 
(Nickson, Warhurst, Commander, Hurrell, & Cullen, 2012;  
Nusrat & Sultana, 2019; Shukla & Kumar, 2017; Yao &  
Tuliao, 2019) ทัง้นี ้เพราะทศันคติของบคุคลน�าไปสูก่ารเกดิพฤติกรรม  
(Ajzen & Fishbein, 1977) ดงันัน้ เมือ่บคุคลตระหนกัถงึความส�าคญั 
ของทักษะ/ความสามารถที่ตนเองควรต้องพัฒนา เพื่อสนับสนุนให ้
เตบิโตในงาน ก้าวหน้าในอาชพี และความส�าเรจ็อืน่ ๆ  ในชวีติอนาคต  
บุคคลนั้นจะมีแนวโน้มของการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ ์
หรือแสดงให้เห็นถึงทักษะ/ความสามารถที่มี เช่น กระตือรือร้นเรียนรู ้
ไถ่ถามผู้อืน่เพือ่ให้ได้ค�าตอบ พยายามคิดนอกกรอบเพือ่รเิร่ิมสิง่ใหม่ 
มคีวามรบัผดิชอบและบรหิารจัดการเวลาของตนเองให้มปีระสิทธภิาพ  
เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท�างาน เป็นต้น 
รวมทั้งมีการก�าหนดเป้าหมายและจัดระเบียบตัวเองในการเดินไป 
สู่เป้าหมายนั้น (Bandura, 1988) เช่น การวางแผนการศึกษาต่อ 
อย่างมีทิศทาง หรือการออกแบบเส้นทางอาชีพของตนเองด้วย 
การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และ/หรือ 
การอบรมเพิ่มเติมในทักษะ/ความสามารถที่จ�าเป็นในงานต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของ 
การพัฒนาวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ทีเ่ข้าสู่ชีวติการท�างานแบบเตม็ตวั ซึง่แตกต่างจากผูท้ีย่งัไม่ได้ท�างาน 
ในช่วงอายเุดยีวกนั อย่างไรกต็าม การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวเิคราะห์ 
ข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะกรณีของสถาบันการศึกษาแห่งเดียว 
เท่าน้ัน จึงควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในบริบทของสาขาวิชาอ่ืน  
สถาบันการศึกษาอื่น และควรมีการออกแบบงานวิจัยที่มีการสุ่ม 
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของเยาวชนไทย ซ่ึงควรครอบคลุมเยาวชน 
ในช่วงอายเุดียวกนัทีไ่ม่ได้อยูใ่นระบบการศกึษาด้วย เพ่ือให้การอธบิาย 
ตคีวามมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ รวมทัง้ควรมกีารตดิตามศกึษาบณัฑติท่ี 
ส�าเรจ็การศกึษาไปแล้วระยะเวลาหนึง่ เพือ่ศึกษาเส้นทางการเตบิโต
ของอาชีพและพัฒนาการของชีวิตวัยผู้ใหญ่ต่อไป 

อักษราภัค หลักทอง
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ 1) พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม เรือ่ง การจดัตกแต่งสถานทีเ่พือ่การประกอบอาชพี ส�าหรบันกัศกึษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้หลักสูตร 3) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัต ิ

ก่อนและหลังใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�านวน 30 คน 

ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของ 

หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานท่ีเพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบวัดทักษะปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าร้อยละ  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 

 1. หลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ 

การท่องเที่ยว มีองค์ประกอบของหลักสูตร 12 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้าง 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

5) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 6) การจัดกิจกรรมการอบรม 7) ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 8) การวัดและประเมินผล 9) เน้ือหาของ 

หลักสูตรฝึกอบรม 10) รายละเอียดการจัดกิจกรรม 11) แผนการจัดการฝึกอบรม และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยของ 

การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของหลักสูตร เท่ากับ 4.72 มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียนด้วยหลกัสูตรฝึกอบรม สูงกว่าก่อนเรยีนด้วยหลักสูตร อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั .05 

 3. ทักษะปฏิบัติการใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ	: หลักสูตรฝึกอบรม,  การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ,  นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

พงษ์สิทธิ์  พิริ, วิวัฒน์  เพชรศรี, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว 
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Abstract
 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.

Keywords	: Training curriculum, Venue decoration for vocation, Hotel and tourism program students

พงษ์สิทธิ์  พิริ, วิวัฒน์  เพชรศรี, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

90   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

บทน�า
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กล่าวว่า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และ 

สร้างชาต ิเป็นกลไกหลกัในการพฒันาก�าลงัคนให้มคุีณภาพ สามารถ 

ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแส 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก 

การศึกษามีบทบาทส�าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ  

เพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและ 

สังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจึงให้ความส�าคัญและ 

ทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน 

ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคม 

ของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู ่กับการธ�ารงรักษา 

อัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญ 

กับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ 

คนไทยให้มทีกัษะ ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะทีส่อดคล้องกบั

ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้คนไทย 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ 

ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ 

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว รองรบัการเปลีย่นแปลงของโลกทัง้ในปัจจบุนั 

และอนาคต โดยการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัและส่งผลกระทบต่อระบบ 

การศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ส�านักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1)

 การจัดการศึกษาในประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนให้ทัน 

ต่อยคุสมยั เพราะการจัดการศกึษาประเทศใดกต็ามจะไม่ส�าเรจ็ลุล่วง 

ไปตามความมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ ถ้าไม่มีหลักสูตรเป็นโครงสร้าง 

และแนวทางในการศึกษาเพราะหลักสูตรเป็นกระบวนการทาง 

การศึกษาที่พัฒนาให้เกิดความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ในตัวผู้เรียนท�าให้ 

สังคมได้พลเมืองดีตามท่ีปรารถนา (สมทรง สุวพานิช, 2549 : 3) 

และเป็นหลักสูตรเปรียบได้กับแผนท่ีหรือเข็มทิศ ซ่ึงออกแบบ 

จัดท�าเพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย การจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมและ 

มวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศกึษา เพือ่ให้ผูเ้รยีนมพัีฒนา 

ในด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายท่ีก�าหนดไว้ ฉะน้ันหลักสูตรจึงเป็น 

หัวใจส�าคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษา (มนตรี วงษ์สะพาน,  

2554 : 43)

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 29  

กล ่าวว ่าให ้สถานศึกษาร ่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน  

องค์กรวิชาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคม 

อืน่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายใน 

ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้

ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  

รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ ์

การพัฒนาระหว่างชุมชน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 10)

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 

ศกึษาธิการ เป็นหน่วยงานภาครฐัทีม่หีน้าท่ีรบัผดิชอบในการจัดการ 

ศกึษาอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพี ต้องเป็นการจัดการศึกษา 

ด้านวชิาชพีทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ 

ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยก 

ระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน โดยน�าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและ 

ภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 

ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน�าไปประกอบอาชีพใน 

ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ (พระราชบัญญัต ิ

การอาชีวศึกษา, 2551 : 3)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  

เป็นหลกัสตูรทีพั่ฒนาขึน้ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  

และความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีเพือ่ผลิตก�าลังคนระดบัฝีมอื 

ที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

สามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได ้ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน 

การศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการ 

เรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาส 

ของตน ส่งเสรมิให้มกีารประสานความร่วมมอืเพือ่จดัการศกึษาและ 

พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน  

สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ  ทัง้ในระดบัชมุชน ระดบัท้องถิน่ 

และระดบัชาต ิ(หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี พทุธศกัราช 2562  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา, 2562 : 1) และส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ก�าหนดให้วทิยาลยัในสงักดัฯ  

สามารถพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาข้ึนเองได้ โดยยดึกรอบมาตรฐาน 

หลักสูตรอาชีวศึกษาที่ก�าหนดให้ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม 

มีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะใน 

สาขาอาชีพ ตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ 

ชมุชน จึงสอดคล้องกับหลกัสตูรระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  

พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการ

โรงแรม ที่ผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการโรงแรม เช่น 

งานแม่บ้านโรงแรม การจัดดอกไม้ การจัดตกแต่งสถานที่ เป็นต้น  

ท�าให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยคุณธรรม ค่านิยม 

พงษ์สิทธิ์  พิริ, วิวัฒน์  เพชรศรี, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว 
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ที่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพให้ประสบความส�าเร็จ 

ตรงตามสาขาวิชา

 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน 

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร  

ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุ ีมกีารจดัการเรยีนการสอนในระดบั 

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู  

(ปวส.) และระดบัวชิาชพีระยะสัน้ สอดคล้องกับอาชพีของประชาชน 

ส่วนใหญ่ในจังหวัดท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ 

โฮมสเตย์ อยู่บริเวณรอบๆ แหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ อาทิเช่น  

หาดเจ้าหลาว หาดแหลมสงิห์ หมูบ้่านไร้แผ่นดนิ น�า้ตกพลิว้ เป็นต้น  

และจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจน 

จงึได้มกีารจัดตัง้กลุม่อาชีพต่าง ๆ  เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได ้

ระหว่างเรยีน เพือ่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผูป้กครองได้อกีทางหนึง่ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท�าให้ผู ้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะ 

ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที ่

เพื่อการประกอบการอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 

และการท่องเที่ยว เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรจาก 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็นหลักสูตร 

จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ท�าให้ 

รายวิชาการจัดตกแต่งสถานที่ถูกตัดออกไป ไม่สามารถที่จะพัฒนา 

นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติได้ ท�าให้นักศึกษาขาด 

การเรียนรู ้และการฝึกปฏิบัติ ในการน�าความรู้ในรายวิชาไปใช้ 

ต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยโครงสร้างของหลักสูตรที่ผู้วิจัย 

สร้างขึ้นได้ปรับยืดหยุ่นให้สามารถใช้ได้กับนักศึกษาสาขาวิชาการ 

โรงแรมและการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู ้และ 

ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 

โดยตรง น�ามาปรับใช้เพื่อให้นักศึกษานั้นสามารถเรียนรู้จนเกิด 

ความช�านาญ และใช้ในชีวิตประจ�าวันนั้น แต่การพัฒนารูปแบบ 

และขั้นตอนยังไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาหลักสูตรท่ีจะช่วย 

ให้นักศึกษานั้นเกิดความคิด และเห็นล�าดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจน  

ท�าให้นกัศึกษามีทกัษะและความเข้าใจเก่ียวกับการจัดตกแต่งสถานท่ี 

เพื่อการประกอบอาชีพ อีกท้ังเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งมีความพร้อมและ 

มศีกัยภาพทีจ่ะเรยีนรูแ้ละจดจ�าและจะเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันา 

ศกัยภาพของชมุชน ตลอดจนพฒันาอาชพีและสงัคมของตน ส่งเสรมิ 

ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน และเผยแพร่ความรู ้

ให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่ง 

สถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ 

โรงแรมและการท่องเที่ยว

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

และหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อ 

การประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ 

การท่องเที่ยว

 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติก ่อนและหลังใช  ้

หลักสูตรฝึกอบรม เรือ่ง การจดัตกแต่งสถานทีเ่พือ่การประกอบอาชีพ  

ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่องการจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรมและการทองเท่ียว 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตรฝกอบรม เรื่องการจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือ
การประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติกอนและหลังใชหลักสูตรฝกอบรม เรื่องการจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบ
อาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 






 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาท่ีฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักศึกษาท่ีฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียวมีทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

แนวคิดและทฤษฏีในการพัฒนาหลักสูตร 

 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 วิชัย วงษใหญ (2552 : 10) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร คือ การพยายามวางโครงการท่ีจะชวยใหนักเรียนได
เรียนรูตรงตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน คือ ระบบโครงสรางของการจัดโปรแกรม
การสอน กําหนดจุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ การปรับปรุงตําราบทเรียน คูมือครู และสื่อการเรียนตางๆ การวัดและ        
การประเมินผล การใชหลักสูตร การปรับปรุงแกไข และการใชการอบรมครูผูใชหลักสูตร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมท้ังการบริหารและบริการหลักสูตร 
 บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2554 : 14) ไดใหความหมายของหลักสูตร 4 ขอ ไดแก 
 1. หลักสูตร  หมายถึง  รายวิชาหรือเน้ือหาสาระท่ีใชสอน 
 2. หลักสูตร  หมายถึง  มวลประสบการณท่ีโรงเรยีนหรือสถานศึกษาจัดใหแกผูเรียน 
 3. หลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 4. หลักสูตร  หมายถึง  สิ่งท่ีสังคมคาดหมายหรือมุงหวังจะใหผูเรียนไดรับ 
 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสรางหลักสูตรข้ึนใหม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษาเรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ซ่ึง
กําหนดข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง
ใหหลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสตูรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ี
เพ่ือการประกอบอาชีพสําหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ 

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

ทักษะปฏิบัติ เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

และการทองเท่ียว 

พงษ์สิทธิ์  พิริ, วิวัฒน์  เพชรศรี, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว 
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สมมติฐานการวิจัย
 1. นักศึกษาที่ฝ ึกอบรมหลักสูตรฝ ึกอบรม เร่ือง 

การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 2. นักศึกษาที่ฝ ึกอบรมหลักสูตรฝ ึกอบรม เร่ือง  

การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีทักษะปฏิบัติหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน

แนวคิดและทฤษฏีในการพัฒนาหลักสูตร
	 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร

 วชิยั วงษ์ใหญ่ (2552 : 10) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสูตร  

คือ การพยายามวางโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตาม 

จุดมุ่งหมายท่ีก�าหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน คือ  

ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน ก�าหนดจุดมุ่งหมาย  

เนื้อหาสาระ การปรับปรุงต�าราบทเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียน 

ต่าง ๆ  การวัดและการประเมนิผล การใช้หลกัสตูร การปรบัปรงุแก้ไข  

และการใช้การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

ของการพัฒนาหลกัสตูรและการสอน รวมทัง้การบรหิารและบรกิาร 

หลักสูตร

 บรรพต สวุรรณประเสรฐิ (2554 : 14) ได้ให้ความหมาย 

ของหลักสูตร 4 ข้อ ได้แก่

 1. หลักสูตร หมายถึง รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ใช้ 

สอน

 2. หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ที่โรงเรียน

หรือสถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียน

 3. หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน

 4. หลักสูตร หมายถึง สิ่ งที่สั งคมคาดหมายหรือ 

มุ่งหวังจะให้ผู้เรียนได้รับ

 สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้าง 

หลักสูตรขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 

เรือ่ง การจดัตกแต่งสถานทีเ่พือ่การประกอบอาชพี ส�าหรบันกัศกึษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซ่ึงก�าหนดขั้นตอน 

ในการพัฒนาหลักสูตรไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

2) การพัฒนาหลกัสตูร 3) การทดลองให้หลกัสตูร 4) การประเมนิผล 

และปรับปรุงหลักสูตร

 องค์ประกอบของหลักสูตร

 กรมวิชาการ (2545 : 45) ได้ก�าหนดองค์ประกอบของ 

หลักสูตรไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 1. หลักการ 2. จุดมุ่งหมาย 3. โครงสร้าง 4. การจัด

หลักสูตร 5. การจัดเวลาเรียน 6. การจัดการศึกษาส�าหรับกลุ่ม 

เป้าหมาย 7. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 8. การจัดการเรียนรู้  

9. ส่ือการเรียนรู ้ 10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้

11. เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและจบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 12. เอกสาร 

หลักฐานการศึกษา 13. การเทียบโอนผลการเรียน 14. การพัฒนา 

ศกัยภาพคร ู15. การจดัหลักสูตรสถานศกึษา 16. การก�ากบั ตดิตาม  

และรายงานผล

 บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 1) กล่าวว่าองค์ประกอบ 

ของหลักสูตรมีองค ์ประกอบพื้นฐาน 4 องค ์ประกอบ คือ 

1) จุดประสงค์ 2) สาระความรู้ประสบการณ์ 3) กระบวนการเรียน 

การสอน และ 4) การประเมินผล

 สุนีย์ ภู ่พันธ์ (2546 : 18) กล่าวว่า หลักสูตรมี 

องค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ

 1. จุดมุ ่งหมายของหลักสูตร (curriculum aims)  

หมายถึง ความตั้งใจหรือความคาดหวังที่ต ้องการให้เกิดข้ึน 

ในตัวผู ้ที่จะผ่านหลักสูตร เป็นตัวก�าหนดทิศทางและขอบเขต 

ในการให้การศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรม 

ตลอดจนใช้เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการประเมินผล

 2. เนื้อหา (content) เป็นสิ่งที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียน

พัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ โดยด�าเนินการตั้งแต่การเลือก 

เนือ้หาและประสบการณ์ การเรียงล�าดับเนือ้หาสาระ และการก�าหนด 

เวลาเรียนที่เหมาะสม

 3. การน�าหลกัสตูรไปใช้ (curriculum implementation)  

เป็นการน�าหลักสูตรไปสู่การปฏบิตัปิระกอบด้วยกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น  

การจดัท�าวัสดหุลกัสตูร การจดัเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรและ 

สิ่งแวดล้อม การด�าเนินการสอน

 4. การประเมินผลหลักสูตร (evaluation) คือ การหา 

ค�าตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่ก�าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายหรือ 

ไม่มากน้อยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุการประเมินผลหลักสูตร 

เป็นงานใหญ่และมีขอบเขตกว้างขวาง ผู้ประเมินจ�าเป็นต้องวาง 

โครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้า

 จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของหลักสูตร 

ตามทีน่กัพฒันาหลกัสตูรและนกัการศกึษาได้ก�าหนดไว้ สามารถสรปุ 

ได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานท่ี 

เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ 

การท่องเที่ยวใช้องค์ประกอบหลักที่ส�าคัญของหลักสูตรตามที่ 

นกัพฒันาหลักสูตรและนกัการศึกษาได้ก�าหนดไว้ ม ี12 ประการ คอื  

1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้าง 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

5) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 6) การจัดกิจกรรมการอบรม 

7) ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 8) การวัดผลและประเมินผล 9) เนื้อหา 

ของหลักสูตรฝึกอบรม 10) รายละเอียดของการจัดกิจกรรม 

11) แผนการจัดการฝึกอบรม และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร 

พงษ์สิทธิ์  พิริ, วิวัฒน์  เพชรศรี, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง 

การจัดตกแต่งสถานทีเ่พ่ือการประกอบอาชพี ส�าหรบันกัศกึษาสาขา 

วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 

มีรายละเอียดดังนี้

	 ระยะที่	1	การพัฒนาหลักสูตร

	 1.	 การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการพัฒนา 

หลกัสตูร เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง สมัภาษณ์และการสอบถาม 

ความต้องการในการพฒันาหลกัสตูรจากประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  

ดังนี้

 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี   

จ�านวน 1 คน ครูสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว จ�านวน  

2 คน ผูบ้รหิารสถานประกอบการ จ�านวน 5 คน และนกัศกึษาสาขา

วชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว จากวทิยาลยัการอาชพีนายายอาม  

และวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ�านวน 126 คน

 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง 

จนัทบุร ีจ�านวน 1 คน ครผููส้อนสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

จ�านวน 2 คน ผู้บริหารสถานประกอบการ จ�านวน 5 คน และ

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัย

สารพัดช่างจันทบุรี จ�านวน 15 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสมัภาษณ์ 

และแบบสอบถาม

	 2.	 การพัฒนาหลักสูตร

 ผูว้จิยัได้น�าผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากแนวคดิและทฤษฏี

ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการสัมภาษณ์และการสอบถาม น�ามาพัฒนา 

หลกัสตูรฝึกอบรม เรือ่ง การจดัตกแต่งสถานทีเ่พือ่การประกอบอาชพี  

ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยน�า 

โครงร่างหลักสูตรให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน ประเมินเพื่อรับรอง 

คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินเพื่อรับรอง 

คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อ 

การประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ 

การท่องเที่ยว

	 ระยะที่	 2	 การน�าหลักสูตรไปใช้และผลการประเมิน

หลักสูตร

 จากการท่ีผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ 

การพฒันาหลกัสตูร เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องจากการสมัภาษณ์  

และการสอบถาม น�ามาพฒันาหลกัสตูรในขัน้ตอนระยะที ่1 แล้วนัน้  

ผู้วิจัยได้น�ามาทดลองใช้ ดังนี้

 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ 

การท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัด 

จันทบุรี จ�านวน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  

จ�านวน 32 คน และวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ�านวน 94 คน 

ในสังกดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา รวมทัง้ส้ิน 126 คน

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ 

การท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ในสังกัด 

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 วิทยาลัย  

จากทั้งหมด 2 วิทยาลัย จ�านวน 30 คน 

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานท่ี 

เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 

และการท่องเที่ยว 

 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การจดั 

ตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ เป็นแบบเลือกตอบ จ�านวน  

4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ

 3. แบบประเมนิทกัษะปฏบัิต ิเป็นแบบประเมนิ 4 ระดบั  

จ�านวน 4 ข้อ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 1. ค่าเฉลี่ย 

 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent

ผลการวิจัย
 ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง 

การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 ระยะที่	1	การพัฒนาหลักสูตร

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ และการสอบถาม ของกลุ่ม 

ตวัอย่าง รวมทัง้การขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์  

น�ามาพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย  

3) โครงสร้าง 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5) ระยะเวลาที่ใช้ในการ 

ฝึกอบรม 6) การจัดกิจกรรมการอบรม 7) ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 

8) การวัดผลและประเมินผล 9) เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม 

10) รายละเอียดของการจัดกิจกรรม 11) แผนการจัดการฝึกอบรม  

และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร โดยน�าผลการวิเคราะห ์

ความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว  

ด�าเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ประเมินความเหมาะสมของ 

พงษ์สิทธิ์  พิริ, วิวัฒน์  เพชรศรี, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว 
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องค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงร่างหลักสูตรเพื่อรับรองคุณภาพของ 

หลักสูตรเป็นแบบสอบถาม ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของ 

หลักสูตรฝึกอบรม แบบมาตรส่วน 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด  

เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสม 

น้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 :121) โดยมีเกณฑ์ดังนี้

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ดุ

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยทีส่ดุ

ตารางที่	1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงร่างหลักสูตรจากแบบประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ

 ของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

 และการท่องเที่ยว

ตารางท่ี 1  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของโครงรางหลักสูตรจากแบบประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเท่ียว 

องคประกอบของหลกัสูตร  SD ระดับความเหมาะสม 
1. หลักการ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
2. จุดมุงหมาย 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3. โครงสราง 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4. ผูเขารับการฝกอบรม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5. ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
6. การจัดกิจกรรมการอบรม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
7. สื่อและวัสดุอุปกรณ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
8. การวัดและประเมินผล 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
9. เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
10. รายละเอียดการจัดกิจกรรม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
11. แผนการจัดการฝกอบรม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
12. เอกสารประกอบหลักสูตร 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.72 0.07 มากท่ีสุด 
คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมท้ังฉบับเทากับ 4.72 

 จากตาราง 1  พบวา ความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของโครงรางหลักสูตรจากแบบประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพของหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 4.72 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.07 โดยองคประกอบของหลักสูตรดานหลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง การจัด
กิจกรรมการอบรม การวัดผลและประเมินผล เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม และแผนการจัดการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.80 รองลงมาคือองคประกอบดานผูเขารับการฝกอบรม ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม สื่อและวัสดุอุปกรณ 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม และเอกสารประกอบหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 
 ระยะท่ี  2  การนําหลักสูตรไปใชและผลการประเมินหลักสูตร 
 ผลการใชหลักสูตรหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะปฏิบัติ ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
และดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูกับนักศึกษากลุมตัวอยางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 จํานวน 
30 คน ทําการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ประเมินทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติกอนและหลังใชหลักสูตรไดผลการวิจัย ดังน้ี 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ กอนและหลัง
การใชหลักสูตรของกลุมตัวอยาง 

การทดสอบ n  SD ttest pvalue 
กอนเรียน 30 15.17 2.48 34.56 .00* หลังเรียน 30 24.23 2.27 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 2  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ  กอนการ
ทดลองใชหลักสูตรของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 15.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 2.48 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังใชหลักสูตรของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 24.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 2.27 โดย
มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.06 คะแนนหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 

 จากตารางที ่1  พบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

ต่าง ๆ ของโครงร่างหลักสูตรจากแบบประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ 

ของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับ 

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(SD) เท่ากับ 0.07 โดยองค์ประกอบของหลักสูตรด้านหลักการ  

จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง การจัดกิจกรรมการอบรม การวัดผลและ 

ประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม และแผนการจัดการ 

ฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือ องค์ประกอบ 

ด้านผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ระยะเวลาทีใ่ช้ในการฝึกอบรม สือ่และวสัดุ 

อปุกรณ์ รายละเอยีดการจดักจิกรรม และเอกสารประกอบหลกัสตูร  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

	 ระยะที่	 2	 การน�าหลักสูตรไปใช้และผลการประเมิน

หลักสูตร

 ผลการใช้หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม เรือ่ง การจดัตกแต่ง 

สถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ 

โรงแรมและการท่องเทีย่ว ในด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทักษะ 

ปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่ง 

สถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ 

โรงแรมและการท่องเที่ยว และด�าเนินการสอนตามแผนการ 

จดัการเรียนรูก้บันกัศกึษากลุ่มตวัอย่างระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี  

ชัน้ปีที ่2 จ�านวน 30 คน ท�าการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน 

และหลังใช้หลักสูตร ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

และประเมินทักษะปฏิบัติ ด้วยแบบประเมินทักษะปฏิบัติก่อนและ 

หลังใช้หลักสูตรได้ผลการวิจัย ดังนี้

พงษ์สิทธิ์  พิริ, วิวัฒน์  เพชรศรี, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว 
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  95

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ก่อนการทดลองใช้

หลักสูตรของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 15.17 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.48 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้

ตารางท่ี 1  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของโครงรางหลักสูตรจากแบบประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
และการทองเท่ียว 

องคประกอบของหลกัสูตร  SD ระดับความเหมาะสม 
1. หลักการ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
2. จุดมุงหมาย 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3. โครงสราง 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4. ผูเขารับการฝกอบรม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5. ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
6. การจัดกิจกรรมการอบรม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
7. สื่อและวัสดุอุปกรณ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
8. การวัดและประเมินผล 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
9. เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
10. รายละเอียดการจัดกิจกรรม 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
11. แผนการจัดการฝกอบรม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
12. เอกสารประกอบหลักสูตร 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.72 0.07 มากท่ีสุด 
คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมท้ังฉบับเทากับ 4.72 

 จากตาราง 1  พบวา ความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของโครงรางหลักสูตรจากแบบประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพของหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 4.72 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.07 โดยองคประกอบของหลักสูตรดานหลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง การจัด
กิจกรรมการอบรม การวัดผลและประเมินผล เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม และแผนการจัดการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.80 รองลงมาคือองคประกอบดานผูเขารับการฝกอบรม ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม สื่อและวัสดุอุปกรณ 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม และเอกสารประกอบหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 
 ระยะท่ี  2  การนําหลักสูตรไปใชและผลการประเมินหลักสูตร 
 ผลการใชหลักสูตรหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะปฏิบัติ ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
และดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูกับนักศึกษากลุมตัวอยางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 จํานวน 
30 คน ทําการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ประเมินทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติกอนและหลังใชหลักสูตรไดผลการวิจัย ดังน้ี 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ กอนและหลัง
การใชหลักสูตรของกลุมตัวอยาง 

การทดสอบ n  SD ttest pvalue 
กอนเรียน 30 15.17 2.48 34.56 .00* หลังเรียน 30 24.23 2.27 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 2  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ  กอนการ
ทดลองใชหลักสูตรของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 15.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 2.48 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังใชหลักสูตรของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 24.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 2.27 โดย
มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.06 คะแนนหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 

ตารางที่	2	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ

 ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรของกลุ่มตัวอย่าง

หลักสูตรของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 24.23 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.27 โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.06 คะแนน

หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05

 จากตารางที่ 3  พบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะปฏิบัติ 

เรือ่ง การจดัตกแต่งสถานทีเ่พือ่การประกอบอาชีพ ก่อนการทดลอง

ใช้หลักสูตรของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 7.80 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.19 และทักษะปฏิบัติหลังใช้หลักสูตรของ

นกัศกึษา มค่ีาเฉลีย่ (X) เท่ากบั 12.80 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 

เท่ากับ 0.76 ทักษะปฏิบัติหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผล
	 1.	 สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

	 ระยะที่	1	การพัฒนาหลักสูตร

 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การจัดตกแต่ง

สถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ 

โรงแรมและการท่องเท่ียว พบว่า การพัฒนาหลักสูตร เร่ือง 

การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วยองค์ประกอบ  

12 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้าง  

4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 6) การจัด 

กิจกรรมการอบรม 7) สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 8) การวัดผลและ 

ประเมินผล 9) เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม 10) รายละเอียด 

การจัดกิจกรรม 11) แผนการจัดการฝึกอบรม และ 12) เอกสาร 

ประกอบหลกัสตูร ส่วนการประเมนิความเหมาสมขององค์ประกอบ 

ตารางที่	3	การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ก่อนใช้หลักสูตร

 และหลังใช้หลักสูตรของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ กอนใชหลักสูตรและหลังใช
หลักสตูรของกลุมตัวอยาง 

การทดสอบ n  SD ttest pvalue 
กอนเรียน 30 7.80 1.19 42.57 .00* หลังเรียน 30 12.80 0.76 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 3  พบวา คะแนนเฉลี่ยของทักษะปฏิบัติ เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ กอน
การทดลองใชหลักสูตรของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 7.80 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 1.19 และทักษะ
ปฏิบัติหลังใชหลักสูตรของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย (x) เทากับ 12.80 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.76 ทักษะ
ปฏิบัติหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

 ระยะท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรมและการทองเท่ียว พบวา การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ประกอบดวยองคประกอบ 12 องคประกอบ ดังน้ี 1) หลักการ              
2) จุดมุงหมาย 3) โครงสราง 4) ผูเขารับการฝกอบรม 5) ระยะเวลาในการฝกอบรม 6) การจัดกิจกรรมการอบรม 7) สื่อ
และวัสดุอุปกรณ 8) การวัดผลและประเมินผล 9) เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม 10) รายละเอียดการจัดกิจกรรม         
11)แผนการจัดการฝกอบรม และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร สวนการประเมินความเหมาสมขององคประกอบตางๆ 
ของโครงรางหลักสูตร พบวา การประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 อยูในระดับมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด 
 ระยะท่ี 2 การนําหลักสูตรไปใชและผลการประเมินหลักสูตร 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 2. ผลคะแนนทักษะปฏิบัติ หลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 การอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ปรากฏวา ไดหลักสูตรฝกอบรมท่ีมีองคประกอบหลัก 12 องคประกอบ 
ไดแก 1) หลักการ 2) จุดมุงหมาย 3) โครงสราง 4) ผูเขารับการฝกอบรม 5) ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม 6) การจัด
กิจกรรมการอบรม 7) สื่อและวัสดุอุปกรณ 8) การวัดผลและประเมินผล 9) เ น้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม                   
10) รายละเอียดของการจัดกิจกรรม 11) แผนการจัดการฝกอบรม และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร ของหลักสูตร
ฝกอบรม เรื่อง การจัดตกแตงสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
โดยคาเฉลี่ยของการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพของหลักสูตร เทากับ 4.72 อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะ 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ และสอบถาม     
ถึงความตองการท่ีจะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมน้ัน ผูวิจัยใชแนวการจัดสาระหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรม (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2562 : ไมปรากฏเลขหนา) มาเปนแนวทางในการจัดทํา
เอกสารหลักสูตร โดยการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและผูเรียน 
ซ่ึงกระบวนการดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของสงัด อุทรานันท (2532 : 263271) ท่ีกลาววา การจัดทําหลักสูตรวา 

ต่าง ๆ  ของโครงร่างหลกัสูตร พบว่า การประเมนิเพือ่รบัรองคณุภาพ 

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับมีความเหมาะสม 

มากที่สุด

	 ระยะที่	 2	 การน�าหลักสูตรไปใช้และผลการประเมิน

หลักสูตร

 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของนกัศึกษาหลังใช้หลกัสตูร 

สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. ผลคะแนนทักษะปฏิบัติ หลังใช้หลักสูตรสูงกว่า 

ก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

	 2.	 การอภิปรายผล

 การวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัเพือ่พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  

เรือ่ง การจดัตกแต่งสถานทีเ่พือ่การประกอบอาชพี ส�าหรบันกัศกึษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผล  

ดังนี้

 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรม เรื่อง  

การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว ปรากฏว่า ได้หลักสูตร 

ฝึกอบรมที่มีองค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ  

2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้าง 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5) ระยะเวลา 

ที่ใช้ในการฝึกอบรม 6) การจัดกิจกรรมการอบรม 7) สื่อและวัสด ุ

อุปกรณ์ 8) การวัดผลและประเมินผล 9) เน้ือหาของหลักสูตร 

ฝึกอบรม 10) รายละเอียดของการจัดกิจกรรม 11) แผนการจัด 

การฝึกอบรม และ 12) เอกสารประกอบหลักสูตร ของหลักสูตร 

พงษ์สิทธิ์  พิริ, วิวัฒน์  เพชรศรี, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว 
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ฝึกอบรม เร่ือง การจดัตกแต่งสถานทีเ่พือ่การประกอบอาชพี ส�าหรบั 
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยค่าเฉลี่ยของ 
การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของหลักสูตร เท่ากับ 4.72 อยู่ใน 
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี  
และงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์  
และสอบถามถึงความต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ท�าให ้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะปฏบิตัหิลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
ในการด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมน้ัน ผู้วิจัยใช้แนวการจัด 
สาระหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการ 
โรงแรม (ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562) 
มาเป็นแนวทางในการจัดท�าเอกสารหลักสูตร โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและผู้เรียน ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับ 
แนวคิดของสงัด อุทรานันท์ (2532 : 263-271) ท่ีกล่าวว่าการ 
จัดท�าหลักสูตรว่า ผู้สร้างหลักสูตรจะต้องพิจารณาความเหมาะสม
ของหลักสูตรกลางกับสภาพท้องถิ่น ด�าเนินการเลือกเนื้อหาที่มีอยู ่
ในหลกัสตูรกลางทีเ่หน็สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของท้องถิ่นและหากสิ่งไหนไม่ครอบคลุมกับสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของท้องถิ่น ก็ด�าเนินการสร้างรายวิชาใหม่ จากน้ัน 
จัดท�าค�าอธิบายรายวิชา จัดท�าหน่วยการเรียนรู ้ และแผนการ 
จัดการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีกระบวนการ 
สร้างอย่างเป็นระบบ มวีธิกีารทีเ่หมาะสม โดยศกึษาหลกัสตูร เอกสาร 
ทีเ่กีย่วกบัการจดัท�าหลกัสตูรฝึกอบรม และผ่านการตรวจสอบพิจารณา 
ความเหมาะสม ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ  แล้วปรบัปรงุ 
แก้ไขตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและข้อเสนอแนะของ 
ผู ้เชี่ยวชาญ ท�าให้มีภาพรวมความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ 
ในหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบ
อาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
มีความสอดคล้องและสามารถน�าไปใช้ได้ในการจัดการเรียนรู้ได้  
สอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 5) ท่ีกล่าวว่า  
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 ส่วน คือ  
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการวัดผลประเมินผล ซึ่งจะ 
ต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  
การจัดตกแต่งสถานทีเ่พ่ือการประกอบอาชพี ส�าหรบันกัศกึษาสาขา 
วิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช ้
หลักสตูรอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน 
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการฝึกอบรม ซ่ึงมีการใช้วัสดุอุปกรณ ์
จริงทั้งหมด เน้นทักษะปฏิบัติ เน้นกิจกรรมกลุ่มที่ท�างานร่วมกัน  
การน�าเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ด้วยตนเอง มีผลงานปรากฏเห็นชัดนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ท�าให้มคีวามรู้ความเข้าใจ ทกัษะกระบวนการท�างาน ท�าให้มคีวามรู ้
เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานท่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สูงกว่าก่อน 

ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด บางโม (2544 : 14)  
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้  
ความสามารถในการท�างานเฉพาะอย่าง อาจจ�าแนกวัตถุประสงค ์
ในการฝึกอบรมได้ 4 ประการ คอื 1) เพือ่เพ่ิมพนูความรู ้2) เพือ่เพิม่พูน 
ความเข้าใจ 3) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 4) เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ 
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของบุณฑรกิา แจ่มจ�ารสั (2557:112-114)  
ได้วจิยัเรือ่ง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประดบัสถานทีด้่วยผ้า  
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู ้หลังฝึกอบรม 
สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของชนิสรา เทียมตระกูล  
(2556:119-120) ได้ท�าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัด 
ดอกไม้ในงานพธิ ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ผลการวจิยั 
พบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นทีเ่ข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสูตร 
ฝึกอบรม เรื่องการจัดดอกไม้ในงานพิธี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการปฏิ บัติ  เรื่ อง  
การจัดตกแต่งสถานทีเ่พ่ือการประกอบอาชพี ส�าหรบันกัศกึษาสาขา 
วิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช ้
หลักสูตร เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรม
การฝึกอบรมมีรูปแบบการสาธิตโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู ้
จากเอกสารประกอบการฝึกอบรม และนกัศึกษาได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
จนเกดิทกัษะและมคีวามช�านาญ ความคิดสร้างสรรค์ ความประณตี  
และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก�าหนด จึงท�าให้ได้ผลงานที่สวยงาม  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาลินี จุฑะรพ (2539:133) ที่ได้เสนอ 
แนวคิดการสอนทักษะไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ให้ความรู้ 
ในการฝึกทกัษะ เรือ่งใดกต็ามผูฝึ้กจะต้องให้ความรู ้ทกัษะทีจ่ะฝึกนัน้  
มีขั้นตอนอย่างไร อาจจะใช้วิธีการบรรยาย สาธิต หรือให้ดูวีดีทัศน์  
สไลด์ประกอบค�าบรรยาย ขั้นที่ 2 ให้ลงมือปฏิบัติในการฝึกทักษะ  
จะต้องให้ทั้งความรู้ และต้องให้ลงมือปฏิบัติจริง ๆ เพ่ือให้เกิด 
ความถูกต้อง และยืนยันว่าปฏิบัติได้จริง ขั้นที่ 3 ให้ทดสอบ 
ความถูกต้องรวดเร็ว ในการฝึกปฏิบัติที่ดีจะต้องมีการทดสอบว่า 
ท�าได้ถูกต้องและรวดเร็วเพียงใด ผู้รับการฝึกทักษะมีความมั่นใจ 
และสามารถปฏิบัติทักษะดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติหรือไม่เพียงใด 
ถ้ากระท�าได้ครบทัง้ 3 ขัน้ตอน กเ็ป็นทีย่นืยนัได้ว่าบคุคลเกดิทกัษะแล้ว  
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุณฑริกา แจ่มจ�ารัส (2557: 
116-117) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประดับ 
สถานที่ด้วยผ้า ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  
นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการประดับสถานที่ด้วยผ้าได้ในระดับดีมาก  
และนอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของชนิสรา  
เทียมตระกูล (2556:119-120) ได้ท�าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
เรื่องการจัดดอกไม้ในงานพิธี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ผลการวจิยัพบว่า ทักษะการปฏิบตักิารจดัดอกไม้ในงานพธิี  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

พงษ์สิทธิ์  พิริ, วิวัฒน์  เพชรศรี, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว 
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 จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัด 

ตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชา 

การโรงแรมและการท่องเท่ียว พบว่า หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ใน 

ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 

ก่อนใช้หลกัสตูร ท�าให้นกัศกึษามคีวามรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการจบัจบี 

ผ้าลายพื้นฐาน การประยุกต์ลายพื้นฐานต้ังแต่ 2 ลายขึ้นไป และ 

การสร้างสรรค์ลายใหม่ มทีกัษะปฏบิตัจินเกดิความสามารถเฉพาะตวั 

ของนักศึกษา ซึ่งได้จากการปฏิบัติจนเกิดทักษะการสร้างสรรค์ 

รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างช�านาญ มีความประณีตโดยมีการประเมิน 

ในด้านความคล่องแคล่ว ความคดิสร้างสรรค์ ความประณตีสวยงาม 

และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก�าหนดอยู่ในระดับดี นั่นย่อมแสดงว่า

องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้อง เหมาะสม 

ในทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านจดุมุง่หมายของหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบั 

สภาพและความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน มีความ 

ชัดเจน สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับแนวความคิดของ 

สงัด อุทรานันท์ (2538:6) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สอดคล้องกับความต้องการ 

ของเดก็ สอดคล้องกบัหลกัการปกครองของประเทศ สามารถน�ามา 

ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแนวความคิดของสุนีย์ ภู่พันธ์ (2546:13) 

ทีก่ล่าวว่า เนือ้หาวชิาและประสบการณ์การเรยีนรูต้้องสอดคล้องกบั 

ความต้องการ ความสนใจ และวฒุภิาวะของผูเ้รยีน ซึง่เป็นสิง่ส�าคญั 

ต่อการเรียนรู้มีคุณค่า และมีแก่นสารที่เชื่อถือได้ มีประโยชน์ต่อ 

ผูเ้รยีนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ในด้านการจดักจิกรรม ได้จดักจิกรรม 

การเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของดิวอี้ (Dewey, 1963 : 22-50 อ้างถึงใน ทัศนา แขมมณี,

2548 : 26-27) ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้

จากการลงมือท�า (Learning by Doing) 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าหลักสูตรไปใช้

 1. นอกจากใช้การสาธิตโดยวิทยากรแล้ว ครูผู้สอน 

จะต้องคอยตรวจสอบและช้ีแนะนักศึกษาจนกว่าจะท�าได้ถูกต้อง 

และต้องมีการสรุปท้ายกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจดจ�า 

เพื่อน�าไปปฏิบัติได้ดีขึ้น

 2. การใช้เทคนิควิธีถ่ายทอดความรู้ในขณะฝึกอบรม  

ต้องมกีารสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมให้เป็นกนัเอง มกีารเสรมิ 

แรงให้ก�าลังใจ เพื่อให้นักศึกษากล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมั่นใจ

 3. ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ผู ้สอนควรปล่อยให้ 

นักศึกษาได้คิดแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเองกับเพ่ือนๆ ในกลุ่ม 

เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี มีน�้าใจช่วยเหลือกัน  

และมีความอดทนต่อการท�างาน

 4. ในการปฏิบัติการจัดตกแต่งสถานที่ ครูควรค�านึงถึง

ความปลอดภัย

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการสร้างหรอืพฒันาหลกัสตูร 

ท้องถิน่ ประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วให้เหมาะสม สอดคล้อง 

กับความต้องการของชุมชน

 2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพ 

ต่างๆ ท่ีมีในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อ 

สร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา และโรงเรียนในชุมชน เพื่อเป็น 

แนวทางในการน�าองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้
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บทคัดย่อ
 การศึกษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 1) คณุภาพการให้บรกิารของบรษิทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากดั   

2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ 

การให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด ประชากรในการศึกษาคือ 

ผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ เลือกตัวอย่างจ�านวน 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�าแหน่งงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ คุณภาพการให้บริการ 

และความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับส�าคัญมาก ความถี่ในการใช้บริการและต�าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ 

ให้บริการแตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับสูงทิศทางเดียวกัน คุณภาพ 

การให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ที่นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ	: คุณภาพการให้บริการ, ธุรกิจขนส่ง, ความพึงพอใจในการให้บริการ, ตอบสนองความต้องการ

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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Abstract
 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.

Keywords	: Service quality, Transportation business, Service satisfaction, Meet the needs 
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บทน�า
 ปัจจุบันการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่ง 

ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนา 

สนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัท 

สร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพ 

ในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น 

มีเคร่ืองมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้า 

ด�าเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมือง 

ผูร้บัปลายทางการขนส่งทางอากาศ เพือ่ความรวดเรว็ ความแน่นอน  

สม�่าเสมอและตรงต่อเวลา การตัดสินใจเลือกประเภทการขนส่ง 

มักจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ลักษณะของสินค้า เสื่อมสภาพได้ง่าย (เช่น  

ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้) สมัยนิยม (เช่น แฟชั่นเสื้อผ้าส�าเร็จรูป)  

เร่งด่วน มลูค่าสงู  ลกัษณะของความต้องการอยูใ่นระหว่างภาวะฉกุเฉนิ

เช่น อาวุธสงคราม ยารักษาโรค ก�าลังทดลองตลาด เป็นฤดูกาล 

(เช่น ผลไม้) และลักษณะของตลาด เช่นในประเทศที่ไม่มีทางออก 

สู่ทะเล การขนส่งด้วยวิธีอื่นอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ (การขนส่ง 

สินค้าทางอากาศ Air freight, 2017: ออนไลน์) 

 การท�าธุรกจิส่งออกสินค้าระหว่างต่างประเทศ ผูส่้งออก 

จะต้องทราบเร่ืองทีเ่กีย่วข้องหลายเร่ืองเพือ่ประโยชน์ในการท�าธรุกจิ 

ให้ได้ก�าไร เรื่องที่ต้องเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสินค้าท่ีต้องการส่งออก โดย 

หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือให้ผู้ส่งออก สามารถ 

เรียนรู้เพิ่มเติมก็คือกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์และ 

หน่วยงานอืน่ทีจ่ะช่วยเสริมความรูก้ค็อื กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

และหน่วยที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์

จากสภาพความเป็นจริง ผู้ส่งออกต้องมีความรู้และทราบว่าสินค้า

รายการที่จะส่งออกนั้นตรงกับพิกัดศุลกากรระบบ HS พิกัดใด 

ในระดับ 8-10 หลัก และรายการสินค้าน้ันเป็นสินค้าควบคุมหรือ 

ไม่โดยหน่วยงานใดของรฐับาลไทย และมกีฎหมายหรอืระเบยีบใดที่

ควบคุมสินค้านั้นอยู่ และต้องทราบรายละเอียดเก่ียวกับประเทศที่

ต้องการส่งสนิค้าไปจ�าหน่าย ประเทศเหล่านัน้คอืประเทศผูน้�าเข้าจงึ

ต้องทราบความต้องการของตลาด คณุภาพของสินค้าทีต้่องการ และ 

กฎระเบียบที่ควบคุมสินค้ารายการนี้ในประเทศเหล่านี้อีกทั้งต้อง 

ผ่านกระบวนการตามข้ันตอนการส่งออก ท่ีมีข้ันตอนหลักอยู่ 3  

ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนการท�าธรุกิจการส่งออก  ข้ันตอนพธิกีารศลุกากร  

และข้ันตอนการรับเงินค่าสินค้า (กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง 

ประเทศ, 2562) รวมถึงข้ันตอนการขนส่งส�าหรับการค้าระหว่าง 

ประเทศที่มีความส�าคัญอย่างมาก แต่ด้วยขั้นตอนการขนส่ง และ 

พิธีการต่าง ๆ  มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก พิธีการส่งออกเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

ส�าหรับการส่งออกสินค้า แต่ก็เป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมาก 

ขัน้ตอนหนึง่ แต่ถ้าได้มกีารศกึษาและเตรยีมพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จะ 

ไม่มคีวามยุง่ยาก เพราะรฐับาลเองกส่็งเสริมให้มกีารส่งออกสนิค้าไป 

ยงัต่างประเทศอยูแ่ล้ว จึงได้พยายามลดข้ันตอนหรอือปุสรรคต่าง ๆ  

ลงเพ่ือช่วยให้ผู้ส่งออกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจะส่งออกสนิค้า  

โดยปกติแล้วการส่งออกสินค้าแต่ละชนิดโดยเฉพาะสินค้าที่ม ี

การควบคุม ก็จะมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการควบคุมสินค้านั้น 

โดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวหรือหลายหน่วยงานก็ได้   

ท�าให้มีการจัดตั้งบริษัทที่ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนในการส่งออก ซ่ึงใน 

ปัจจุบันมีบริษัทที่ด�าเนินกิจการในเขตปลอดอากรสุวรรณภูมิ  

จ�านวนหลายร้อยราย มีการแข่งขันในธุรกิจการให้บริการขนส่ง 

สินค้าเร่งด่วนสูง ซึ่งหัวใจส�าคัญ คือ การให้บริการที่มีความถูกต้อง  

สะดวก และรวดเร็วมีคุณภาพจะท�าให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด 

ซึ่งปัญหาที่เกิดจากการด�าเนินงาน ส่งผลท�าให้เกิดความล่าช้า และ 

ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ หากต้องการที่จะได้เปรียบ 

คูแ่ข่งนัน้ ในการด�าเนนิงานทกุ ๆ  กระบวนการจะต้องมปีระสิทธภิาพ  

(การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight, 2017: ออนไลน์)  

 บริษัทตัวแทน หรือ IATA CARGO AGENT หมายถึง 

บริษัทที่ได้รับรองจากสมาคมการขนส่งทางอากาศและแต่งตั้งโดย 

บริษัทการบิน ให้ด�าเนินการรับและออกเอกสารก�ากับสินค้า 

Air Waybill พร้อมทั้งเก็บค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องในนามของบริษัท 

การบิน บริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้  

จ�ากัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการเป็นตัวแทนการขนส่งสินค้า 

ทางอากาศระหว่างประเทศ โดยบริษัทฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร ์

เนชัน่แนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากดั เป็นตวัแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศยาน 

และเป็นผูใ้ห้บรกิาร Airport handling แบบครบวงจรตามมาตรฐาน 

สากล โดยท�าการขนส่งเชื่อมโยงเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  

โดยผ่านสายการบินต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท โดยมีราคาเป็น 

ตวัก�าหนด และมกีารบรกิารทีค่รอบคลมุทัง้ทางด้านการด�าเนนิการ 

ศุลกากร ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่ดูแลสินค้าทุกขั้นตอน  

จนส่งมอบให้กับคลังสินค้าในการเป็นตัวแทนการขนส่งสินค้านั้น  

บริษทัได้ก�าหนดเป้าหมายให้การบรกิารพธิกีารศลุกากรทีด่�าเนนิการ 

อย่างถูกต้องและแม่นย�า ตามหลักกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิของ 

ผู้ส่งออก-น�าเข้า ให้บริการการจัดระวางบรรทุกสินค้าที่มีมาตรฐาน 

และความปลอดภยัขัน้สงูสดุตามกฎ IATA ขนส่งสนิค้าทีม่มีาตรฐาน 

ความสะอาด ความปลอดภยั และรกัษาเวลาให้ทนักบัการด�าเนนิงาน 

และถือเป็นแนวทางที่ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จ 

ให้การบริการมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  

(บริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด, 

2011: ออนไลน์)

 จากเหตุผลและความส�าคัญดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย 

ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานของบรษัิทฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนช่ันแนล  

แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด จึงเห็นความส�าคัญของการพัฒนาการบริการ 

ขนส่งสินค้าทางอากาศยานให้เต็มศักยภาพตามขั้นตอนการส่งออก 

ที่สามารถจัดการการบริการ สินค้าและกระบวนการส่งออกให้มี 

คุณภาพเพียงพอต่อการแข่งขันในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทาง 

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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อากาศยาน จึงต้องการที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ 

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของบรษิทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อนิเตอร์ 

เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด เพื่อให้บริษัทได้รับข้อมูลเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาคุณภาพการให้บริการของบริษทั ฮาร์เปอร์ส 

เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด 

 2. เพ่ือศึกษาระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการบรษิทั  

ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด 

 3. เพ่ือเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารบรษิทั  

ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนช่ันแนล แอร์ คาร์โก้จ�ากัด จ�าแนก 

ตามข้อมูลส่วนบุคคล

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให ้

บริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท  

อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด 

สมมติฐานการวิจัย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจใน 

การให้บริการที่แตกต่างกัน

 2. คณุภาพการให้บรกิารมคีวามสมัพันธ์กับความพงึพอใจ 

ในการให้บรกิารของบริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์  

คาร์โก้ จ�ากัด 

 3. คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 

ในการให้บรกิารของบรษิทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อนิเตอร์เนชัน่แนล แอร์  

คาร์โก้ จ�ากัด

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยั เรือ่ง คุณภาพการให้บรกิารของบรษัิท ฮาร์เปอร์ส  

เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด โดยใช้แบบสอบถาม  

มีรายละเอียดดังนี้ 

 ประชากร ได้แก่ ผูใ้ช้บรกิารของบรษัิท ฮาร์เปอร์ส เฟรท  

อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด ในปี 2562 จ�านวน 400 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส  

เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด ในปี 2562 จ�านวน 

40 คน ได้มาโดยการเลือกสุ ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  

Sampling) ซื่งเป็นผูใ้ชบ้ริการของบรษิทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์ 

เนช่ันแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัดที่ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นพนักงานผู้ให้ 

บรกิารอยู ่และเป็นผู้ทีม่าตดิต่อรบับรกิารทีม่ารบับรกิารทัง้ในแผนก  

CONSOL และแผนก SHIPPING โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถาม น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิต ิ

โดยใช้ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน มาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี(t-test)  

แบบ Dependent

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม เป็นการสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ รายได้ ระดับ 

การศึกษา ความถี่ในการใช้บริการ ต�าแหน่งงาน การสร้างลักษณะ 

ค�าถามเป็นลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัด 

ข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด 

โดยมีค�าตอบให้เลือกหลายค�าตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบ 

เพยีงข้อเดียว ข้อมูลทีวั่ดได้ในระดบันีใ้ช้สถติอิย่างง่ายในการค�านวณ  

คือ ค่า t-test โดยในส่วนข้อมลูส่วนที ่1 ประกอบด้วย จ�านวนค�าถาม 

ทั้งสิ้น 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

คุณภาพการให้บริการ โดยเป็นลักษณะค�าถามแบบค่าคะแนน 

แบ่งค่าคะแนนระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั ตามแบบลเิคร์ิท  

(Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�าถามชนิดมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้สถิติในการวิเคราะห์แบบ ANOVA  

ใช้ F-test, (One-way ANOVA) ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดใน 

การวิจัยโดยประยุกต์จากแนวคิดของ Parasuraman, Ziethaml  

and Berry (1990) ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ ซึ่งมีเนื้อหา 

ครอบคลุมในส่วนของ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความไว้วางใจ  

ความไว้วางใจ ด้านการเข้าใจและการรู้จักลูกค้า มีค�าถามจ�านวน  

37 ข้อ

 ส่วนที่ 3 เป ็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยเป็นลักษณะค�าถามแบบ 

ค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 

ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�าถาม 

ชนดิมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้สถติใินการวเิคราะห์ 

แบบ ANOVA ใช้ F-test, (One-way ANOVA) ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ 

แนวคิดในการวิจัยโดยประยุกต์จากแนวคิดของ John D. Millet  

(1954) ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม 

ในส่วนของการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการที่ตรงเวลา 

การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให ้

บริการที่ก้าวหน้า มีค�าถามจ�านวน 31 ข้อ

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณเพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกตองในสํานวนภาษา โดยผูทรงคุณวุฒิไดปรับปรุงแกไขแบบสอบถามจํานวน 3 ทาน โดยหาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งไดคาเฉล่ียท้ังฉบับเทากับ .916 

 
ผลการวิจัย 
 
 ในการวิจยัครัง้นี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม มาใชในทดสอบการใหบรกิารของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ัน
แนล แอร คารโก จาํกัด และไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวแบงออกเปน 3 ขอดังน้ี 
 ตอนที่1. ขอมูลสวนบุคคล 

จากการศึกษาเรื่องคณุภาพการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโกจํากัด พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญงิ อาย ุ3141 ป รายไดเฉล่ียตอตอเดือนมากกวา 45,000 บาท จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีมีความถีใ่นการใชบริการ 12 ครั้งตอสัปดาห และมตีําแหนงงานเปนผูชวยผูจัดการ 

ตอนที่ 2.คุณภาพการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการใหบริการบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล 

แอร คารโก จํากดั 
รายการ ̅ S.D. แปลผล 

ดานความไววางใจ 4.14 .405 มาก 
ดานความนาเช่ือถือ 4.14 .377 มาก 
ดานการตอบสนองลูกคา 4.14 .421 มาก 
ดานการเขาใจและการรูจักลูกคา 4.10 .436 มาก 
ดานความเปนรูปธรรมของการบรกิาร 4.03 .433 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.11 .415 มาก 

คุณภาพการใหบริการ 
1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
2. ความนาเช่ือถือ 
3. การตอบสนองลูกคา 
4. ความไววางใจ 
5.การเขาใจและการรูจักลูกคา 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
1. การใหบริการอยางเสมอภาค 
2. การใหบริการท่ีตรงเวลา 
3. การใหบริการอยางเพียงพอ 
4. การใหบริการอยางตอเน่ือง 
5. การใหบริการท่ีกาวหนา 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ              
2. อาย ุ             
3. รายได   
4. ระดับการศึกษา 
5. ความถ่ีในการใชบริการ 
6. ตําแหนงงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. รายได้

4. ระดับการศึกษา

5. ความถี่ในการใช้บริการ

6. ต�าแหน่งงาน

คุณภาพการให้บริการ

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ

2. ความน่าเชื่อถือ

3. การตอบสนองลูกค้า

4. ความไว้วางใจ

5. การเข้าใจและการรู้จักลูกค้า

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค

2. การให้บริการที่ตรงเวลา

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง

5. การให้บริการที่ก้าวหน้า

ภาพที่	1	กรอบแนวความคิด

 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหาและความถูกต้องในส�านวนภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม จ�านวน 3 ท่าน โดยหาดัชนี 

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .916

ผลการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้น�าแบบสอบถาม มาใช้ในทดสอบ 

การให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์  

คาร์โก้ จ�ากัด และได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 จากการศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของบริษัท  

ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด พบว่า 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-41 ปี  

รายได้เฉลี่ยต่อต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท จบการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี มีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 

มีต�าแหน่งงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ

 ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส  

เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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 จากตารางที่ 1 คุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย  

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความไว้วางใจ ด้านความ 

น่าเชือ่ถอื และด้านการตอบสนองลกูค้า รองลงมาคอืด้านการเข้าใจ

และรู้จักลูกค้า และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านความเป็น 

รูปธรรมของการบริการ

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท  

ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด

ตารางที่	2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการให้บรกิารบรษิทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อนิเตอร์เนชัน่แนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากดั

จากตารางท่ี 1 คณุภาพการใหบรกิาร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานความไววางใจ ดานความนาเช่ือถือ และดานการตอบสนองลูกคา รองลงมาคือดาน
การเขาใจและรูจักลูกคา และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

ตอนที่ 3. ความพงึพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจในการใหบริการบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ัน

แนล แอร คารโก จาํกัด 
รายการ ̅ SD ระดับ 

ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 4.13 .430 มาก 
ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา 4.13 .423 มาก 
ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 4.13 .438 มาก 
ดานการใหบริการที่กาวหนา 3.98 .445 มาก 
ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 3.98 .415 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.07 .430 มาก 
จากตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย พบวา ดานทีมี่คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง  ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา และดานการ
ใหบริการอยางเสมอภาค และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานการใหบริการท่ีกาวหนา และ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 

ตอนที่ 4. การเปรียบเทียบความพงึพอใจจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
สมมติฐานท่ี 1 บุคคลท่ีมี เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และความถี่ในการใชบริการ แตกตางกัน มี

ความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด ท่ีตางกัน 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร 
คารโก จํากัด จาํแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล ความพึงพอใจ PValue ผลการทดสอบ 
t F 

เพศ 1.786  0.080 ไมแตกตาง 
อายุ  0.209 0.933 ไมแตกตาง 
รายได  0.852 0.513 ไมแตกตาง 
ระดับการศึกษา  0.686 0.602 ไมแตกตาง 
ตําแหนงงาน  2.464 0.045* แตกตาง 
ความถี่ในการใชบริการ  3.064 0.017* แตกตาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางที่ม ีเพศ อาย ุรายได และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจใน

การใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนกลุม
ตัวอยางที่ม ีตําแหนงงาน และความถี่ในการใชบริการโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนที่ 5. ความสัมพันธระหวางคณุภาพการใหบริการ กับความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟ
รท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด 
 
 
 

จากตารางท่ี 1 คณุภาพการใหบรกิาร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานความไววางใจ ดานความนาเช่ือถือ และดานการตอบสนองลูกคา รองลงมาคือดาน
การเขาใจและรูจักลูกคา และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

ตอนที่ 3. ความพงึพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจในการใหบริการบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ัน

แนล แอร คารโก จาํกัด 
รายการ ̅ SD ระดับ 

ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 4.13 .430 มาก 
ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา 4.13 .423 มาก 
ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 4.13 .438 มาก 
ดานการใหบริการที่กาวหนา 3.98 .445 มาก 
ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 3.98 .415 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.07 .430 มาก 
จากตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย พบวา ดานทีมี่คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง  ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา และดานการ
ใหบริการอยางเสมอภาค และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการใหบริการท่ีกาวหนา และ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 

ตอนที่ 4. การเปรียบเทียบความพงึพอใจจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
สมมติฐานท่ี 1 บุคคลท่ีมี เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และความถี่ในการใชบริการ แตกตางกัน มี

ความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด ทีต่างกัน 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร 
คารโก จํากัด จาํแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล ความพึงพอใจ PValue ผลการทดสอบ 
t F 

เพศ 1.786  0.080 ไมแตกตาง 
อายุ  0.209 0.933 ไมแตกตาง 
รายได  0.852 0.513 ไมแตกตาง 
ระดับการศึกษา  0.686 0.602 ไมแตกตาง 
ตําแหนงงาน  2.464 0.045* แตกตาง 
ความถี่ในการใชบริการ  3.064 0.017* แตกตาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางที่ม ีเพศ อาย ุรายได และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจใน

การใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนกลุม
ตัวอยางท่ีม ีตําแหนงงาน และความถี่ในการใชบริการโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนท่ี 5. ความสัมพันธระหวางคณุภาพการใหบริการ กับความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟ
รท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด 
 
 
 

 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล�าดับจากมาก 

ไปหาน้อย พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้บริการ 

อย่างต่อเนื่อง  ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการให้บริการ 

อย่างเสมอภาค และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ด้านการให้บรกิาร 

ที่ก้าวหน้า และ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

 ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจจ�าแนกตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 สมมติฐานที่ 1 บุคคลที่มี เพศ อายุ รายได้ ระดับ 

การศึกษา ต�าแหน่งงาน และความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน 

มคีวามพึงพอใจในการให้บรกิารของบรษิทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์ 

เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด ที่ต่างกัน

ตารางที่	3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด

 จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

 จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างที่มี เพศ อาย ุ

รายได้ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจใน 

การให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์  

คาร์โก้ จ�ากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี  

ต�าแหน่งงาน และความถ่ีในการใช้บริการโดยภาพรวมแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ 

กับความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท  

อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 จากตารางท่ี 4 พบว ่า คุณภาพการให ้บริการมี 
ความสัมพันธ ์กับความพึงพอใจในการให ้บริการของบริษัท 
ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด อยู่ใน 
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .753)  
โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการตอบสนองลกูค้า มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก กบัความพงึพอใจ 
ในการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนช่ันแนล  
แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด อยู่ในระดับสูง (r = .803) ส่วนด้านความ 
น่าเชื่อถือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการเข้าใจ 
และการรู้จกัลกูค้า และด้านความไว้วางใจ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ
ที่ระดับ .01 (r = .788, .786, .727, .665) 

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของบริษัท  
ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด มีประเด็น 
ที่จะมาอภิปรายดังนี้ ปัจจัยคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย  
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ 
ตอบสนอง ด้านความไว้วางใจ และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า  
พบว่า ภาพรวมความส�าคญัอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัความพึงพอใจ 
การให้บริการประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
ด้านการให้บริการท่ีตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  
ด้านการให้บริการที่ก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  
พบว่า ภาพรวมความส�าคัญอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนโยบาย 
การเป็นตัวแทนส่งออกสินค้าของทางบริษัท บริษัทได้ก�าหนด 
เป้าหมายให้การบริการพิธีการศุลกากรที่ด�าเนินการอย่างถูกต้อง 
และแม่นย�าตามหลักกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิของผู้ส่งออก-น�าเข้า 
ให้บรกิาร การจดัระวางบรรทกุสนิค้าทีม่มีาตรฐานและความปลอดภยั 
ขั้นสูงสุดตามกฎ IATA ขนส่งสินค้าท่ีมีมาตรฐานความสะอาด  
ความปลอดภัย และรักษาเวลาให้ทันกับการด�าเนินงานและถือเป็น 
แนวทางที่ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จให้การ 
บริการมีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ส่งผลให ้
เรื่องคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก

 1. คุณภาพการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท  
อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด จากการศึกษาคุณภาพ 
การให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนช่ันแนล  
แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้เห็นว่า  
พนกังานและระบบการบรกิารของบรษิทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อนิเตอร์ 
เนช่ันแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด มีคุณภาพ ภาพรวมสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ โสรยา สุภาผล และคณะ (2562) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ 
การบรกิารขนส่งสนิค้าทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของลกูค้า : กรณีศกึษา  
บริษัทเอกชัย สาล่ีสุพรรณ จ�ากัด พบว่า คุณภาพการให้บริการ 
ทุกด้านอยู่ในระดับส�าคัญมาก 
 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ภาพรวมสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา และศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร  
(2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ 
การให้บรกิารขนส่งของบรษิทั บรษิทั บ.ีเอช. ไทยเอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษัท บริษัท 
บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด พบว่า ผู้ให้บริการสามารถให้ 
ค�าแนะน�าหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการน�าเข้า-ส่งออก ต่าง ๆ 
แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง บริการด้วยความรับผิดชอบและเต็มใจ  
มีอัธยาศัยไมตรี มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการจัดท�าเอกสาร 
ประกอบการส่งออกสินค้าส่งออก ในระบบ EDI  มีอุปกรณ์ Print  
TAX ที่ทันสมัยในการให้บริการ และป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย พบว่า คุณภาพ 
การให้บรกิารด้านความเป็นรปูธรรมของบรกิารโดยรวมอยูใ่นระดบั 
ส�าคัญมาก
 ด้านความน่าเช่ือถอื ภาพรวมสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
ชุมพร แย้มโอษฐ์ (2555) ศึกษาคุณภาพการให้บริการขนส่งของ  
บริษัท ปานทอง ทรานสปอร์ต จ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
การรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษัท  
ปานทองทรานสปอร์ต จ�ากัด พบว่า สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย 

หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ไม่ช�ารุด ฉีกขาด หรือเสียหาย การรับผิดชอบ  

เปล่ียนรถขนส่งสินค้าตามระยะเวลาที่ก�าหนดในกรณีที่รถขนส่ง 

ตารางที่	4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ กับความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท

 ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคณุภาพการใหบรกิาร กับความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท 

ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด 
คุณภาพการใหบริการ คาความสัมพันธ Sig แปลผล 

ดานความไววางใจ .727** .00 ปานกลาง 
ดานความนาเช่ือถือ .788** .00 ปานกลาง 
ดานการตอบสนองลูกคา .803** .00 สูง 
ดานการเขาใจและการรูจักลูกคา .786** .00 ปานกลาง 
ดานความเปนรูปธรรมของการบรกิาร .665** .00 ปานกลาง 

รวม .753** .00 ปานกลาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางท่ี 4 พบวา คณุภาพการใหบริการมีความสัมพันธ กับ ความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮาร
เปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด อยูในระดับปานกลาง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.753) โดย
มีความสัมพันธทางบวก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตอบสนองลูกคา มีความสัมพันธทางบวก กับ ความพึงพอใจ
ในการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด อยูในระดับสูง (r=.803) สวนดานความ
นาเช่ือถือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการเขาใจและการรูจักลูกคา และดานความไววางใจ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 (r=.788,.786,.727,.665)  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโกจํากัด มี
ประเด็นท่ีจะมาอภิปรายดังนี้ ปจจัยคุณภาพการใหบริการประกอบดวย ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความนาเช่ือถอื 
ดานการตอบสนอง ดานความไววางใจ และดานการเขาใจและรูจักลูกคา พบวาพบวาภาพรวมความสําคัญอยูในระดับมาก 
และปจจัยความพึงพอใจการใหบริการประกอบดวย ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการท่ีตรงเวลาดานการ
ใหบริการอยางเสมอภาคดานการใหบริการที่กาวหนา และดานการใหบริการอยางเพียงพอพบวาพบวาภาพรวมความสําคัญ
อยูในระดับมาก เนื่องจากนโยบายการเปนตัวแทนสงออกสินคาของทางบริษัท บริษัทไดกําหนดเปาหมายใหการบริการพิธีการ
ศุลกากรท่ีดําเนินการอยางถูกตองและแมนยํา ตามหลักกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิของผูสงออกนําเขาใหบริการการจัดระวาง
บรรทุกสินคาท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภัยข้ันสูงสุดตามกฎ IATA ขนสงสินคาท่ีมีมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย 
และรักษาเวลาใหทันกับการดําเนินงานและถือเปนแนวทาง ท่ีทุกหนวยงานจะตองปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จใหการบริการมี
คุณภาพ และสรางความเช่ือม่ันใหกับผูรับบริการ สงผลใหเรื่องคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก 

1.คุณภาพการใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด จากการศึกษาคุณภาพ
การใหบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด ภาพรวมอยูในระดับมาก จึงแสดงใหเห็นวา 
พนักงานและระบบการบริการของบริษัท ฮารเปอรส เฟรท อินเตอรเนช่ันแนล แอร คารโก จํากัด มีคุณภาพ ภาพรวมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ โสรยา สุภาผลและคณะ (2562) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการขนสงสินคาท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา:
กรณีศึกษา บริษัทเอกชัย สาล่ีสุพรรณ จํากัด พบวาคุณภาพการใหบริการ ทุกดานอยูในระดับสําคัญมาก  

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ภาพรวมสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลาและศักดิ์สินี กล่ินสุนทร 
(2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขนสงของบริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอรไพรส
จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูของลูกคาเกี ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขนสงของ
บริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอรไพรสจํากัด พบวา ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําหรือแกปญหาเก่ียวกับข้ันตอนการนําเขา
สงออก ตาง ๆ แกลูกคาไดอยางถูกตอง บริการดวยความรับผิดชอบและเต็มใจ มีอัธยาศัยไมตรีมีความพรอมและเต็มใจใหบรกิาร

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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มีปัญหา และรถขนส่งสินค้าถูกต้องตามกฎหมายก�าหนดและถูกต้อง 

ตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของลกูค้า พนกังานจดัส่งสนิค้าปฏบิตัติาม 

กฎระเบยีบข้อบงัคบัของลูกค้า ระดบัคณุภาพการให้บรกิารโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก

 ด้านการตอบสนอง ภาพรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา และศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร (2560) ศึกษาเรื่อง  

ความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารทีม่ต่ีอคณุภาพการให้บรกิารขนส่งของ 

บริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 

ขนส่งของบริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด พบว่า 

บริการมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันท่วงที สามารถ 

ตรวจสอบสถานะของสินค้าที่น�าเข้าและส่งออกได้ มีการติดต่อ 

แจ้งการน�าส่งสินค้ากับผู้รับปลายทางอย่างชัดเจน มีการติดต่อ 

แจ้งการน�าส่งสินค้ากับผู้ส่งสินค้ากรณีเกิดข้อผิดพลาด มีความ 

กระตือรือร้นที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ 

อย่างชัดเจนว่าจะได้รับบริการน้ันเม่ือใด บริการด้วยความรวดเร็ว  

ทันตามก�าหนดเวลา สินค้าถึงปลายทางตามก�าหนดเวลา และ 

มาตรฐานในการให้บริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ระดับคุณภาพ 

การให้บริการด้านการตอบสนองอยู่ในระดับส�าคัญมาก 

 ด้านความไว้วางใจ ภาพรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ภัควัฒน์  อินทรวงษ์โชติ และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ 

การให้บริการของโลจิสติกส์ประเทศไทยและลาว มีวัตถุประสงค ์

เพือ่ศกึษาคณุภาพการให้บรกิารของโลจสิตกิส์ประเทศไทยและลาว   

พบว่า ให้ความช่วยเหลอืและรบัผดิกรณีเกดิความเสยีหาย สามารถ 

ตอบข้อซักถามได้ถูกต้องชัดเจน มีกระบวนการน�าส่งสินค้าถึง 

ผูร้บัปลายทางอย่างปลอดภยั สนิค้าไม่ได้รบัความเสยีหาย มีการจดั 

ท�าเอกสารใบเกษตร ใบรับรองถิ่นก�าเนิด ของสินค้าได้ถูกต้อง 

มกีารช่ัง/โหลดสนิค้าข้ึนเคร่ืองได้ถูกต้อง และผูใ้ห้บริการมีความซือ่สัตย์ 

สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ระดับคุณภาพการให้บริการด้านความ 

ไว้วางใจอยู่ในระดับส�าคัญมาก  

 ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ภาพรวมสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา และศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร (2560)  

ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให ้

บริการขนส่งของบริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารท่ีมต่ีอคณุภาพ 

การให้บริการขนส่งของบริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์  

จ�ากัด พบว่า ถือว่าผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด  

แนะน�าและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี มีการให ้

บริการข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงง่าย  

ผู้ให้บริการสามารถจดจ�ารายละเอียดการน�าเข้า-ส่งออกสินค้าของ 

ลกูค้าได้ ดแูลเอาใจใส่และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็น 

อย่างด ีและสามารถจดัท�าเอกสารด�าเนนิพธิกีารต่าง ๆ  ถกูต้องครบถ้วน  

ตามชนิดสินค้า ระดับคุณภาพการให้บริการด้านการเข้าใจและรู้จัก 

ลูกค้าอยู่ในระดับส�าคัญมาก

 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส  

เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด ในด้านการให้บริการ 

อย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการ ท่ีตรงเวลา ด้านการให้บริการ 

อย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องด้านการให้บริการ 

ที่ก้าวหน้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้า 

ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า จี เนท โมบาย 

เซอร์วสิเซ็นเตอร์ จนัทบรุ ีพบว่า ความพงึพอใจในการให้บรกิารธรุกจิ  

การขนส่งสนิค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิในด้านการให้ 

บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให ้

บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ด้านการให ้

บริการที่ก้าวหน้า ภาพรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก

 3. การเปรยีบเทียบความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบรษิทั  

ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด จ�าแนก 

ตามข้อมูลส่วนบุคคล ภาพรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีฟ  

อาหามะ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2558) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ 

การให้บริการโรงพักสินค้าของการท่าเรือ แห่งประเทศไทย พบว่า 

การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารบรษิทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท  

อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  

ทุกด้านอยู่ในระดับส�าคัญมาก

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์ 

เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด ภาพรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พิมพ์นารา จิระนันท์มงคล และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2562) ศึกษา 

เรื่อง คุณภาพการให้บริการของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ 

การให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ฮาร์เปอร์ส  

เฟรท อินเตอร์เนช่ันแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด ทุกด้านอยู่ในระดับ 

ส�าคัญมาก

 จากผลการวิจัยเบื้องต้นจึงสรุปได้ว่า คุณภาพการให ้

บริการด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ด้านการตอบสนอง ด้านความ 

น่าเชือ่ถอื ด้านความไว้วางใจ และด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิาร  

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส  

เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากัด 

ข้อเสนอแนะ
 1. ด้านความเป็นรปูธรรมของบริการ ผู้บรหิารควรสร้าง 

รูปแบบการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละ 

กลุ่มอย่าง เช่น กลุ่มผู้ที่ส่งออกสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

กล่าวคือ มีการลงทะเบียนต่อบริษัท ว่าเป็นสมาชิกที่ส่งออกสินค้า 

ญาณิศา เชื้อหอม, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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ทางอากาศ เมื่อมีรถของบริษัทไปรับสินค้าในพื้นท่ีจะสามารถแจ้ง 

กับพนักงานขับรถให้ไปรับสินค้าที่จะฝากส่งผ่านทาง Application  

โดยไม่ต้องเดินทางไปส่งท่ีบริษัทด้วยตนเอง และมีรายละเอียด 

การบริการใน Application เพือ่เป็นการสร้างรปูแบบการให้บรกิาร 

ที่เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

 2. ด้านการตอบสนอง ผู้บริหารควรมีการแยกกลุ่ม 

ความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ  เช่น กลุ่มผู้ที ่

ใช้บริการเพื่อการท�าธุรกิจและกลุ่มที่ไม่ใช้ท�าธุรกิจ เพื่อให้เห็น 

ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการแตกต่างกัน  

เมื่อความต้องการของผู้ใช้บริการมีความชัดเจนขึ้นการตอบสนอง 

ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการก็จะท�าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 3. ด้านความไว้วางใจ ผู ้บริหารควรจัดฝึกอบรม 

พนักงานใหม่ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  

และปลูกฝังจิตบริการ หมุนเวียนหน้าท่ีการท�างานของพนักงาน 

เพื่อให้ทราบถึงการท�างานของทุกฝ่าย ให้มีประสบการณ์การจริง  

เมื่อเกิดปัญหาต่อผู้ที่มาใช้บริการพนักงานที่อยู ่ในเหตุการณ์จะ 

สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานมีความเป็น 

มืออาชีพในการให้บริการ การทดสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 

เพื่อสร้างมาตรฐานของพนักงาน

 4. ด้านการเข้าใจและรูจ้กัลกูค้า ผูบ้รหิารควรเก็บข้อมลู 

พฤติกรรมการใช้บริการ รูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการผ่านระบบ 

การเก็บข้อมูลแบบสมาชิกเพ่ือท่ีจะสามารถทราบถึงความต้องการ 

ของผู้ใช้บริการว่ามีความต้องการแบบใด จุดประสงค์การใช้บริการ 

เพื่อสิ่งใดมากที่สุด เพื่อน�าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ 

การให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์  

คาร์โก้ จ�ากัด ต่อไป

 5. ด้านความน่าเช่ือถอื ผูบ้รหิารควรฝึกอบรมพนกังาน 

ของบริษัทให้สามารถตอบข้อสักถาม ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้ส่งออกสินค้า 

ทางอากาศ เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือเป็น 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัท ฮาร์เปอร์ส  

เฟรท อนิเตอร์เนชัน่แนล แอร์ คาร์โก้ จ�ากดั ควรสร้างรปูแบบการให้ 

บริการสนองตอบความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม น�าเทคโนโลย ี

มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ จัดอบรมพนักงานให้มี 

ความรู้ความสามารถและทักษะในการให้บริการอย่างมืออาชีพ  

จดัระบบบนัทกึข้อมลูการใช้บริการของลกูค้าเพือ่น�าข้อมลูพฤติกรรม 

ลูกค้าไปพัฒนารูปแบบการบริการตอบสนองความต้องการต่อไป
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บทคัดย่อ
 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนของการเพาะเล้ียงปลาสลิดรูปแบบการเล้ียงแบบกึ่งพัฒนา ประเมินผลตอบแทน 

ทางสังคมจากการลงทุนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเล้ียงแบบ  

Smart Farmer จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 165 ครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้าเป็น 

สัดส่วน ผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเลี้ยงแบบ  

Smart Farmer พบว่า การด�าเนินการเพาะเลี้ยงในปัจจุบันมีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเท่ากับ 1.90 ต้นทุน 

ในการเพาะเลี้ยงแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ การเตรียมบ่อ การเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยว และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกก่อนการน�าแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์รวมทั้งส้ิน 2.038 KgCO2eq /รอบ/ไร่การเพาะเล้ียง และผลตอบแทน 

ทางสังคมหลังการคาดการณ์มีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเล้ียงปลาสลิดเท่ากับ 2.43 และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 1.660 KgCO2eq/รอบ/ไร่การเพาะเลี้ยง ส�าหรับการน�าแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้ ได้แก่  

การเพิ่มพูนความรู้ในเร่ืองการเพาะเลี้ยงปลาสลิด การน�าข้อมูล ความรู้ มาใช้การประกอบการตัดสินใจในแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพ  

เพื่อคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค การลดต้นทุนหลักจากการเพาะเล้ียงปลาสลิด การจัดการของเหลือจากการผลิตเพื่อ 

เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ  การค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมโดยการเปลีย่นแปลงพลงังานเชือ้เพลงิจากน�า้มันดเีซลมาใช้ไบโอดเีซล  

บ่งชี้ได้ว่าการน�าแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมสูงขึ้นร้อยละ 27.89 สามารถช่วยลด 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึงร้อยละ 18.55

ค�าส�าคัญ	: ปลาสลิด, ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน, ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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Abstract
 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%.

Keywords	: Snakeskin gourami (Plasalid), Social Return on Investment (SROI), CO2 equivalent emission
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บทน�า
 การผลิตในภาคการประมงมีบทบาทส�าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

มีมูลค่าเพิ่มประมาณ 103,166 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.34  

ของอัตราการเจริญเติบโตรวมของประเทศ (GDP) นอกจากนี ้

ผลผลิตจากท�าการประมงรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ายังเป็นแหล่ง 

อาหารที่ส�าคัญส�าหรับประชากรในประเทศ ในช่วง 10 ปี ผลผลิต 

สัตว์น�้าที่จับได้ตามธรรมชาติลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี (จากสถิต ิ

ปริมาณผลผลิตสัตว์น�้ามวลรวมของประเทศ, กรมประมง, 2558)  

แต่ความต้องการบริโภคยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ปัจจุบัน 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ามีความส�าคัญมาก ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 

สัตว์น�้าของประเทศไทยมีมากกว่า 15 ชนิด โดยปลาสลิดจัดเป็น 

สินค้าด้านสัตว์น�้าอันดับต้นท่ีมีความส�าคัญต่อการส่งออกของ 

ประเทศไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ์ตากแห้ง หรอืแปรรปู ล้วนเป็นทีน่ยิม 

และได้รับการยอมรบัจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจนี ลาว  

และพม่า เป็นต้น โดยจังหวดัทีม่กีารเพาะเลีย้งปลาสลดิเป็นอนัดับต้น 

ของประเทศ คือ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตที่มีชื่อเสียงเป็น 

ที่รู้จักแพร่หลายก็คือ ปลาสลิดของอ�าเภอบางบ่อ การเพาะเล้ียง  

“ปลาสลิด” ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการสามารถเพาะเลี้ยงได ้

ทุกอ�าเภอ แต่พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงปลาสลิดมากที่สุดอยู ่ใน 

อ�าเภอบางบ่อ (ส�านักงานจังหวัดสมุทรปราการ, 2561 : 76) โดย 

รูปแบบการเลี้ยงปลาสลิดของเกษตรกรที่นี่คือ การเลี้ยงในบ่อดิน 

โดยใช้หลกัการเลีย้งแบบธรรมชาต ิท�าให้ปลาสลดิบางบ่อเป็นทีน่ยิม  

เนื่องจากปลาสลิดบางบ่อมีเน้ือท่ีอร่อย จนถูกระบุอยู่ในส่วนหนึ่ง 

ของค�าขวัญประจ�าจังหวัด ที่ว่า “ปลาสลิดแห้งรสดี” 

 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมสามารถบอกถึง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการด�าเนินกิจกรรมเพื่อใช้เป็นฐาน 

ในการตดัสนิใจวางแผน สามารถเหน็ถงึผลประโยชน์หรอืผลกระทบ 

ทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมท่ีจะได้รบั ให้ออกมาเป็นตวัเลข 

ทางการเงินและสัดส่วนระหว่างต้นทุนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น   

และค�านวณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขยาย 

ผลลพัธ์ และพฒันาไปสูแ่นวทางปฏบิตัทิีด่ขีึน้ ในพืน้ทีก่ารเพาะเลีย้ง 

ปลาสลิดในอ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ท�าการศึกษา 

ผลตอบแทนทางสงัคมจากการเพาะเลีย้งปลาสลดิก่อน และคาดการณ์ 

หลังการน�าแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้ การวิเคราะห ์

ต้นทุนผลตอบแทนทางสังคมยังเป็นแนวทางพัฒนาเกษตรกรไปสู่  

แนวคิดเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีน�าความรู ้ 

ความเชีย่วชาญในการประกอบอาชพีด้านการเกษตร การใช้องค์ความรู ้

และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การน�าเทคโนโลยีภูมิปัญญาวิธ ี

การปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนาโดยตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและ 

ความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ 

สังคมโดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพ 

ของตน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) จากศึกษางานวิจัย 

เรื่อง แนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงานในการท�าประมงหอยลาย 

กรณีศึกษา ชุมชนประมงในจังหวัดตราด (จารินี ศุกระรัศมี, 2561) 

พบว่า ก ่อนน�าแนวทางในการลดต้นทุนพลังงานมาปรับใช ้ 

มีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการท�าประมงหอยลาย 

เท่ากับ 1.78 รวมทั้งมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

รวมทั้งสิ้น 3.4282 KgCO2eq/รอบการท�าประมง และหลังจาก 

น�าแนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงานมาปรับใช้ท�าให้ผลตอบแทน 

ทางสงัคมจาก การลงทุนเพิม่เป็น 1.96 (เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.11) และ 

มปีรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลงเป็น 1.37 KgCO2eq/ 

รอบการท�าประมง (ลดลงร้อยละ 39.94) เห็นได้ว่าการวิเคราะห ์

ผลตอบแทนทางสงัคมสามารถชีใ้ห้เห็นถงึกระบวนการต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้  

และใช้ประกอบการตดัสนิใจวางแผน ทัง้ยงัท�าให้ทราบถงึการเตรยีม 

การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ และหากน�าแนวทางพัฒนา 

ต่าง ๆ เช่น แนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้จะส่งผลให้ 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถ 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่าง 

ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ทั้งยังสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 

ผู้เล้ียงปลาสลิดบางบ่อ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผลผลิต 

สู่มาตรฐานสากล และช่วยอนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อซึ่งเป็นสัตว์น�้า 

พื้นถิ่นให้คงอยู่ในพื้นที่ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงปลาสลิด 

รูปแบบการเลี้ยงในบ่อดิน โดยใช้หลักการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา และ 

การประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดการ 

เพาะเลี้ยง

 2) เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

ก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer

 3) เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาการเพาะเล้ียงปลาสลดิ 

ให้สอดคล้องกับ Smart Farmer และเพิ่มผลตอบแทนทางสังคม 

จากการลงทุน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเพือ่วเิคราะห์ผลตอบแทน 

ทางสังคมจากการลงทุนการเพาะเล้ียงปลาสลิดรูปแบบการเลี้ยง 

ในบ่อดิน โดยใช้หลกัการเลีย้งแบบธรรมชาต ิ(กึง่พฒันา) อ�าเภอบางบ่อ  

จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer เป็นการ 

ศึกษาขัน้ตอนและกระบวนการเพาะเลีย้งปลาสลิด เพือ่วเิคราะห์ผล 

ตอบแทนทางสังคม และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อนและหลังคาดการณ์น�าแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้  

โดยมีการศึกษาจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ศึกษา คือ อ�าเภอบางบ่อ  

พรรณราย พูนผล, วิสาขา ภู่จินดา
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จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสลิด 23  

หมู่บ้าน ทั้งหมด 261 ครัวเรือน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 

เป็นสัดส่วน รวมผู ้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 165 ครัวเรือน และน�าผล 

การส�ารวจจากพืน้ทีก่ารเพาะเลีย้งปลาสลดิของเกษตรกรมาวเิคราะห์ 

วัฎจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) เพื่อประเมินผล 

กระทบทางสิง่แวดล้อมจากกระบวนการและขัน้ตอนการเพาะเล้ียง  

โดยมีการค�านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละ 

กระบวนการ (KgCO2eq / รอบ / 1 ไร่) และประเมินผลตอบแทน 

ทางสังคมที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดทางด้าน  

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ทั้งก่อนและคาดการณ์หลังน�า 

แนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้

ตารางที่	1	จ�านวนครัวเรือนของผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในอ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน จ�านวนครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง

บางบ่อ คลองด่าน (14 หมู่บ้าน ) หมู่ที่ 1 บ้านปีกกา 34 22

หมู่ที่ 2 บ้านคลองกันยา 25 16

หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 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

บางเพรียง (6 หมู่บ้าน) 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

บางบ่อ (11 หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านบางเหี้ย 8 5

หมู่ที่ 3 บ้านคลองอ้อม 6 4

หมู่ที่ 9 บ้านบางช้างตาย 3 2

หมู่ที่ 10 บ้านคลองลัด 4 3

บ้านระกาศ (10 หมู่บ้าน) 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) - - -

รวม 261 165

พรรณราย พูนผล, วิสาขา ภู่จินดา
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ผลการวิจัย
	 ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์	 :	 การเลี้ยงปลาสลิด	

(Life	Cycle	Assessment	:	LCA)

 จากการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของกิจกรรม 

การเพาะเลีย้งปลาสลดิจากแหล่งข้อมลูทตุยิภมู ิและปฐมภมู ิพบว่า 

กระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดในพื้นท่ีอ�าเภอบางบ่อ จังหวัด 

สมุทรปราการ มีรูปแบบการเพาะเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา โดยมีการให ้

อาหารธรรมชาติร่วมกับอาหารสมทบ การเพาะเลี้ยง 1 รอบ 

ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 8-10 เดือน ส่วนใหญ่เริ่มเพาะเลี้ยงตั้งแต่ช่วง 

เดอืนมถินุายนเป็นต้นไป โดยการเพาะเลีย้งปลาสลดิ มปัีจจยัน�าเข้า 

ได้แก่ แรงงาน เตรียมบ่อ ตัดหญ้า เก็บเกี่ยว ปูนขาว ปุ๋ย น�้า น�้ามัน  

ไฟฟ้า ท่อส่งน�้า เคร่ืองสูบน�้า ระหัดวิดน�้า รถไถ พ่อแม่พันธุ์ปลา  

ลูกปลา อาหารสมทบ (ร�า ปลายข้าวต้ม ผักบุ้ง) หรืออาหารเม็ด 

ส�าหรบัปลา อาหารเครือ่งดืม่ส�าหรบัแรงงาน และอปุกรณ์อืน่ ๆ  เช่น  

สวิง ตะกร้า รอก เชือก ถังน�้า เป็นต้น โดยกรรมวิธีการเพาะเลี้ยง 

แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเตรียมบ่อ การเพาะเลี้ยง  

และการเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้จากการเพาะเล้ียงปลาสลิด ได้แก่  

ปลาสลิดที่โตเต็มวัย ปลาพลอยได้ เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาหมอ  

ปลาช่อน ที่พลัดหลงมาระหว่างการสูบน�้าจากแหล่งน�้าสาธารณะ  

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่าง 

กระบวนการผลิต พบว่า การเพาะเลี้ยงปลาสลิดท้ัง 3 ขั้นตอน  

ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมบ่อ มีผลกระทบจากการใส่ปูนขาวเพื่อ 

ลดความเป็นกรดของดิน หากเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านปริมาณที่ 

เหมาะสมอาจส่งผลต่อให้ค่า pH ในดินเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโดยของพืช ขั้นตอนเพาะเลี้ยง มีการเกิด 

ปรากฏการณ์น�้าสีเขียว (Algae Bloom) ระหว่างการเพาะเลี้ยง  

กรอบแนวคิด	ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด

ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด

Smart	Farmer

การลงทุน

Input

ทรัพยากร เงิน

ค่าไฟฟ้า/น�้ามัน

ค่าเสืื่อม/ค่าเช่า

ค่าพันธ์ุปลา

ค่าอาหารปลา

ปลาสลิด ของเสีย เศษอาหารปลา

เหลือสะสมที่ก้นบ่อ

ของเสีย จากการ

สูบน�้า วิดน�้า

คาร์บอนไดออกไซด์

จากการเผาไหม้น�้ามัน

ขยะ ถุงปุ๋ย 

เศษร�าข้าว ขยะจาก

การบริโภคอาหาร

ปลาพลอยได้

เช่น ปลาดุก

ปลานิล

คน

น�้า ค่าแรงงาน

ฟันหญ้า วิดปลา

ค่าวัสดุอุปกรณ์

เครื่องสูบน�้า ระทัด

แรงงานเตรียม

บ่อเลี้ยงดู

วิดปลา พลังงาน

อุปกรณ์

พันธ์ปลา

อาหารปลา

อาหาร

เครื่องดื่มของ

แรงงาน

กระบวนการ

Activties

ขั้นตอนการเตรียมป่า เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต

และรายได้จากการส่งออก

และตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคในตลาด

เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์พันธุ์ปลาและผลิตภัณฑ์

ขึ้นชื่อของจังหวัด ลดการคุกคาม

พันธ์ปลาและจับปลาตามธรรมชาติ

การเพาะเลี้ยงตอบสนอง

ความต้องการอาหาร

เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม

เกิดแหล่งการพัฒนาอาชีพและ

สร้างรายได้ เกิดแหล่งจ้างงานและ

ธุรกิจต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม

แปรรูปปลาสลิดอื่น ธุรกิจการเพาะ

พันธ์ุปลาเพื่อขายและการค้าขาย

ปลาสลิดรูปแบบต่าง ๆ

ขั้นตอนการเลี้ยงดู

ขั้นตอนการจับปลา

ปลาที่เป็นแผล

ผลผลิต

Output

ผลลัพธ์

Outcome
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จากการให้อาหารท่ีมีปริมาณมากและข้ันตอนการเก็บเกี่ยวหรือ 

การวิดปลาก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรน�้าในการเพาะเล้ียง 

เตมิเข้าบ่อและสบูออก น�า้ทีร่ะบายออกจากบ่อระหว่างการเพาะเลีย้ง  

และช่วงจบัสตัว์น�า้ มขีองเสยีทีเ่กดิจากการขับถ่ายของปลา เศษอาหาร 

ที่ตกค้าง และตะกอนดินที่ปนเปื้อนมากับน�้าในบ่อ  มีการพลังงาน 

เชือ้เพลงิและพลงังานไฟฟ้าก่อให้เกดิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  

และผลกระทบอืน่ ๆ  ระหว่างการด�าเนนิกจิกรรม เช่น การจ้างแรงงาน 

ในการท�างานมกีารบรโิภคอาหาร และเครือ่งดืม่ระหว่างการท�างาน  

ส่งผลให้เกดิสิง่ปฏกิลู ขยะ จากอาหารและเครือ่งดืม่ รวมทัง้เศษซาก 

อุปกรณ์ที่ช�ารุดและไม่สามารถใช้งานได้ ซ่ึงสอดคล้องกับคู่มือการ 

ประเมนิปริมาณน�า้ทิง้และปรมิาณมลพษิจากกจิกรรมการเพาะเล้ียง 

สัตว์น�้า ของกรมควบคุมมลพิษที่ว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า น�้าในบ่อ 

เป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษเนื่องจากน�้าที่ระบายออกจากบ่อระหว่าง 

การเพาะเลี้ยง และช่วงจับสัตว์น�้า มีของเสียที่เกิดจากการขับถ่าย 

ของปลา เศษอาหารท่ีตกค้าง และตะกอนดินท่ีปนเปื้อนมากับน�้า  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ซ่ึงส่งกระทบต่อปลาในบ่อซึ่งอาจจะ 

ท�าให้ปลาติดโรคหรือตายได้  และสอดคล้องกับแนวทางการปลด 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ด้านการใช้ทรพัยากรน�า้ พลงังานเช้ือเพลงิและพลงังานไฟฟ้า ก่อให้

เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากการด�าเนินกิจกรรม  

ต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากระหัดและการใช้ไฟฟ้าของ 

เครื่องสูบน�้า (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2561) และ 

ผลกระทบจากกการใส่ปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดของดิน การใส ่

ปนูมากเกนิไปหรอืใส่ปนูแล้วปลกูพชืทนัท ีอาจจะเกดิผลเสยีกับพชืที ่

ปลูกคือ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง pH ในดินอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ 

เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือเมล็ดพืช ที่ก�าลังงอก 

ท�าให้ระดับฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินลดลง และเกิดสาร 

ประกอบแคลเซียมฟอสเฟตท่ีละลายน�้ายาก ท�าให้ระดับธาตุเหล็ก  

แมงกานีส ในดินลดต�่าลงมากจนเกินไป หากเกษตรกรไม่มีความรู้ 

ด้านปริมาณที่เหมาะสมอาจส่งผลต่อให้ค่า pH ในดินเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโดยของพืช (เกษม 

จันทรุจิรากร, 2527) 

	 การประเมนิผลตอบแทนทางสงัคมจากการเพาะเลีย้ง 

ปลาสลดิก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเล้ียงแบบ	Smart	Farmer

 จากการศกึษาพบว่า การด�าเนนิการเพาะเลีย้งในปัจจุบนั 

มีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเท่ากับ 1.90  

ก่อให้เกดิผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ จากผลผลิตปลาสลดิ  

มีมูลค่าเฉลี่ย 12,901.43 บาท ต่อรอบ/ไร่การผลิต ทั้งยังก่อให้เกิด 

ประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ เกิดแหล่งพัฒนาอาชีพ และการจ้างงาน 

ในธรุกจิอืน่ ๆ  ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกนั และผลประโยชน์ทางส่ิงแวดล้อม  

ได้แก่ เกดิเป็นแหล่งอนรุกัษ์พนัธุป์ลาสลดิของจงัหวดัสมทุรปราการ  

ซึง่ถอืเป็นการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื นอกจากน้ีการเพาะเลีย้งปลาสลิด 

ช่วยตอบสนองความต้องการอาหารของคนในสงัคม การคาดการณ์

หลังจากการน�าแนวทาง Smart Farmer มาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน 

และเพิ่มรายได้จากผลผลิตส่วนเกินจากการเพาะเลี้ยง พบว่า มีค่า 

เท่ากบั 2.43 บ่งชีไ้ด้ว่า การน�าแนวทาง Smart Farmer มาประยกุต์ 

ใช้จะสามารถเพิม่ผลตอบแทนทางสงัคมจากการเพาะเลีย้งปลาสลดิ 

สงูขึน้ร้อยละ 27.89 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการน�าแนวทาง  

Smart Farmer มาปฏบิติั สามารถลดต้นทนุทางด้านการเพาะเลีย้ง  

และการเตรยีมบ่อจากการปรับเปล่ียนจากอาหารสบทบแบบชนดิจม 

เป็นอาหารชนิดเม็ดลอยน�้าเพ่ือสามารถควบคุมปริมาณอาหารที่ให้ 

ในแต่และรอบ และลดการก่อให้เกิดน�้าเสียจากการเน่าเสียของ 

อาหารที่ตกลงสู่ก้นบ่อ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านน�้ามันจากการใช ้

น�้ามันดีเซลเป็นไบโอดีเซลที่มีราคาที่ถูกลง เพิ่มรายได้จากปลา 

พลอยได้จากการเพาะเลีย้ง เช่น ปลาดกุ ปลาช่อน ปลานลิ ปลาหมอ  

รวม 14,208.58 บาท ผลประโยชน์ทางสังคมจากการน�าแนวทาง  

Smart Farmer มาปฏิบัติ เกิดการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นต้นแบบ 

ศูนย์การเรียนรู ้หรือพัฒนาด้านการเพาะเล้ียงปลาสลิดบางบ่อ  

การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนา 

แนวทางการเพาะเล้ียง เทคนคิและวธิกีารเพาะเล้ียงใหม่ ๆ  การใช้น�า้ 

มนัไบโอดเีซลสามารถช่วยสนบัสนนุเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�า้มนัให้ม ี

รายได้เพิม่ข้ึน และผลประโยชน์ทางส่ิงแวดล้อมทีเ่พิม่ขึน้จากการน�า 

แนวทาง Smart Farmer มาปฏิบัติ ได้แก่ การคงคุณภาพทั้งในด้าน 

พันธุกรรม ลักษณะและเอกลักษณ์ของปลาสลิดอ�าเภอบางบ่อ 

ลดการใช้ทรัพยากรน�้าจากแหล่งน�้าสาธารณะ
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ตารางที่	2		การคาดการณ์ผลตอบแทนจาการเพาะเลี้ยงปลาสลิดหลังน�าแนวทาง Smart Farmer มาปฏิบัติ

รายการผลตอบแทน ปริมาณ/รอบ หน่วย
ราคา	

(ต่อหน่วย/บาท)

รวม

(บาท/รอบ)

1.	ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการน�าแนวทาง	Smart	Farmer	มาปฎิบัติ

- ผลผลิตปลาสลิด (188-333)

252.87±27.77
กิโลกรัม

(50-75)

51.02±2.95

12,901.43

- ปลาพลอยได้จากการเพาะเลี้ยง เช่น

 ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาหมอ
10 กิโลกรัม 50 500

รวม 13,401.43

- ลดต้นทุนทางด้านกิจกรรมการเพาะเลี้ยง และกิจกรรมการเตรียมบ่อจากการปรับเปลี่ยนอาหาร

- ลดต้นทุนทางด้านการจัดซื้อพันธุ์ปลาแต่ละรอบและแก้ปัญหาการส�าหรับเกษตรกรบางรายที่เพาะพ่อแม่พันธุ์

- ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านน�้ามันเนื่องจากมีการใช้น�ามันที่มีราคาที่ถูกลง

2.	ผลประโยชน์ทางสังคมจากการน�าแนวทาง	Smart	Farmer	มาปฏิบัติ

- เกิดการจ้างงานในกระบวนการเลี้ยง

 (ค่าแรงงานตัดหญ้า)

(0-1)

0.99±0.11
คน

(0-400)

395.15±43.90
395.15

- เกิดการจ้างงานในกระบวนการเก็บเกี่ยว

 ผลผลิต

(0.32-1.64)

1.03±0.22
คน

(400-400)

400±0.00
412.00

- เกิดจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้หรือพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ

- การรวมกลุ่มเกษตรในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเพื่อพัฒนาแนวทางการเพาะเลี้ยง

 เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงใหม่ ๆ

- น�าศักยภาพ และความรู้จากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์มาให้สามารถสื่อสารหรือเป็นวิทยากรเพื่อกระจายความรู้ให้กับผู้อื่น

 หรือชุมชนข้างเคียง

- เกิดการช่วยเหลือกันในเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในการแลกเปลี่ยนพันธุ์ปลาระหว่างบ่อ

- เนื่องจากไบโอดีเซลผลิตจากพืชผลทางการเกษตร เช่น น�้ามันปาล์ม สบู่ด�า จึงช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

 ที่ปลูกพืชตระกูลนี้ สร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน�้ามัน (ท�าให้ราคาสูงขึ้น)

- เพิ่มรายได้ให้กับผู้ลงทุนขายอาหารสมทบชนิดเม็ดลอยน�้า

- การผลิตและใช้ประโยชน์จากไบโอดีเซล สามารถช่วยลดการน�าเข้าน�้ามันดิบจากต่างประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคง

 ด้านพลังงานมากขึ้น และสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานภายในประเทศ

3.	ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากการน�าแนวทาง	Smart	Farmer	มาปฏิบัติ

- ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากการเพาะเลี้ยงได้ถึงร้อยละ 18.55

- ลดการเน่าเสียของน�้าในบ่อจากการใช้อาหารชนิดเม็ดลอยน�้า  ลดการใช้ทรัพยากรน�้าจากแหล่งน�้าสาธารณะ

- คงคุณภาพทั้งในด้านพันธุกรรม ลักษณะและเอกลักษณ์ของปลาสลิดอ�าเภอบางบ่อ

- การใช้น�ามันไบโอดีเซลไม่มีก�ามะถัน (So2) จึงท�าให้ไม่ก่อให้เกิดฝนกรด ลดการเกิดฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก

 การสันดาปของเครื่องยนต์ได้ และยังสามารถลดการเกิดควันด�าได้ถึงร้อยละ 50

รวมผลตอบแทนทั้งหมดในการเพาะเลี้ยงปลาสลิด	14,208.58	(บาท/รอบการเลี้ยง)

พรรณราย พูนผล, วิสาขา ภู่จินดา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  115

	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกก่อนและคาดการณ์หลัง 

การเพาะเลี้ยงแบบ	Smart	Farmer

 ผู้วิจัยได้ศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จากกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ท้ัง 3 ขั้นตอน พบว่า  

1) การเตรียมบ่อมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ย  

0.523 KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลิต 2) การเพาะเลี้ยงมีปริมาณการ 

ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเฉลีย่ 0.453 KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลติ 

และ 3) การเก็บเกี่ยวปลาสลิด มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกเฉลี่ย 1.062 KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลิต รวมปริมาณ 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดการเพาะเล้ียงเฉล่ีย 2.038  

KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลิต และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกหลังคาดการณ์ พบว่า มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกตลอดการเพาะเล้ียงเฉล่ีย 1.660 KgCO2eq/รอบ/ 

ไร่การผลิต เห็นได้ว่าสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ลงถึงร้อยละ 18.55

ภาพ ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดกอนและคาดการณหลังการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer 

 

การนําแนวทาง Smart Farmer มาประยุกตใชจะสามารถเพ่ิมผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลีย้ง 
ปลาสลิดสูงข้ึนรอยละ 27.89 

ปริมาณกาซเรือนกระจกกอนและคาดการณหลังการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer 

ผูวิจัยไดศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ท้ัง 3 ข้ันตอน พบวา 1) การ
เตรียมบอมีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเฉลี่ย 0.523 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต 2) การเพาะเลี้ยงมีปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกเฉลี่ย 0.453 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต และ3) การเก็บเก่ียวปลาสลิด มีปริมาณการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกเฉลี่ย 1.062 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต รวมปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตลอด
การเพาะเลี้ยงเฉลี่ย 2.038 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต และปริมาณการปลดปลอยกาซเรื่อนกระจกหลังคาดการณพบวา 
มีปริมาณการปลดปลอยกาซเรื่อนกระจกตลอดการเพาะเลี้ยงเฉลี่ย 1.660 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต เห็นไดวาสามารถ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงถึงรอยละ 18.55 

ภาพ ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกกอนและคาดการณหลงัการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer (KgCO2eq) 

 

 

 กอนการประยุกตใชแนวทาง Smart Farmer เทากับ 2.038 KgCO2eq และคาดการณหลังการประยกุตใช  
Smart Farmer และปรับเปลี่ยนมาใชน้ํามัน B20 1.660 KgCO2eq  ลดลงรอยละ18.55 

ภาพ ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดกอนและคาดการณหลังการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer 

 

การนําแนวทาง Smart Farmer มาประยุกตใชจะสามารถเพ่ิมผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลีย้ง 
ปลาสลิดสูงข้ึนรอยละ 27.89 

ปริมาณกาซเรือนกระจกกอนและคาดการณหลังการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer 

ผูวิจัยไดศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ท้ัง 3 ข้ันตอน พบวา 1) การ
เตรียมบอมีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเฉลี่ย 0.523 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต 2) การเพาะเลี้ยงมีปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกเฉลี่ย 0.453 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต และ3) การเก็บเก่ียวปลาสลิด มีปริมาณการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกเฉลี่ย 1.062 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต รวมปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตลอด
การเพาะเลี้ยงเฉลี่ย 2.038 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต และปริมาณการปลดปลอยกาซเรื่อนกระจกหลังคาดการณพบวา 
มีปริมาณการปลดปลอยกาซเรื่อนกระจกตลอดการเพาะเลี้ยงเฉลี่ย 1.660 KgCO2eq/รอบ/ไรการผลิต เห็นไดวาสามารถ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงถึงรอยละ 18.55 

ภาพ ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกกอนและคาดการณหลงัการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer (KgCO2eq) 

 

 

 กอนการประยุกตใชแนวทาง Smart Farmer เทากับ 2.038 KgCO2eq และคาดการณหลังการประยกุตใช  
Smart Farmer และปรับเปลี่ยนมาใชน้ํามัน B20 1.660 KgCO2eq  ลดลงรอยละ18.55 

ภาพ	ผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด

ก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเลี้ยงแบบ	Smart	Farmer

การน�าแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคม

จากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดสูงขึ้น ร้อยละ 27.89

ภาพ	ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนและคาดการณ์หลัง

การเพาะเลี้ยงแบบ	Smart	Farmer	(KgCO2eq)

ก่อนการประยุกต์ใช้แนวทาง Smart Farmer เท่ากับ 2.038 KgCO2eq และคาดการณ์หลังการประยุกต์ใช้  

Smart Farmer และปรับเปลี่ยนมาใช้น�้ามัน B20 1.660 KgCO2eq  ลดลงร้อยละ 18.55

พรรณราย พูนผล, วิสาขา ภู่จินดา
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สรุปและอภิปรายผล
 การประเมนิวัฏจกัรชวีติผลติภณัฑ์ของกจิกรรมการเพาะ 

เลีย้งปลาสลดิ อ�าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ในการศกึษาครัง้นี ้

พบว่า รูปแบบการเพาะเลี้ยงแบบก่ึงพัฒนาได้มีการเปลี่ยนแปลง 

ไปจากอดีต แต่ยังคงมีความสอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงแบบในนา 

ดัง้เดมิ และการเพาะเล้ียงแบบในนาสมัยใหม่ โดยข้ันตอนการเพาะเลีย้ง 

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ การเตรยีมบ่อ การเพาะเลีย้ง  

และการเกบ็เกีย่ว ซึง่สอดคล้องกบัรปูแบบการเพาะเลีย้งจากงานวจิยั 

การเปรียบเทียบต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบดั้งเดิมและ 

แบบสมัยใหม่ (กัณฐิมา รัตนติกุล, 2530) โดยรูปแบบการเพาะเลี้ยง 

แบบกึง่พัฒนาได้มกีารเปลีย่นแปลงไปจากอดตี โดยจดุทีแ่ตกต่างกนั  

คือ เรือ่งของการให้อาหารสมทบ โดยรปูแบบดัง้เดมิจะให้อาหารสบทบ 

เช่น ปลาป่นอัดน�้ามัน กากถั่วลิสง น�้ามันปลาสลิด ร�าละเอียด แป้ง 

หรือปลายข้าวต้มเพียงอย่างเดียว แต่รูปแบบก่ึงพัฒนาได้มีการให้ 

อาหารเม็ดร่วมด้วย ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก 

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสลิด และการประเมินการปลดปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ 

กจิกรรมการเพาะเลีย้งปลาสลดิก่อนและคาดการณ์การน�าแนวทาง  

SmartFarmer มาพัฒนาการเพาะเลี้ยง พบว่า ผลตอบแทนทาง 

สังคมจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสลิด มีค่าเท่ากับ 1.90 และ 

ผลตอบแทนทางสงัคมจากกจิกรรมการเพาะเลีย้งปลาสลดิคาดการณ์ 

หลังน�าแนวทาง Smart Farmer มาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม 

รายได้จากผลผลิตส่วนเกินจากการเพาะเลี้ยง พบว่า มีค่าเท่ากับ  

2.43 บ่งชี้ได้ว่าการน�าแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้จะ 

สามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเล้ียงปลาสลิด 

สูงขึ้นร้อยละ 27.89 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

รุ้งตะวัน สินธุ์ลือนาม (2558) ที่พบว่า เกษตรกรที่มีพื้นที่ในการ 

ผลิตน้อยหรือฟาร์มขนาดเล็กกว่าจะประสบปัญหาการขาดทุน 

ดังน้ันเกษตรกรต้องมีการปรับปัจจัยด้านต้นทุน กรรมวิธีในการ 

เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับขนาดฟาร์มของตน ได้เสนอแนะแนว 

ทางการน�าความรู้ด้านการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น�้า และ 

กระบวนการการคัดเลือกปล่อยพ่อแม่พันธุ์ และการผสมพันธุ์ปลา 

ที่มีความส�าคัญในการเพาะเล้ียงและเป็นการวางแผนการด�ารง 

รักษาสายพันธุ์ที่เหมาะสมโดยควบคุมการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดี 

จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ดีท่ีมีคุณภาพทั้งในด้านพันธุกรรมและ 

ลักษณะได้ท�าให้คงเอกลกัษณ์ของปลาสลดิอ�าเภอบางบ่อ ซ่ึงตรงกบั 

งานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า การจัดการพ่อ 

แม่พันธุ์ (broodstock management) เป็นกระบวนการท่ีมี 

ความส�าคัญในการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าคือ การวางแผนการผสมพันธุ์ 

และการด�ารงรกัษาสายพนัธุท์ีเ่หมาะสม โดยทัว่ไปผูเ้พาะพนัธุสั์ตว์น�า้ 

ส่วนใหญ่ มกัด�าเนนิการเพาะพนัธุ ์โดยไม่ได้น�าความรูท้างพันธศุาสตร์ 

มาช่วยในการจดัด้านการผสมเลอืดชดิ ซึง่จะส่งผลให้เกดิความถดถอย

ทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ และไม่สามารถรักษาคุณลักษณะ 

ของสายพันธุ์โดยเฉพาะลักษณะทางเศรษฐกิจไว้ได้ (กองวิจัยและ 

พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า, 2557) และจากการศึกษาปริมาณ 

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตลอดทัง้กระบวนการการเพาะเลีย้ง

ตารางที่	3	ผลตอบแทนทางสังคมและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิด

 ก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเลี้ยงแบบ Smart Farmer

วิธีการ SROI

การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก	(KgCO2eq/

การเลี้ยง	1	รอบ/ไร่)

หมายเหตุ

รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบกึ่งพัฒนา ก่อนการน�าแนวทาง Smart Farmer มาปรับใช้

การใช้น�ามัน Diesel 1.90 2.038 รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบกึ่งพัฒนา

รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบกึ่งพัฒนา หลังการน�าแนวทาง Smart Farmer มาปรับใช้

การใช้น�้ามัน Biodiesel 10 (B10) 2.43 1.672* ราคาน�้ามันเฉลี่ย 17.79 บาท/ลิตร

การใช้น�้ามัน Biodiesel 20 (B20) 2.43 1.660* ราคาน�้ามันเฉลี่ย 17.54 บาท/ลิตร

การใช้น�้ามัน Biodiesel 100 (B100) 2.39 1.516* ราคาน�้ามันเฉลี่ย 20.58 บาท/ลิตร**

หมายเหตุ  *การค�านวณ อ้างอิงค่า Emission Factor Emission factors of biodiesel combustion in industrial boiler:

 A comparison to fossil fuel, 2013 **ราคาน�้ามัน B 100 ลิตรละ 20.58 บาท อ้างอิงจาก ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและ

 การเงิน (CEIC),Thailand Reference Price Biodesel (B100), 2018
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ปลาสลิดก่อนการน�าแนวทาง Smart Farmer มาปฏิบัติ พบว่า 

มปีริมาณเฉลีย่ 2.038 KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลิต และการคาดการณ์

หลงัน�าแนวทาง Smart Farmer มาปฏบัิตโิดยการปรบัเปลีย่นพลงังาน 

และเชื้อเพลิงที่ใช้จากการใช้น�้ามันดีเซล สู่การใช้น�้ามันไบโอดีเซล  

B20 พบว่า ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดการเพาะ 

เลี้ยงหลังการปรับเปลี่ยนเฉลี่ย 1.660 KgCO2eq/รอบ/ไร่การผลิต 

ซึง่ลดลงถงึร้อยละ 18.55 ทัง้นีไ้ด้มกีารเสนอแนะเรือ่งการปรบัเปล่ียน 

ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน โดยการใช ้

อาหารเม็ดชนิดลอยน�้าแทนการให้อาหารสมทบแบบจมน�้า เพื่อลด 

การเกิดน�า้เน่าเสยีภายในบ่อ และเพือ่การควบคมุการให้อาหารท่ีง่ายขึน้ 

ซึ่งสอดคล้องกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดได้ม ี

การศึกษาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแช่แข็ง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 

แม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ จังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑ์ปลาสลิด 

แช่แข็ง (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด, 2560) พบว่า 

ขัน้ตอนทีม่กีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีส่ดุคอื กระบวนการ 

เพาะเลี้ยงปลาสลิด มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 99  

จากกจิกรรมทัง้หมด กรมประมง (กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้ง 

สัตว์น�้าจืด, ม.ป.ป) ได้แนะน�าแนวทางให้กลุ่มเกษตรกรลดปริมาณ 

การให้อาหารให้เหมาะสมกบัขนาดปลาในแต่ละช่วงอาย ุซึง่หลังจาก 

ทีเ่กษตรกรได้ปฏบิติัตามค�าแนะน�า พบว่า ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 

ลดลงไปได้ถึงร้อยละ 16 จากกระบวนการเพาะเลี้ยงทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ
 1. ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุ  

คือ ต้นทุนทางด้านการเพาะเลี้ยงโดยต้นทุนหลักในการเพาะเล้ียง 

ปลาสลิดคือ ต้นทุนค่าพันธุ์ปลา อาหาร และแรงงาน ดังนั้นควร 

ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการลดต้นทุน โดยการประยุกต์ใช ้

แนวทาง Smart Farmer อาทิเช่น การท�าบัญชี การบันทึกข้อมูล 

ผลผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ�าหน่าย และน�าข้อมูลเหล่านั้นมา 

ประกอบการตัดสินใจและการแก้ปัญหา พร้อมทัง้การหาความรูเ้พิม่เตมิ 

และการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น  

การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย 

การควบคุมปริมาณอาหารและการปรับเปลี่ยนชนิดอาหารเพื่อ 

ไม่ให้เกิดผลเสียต่อน�้า สามารถลดทรัพยากรน�้าที่ใช้ในการเติม 

เข้าบ่อ และการเปลี่ยนมาใช้น�้ามันไบโอดีเซล ท่ีช่วยลดปริมาณ 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูล ปัจจัยด้าน 

ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ทรัพยากรที่ใช้ในการเพาะเล้ียงใน 

แต่ละขัน้ตอน และผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุไปประยกุต์ 

ใช้ในการวางแผนก�าหนดนโยบายหรือการแก้ปัญหาประเด็นต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรในพื้นท่ีตามนโยบายการขับ

เคลื่อนเกษตรกรไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer สามารถน�า 

ข้อมูลผลตอบแทนทางสังคมของการเพาะเล้ียงปลาสลิดและ 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยงมาประยุกต์ใช้ใน 

การวางแผนด้านการพฒันาและการจดัการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

และทดลองน�าแนวทาง Smart Farmer  มาปรบัใช้ในการเพาะเลีย้ง 

ปลาสลิดในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรเห็นถึงผลตอบแทนเพื่อให้เกิดการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งประเมินและทบทวนข้อจ�ากัดเพื่อ 

การพัฒนาต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ในสังคมเมือง 2) การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม ้

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง 3) แนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง พื้นท่ีท่ีศึกษา  

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) เลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling) และใช้เทคนิค 

การบอกต่อ (snowball technique) ได้แก่ ชาวสวนผลไม้ทั่วไป จ�านวน 20 คน ชาวสวนผลไม้ที่ประสบความส�าเร็จ จ�านวน 13 คน และ 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จ�านวน 10 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ คอื แบบสมัภาษณ์มโีครงสร้าง การวเิคราะห์ข้อมลู โดยการวเิคราะห์เนือ้หา ผลการวจิยัพบว่า

 1. สภาพวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ในสังคมเมือง จ�านวนพื้นที่การท�าสวนผลไม้ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีจาก 

การท�าเกษตรกรรม ไปท�าธุรกิจบ้านจัดสรรแทน ส่งผลให้ชาวสวนผลไม้ลดน้อยลง สภาพครอบครัว อยู่ร่วมกัน อาศัยในชุมชนมากว่า 30 ป ี

การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี ยึดหลักความพอเพียง ประหยัด การแต่งกายเรียบง่าย ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีรายได้เลี้ยงตนเองและ 

ครอบครัว การคมนาคมในสวนใช้เรือ มีการขุดบ่อน�้าไว้ใช้ มีความสุขในการท�าสวน มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ผลผลิตน้อย 

ไม่พอจ�าหน่าย และขาดการบริหารจัดการที่ดี

 2. การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง มาจากบรรพบุรุษ ครู ภูมิปัญญา เป็นการเรียนรู้ 

ตามอัธยาศัย มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความพร้อม จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

สมาชิกครอบครัวช่วยกันท�างาน ครอบครัวอยู่ร่วมกัน มีรายได้มั่นคง มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาจัดการด้านตลาด และการประชาสัมพันธ์  

มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ มีการปลูกผลไม้ในเข่ง เพื่อ 

แก้ปัญหาน�้าท่วม และเพิ่มมูลค่าท�าให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้น และจ�าหน่ายกิ่งพันธุ์เพื่อเพิ่มรายได้

 3. แนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง ควรส่งเสริม 4 ด้าน ดังนี้

 การพัฒนาคน : ตระหนักและเห็นคุณค่า จริงใจต่อผู้บริโภค มีจิตบริการ การใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ผสมผสานกัน 

การท�างานร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สืบทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้จากครอบครัว สถานศึกษา สื่อ ตามความสนใจ 

และจัดอบรมความรู้และศึกษาดูงาน

 การพัฒนาสังคม : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อที่หลากหลาย สร้างความน่าเชื่อถือในสินค้า 

สร้างคุณค่าผลผลิต แหล่งเรียนรู้ และอัตลักษณ์ชุมชน  

 การพัฒนาเศรษฐกิจ : สร้างรายได้เพิ่ม สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเครือข่ายการตลาด วิถีชีวิตพอเพียง และปลูกพืชแบบผสมผสาน  

 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ขุดบ่อน�้าไว้ใช้ ท�าปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข สุขภาพดี ปลอดภัย บริโภคผักปลอดสารพิษ อนุรักษ์พันธุ์ส้มบางมดและทุเรียนนนท์ให้คงอยู่คู่ชุมชน 

และส่งเสริมการปลูกส้มในเข่ง 

ค�าส�าคัญ	: การสืบทอด, วิถีชีวิต, ชาวสวนผลไม้, การพัฒนาที่ยั่งยืน
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Abstract
 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.

Keywords	: succession, life styles, fruit gardener, sustainable development
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บทน�า
 การพฒันาของประเทศไทยทีผ่่านมามกีารเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจและสงัคม จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 7 มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 

เป็นหลกั มกีารเปลีย่นแปลงจากสงัคมเกษตรเป็นสงัคมอตุสาหกรรม  

เน้นพัฒนาทางวัตถุนิยม บริโภคนิยม ทุนนิยม การพัฒนาขาด 

ความสมดุล เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน 

ประชาชนภาคเกษตรกรรมมรีายได้ต�า่ ภาคอตุสาหกรรมมรีายได้สงู 

สิง่แวดล้อมถกูท�าลาย ประชาชนมีหน้ีสินเพ่ิมมากขึน้ ภาคเกษตรกรรม  

เป็นพืน้ฐานส�าคญัของการพฒันาประเทศ เนือ่งจากประชากรส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตร ดังนั้น แผนการพัฒนาประเทศที่ส�าคัญ 

ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางและยึดหลัก  

“ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” เพือ่ให้เกดิการบรูณาการการพฒันา 

ในทกุมติอิย่างสมเหตสุมผล มคีวามพอประมาณ และมรีะบบภมูคุ้ิมกนั  

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเป็นเงื่อนไขจ�าเป็นส�าหรับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที ่

สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับ 

ทุกคนในสังคม ได้ด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่าง 

สมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโต 

อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่ง 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี  

และวัฒนธรรม (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี, 2559 : 4)

 การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เป็นไปอย่างรวดเรว็ เนือ่งจาก 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เกิดสังคมเมืองเพิ่มขึ้น สังคม 

ที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก เป็นศูนย์กลางของ 

ความเจริญต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพ 

หลากหลาย ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมเมอืงเป็นไปอย่างมีระเบยีบ 

แบบแผน มีการแบ่งหน้าท่ีกันท�างานอย่างชัดเจน คนส่วนใหญ่ให ้

ความส�าคัญกับวัตถุนิยม และความทันสมัยแบบตะวันตก ท�าให ้

ไม่ค่อยมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันมีน้อย  

เพราะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอยู่รอบตัว (อาชัญญา รัตนอุบล, 

2559 : 63) ในสังคมเมืองพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจากเป็น 

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีแล้วยังเป็น 

แหล่งเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณ โดยเฉพาะ 

พื้นที่ย่านบางมด ที่มีทั้งสวนผลไม้แบบยกร่อง สวนผักพ้ืนบ้าน  

และมีการท�าประมงน�้ากร่อย แหล่งปลูกส้มเขียวหวานดั้งเดิมของ 

ประเทศไทยที่ปลูกในแถบนี้เรียกว่า “ส้มบางมด” ซึ่งในอดีต 

ส้มบางมดถือว่าเป็นส้มเขียวหวานที่คนไทยทุกคนรู้จักดีและเป็น 

ที่นิยมบริโภคกันทั่วไป นั่นเป็นเพราะรสชาติที่ดีและมีคุณสมบัต ิ

พเิศษกว่าส้มเขยีวหวานจากทีอ่ืน่ ๆ  แต่ต่อมาการปลูกส้มเขยีวหวาน 

ในย่านบางมดได้มีจ�านวนลดลงอย่างต่อเน่ือง จากการศึกษาของ  

วาสนา มานิช และคณะ (2552 : 2) พบว่า พื้นที่สวนส้มบางมด 

ลดน้อยลง เพราะเกิดจากปัญหาชาวสวนมีแนวคิดท่ีจะขายที่ดิน 

ให้กับนายทุน ปัญหาน�้าเสียจากหมู่บ้านจัดสรรและโรงงาน รายได ้

จากการท�าสวนไม่เพียงพอต่อภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ 

คนวัยแรงงานและหนุ่มสาวไม่สนใจท�าสวน ดินเส่ือมคุณภาพ 

เน่ืองจากขาดการบ�ารงุดนิและใช้ปุย๋เคมมีานาน  ปัญหาแมลงศตัรพืูช 

ระบาดเนื่องจากการสารเคมีไม่เหมาะสม และการไม่ใช้สารเคมี  

ต้นส้มเป็นโรคกรีนนิ่ง ต้นโทรม เมื่อเริ่มให้ติดลูก ผลส้มมีขนาดเล็ก  

และยืนต้นตายเพราะเช้ือโรคติดมากับกิ่งพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุน  

และชาวสวนขาดการสนบัสนุนด้านปัจจยัการผลิต ซ่ึงสวนส้มบางมด  

ถูกแวดล้อมด้วยสภาพชุมชนที่ เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมือง 

(โชคธ�ารงค์ จงจอหอ, 2549 : 3) และพื้นที่นนทบุรีก็ประสบปัญหา 

เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ประสบปัญหาการขยายตัวของสังคมเมือง  

ที่ดินมีราคาแพงและขาดการสานต่อจากรุ่นไปสู่รุ่น ประกอบกับ 

พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัย 

บ่อยครั้งและปลายปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ น�้าท่วม 

สร้างความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงต่อสวนทเุรยีนในจังหวดันนทบรุี  

ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทุเรียน ประมาณ 2,941.75 ไร่ ท�าให้ต้นทุเรียน 

ยืนต้นตายเป็นจ�านวนมาก เป็นเหตุให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน 

บางส่วนขายที่ดินและเลิกปลูกทุเรียน เพราะระยะเวลาท่ีทุเรียน 

จะให้ผลผลิตนั้นยาวนาน ประมาณ 5-8 ปี ถึงจะให้ผลผลิต จึงเป็น 

อกีสาเหตหุนึง่ทีเ่กษตรกรหันไปปลกูไม้ผลชนดิอืน่ทีใ่ห้ผลผลติเรว็กว่า  

และดแูลรกัษาง่ายกว่าการปลกูทเุรยีน ถงึแม้ราคาทเุรยีนจะมรีาคาสงู 

ก็มิได้เป็นแรงจูงใจ ให้มีการปลูกเพิ่มขึ้นเท่าที่ควร เพราะการปลูก 

ทเุรยีนนัน้ไม่ยากแต่การบ�ารงุดแูลรกัษานัน้ยากยิง่กว่า ประกอบกบั 

การสูญเสียของระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งความหลากหลายทาง 

พันธุกรรมพืชของจังหวัดนนทบุรี ที่ลดน้อยลงไปทุกขณะ เพราะ 

สังคมเกษตรมีการเปล่ียนแปลงไป พื้นที่เพาะปลูกกลายเป็นท่ีอยู่ 

อาศัย ชุมชน หมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน เนื่องจากพื้นที่ปลูก 

ทเุรยีนในจงัหวดันนทบรุไีด้ลดลงไปมากจากหลายสาเหตุ ดังกล่าวแล้ว  

ตลอดจนเกษตรกรไม่ใส่ใจบ�ารุงดูแลรักษาสวนทุเรียนให้มีคุณภาพ  

นอกจากนี้สภาพของสวนยังเป็นสวนเก่า ต้นทุเรียนมีอายุมาก 

ประมาณ  30 -50 ปี จงึให้ผลผลิตน้อยลง เกษตรกรปล่อยปละละเลย  

สภาพสวนทรุดโทรม ต้นทุเรียน ล�าต้นสูงใหญ่ มีกิ่งก้านและใบน้อย  

ยากแก่การบ�ารุงดูแลรักษา รวมท้ังปัญหาจากศัตรูพืช โรค แมลง 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นตามล�าดับ (ฝ่ายพัฒนาสังคม  

กองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบรุ,ี 2554)
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 แนวคดิการพฒันาท่ียัง่ยนืในสงัคมเมอืง เข้ามามบีทบาท 

ในสังคมโลก องค์การสหประชาชาติให้ทุกประเทศทั่วโลกหันมาสนใจ 

เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและการบริการ 

ด้านสุขภาพ เสริมสร้างจิตส�านึก เพื่อกระตุ้นให้ประชากรท่ัวโลก 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

และร่วมกันพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2546 : 27 ) การพฒันาทีย่ัง่ยนื จะต้องพจิารณาทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และความยั่งยืนของระบบนิเวศไปพร้อม ๆ กัน (ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548 : 4) 

ดังนั้น เพื่อให้ส้มบางมด และทุเรียนเมืองนนท์ ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่

มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยังคงมีอยู่

ยั่งยืนต่อไป ในท่ามกลางสภาพสังคมเมืองปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ควร

ได้รับการสืบทอดในคนรุ่นหลังได้สืบทอดวิถีชีวิตการท�าสวนผลไม้

ให้เกิดความยั่งยืน

  จากสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึตระหนกัและ

สนใจที่จะศึกษาวิจัยการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตของชาวสวน

ผลไม้ในสงัคมเมอืง  เพือ่ศกึษาการสบืทอดวถิชีวีติของชาวสวนผลไม้

เพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนืในสงัคมเมอืง และศกึษาแนวทางการสบืทอด 

วถิชีวีติของชาวสวนผลไม้เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืในสงัคมเมอืง ซึง่จะ 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนให้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ อาชีพ 

ท�าสวนผลไม้ในสังคมเมืองให้คงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได ้

อย่างสมดุล 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ในสังคม 

เมือง

 2. เพื่อศึกษาการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวน 

ผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง

ขอบเขตพื้นที่
 พื้นที่ที่ศึกษา จ�านวน 2 พื้นที่ ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร จ�านวน 8 เขต ได้แก่ จอมทอง  

ทุ่งครุ บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ บางบอน ภาษีเจริญ บางแค  

และหนองแขม  ผู้วิจัยเลือกการสุ่มแบบง่าย (simple  sampling) 

จ�านวน 3 เขต ได้แก่ ทุ่งครุ จอมทอง และบางขุนเทียน

 2. นนทบรุ ีจ�านวน 6 อ�าเภอ  ได้แก่ อ�าเภอเมอืงนนทบรุี  

อ�าเภอปากเกรด็ อ�าเภอบางกรวย อ�าเภอบางใหญ่ อ�าเภอบางบวัทอง  

และอ�าเภอไทรน้อย ผูว้จิยัเลอืกการสุม่แบบง่าย (simple sampling) 

จ�านวน 3 อ�าเภอ  ได้แก่ อ�าเภอเมืองนนทบุรี อ�าเภอบางกรวย  และ 

อ�าเภอปากเกร็ด

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	
 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) โดยการเลือก 

แบบเจาะจง (purposive  sampling) ได้แก่

 1. ชาวสวนทั่วไปที่ประกอบอาชีพท�าสวนส้ม และ

ทุเรียนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี จ�านวน  

20 คน  

 2. ชาวสวนผลไม้ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการประกอบ 

อาชีพท�าสวนผลไม้พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และพืน้ทีน่นทบรีุ จ�านวน  

13 คน 

 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�านวน 10 คน ประกอบด้วย  

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จ�านวน 6 คน นักวิชาการเกษตร  

จ�านวน 2 คน  เจ้าพนกังานการเกษตร จ�านวน 1 คน และนกัวชิาการ  

จ�านวน 1 คน 

   

ขอบเขตเนื้อหา  

 1. สภาพวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ 

 2. การสืบทอด

 3. การพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคน  

การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

ขอบเขตระยะเวลา
 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เดือนกมุภาพนัธ์ 

2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ได้ทราบสภาพวถิชีวีติของชาวสวนผลไม้ในสงัคมเมือง  

เพือ่น�าสภาพวถิชีวีติทีเ่ป็นปัญหาของชาวสวนในปัจจบุนัไปสูก่ารแก้ไข 

ปัญหาต่อไป 

 2. ได้ทราบการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพ่ือ 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืในสงัคมเมอืง ทีแ่สดงถงึศกัยภาพของคนในชมุชน  

ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด ซ่ึงสามารถน�าไปใช้ 

เป็นเครื่องมือของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 3. ได้ทราบแนวทางการสบืทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ 

เพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนืในสงัคมเมอืง เพือ่ให้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนา น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จุฑาภรณ์  อยู่ทิม, จันทร์ชลี มาพุทธ, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 

เกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื แนวคดิเกีย่วกับวถิชีีวติ  แนวคดิปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง ทฤษฎโีครงสร้างหน้าทีน่ยิม ทฤษฎคีวามทนัสมยั 

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�าหนด

เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

 เศรษฐกิจพอเพียง

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม

4. ทฤษฎีความทันสมัย

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกอบด้วย

1. พัฒนาคน

2. พัฒนาสังคม

3. พัฒนาเศรษฐกิจ

4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัย ดังนี้                 

 1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต�ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure 

interview) จ�านวน 3 ฉบับ 

 3. น�าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน  

ตรวจสอบ และหาค่าความสอดคล้องและปรบัแก้ไขให้มคีวามสมบรูณ์ 

ครอบคลุมตอบประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นได้

 4. ประสานผู้เกี่ยวข้อง นัดหมายวัน เวลาและสถานที่ 

เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) 

 5. ประสานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ออกหนังสือในการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูล

 6. เตรียมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง  

กล้องถ่ายภาพ สมุดบันทึก 

 7. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัย ติดต่อ 

ประสาน นัดหมาย วัน เวลา เพื่อสัมภาษณ์ ท�าความรู ้จัก  

สร้างสัมพันธภาพ (rapport) ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ผู้วิจัยขออนุญาต 

บันทึกข้อมูล เม่ือผู้ให้ข้อมูลยินยอมเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยได้ค�านึงถึง 

จรรยาบรรณและจริยธรรมของนักวิจัย การพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ 

ข้อมูล โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการท�าวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งม ี

การสัมภาษณ์ บันทึกเสียง และถ่ายภาพ รวมท้ังการจดบันทึกใน

ขณะสัมภาษณ์

 8. ผู้วิจัยได้ก�าหนดรหัส แทนชื่อผู้ให้ข้อมูล เพื่อแสดง 

ที่มาของแหล่งข้อมูลแทนชื่อผู้ให้ข้อมูล

 9. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 10. ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (data  

triangulation) (Creswell, 2007, สุภางค์ จันทวานิช, 2561: 

129-131) เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู ้วิจัยได้มาน้ันถูกต้องหรือไม ่

วิธีตรวจสอบคือ การสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะพิจารณา 

ในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล 

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า

 1. สภาพวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ในสังคมเมือง  

จ�านวนพื้นท่ีการท�าสวนผลไม้ลดลง เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง 

พื้นที่จากการท�าเกษตรกรรม ไปท�าธุรกิจบ้านจัดสรรแทน ส่งผลให ้

ชาวสวนผลไม้ลดน้อยลง สภาพครอบครวั  อยูร่่วมกนั อาศัยในชมุชน 

มากว่า 30 ปี การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี ยึดหลักความพอเพียง  

ประหยัด การแต่งกายเรียบง่าย ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีรายได ้

เล้ียงตนเองและครอบครัว การคมนาคมในสวนใช้เรือ มีการขุด 

บ่อน�า้ไว้ใช้ มคีวามสขุในการท�าสวน มสีภาพแวดล้อมทีเ่ป็นธรรมชาติ  

ผลผลิตน้อยไม่พอจ�าหน่าย และขาดการบริหารจัดการที่ดี

 2. การสบืทอดวิถชีวิีตของชาวสวนผลไม้เพือ่การพฒันา 

ทีย่ัง่ยนืในสงัคมเมอืง มาจาก บรรพบรุษุ คร ูภมูปัิญญา เป็นการเรยีนรู้ 

ตามอธัยาศยั มกีารเรยีนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความพร้อมจาก 

บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

สมาชิกครอบครัวช่วยกันท�างาน ครอบครัวอยู่ร่วมกัน มีรายได้มั่นคง 

มกีารใช้สือ่เทคโนโลยเีข้ามาจดัการ การตลาด และการประชาสัมพนัธ์  

มกีารเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างคนรุน่เก่าและคนรุน่ใหม่ ช่วยกนัอนรุกัษ์ 

ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมชุมชนน่าอยู ่ มีการปลูกผลไม้ในเข่ง 

เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม และเพิ่มมูลค่าท�าให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มข้ึน  

และจ�าหน่ายกิ่งพันธุ์เพื่อเพิ่มรายได้

จุฑาภรณ์  อยู่ทิม, จันทร์ชลี มาพุทธ, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

124   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

 3. แนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง ควรส่งเสริม 4 ด้านดังนี้
 การพัฒนาคน : ตระหนักและเห็นคุณค่า จริงใจต่อ 
ผู้บริโภค มีจิตบริการ การใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและแบบใหม ่
ผสมผสานกัน การท�างานร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
สืบทอดความรูสู่้คนรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้จากครอบครัว สถานศกึษา 
สื่อ ตามความสนใจ และจัดอบรมความรู้และศึกษาดูงาน
 การพัฒนาสังคม : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อท่ีหลากหลาย สร้างความน่าเชื่อถือ 
ในสินค้า สร้างคุณค่าผลผลิต แหล่งเรียนรู้ และอัตลักษณ์ชุมชน  
 การพัฒนาเศรษฐกิจ : สร้างรายได้เพิ่ม สร้างมูลค่าเพิ่ม 
สร้างเครอืข่ายการตลาด วถิชีวิีตพอเพยีง และปลกูพชืแบบผสมผสาน 
 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ขุดบ่อน�้าไว้ใช้ ท�าปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช ้
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข สุขภาพดี ปลอดภัย บริโภคผัก 
ปลอดสารพิษ อนุรักษ์พันธุ์ส้มบางมดและทุเรียนนนท์ให้คงอยู่ 
คู่ชุมชน และส่งเสริมการปลูกส้มในเข่ง 

สรุปและอภิปรายผล
 1. สภาพวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ในสังคมเมือง  
จ�านวนพื้นท่ีการท�าสวนผลไม้ลดลง เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง 
พื้นที่จากการท�าเกษตรกรรม ไปท�าธุรกิจบ้านจัดสรรแทน ส่งผลให ้
ชาวสวนผลไม้ลดน้อยลง สภาพครอบครวัอยูร่่วมกัน อาศยัในชมุชน 
มากว่า 30 ปี การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี ยึดหลักความพอเพียง  
ประหยดั การแต่งกายเรยีบง่าย ปลกูพชืแบบผสมผสาน มรีายได้เลีย้ง 
ตนเองและครอบครวั การคมนาคมในสวนใช้เรอื มกีารขุดบ่อน�า้ไว้ใช้ 
มคีวามสขุในการท�าสวน มสีภาพแวดล้อมทีเ่ป็นธรรมชาต ิสอดคล้อง
กับ พรทิพย์ อันทิวโรทัย (2545) ศึกษาเรื่อง บทบาทการศึกษาใน 
การสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรม 
ชาวสวนฝ่ังธนบรุ ีผลการวจิยัพบว่า ชาวสวนมคีวามเป็นอยู่ทีเ่รยีบง่าย 
ยึดถือ แบบแผนประพฤติ มีระบบเครือญาติที่แน่นแฟ้น เอื้อเฟื้อ 
อาทรต่อกัน เลื่อมใสในพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ในรอบปี สัง่สมภมูปัิญญาสบืทอดกนัมา การท�าสวนมีลกัษณะเฉพาะ 
คือ ยกร่อง และท�าสวนผสม มีท้ังสวนไม้ผล สวนผัก และสวนไม้ 
ดอกไม้ประดับ 
 2. การสบืทอดวิถชีีวิตของชาวสวนผลไม้เพือ่การพฒันา 
ทีย่ัง่ยนืในสงัคมเมอืง มาจาก บรรพบรุษุ คร ูภมูปัิญญา เป็นการเรยีนรู้ 
ตามอัธยาศัย มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความพร้อม  
จากบคุคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดล้อม สือ่และแหล่งเรยีนรู ้
สมาชิกครอบครัวช่วยกันท�างาน ครอบครัวอยู่ร่วมกัน มีรายได้มั่งคง
มกีารใช้สือ่เทคโนโลยเีข้ามาจดัการด้านตลาด และการประชาสัมพันธ์  
มกีารเรียนรูร่้วมกนัระหว่างคนรุน่เก่าและคนรุน่ใหม่ ช่วยกนัอนรุกัษ์ 
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ มีการปลูกผลไม้ในเข่ง เพื่อแก ้

ปัญหาน�้าท่วม และเพิ่มมูลค่าท�าให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้น และ 
จ�าหน่ายก่ิงพนัธุเ์พือ่เพิม่รายได้ สอดคล้องกับ สิทธชิยั ละมยั (2550)  
ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์แนวคิดการศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ 
ศึกษาเพื่อให้ชุมชนช่วยตนเอง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ 
จัดการศึกษา การใช้เครือข่ายการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ 
ให้กับชุมชน การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนในชุมชน  
การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
การเข้าถึงการศึกษาทุกคนโดยไม่จ�ากัดวิธีการ การจัดการศึกษา 
ที่สนองต่อความต้องการของบุคคลและชุมชน และการใช้ชุมชน 
เป็นฐานในการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับ ชาคริต อาชวอ�ารุง 
(2554) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
มนษุย์ต้องมกีารเรยีนรู ้ทีน่�าไปสู่การอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูของบคุคล
สังคมและธรรมชาต ิจงึจะเกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื การเรยีนรูเ้กดิจาก 
การรับประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัส แล้วใช้ประสบการณ์นั้น 
เป็นข้อมูลในการพัฒนาชีวิตในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีปัจจัยหลายประการ 
ที่น�าไปสู่การเรียนรู้ ด้านผู้จัดการศึกษา ให้แนวทางส�าหรับผู้จัดการ 
ศกึษา 5 กลุม่ คอื พ่อแม่ ครอูาจารย์ รฐัและสงัคม สถาบนัการศกึษา  
และส่ือมวลชน ด้านกระบวนการจัดต้องมีการพัฒนาฉันทะ 
ฝึกการคิดโดยเฉพาะจากปัญหาและส่ิงที่พบในชีวิตประจ�าวัน 
ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ ฝึกระเบียบวินัย และสอนให้เกิด 
ความรักธรรมชาติ สอดคล้องกับ พจนา เอื้องไพบูลย์ (2546) ศึกษา 
เรือ่ง การพฒันารปูแบบกระบวนการเรยีนรูใ้นชมุชนเพือ่การพฒันา 
ที่ยั่งยืน : การศึกษาแบบพหุกรณี ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ 
เรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ครอบคลุมถึงกิจกรรมการ 
เรียนรู้หลายลักษณะร่วมกัน ที่ท�าให้ศักยภาพของชุมชนเพิ่มขึ้น  
ได้แก่ การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั การสนทนา พบปะ 
หารอืและประชมุ การสงัเกตผลของกจิกรรม การถ่ายทอดภูมปัิญญา 
ของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรมและดงูานในพืน้ทีจ่รงิ การเรียนรู้ 
ผ่านสื่อต่าง ๆ และการเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ของชุมชน
 3. แนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมือง ควรส่งเสริม 4 ด้าน ดังนี้
 การพัฒนาคน: ตระหนักและเห็นคุณค่า จริงใจต่อ 
ผู้บริโภค มีจิตบริการ การใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและแบบใหม ่
ผสมผสานกัน การท�างานร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
สืบทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้จากครอบครัว สถานศึกษา  
สื่อ ตามความสนใจ และจัดอบรมความรู้ และศึกษาดูงาน
 การพัฒนาสังคม : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านส่ือท่ีหลากหลาย สร้างความน่าเชื่อถือใน
สินค้า สร้างคุณค่าผลผลิต แหล่งเรียนรู้ และอัตลักษณ์ชุมชน 

จุฑาภรณ์  อยู่ทิม, จันทร์ชลี มาพุทธ, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี 
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 การพัฒนาเศรษฐกิจ : สร้างรายได้เพิ่ม สร้างมูลค่าเพิ่ม 

สร้างเครอืข่ายการตลาด วถิชีวีติพอเพยีง และปลกูพชืแบบผสมผสาน

              การพัฒนาสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ขุดบ่อน�้าไว้ใช้ ท�าปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุเหลือ

ใช้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข สุขภาพดี ปลอดภัย บริโภคผัก 

ปลอดสารพษิ อนรุกัษ์พนัธุส้์มบางมดและทเุรยีนนนท์ให้คงอยูคู่ช่มุชน 

และส่งเสริมการปลูกส้มในเข่ง 

 สอดคล้องกับ สาลินี บูรณโกศล (2561) ศึกษาเรื่อง 

การส่งเสริมทัศนคติต่ออาชีพท�าสวนผลไม้ส�าหรับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริม 

ทัศนคติต่ออาชีพท�าสวนผลไม้ 4 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงในอาชีพ 

ด้านความพึงพอใจในอาชีพ ด้านความเป็นแบบอย่างในอาชีพ และ 

ด้านสัมพันธภาพในอาชีพ ลักษณะกิจกรรมมี 4 รูปแบบ ได้แก่ 

กิจกรรมโรงเรียนเป็นฐาน กิจกรรมครอบครัวเป็นฐาน กิจกรรม 

ผู้ประกอบการเป็นฐาน และกิจกรรมท้องถ่ินเป็นฐาน การเรียนรู ้

ทัศนคติ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้าง 

ความตระหนัก การสร้างการเห็นคุณค่าและประโยชน์ และ 

การปฏิบัติ สอดคล้องกับชลลดา  แสงมณี ศิริสาธิตกิจ (2555)  

ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน�้าภาคใต้เพื่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนปัจจัยหรือเงื่อนไขของ 

การด�ารงอยูข่องการท่องเทีย่วตลาดน�า้ภาคใต้ ได้แก่ 1) การมสีนิค้า 

และบริการทีต่อบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่ว 2) การส่งเสรมิ 

และสนบัสนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 3) การร่วมมอื 

กบัหน่วยงานต่าง ๆ  4) อตัลกัษณ์และความแตกต่าง 5) การมส่ีวนร่วม 

6) การบริหารจัดการ และ 7) การประชาสัมพันธ์ ส�าหรับรูปแบบ 

การท่องเที่ยวตลาดน�้าภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นรูปแบบ 

ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการ 10 ประการ ได้แก่ 1) กิจกรรม 

สินค้าบริการและโครงสร้างพื้นฐาน 2) เครือข่ายการท่องเที่ยว  

3 )  ฐานท รัพยากร  4 )  อัตลั กษณ ์  5 )  การ มีส ่ วนร ่ วม  

6) การประชาสัมพันธ์ 7) กระบวนการเรียนรู้ 8) การบริหาร 

จัดการ 9) วัฒนธรรมชุมชน และ 10) การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   

และสอดคล้องกับ ทิพย์สุดา พุฒจร (2556) ศึกษาเรื่อง การวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนสามารถ 

พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนในด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1. ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการท�าสวน  

ทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ให้ลูกหลาน และมีการจดบันทึกเรื่องราว 

เพื่อไม่ให้องค์ความรู้สูญหายไป ทั้งในครอบครัวและสถานศึกษา

 2. จดัตัง้แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งราว วถิชีวีติ ชาวสวน

ผลไม้ และผลผลิตในท้องถิ่น

 3. ควรมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู ้ระหว่าง 

สมาชิกของชุมชน โดยการพูดคุยถึงประเด็นปัญหาที่ประสบ 

ในระหว่างการท�าการเพาะปลูก หรือท�าเกษตรอินทรีย์ แล้วร่วมกัน

หาทางแก้ไข

 4. มกีารรวมกลุม่ สร้างเครือข่ายระหว่างกนั แลกเปลีย่น 

ข้อมูลข่าวสาร

 5. ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ อนุรักษ์ อาชีพท�าสวนผลไม ้

ในสังคมเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ 

สืบทอดและอนุรักษ์อาชีพชาวสวนผลไม้ในสังคมเมืองให้คงอยู่

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาวิจยัการพฒันารปูแบบ กระบวนการเรยีนรู ้

ของชาวสวนผลไม้ พืชเศรษฐกิจ ในสังคมไทย

 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�าสวนผลไม้เพื่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย

จุฑาภรณ์  อยู่ทิม, จันทร์ชลี มาพุทธ, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี 
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บทคัดย่อ
 การส�ารวจการท�าประมงอวนจมปูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บริเวณหาดวอนนภา อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการท�าการประมง องค์ประกอบและขนาดของชนิดสัตว์น�้า และประเมินผลจับปูม้าด้วยอวนจมป ู
ด้วยวิธีสัมภาษณ์ชาวประมง และสุ่มตัวอย่างชั่งวัดขนาดสัตว์น�้าจากเครื่องมืออวนจมปูของชาวประมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  
ถึงเดือนกันยายน 2561 พบผลการศึกษาชาวประมงที่ท�าการประมงโดยเรือเครื่องวางท้อง และเรือเครื่องหางยาว โดยใช้อวนที่มีความยาว  
2,160-7,200 เมตร มีค่าเฉลี่ยการจับของอวนจมปู 0.10 กิโลกรัมต่ออวนขนาดความยาว 100 เมตร โดยมีผลจับสูงสุดมีค่าเฉลี่ย 
0.16 กิโลกรัม การวิเคราะห์องค์ประกอบของสัตว์น�้าจากการท�าประมงอวนจมปูพบสัตว์น�้าทั้งสิ้น 22 ชนิด มีปูม้าเป็นองค์ประกอบหลัก 
ซึ่งมีจ�านวนและน�้าหนักร้อยละ 76.02 และ 78.53 ตามล�าดับ ขนาดปูม้าที่จับได้มีความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 5.52-14.00 เซนติเมตร  
โดยพบปูม้าเพศผู้และเพศเมียมีขนาดความกว้างกระดองเฉล่ีย 9.83 และ 9.84 เซนติเมตร ตามล�าดับ และมีผลจับเฉล่ียต่อราย  
1.38-7.00 กิโลกรัม การสัมภาษณ์ชาวประมงจ�านวน 130 ราย ที่ท�าประมงอวนจมปู มีผลจับรวมทั้งปี 201.018 ตัน และมีค่าเฉลี่ย 
ผลจับต่อเดือน 16.75 ตัน

ค�าส�าคัญ	:	เรือเครื่องวางท้องม, ปูม้า, ชาวประมง, ประมงอวนจมปู

Abstract
 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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บทน�า
 จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกที่มีพื้นที่ติด
ชายฝ่ังทะเลและมกีารท�าประมงพืน้บ้านเป็นจ�านวนมากเช่นการท�า
ประมงอวนจมปู (crab gill net fishery) ซึ่งเป็นเครื่องมือประมง
ประเภทอวนติดตา ชนิดท่ีใช้ท�าการประมงหน้าดิน โดยให้ผืนอวน
อยู่กับที่ (stationary gear) ปล่อยอวนทิ้งไว้ในน�้าค่อนข้างนานเพื่อ
รอเวลาให้สัตว์น�้าว่ายมาชนตาอวน เป้าหมายของเครื่องมือชนิดนี้
คือ ปูม้า เนื่องมาจากจากความต้องการปูม้ามีเพิ่มมากขึ้น และเป็น
ทีต้่องการจ�านวนมากของตลาดภายในและต่างประเทศ ท�าให้มรีาคา
สูงกว่าสินค้าสัตว์น�้าชนิดอ่ืนประกอบกับปริมาณปูม้าในธรรมชาติมี
น้อยลงจงึเป็นสาเหตทุีท่�าให้ชาวประมงมคีวามพยายามจบัปมู้าเพิม่
มากขึ้น เช่น มีการเพิ่มจ�านวนผืนอวนให้มีความยาวมากข้ึน และ 
มกีารลกัลอบใช้อวนจมปทูีม่ขีนาดช่องตาเลก็มาใช้จบัปมู้าทีม่ขีนาด
ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจ�านวนมาก อันเป็น
สาเหตุท�าให้ทรัพยากรปูม้าลดลง ซึ่งบริเวณหาดวอนนภา อ�าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ก็เป็นพื้นที่หน่ึงท่ีมีการท�าการประมง
อวนจมปูที่ส�าคัญของจังหวัด โดยส่วนมากชาวประมงนิยมใช้อวน 
เอ็นขนาดช่องตา 7.62 เซนติเมตร เท่าน้ัน ซ่ึงต่างจากการท�าการ 
ประมงในเขตอ่าวไทยฝั่งตะวันออกท่ีใช้ขนาดตาอวน 7.62-10.62 
เซนติเมตร (ธีรยุทธ ศรีคุ้ม และคณะ, 2555) และการท�าประมง 
อวนจมปบูรเิวณจงัหวดัระยองใช้ขนาดตาอวน 7.50-10.00 เซนตเิมตร 
(มนตรี สุมณฑา และวุฒิชัย, วังคะฮาต, 2549) ส่วนการท�า 
การประมงอวนจมปูบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้อวนมีขนาดตา 
9-11 เซนติเมตร (ศันสนีย์ ศรีจันทร์ และ โรจนรุฒน์ รุ่งเรือง, 2549)  
ซึ่งการใช้อวนขนาดที่มีช่องตาเล็กและใช้ขนาดเดียวตลอดปีย่อมม ี
โอกาสในการจับปูม้าขนาดเล็กได้จ�านวนมากท�าให้จ�านวนของแม่ 
ปูที่มีไข่นอกกระดองลดลงจึงไม่สามารถวางไข่ขยายพันธุ์เติบโตเป็น 
ลูกปูม้าวัยอ่อนทดแทนได้ทัน โดยในปี พ.ศ. 2556 ปริมาณปูม้าที ่
จบัได้ในฝ่ังอ่าวไทยลดลงเหลอื 19,216 ตนั จากทีเ่คยจบัได้สงูสดุถงึ  
37,281 ตนัในปี พ.ศ. 2541 (กรมประมง, 2558) และเนือ่งจากพืน้ที ่
บรเิวณหาดวอนนภามแีนวโน้มการใช้อวนจมปใูนการท�าการประมง 
เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวใกล้กับหาดบางแสน จึงมี
ความต้องการปูม้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้ราคาปูสูงขึ้น เป็นแรง 
จงูใจทีจ่ะท�าให้ชาวประมงมีการปรับเปลีย่นเคร่ืองมือและเพ่ิมเครือ่งมอื 
ในการการจบัปมู้าให้ได้เพิม่มากขึน้ โดยในปัจจบุนัชาวประมงบรเิวณ
หาดวอนนภา ยังขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการท�าประมงอวนจมป ู
รวมทั้งข้อมูลและแนวทางในการร่วมมือกันในการอนุรักษ์และ 
การวางแผนการใช้ประโยชน์จากปูม้าให้มีความยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาลกัษณะการท�าการประมงอวนจมป ูชนดิและ 
ขนาดสัตว์น�้าที่จับได้ รวมถึงการประเมินผลจับปูม้าจากชาวประมง 
บริเวณหาดวอนนภา อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ระเบียบวิธีวิจัย
 1. การวางแผนและเกบ็รวบรวมข้อมลูการวจิยัในพืน้ที ่

ท�าการศกึษา โดยมีการมีการส�ารวจเกบ็ข้อมูลบรเิวณหมู่บ้านชาวประมง  

หาดวอนนภา อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ 

ชาวประมงที่ท�าการประมงอวนจมปู ระยะเวลาด�าเนินการระหว่าง 

เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 โดยแบ่งการศึกษา 

ออกเป็น

  1.1 การสัมภาษณ์ข ้อมูลลักษณะของการท�า 

การประมงอวนจมปูของชาวประมง โดยใช้การสัมภาษณ์ข้อมูล 

ดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะเรือ 2) วิธีท�าการประมง 3) การลงแรงประมง  

4) ปรมิาณการจบั และ 5) ปัญหาและอปุสรรคในการท�าการประมง  

โดยสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวประมงที่ใช้อวนจมป ู

ในการท�าการประมงด้วยวิธีการสุ ่มแบบบอกต่อ (Snowball  

Sampling) ให้ได้ตัวอย่างมากที่สุด จากชาวประมงที่ท�าอวนจมปู 

จ�านวน 175 ราย สุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ครั้งนี้จ�านวน 130 ราย  

โดยสัมภาษณ์ทุกครั้งที่มีการสุ่มตัวอย่างและไม่ซ�้ารายเดิม

  1.2 ศกึษาองค์ประกอบของสัตว์น�า้ทีจ่บัได้ด้วยอวน 

จมปูจากชาวประมงระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  

2561 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อบันทึกผลจับสัตว์น�้า 

ชัง่วดัตวัอย่างสตัว์น�า้ทกุชนดิ และชนดิเรอืทีใ่ช้ในการท�าการประมง  

จากนั้นจ�าแนกชนิดสัตว์น�้า โดยกลุ่มปูบันทึกแยกเพศ ชั่งน�้าหนัก 

หน่วยเป็นกรัม และวัดความกว้างกระดอง (carapace width;  

CW) มีหน่วยเป็นเซนติเมตร ส่วนกลุ่มปลาหรือสัตว์น�้าอ่ืนน�ามา 

จ�าแนกชนิด ชั่งน�้าหนักมีหน่วยเป็นกรัม และวัดความยาวมีหน่วย 

เป็นเซนติเมตร

 2. วิเคราะห์ข้อมูล

  2.1 ท�าการวเิคราะห์ลักษณะของการท�าการประมง 

ของชาวประมงอวนจมปู เช่น โครงสร้างของเครื่องมือ วิธีท�า 

การประมง จ�านวนเครื่องมือ จ�านวนวันที่ออกท�าการประมง และ 

ผลจับสัตว์น�้าได้จากการสัมภาษณ์จากชาวประมงอวนจมปู โดยใช้ 

สถติกิารพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  2.2 วเิคราะห์องค์ประกอบของสตัว์น�า้ โดยค�านวณ 

เป็นร้อยละของจ�านวนและน�้าหนักของสัตว์น�้าที่จับได้ทั้งหมด 

ส่วนปูม้า ซึ่งเป็นชนิดของสัตว์น�้าเป้าหมายน�ามาศึกษาการกระจาย 

ของขนาด (size distribution) ความกว้างของกระดองของปูม้า 

เพศผู้และเพศเมีย

  2.3 วิเคราะห์ผลจับปูม้าจากชาวประมงอวนจมปู  

โดยผลจับปูม้ามีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อพื้นที่อวน 100 ตารางเมตร  

ดังนี้

  อัตราการจับปูม้า (กก./พื้นที่อวน)

  = ปริมาณปูจับได้ทั้งหมด (กก) X 100

พื้นที่อวนที่ใช้ทั้งหมด (ตารางเมตร)

สุรพล ฉลาดคิด
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  2.4 ประเมนิผลจบัปมู้าของเครือ่งมอือวนปใูนแต่ละ 

เดือน โดยมีสูตรดัดแปลงจากของ วีระ บุญรักษ์ และคณะ (2541) 

ดังนี้

  ปริมาณปูม้าทั้งหมด (กิโลกรัม)

  = Nd/d{(W1+ W2+ W3+……… Wn)/n} 1/1000

  N = จ�านวนเรือที่ออกท�าการประมง (ล�า)

  d = จ�านวนวันที่ออกท�าการประมงต่อล�า (วัน)

  d = จ�านวนวนัเฉลีย่ทีอ่อกท�าการประมงต่อเทีย่ว  

    (วัน)

  {(W1+ W2+ W3+……… Wn)

  = ปรมิาณการจบัสตัว์น�า้ต่อเทีย่วของเรอืแต่ละล�า 

   ที่สุ่มตัวอย่าง (กิโลกรัม)

  n = จ�านวนเรือที่สุ่มตัวอย่าง (ล�า)

ผลการวิจัยและอภิปลายผล
 1. ลักษณะการท�าประมงอวนจมปู

 จากผลการสัมภาษณ์ชาวประมงอวนจมปู จ�านวน  

130 ราย พบกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค�าถามเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  

28-56 ปี และพบช่วงอายุ 30-50 ปี มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 77.69  

จากการศึกษาครั้งนี้ พบชาวประมงช่วงอายุ 30 - 50 ปี มีสัดส่วน 

สูงกว่าการศึกษาในปี 2559 ที่พบชาวประมงช่วงอายุ 51 -  61 ปี  

มีสัดส่วนที่สูง (สุรพล ฉลาดคิด, 2559) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 

มีชาวประมงรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 1) ส่วนการ ใช้เครื่องมือ 

อวนจมปูในการท�าการประมงเพียงชนิดเดียว จ�านวน 116 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 89.23 ส่วนใหญ่เรือยนต์ที่ใช้ท�าการประมง มี 2  

ลกัษณะ คอื เรอืเครือ่งวางท้อง จ�านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.54  

และเรือเครื่องหางยาว จ�านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.46  

ของตัวอย่างชาวประมง (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2) โดยเรือเครื่องวาง 

ท้องมีขนาดความยาวตั้งแต่ 4.5 - 6.5 เมตร ส่วนเรือเครื่องหางยาว 

มีขนาดความยาวตั้งแต่ 3 - 5 เมตร โดยยี่ห้อของเครื่องยนต์ที่นิยม 

มากทีส่ดุเป็นยีห้่อยนัม่า มจี�านวนตวัอย่างทีใ่ช้ยีห้่อนี ้76 ราย คดิเป็น 

ร้อยละ 52.41 ของตัวอย่างชาวประมง โดยมีขนาดเครื่องยนต์ 

ตั้งแต่ 11-116 แรงม้า ซ่ึงลักษณะการ ใช้เครื่องมือท�าการประมง  

ไม่แตกต่างจากการศึกษาในปี 2559 (สุรพล ฉลาดคิด, 2559) 

และมีการใช้เรือเครื่องวางท้องและเรือเครื่องหางยาวในการท�า 

การประมงอวนจมปูมลัีกษณะเช่นเดยีวกับการท�าการประมงอวนจม 

ปูบริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ก�าลังเครื่องยนต์เรือเครื่องวางท้อง  

100-500 แรงม้าและเรือเครื่องหางยาว 85-145 แรงม้า (ศันสนีย์   

ศรีจันทร์ และโรจนรุฒน์ รุ่งเรือง, 2549) และบริเวณอ่าวไทยฝั่ง 

ตะวันออก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ใช้เครื่องยนต ์

ที่ก�าลัง 4 - 85 แรงม้า (ธีรยุทธ์ ศรีคุ้ม และคณะ, 2555)

ภาพที่	1	 ลักษณะเรือเครื่องวางท้อง ในการท�า

 การประมง อวนจมปูของชาวประมง

 บริเวณหาดวอนนภา อ.เมือง จ.ชลบุรี

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ลักษณะเรือเครื่องวางท อง ในการทำการประมง ภาพท่ี 2 ลักษณะเรือเครื่องหางยาว ในการทําการประมง 
             อวนจมปูของชาวประมงบริเวณหาดวอนนภา   อวนจมปูของชาวประมงบริเวณหาดวอนนภา 

อ. เมือง จ. ชลบุรี      อ. เมือง จ. ชลบุรี 
 

จากการศึกษาเรือประมงอวนจมปูท่ีทําประมงบริเวณอาวไทยฝงตะวันออกไดแก จังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด พบวาท้ัง 3 จังหวัดใชเรือท่ีมีขนาดความยาวเรือใกลเคียงกันจะแตกตางกันท่ีรูปรางของเรือ ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ประสบการณและความคุนเคยของชาวประมงในแตละพ้ืนท่ี และเมื่อเปรียบเทียบกับเรือประมงอวนจมปูอาวไทยตอนลาง
ท่ี วราภรณและหัสพงศ (2549) ไดทําการศึกษาบริเวณอาวไทยตอนลางท่ีจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช พบวาสวน
ใหญจะเปนเรือหางยาวมีความยาวประมาณ 7 เมตร ซ่ึงจะแตกตางกันท่ีรูปรางและลักษณะของเรือ เชนเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานชาวประมงและการใชเครื่องมืออวนจมปู จากการสุมตัวอยางจากชาวประมง ท่ีทําการประมง 

  ดวยอวนจม ปูบริเวณหาดวอนนภา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน 
  กันยายน 2561 

 
ขอมูลพ ื้นฐาน จํานวน (ราย) สัดสวน (รอยละ) 

1. ช วงอายุของกลุมตัวอยาง(ป) 
 นอยกวา30 ป                  17 13.08 

 3050 ป                 101 77.69 

 มากกวา 50 ป                  12 9.23 

2. การใช เคร ื่องมือ 

 อวนจมปูอยางเดียว 116 89.23 

 อวนจมปู + ลอบปู 14 10.77 

3. ประเภทเรือ 

 เร ือเครื่องวางทอง 67 51.54 

 เร ือเครื่องหางยาว 63 48.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่	2	 ลกัษณะเรอืเครือ่งหางยาว ในการท�าการประมง

 อวนจมปูของชาวประมงบริเวณหาดวอนนภา

 อ.เมือง จ.ชลบุรี

 จากการศึกษาเรือประมงอวนจมปูที่ท�าประมงบริเวณ 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

พบว่าทั้ง 3 จังหวัดใช้เรือที่มีขนาดความยาวเรือใกล้เคียงกันจะ 

แตกต่างกันที่รูปร่างของเรือ ซึ่งข้ึนอยู ่กับประสบการณ์และ 

ความคุ้นเคยของชาวประมงในแต่ละพื้นที่ และเมื่อเปรียบเทียบกับ 

เรือประมงอวนจมปูอ่าวไทยตอนล่างท่ี วราภรณ์ เดชบุญ และ 

หัสพงศ์ สมชนะกิจ (2549) ได้ท�าการศึกษาบริเวณอ่าวไทย 

ตอนล่างที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช พบว่าส่วนใหญ ่

จะเป็นเรือหางยาวมีความยาวประมาณ 7 เมตร ซึ่งจะแตกต่างกัน 

ที่รูปร่างและลักษณะของเรือ เช่นเดียวกัน

สุรพล ฉลาดคิด
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 ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมืออวนจมปู 

จากการสุม่ตวัอย่างชัง่น�า้หนักปมู้าโดยไม่ได้รวมสตัว์น�า้อืน่ จากตวัอย่าง 

ชาวประมง และจากผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้อวน 

ที่มีความยาวและความลึก และขนาดช่องตาเดียวกันท้ังหมด คือ 

มีความยาว 180 เมตร ความลึก 1.26 เมตร และมีขนาดช่องตา  

7.62 เซนติเมตร แต่มีความแตกต่างกันที่จ�านวนผืนของอวนจมปูที ่

ใช้ในแต่ละราย ดงันัน้หน่วยวดัในการศกึษาประสทิธภิาพผลจบัของ 

เครื่องมืออวนจมปูต่อรายมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร 

มีผลการศึกษาดังนี้ (ภาพที่ 3)

 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมืออวนจมปู พบว่า มีผล 

จบัเฉลีย่ 0.10 กโิลกรมัต่ออวน 100 เมตร โดยมผีลจบัสงูสุดในเดอืน 

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�า 

การประมงด้วยเรือเครื่องหางยาว และเรือเครื่องวางท้อง มีค่า 

ใกล้เคยีงกนัท่ีผลจบัเฉลีย่ 0.10 และ 0.09 กโิลกรมัต่ออวน 100 เมตร 

ตามล�าดับ ซ่ึงข้อมูลมีความสอดคล้องกับการท�าประมงอวนจมปู 

บริเวณอ่าวไทยตอนใน มีผลจับเฉลี่ย 0.14 ± 0.14 กิโลกรัมต่ออวน  

100 เมตร (กรวิทย์ จันทร์กุศล และเสาวนีย์ สิงหะไกรวรรณ, 2552)

 จากการศึกษาผลจับของเครื่องมือประมงอวนจมปูของ 

ชาวประมงบรเิวณหาดวอนนภาในการศกึษาครัง้นี ้พบว่า มค่ีาต�า่กว่า 

การศึกษาในปี 2559 ที่มีผลจับปูม้าเฉลี่ย 0.15 กิโลกรัมต่ออวน  

100เมตร (สุรพล ฉลาดคิด, 2559) และมีค่าผลจับต่างจากอัตรา 

การจบัปมู้าของอวนจมปบูรเิวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก จงัหวดัระยอง  

มีอัตราการจับปูม้าสูงที่สุด เท่ากับ 0.37 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร  

รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี เท่ากับ 0.26 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร  

และจงัหวดัตราด เท่ากบั 0.06 กโิลกรมัต่ออวน 100 เมตร ตามล�าดบั  

(ธีรยุทธ ศรีคุ้ม และคณะ, 2555) ยังพบผลจับปูเฉลี่ยด้วยอวนจมป ู

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 

พบว่า ชาวประมงบริเวณหาดวอนนภาใช้อวนที่ มีความยาว  

ตารางที่	1 ข้อมูลพื้นฐานชาวประมงและการใช้เครื่องมืออวนจมปู จากการสุ่มตัวอย่างจากชาวประมง ที่ท�าการประมงด้วยอวนจมปู

 บริเวณหาดวอนนภา อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน จ�านวน	(ราย) สัดส่วน	(ร้อยละ)

1. ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง (ปี)

 - น้อยกว่า-30 ปี

 - 30-50 ปี

 - มากกว่า 50 ปี

17

101

12

13.08

77.69

9.23

2. การใช้เครื่องมือ

 - อวนจมปูอย่างเดียว

 - อวนจมปู + ลอบปู

116

14

89.23

10.77

3. ประเภทเรือ

 - เรือเครื่องวางท้อง

 - เรือเครื่องหางยาว

67

63

51.54

48.46

4. น�้ามันเชื้อเพลิง 

 - ใช้น�้ามันดีเซล

 - ใช้น�้ามันเบนซิน

66

64

50.77

49.23

5. ยีห้อเครื่องยนต์

 - คูโบต้า 11 แรงม้า 

 - ซูซูกิ 16 แรงม้า

 - ยันม่า 11-16 แรงม้า

 - อีซูซุ 65 แรงม้า

 - ฮอนด้า 5.5-13 แรงม้า

2

2

63

1

62

1.54

1.54

48.46

0.77

47.69

สุรพล ฉลาดคิด
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2,160-5,760 เมตร โดยมีการบันทึกว่าบริเวณอ่าวไทยใช้อวนยาว 

630-34,200 เมตร (วุฒิชัย วังคะฮาต และคณะ 2538) การท�า 

การประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั ่งตะวันออก ใช้อวนที่มี 

ความยาวตั้งแต่ 630-9,450 เมตร (ธีรยุทธ ศรีคุ้ม และประภาส  

บินราหมาน, 2546) โดยการวางอวนใช้เรือวางอวนจมปูในช่วง 

เวลา 15.00-17.00 น. เป็นต้นไป และออกเรือเก็บอวนในช่วงเวลา  

6.00 น. ความถีใ่นการออกเรอืท�าการประมงเฉล่ีย 20-25 วนัต่อเดอืน 

ส่วนผลจบัของเครือ่งมอือวนจมปเูฉลีย่ 0.10 กโิลกรมัต่ออวน 100 เมตร  

โดยมีผลจับสูงสดในเดือพฤษภาคม 2561 มีค่าเฉลี่ย 0.16 กิโลกรัม 

ต่ออวน 100 เมตร ซึง่ค่าเฉลีย่ผลจับของอวนจมปจูากการท�าการประมง 

ด้วยเรือเครื่องหางยาว และเรือเครื่องวางท้อง มีค่าใกล้เคียงกันที่

เฉลี่ย 0.09 และ 0.10 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร ตามล�าดับ

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมืออวนจมปู (กิโลกรัมตออวน 100 เมตร) จากการสุมตัวอยาง จากชาวประมง 
            ท่ีทําการประมงดวยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ. เมือง จ. ชลบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
 กันยายน 2561 
 

2. องคประกอบของชนิดสัตวน้ํา 
       ผลการสุมตัวอยางจากชาวประมงท่ีทําการประมงอวนจมปู พบองคประกอบของสัตวน้ําท้ังหมด 22 ชนิด 

พบความหลากชนิดของปลามากท่ีสุด 17 ชนิด รองลงมาเปนปู 2 ชนิดไดแกปูมา, ปูตะนอย และหอย 2 ชนิดไดแกหอย
สังขมะระ, หอยสังขหนามเล็ก สวนก้ังตั๊กแตนพบ 1 ชนิด ตามลําดับ พบปูมาเปนองคประกอบหลักโดยจํานวนรอยละ 
76.02 รองลงมาเปนสัตวนํ้าอ่ืนท่ีไมใชสัตวนํ้าเปาหมายประเภทย ปลา หอย และ ก้ัง ท่ีสัดสวนรอยละ 15.06, 7.77, และ 
0.62 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4 ) จากองคประกอบสัตวน้ําจํานวนโดยรวมพบวา ปู เปนองคประกอบหลักและพบปูมามีสัดสวน
สูงกวาปูชนิดอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในป 2559 ท่ีพบปูเปนองคประกอบหลัก และปูมาพบมีสัดสวนสูงกวาปูชนิด
อ่ืนเชนเดียวกัน (สุรพล ฉลาดคิด, 2559)  นอกจากน้ีพบวาปูเปนองคประกอบหลักของสัตวนํ้าโดยนํ้าหนักรอยละ 75.15 
รองลงมาเปนสัตวน้ําประเภทหอย ปลา หอย ก้ัง และกุง ท่ีสัดสวนรอยละ17.68, 6.39, 0.74 และ 0.04 ของนํ้าหนักรวม
ตามลําดับ (ภาพท่ี 5) ซึ่งแสดงวาอวนจมปูมีประสิทธิภาพในการจับปูเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุชาติ และ
สมศักดิ์ (2547) ท่ีทําการศึกษาในบริเวณอาวพังงาพบวามีการจับปูมาได 61.08  77.83 % ของอัตราการจับสัตวน้ํารวม
ท้ังหมด  จากการศึกษาทําประมงอวนจมปูบริเวณจังหวัดระยองพบวามีการทําประมงตลอดท้ังป มีอัตราการจับสัตวนํ้า
เฉลี่ย 0.56 กิโลกรัมตออวน 100 เมตร หรือ 10.73 กิโลกรัมตอเท่ียว พบนํ้าหนักเปนกลุมปูรอยละ 80.23 ปลารอยละ 
15.67 กุงรอยละ 0.04 กลุมก้ังรอยละ 0.05 ปลาหมึกรอยละ 0.78 หอย รอยละ 1.90 และสัตวนํ้าอ่ืนรอยละ 1.33 
(มนตรี สุมณฑา และวุฒิชัย วังคะฮาต, 2549) และสอดคลองกับการศึกษาประมงอวนจมปู บริเวณจังหวัดสตูล สามารถ
ทําการประมงไดตลอดท้ังป ชาวประมงออกทําการประมงเฉลี่ย 13.3 เท่ียวตอเดือนตอลํา และใชอวนความยาวเฉลี่ย 
912.6 เมตรตอเท่ียว ตอลํา มีอัตราจับสัตวนํ้าเฉลี่ย 9.26 กิโลกรัมตอเท่ียวตอลํา หรือ 0.99 กิโลกรัมตอความยาวอวน 
100 เมตร องคประกอบสัตวนํ้า พบปูมาสูงสุด รอยละ 42.20ร องลงมาเปน หอยสังขหนาม ปลากระเบน หอยตาล และ
ปูอ่ืนๆรอยละ 15.63, 11.99, 6.53 และ 5.19 ตามลําดับ (อลงกรณ พูนพานิช, กําพล ลอยช่ืน และธศินี นนทพันธ, 
2549) 
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 2. องค์ประกอบของชนิดสัตว์น�้า

 ผลการสุ่มตวัอย่างจากชาวประมงทีท่�าการประมงอวนจมปู 

พบองค์ประกอบของสัตว์น�้าทั้งหมด 22 ชนิด พบความหลากชนิด 

ของปลามากที่สุด 17 ชนิด รองลงมาเป็นปู 2 ชนิด ได้แก่ ปูม้า 

ปตูะนอย และหอย 2 ชนดิ ได้แก่ หอยสงัข์มะระ หอยสงัข์หนามเลก็  

ส่วนกัง้ตัก๊แตนพบ 1 ชนดิ ตามล�าดบั พบปมู้าเป็นองค์ประกอบหลัก 

โดยจ�านวนร้อยละ 76.02 รองลงมาเป็นสัตว์น�้าอื่นท่ีไม่ใช่สัตว์น�้า 

เป้าหมายประเภท ปลา หอย และก้ัง ท่ีสัดส่วนร้อยละ 15.06,  

7.77, และ 0.62 ตามล�าดับ (ภาพที่ 4 ) จากองค์ประกอบสัตว์น�้า 

จ�านวนโดยรวมพบว่า ป ูเป็นองค์ประกอบหลกัและพบปมู้ามสัีดส่วน 

สูงกว่าปูชนิดอื่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในปี 2559 ที่พบปูเป็น 

องค์ประกอบหลกั และปูม้าพบมสีดัส่วนสงูกว่าปชูนดิอืน่เช่นเดยีวกนั  

(สุรพล ฉลาดคิด, 2559)  นอกจากนี้พบว่า ปูเป็นองค์ประกอบหลัก 

ของสตัว์น�า้โดยน�า้หนกัร้อยละ 75.15 รองลงมาเป็นสตัว์น�า้ประเภท

หอย ปลา หอย กั้ง และกุ้ง ที่สัดส่วนร้อยละ17.68, 6.39, 0.74 และ 

0.04 ของน�้าหนักรวมตามล�าดับ (ภาพที่ 5) ซึ่งแสดงว่าอวนจมป ู

มีประสิทธิภาพในการจับปูเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

ภาพที่	3 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมืออวนจมปู (กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร) จากการสุ่มตัวอย่าง

 จากชาวประมงที่ท�าการประมงด้วยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ.เมือง จ.ชลบุรี

 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

สุชาติ แสงจันทร์ และสมศักดิ์ ศิริรักษ์ (2547) ที่ท�าการศึกษา 

ในบริเวณอ่าวพังงา พบว่า มีการจับปูม้าได้ 61.08-77.83% ของ 

อัตราการจับสัตว์น�้ารวมทั้งหมด จากการศึกษาท�าประมงอวนจมป ู

บริเวณจังหวัดระยอง พบว่า มีการท�าประมงตลอดทั้งปี มีอัตราการ 

จับสัตว์น�้าเฉลี่ย 0.56 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร หรือ 10.73 

กิโลกรัมต่อเที่ยว พบน�้าหนักเป็นกลุ่มปูร้อยละ 80.23 ปลาร้อยละ 

15.67 กุ้งร้อยละ 0.04 กลุ่มกั้งร้อยละ 0.05 ปลาหมึกร้อยละ 

0.78 หอย ร้อยละ 1.90 และสตัว์น�า้อืน่ร้อยละ 1.33 (มนตรี สมุณฑา 

และวุฒิชัย วังคะฮาต, 2549) และสอดคล้องกับการศึกษาประมง 

อวนจมปู บริเวณจังหวัดสตูล สามารถท�าการประมงได้ตลอดทั้งป ี

ชาวประมงออกท�าการประมงเฉลี่ย 13.3 เที่ยวต่อเดือนต่อล�า และ 

ใช้อวนความยาวเฉลีย่ 912.6 เมตรต่อเทีย่ว ต่อล�า มอัีตราจบัสตัว์น�า้ 

เฉล่ีย 9.26 กิโลกรัมต่อเที่ยวต่อล�า หรือ 0.99 กิโลกรัมต่อความ

ยาวอวน 100 เมตร องค์ประกอบสัตว์น�้า พบปูม้าสูงสุด ร้อยละ 

42.20 รองลงมาเป็น หอยสังข์หนามปลากระเบน หอยตาล และปู

อื่น ๆ  ร้อยละ 15.63, 11.99, 6.53 และ 5.19 ตามล�าดับ (อลงกรณ์  

พูนพานิช, ก�าพล ลอยชื่น และธศินี นนทพันธ์, 2549)

สุรพล ฉลาดคิด
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ขนาดของปูม้าที่จับได้มีความแตกต่างจากการท�าประมงอวนจมป ู

ในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและฝั่งทะเลอันดามันที่พบว่า ขนาดของ 

ปูม้าที่จับได้บริเวณอ่าวไทยมีความกว้างของกระดอง อยู่ในช่วง  

4.00-20.50 เซนติเมตร ขนาดเฉล่ียเล็กกว่าจังหวัดชลบุรี ที่พบมี 

ความกว้างกระดอง 8.50 เซนติเมตร (วฒุชัิย วงัคะฮาต และคณะ, 2550)   

การประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกพบว่า ปูม้าที่จับ 

ได้จากอวนจมปูเพศผู้มีความกว้างของกระดองอยู่ในช่วง 4.50- 

17.50 เซนติเมตร เฉลี่ย 10.96 เซนติเมตร และปูม้าเพศเมีย 

ที่จับได้ มีความกว้างของกระดองอยู่ในช่วง 6.50-16.40 เซนติเมตร  

เฉล่ีย 11.33 เซนติเมตร ในเขตจังหวัดระยองขนาดปูม้าที่จับได้มี 

ความกว้างของกระดองอยู่ในช่วง 7.00-16.40 เซนติเมตร เฉลี่ย  

11.80 เซนติเมตร ขนาดปูม้าเพศผู้ที่จับได้อยู่ในช่วง 7.00-16.00  

เซนตเิมตร เฉล่ีย 11.65 เซนตเิมตร (ธรียทุธ ศรคุ้ีม และคณะ, 2555)  

การศึกษาทรัพยากร ปูม้าบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี พบว่า 

ปูม้าที่จับได้มีความกว้างของกระดองตั้งแต่ 9.2-14.8 เซนติเมตร  

เฉลี่ย 11.71เซนติเมตร (วัลภา จีปราบนันท์, 2550) และการท�า 

ประมงด้วยอวนจมปูในบริเวณอ่าวบางสะพาน จังหวัดประจวบศีรีขันธ ์

ปูม้าเพศผู้มีความกว้างของกระดองเฉล่ีย 9.7 เซนติเมตร ส่วนใน 

ปูม้าเพศเมีย มีความกว้างของกระดองเฉลี่ย 11.0 เซนติเมตร  

(วิไชย ไชยแก้ว, 2551)

 โดยน�าจ�านวนปูม้าทั้งหมดจ�านวน 1,312 ตัวที่ระยะ 

ต่างกัน 1 เซนติเมตร น�ามาศึกษาการแพร่กระจายขนาดความกว้าง 

กระดองพบว่า ปมู้ามขีนาดความกว้างกระดองอยูใ่นช่วงที ่5.50-14.0  

เซนติเมตร ส่วนปูม้าที่มีขนาดความยาว 9.0-9.9 เซนติเมตร  

มีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาเป็นปูม้าขนาดความยาว 8.0-8.9  

เซนติเมตร และส�าหรับความกว้างของกระดองปูม้าเพศผู้และ 

ปูม้าเพศเมียมีความชุกชุมสูงในช่วงความกว้างกระดอง 8.0-8.9  

เซนติเมตรเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 6)  ซึ่งต่างจากการศึกษาในปี 2559  

ที่พบปูม้าทั้งหมดขนาดความกว้างกระดอง 8.0-8.9 เซนติเมตร 

มีความชุกชุมสูงสุด (สุรพล ฉลาดคิด, 2559) แสดงว่าปูม้าที ่

ชาวประมงจบัได้ในปี 2560 มคีวามกว้างของกระดองใหญ่กว่า และ 

พบว่าปมู้าเพศเมยีบรเิวณหาดวอนนภาทีม่ขีนาดความกว้างกระดอง  

9.0-10.9 เซนตเิมตร พบมคีวามชกุชุมสงูในเดอืนพฤศจกิายน 2559  

เดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2560 สอดคล้อง 

กับการศึกษาการท�าประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวพังงาของสุชาติ

แสงจันทร์ และสมศักดิ์ ศิริรักษ์ (2547) พบว่า ชาวประมงบ้าน 

บางจันมีอัตราจับปูม้าค่อนข้างสูงในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือน 

ตุลาคม 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  องคประกอบของประเภทสัตวน้ําโดยจํานวนชนิด (รอยละ) ท่ีพบจากการสุมตัวอยางจากชาวประมง ท่ีทําการ 

ประมงดวยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5  องคประกอบของประเภทสัตวน้ําโดยนํ้าหนัก (รอยละ) ท่ีพบจากการสุมตัวอยางจากชาวประมง ท่ีทําการ  

ประมงดวยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  
2561 

 
3. ขนาดความกวางของกระดองปูมาท่ีจับไดโดยใชเครื่องมือประมงอวนจมปู 
จากผลการศึกษาองคประกอบของสัตวนํ้าท่ีจับไดดวยอวนจมปู พบวาปูมาเปนชนิดสัตวนํ้าท่ีจับไดเปน

องคประกอบหลัก ท้ังโดยจํานวนและนํ้าหนัก จากจํานวนปูมาท่ีจับไดท้ังหมด 1,312 ตัว มีขนาดความกวางกระดองอยู
ระหวาง 5.5014.00 เซนติเมตร พบปูมาเพศผูจํานวน 675 ตัว คิดเปนรอยละ 51.45 ปูมาเพศเมียจํานวน 637 ตัว คิด
เปนรอยละ 48.55 ของปูมาท้ังหมด ตามลําดับ จากผลการศึกษาพบวาการทําประมงอวนจมปูบรเิวณหาดวอนนภา ขนาด
ของปูมาท่ีจับไดมีความแตกตางจากการทําประมงอวนจมปูในบริเวณอาวไทยตอนลางและฝงทะเลอันดามันท่ีพบวาขนาด
ของปูมาท่ีจับไดบริเวณอาวไทยมีความกวางของกระดอง อยูในชวง 4.0020.50 เซนติเมตร ขนาดเฉลี่ยเล็กกวาจังหวัด
ชลบุรีท่ีพบมีความกวางกระดอง 8.50 เซนติเมตร (วุฒิชัย และคณะ, 2550)  การประมงอวนจมปูบริเวณอาวไทยฝง
ตะวันออกพบวา ปูมาท่ีจับไดจากอวนจมปูเพศผูมีความกวางของกระดองอยูในชวง 4.5017.50 เซนติเมตร เฉลี่ย 10.96 
เซนติเมตร และ ปูมาเพศเมียท่ีจับได มีความกวางของกระดองอยูในชวง 6.5016.40 เซนติเมตร เฉลี่ย 11.33 เซนติเมตร 
ในเขตจังหวัดระยองขนาดปูมาท่ีจับไดมคีวามกวางของกระดองอยูในชวง 7.0016.40 เซนติเมตร เฉลี่ย 11.80 เซนติเมตร 
ขนาดปูมาเพศผูท่ีจับไดอยูในชวง 7.0016.00 เซนติเมตร เฉลี่ย 11.65 เซนติเมตร (ธีรยุทธ และคณะ, 2555) การศึกษา
ทรัพยากร  ปูมาบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี พบวาปูมาท่ีจับไดมีความกวางของกระดองตั้งแต 9.214.8 เซนติเมตร 
เฉลี่ย 11.71เซนติเมตร (วัลภา จีปราบนันท, 2550) และการทําประมงดวยอวนจมปูในบริเวณอาวบางสะพานจังหวัด 
ประจวบศีรีขันธปูมาเพศผูมีความกวางของกระดองเฉลี่ย 9.7 เซนติเมตร สวนในปูมาเพศเมีย มีความกวางของกระดอง
เฉลีย่ 11.0 เซนติเมตร (วิไชย ไชยแกว, 2551) 

ก้ัง
0.62%

ปลา
15.60%

ปู
76.02%

หอย
7.77%
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ภาพท่ี 4  องคประกอบของประเภทสัตวน้ําโดยจํานวนชนิด (รอยละ) ท่ีพบจากการสุมตัวอยางจากชาวประมง ท่ีทําการ 

ประมงดวยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5  องคประกอบของประเภทสัตวน้ําโดยนํ้าหนัก (รอยละ) ท่ีพบจากการสุมตัวอยางจากชาวประมง ท่ีทําการ  

ประมงดวยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  
2561 

 
3. ขนาดความกวางของกระดองปูมาท่ีจับไดโดยใชเครื่องมือประมงอวนจมปู 
จากผลการศึกษาองคประกอบของสัตวนํ้าท่ีจับไดดวยอวนจมปู พบวาปูมาเปนชนิดสัตวนํ้าท่ีจับไดเปน

องคประกอบหลัก ท้ังโดยจํานวนและนํ้าหนัก จากจํานวนปูมาท่ีจับไดท้ังหมด 1,312 ตัว มีขนาดความกวางกระดองอยู
ระหวาง 5.5014.00 เซนติเมตร พบปูมาเพศผูจํานวน 675 ตัว คิดเปนรอยละ 51.45 ปูมาเพศเมียจํานวน 637 ตัว คิด
เปนรอยละ 48.55 ของปูมาท้ังหมด ตามลําดับ จากผลการศึกษาพบวาการทําประมงอวนจมปูบรเิวณหาดวอนนภา ขนาด
ของปูมาท่ีจับไดมีความแตกตางจากการทําประมงอวนจมปูในบริเวณอาวไทยตอนลางและฝงทะเลอันดามันท่ีพบวาขนาด
ของปูมาท่ีจับไดบริเวณอาวไทยมีความกวางของกระดอง อยูในชวง 4.0020.50 เซนติเมตร ขนาดเฉลี่ยเล็กกวาจังหวัด
ชลบุรีท่ีพบมีความกวางกระดอง 8.50 เซนติเมตร (วุฒิชัย และคณะ, 2550)  การประมงอวนจมปูบริเวณอาวไทยฝง
ตะวันออกพบวา ปูมาท่ีจับไดจากอวนจมปูเพศผูมีความกวางของกระดองอยูในชวง 4.5017.50 เซนติเมตร เฉลี่ย 10.96 
เซนติเมตร และ ปูมาเพศเมียท่ีจับได มีความกวางของกระดองอยูในชวง 6.5016.40 เซนติเมตร เฉลี่ย 11.33 เซนติเมตร 
ในเขตจังหวัดระยองขนาดปูมาท่ีจับไดมคีวามกวางของกระดองอยูในชวง 7.0016.40 เซนติเมตร เฉลี่ย 11.80 เซนติเมตร 
ขนาดปูมาเพศผูท่ีจับไดอยูในชวง 7.0016.00 เซนติเมตร เฉลี่ย 11.65 เซนติเมตร (ธีรยุทธ และคณะ, 2555) การศึกษา
ทรัพยากร  ปูมาบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี พบวาปูมาท่ีจับไดมีความกวางของกระดองตั้งแต 9.214.8 เซนติเมตร 
เฉลี่ย 11.71เซนติเมตร (วัลภา จีปราบนันท, 2550) และการทําประมงดวยอวนจมปูในบริเวณอาวบางสะพานจังหวัด 
ประจวบศีรีขันธปูมาเพศผูมีความกวางของกระดองเฉลี่ย 9.7 เซนติเมตร สวนในปูมาเพศเมีย มีความกวางของกระดอง
เฉลีย่ 11.0 เซนติเมตร (วิไชย ไชยแกว, 2551) 

ก้ัง
0.62%

ปลา
15.60%

ปู
76.02%

หอย
7.77%

ภาพที่	4	องค์ประกอบของประเภทสัตว์น�้าโดยจ�านวนชนิด

(ร้อยละ) ที่พบจากการสุ่มตัวอย่างจากชาวประมง ที่ท�าการประมง

ด้วยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

ภาพที่	5	องค์ประกอบของประเภทสัตว์น�้าโดยน�้าหนัก (ร้อยละ) 

ที่พบจากการสุ่มตัวอย่างจากชาวประมง ที่ท�าการประมง

ด้วยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

 3. ขนาดความกว้างของกระดองปูม้าท่ีจับได้โดยใช้

เครื่องมือประมงอวนจมปู

 จากผลการศึกษาองค์ประกอบของสัตว์น�้าที่จับได้ด้วย 

อวนจมปู พบว่า ปูม้าเป็นชนิดสัตว์น�้าที่จับได้เป็นองค์ประกอบหลัก  

ทัง้โดยจ�านวนและน�า้หนกั จากจ�านวนปมู้าทีจ่บัได้ท้ังหมด 1,312 ตวั 

มีขนาดความกว้างกระดองอยู่ระหว่าง 5.50-14.00 เซนติเมตร 

พบปูม้าเพศผู้จ�านวน 675 ตัว คิดเป็นร้อยละ 51.45 ปูม้าเพศเมีย 

จ�านวน 637 ตัว คิดเป็นร้อยละ 48.55 ของปูม้าทั้งหมด ตามล�าดับ  

จากผลการศกึษาพบว่า การท�าประมงอวนจมปบูรเิวณหาดวอนนภา  

สุรพล ฉลาดคิด
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โดยนําจํานวนปูมาท้ังหมดจํานวน 1,312 ตัวท่ีระยะตางกัน 1 เซนติเมตร นํามาศึกษาการแพรกระจายขนาด
ความกวางกระดองพบวาปูมามีขนาดความกวางกระดองอยูในชวงท่ี 5.5014.0 เซนติเมตร สวนปูมาท่ีมีขนาดความยาว 
9.09.9 เซนติเมตร มีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาเปนปูมาขนาดความยาว 8.08.9 เซนติเมตร และสําหรับความกวางของ
กระดองปูมาเพศผูและปูมาเพศเมียมีความชุกชุมสูงในชวงความกวางกระดอง 8.08.9 เซนติเมตรเชนเดยีวกัน (ภาพท่ี 6)  
ซ่ึงตางจากการศึกษาในป 2559 ท่ีพบปูมาท้ังหมดขนาดความกวางกระดอง 8.08.9 เซนติเมตร มีความชุกชุมสูงสุด (สุ
รพล ฉลาดคิด, 2559) แสดงวาปูมาท่ีชาวประมงจับไดในป 2560 มีความกวางของกระดองใหญกวา และพบวาปูมาเพศ
เมียบริเวณหาดวอนนภาท่ีมีขนาดความกวางกระดอง 9.010.9 เซนติเมตร พบมีความชุกชุมสูงในเดือนพฤศจิกายน 2559 
เดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2560 สอดคลองกับการศึกษาการทําประมงอวนจมปูบรเิวณอาวพังงาของ
สุชาติและสมศักดิ์ (2547) พบวาชาวประมงบานบางจันมีอัตราจับปูมาคอนขางสูงในชวงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 การกระจายของขนาดความกวางกระดองของงปูมาเพศผูและเพศเมียท่ีจับไดจากการทําประมงอวนจมปู          
 
           บริเวณหาดวอนนภา อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ตั้งแต เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 
 
 โดยจํานวนปูมาท้ังหมด1,312 ตัว มีปูมาเพศเมีย 637 ตัว พบวาปูมามีไขนอกกระดองจํานวน 228 ตัว แสดงวา
โอกาสในการพบปูมาเพศเมียท่ีมีไขนอกกระดองมีรอยละ 35.79 โดยการสํารวจเดือนตลุาคม 2560 เดือนมีนาคม และ
เดือนกรกฏาคม 2561 พบสัดสวนปูมาเพศเมยีมไีขนอกกระดองรอยละ 40.85, 50.00 และ 46.30 ของจํานวนปูมาเพศ
เมียท่ีพบในแตละเดือนตามลําดับ เมื่อดูขนาดความกวางของกระดองปูมาเพศเมียท้ังหมดจะพบความกวางของกระดองอยู
ระหวาง 5.013.9 เซนติเมตร ปูมาเพศเมียท่ีมไีขนอกกระดองท่ีความกวาง  8.010.9 เซนติเมตร พบมีไขนอกกระดอง 56– 
70 ตัว หรือท่ีสัดสวนรอยละ 25.55–47.46 แสดงวาปูมาเพศเมยีท่ีมีไขนอกกระดองและเปนขนาดเริ่มแรกเจริญพันธุท่ี 
รอยละ 50 (L50) ในสัดสวนท่ีสูงกวาการสํารวจในป 2559 ท่ีพบพบปูมาเพศเมยีท่ีมีไขนอกกระดองท่ีความกวาง 8.010.9 
เซนติเมตร มไีขนอกกระดอง 25–50 ตัว หรือท่ีสัดสวนรอยละ 16.3–18.8 ของจํานวนปูมาเพศเมยีท้ังหมด 1,014 ตัว      
(สุรพล ฉลาดคืด, 2559) และการสํารวจในป 2560 พบปูมาเพศเมียท่ีมีไขนอกกระดองท่ีความกวาง  8.010.9 เซนติเมตร 
พบมีไขนอกกระดอง 26–41 ตัว หรือท่ีสัดสวนรอยละ 23.42–29.91 ของจํานวนปูมาเพศเมียขนาดดังกลาว (สรุพล    
ฉลาดคิด, 2560) (ตารางท่ี 2) ดังน้ันการเพ่ิมโอกาสในการสรางประชากรปูมารุนใหม โดยการละเวนการทําการประมง
ในชวงท่ีปูมีการสืบพันธุในเดือนเดอืนตุลาคม เดือนมีนาคม และเดอืนกรกฏาคม นาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมในการสราง
โอกาสให ปูมาเพศเมยีสามารถปลอยลูกปูมาวัย ออนใหมีการเจริญเติบโตเพ่ือเพ่ิมปรมิาณปูมาในธรรมชาติตอไปและควรมี
การรณรงคไมจับปูมาท่ีมีไขนอกกระดองข้ึนมาใชประโยชน 
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ความกวางของกระดองปู (เซนติเมตร)

เพศผู เพศเมีย

 โดยจ�านวนปมู้าทัง้หมด1,312 ตวั มปีมู้าเพศเมยี 637 ตวั 
พบว่า ปูม้ามีไข่นอกกระดองจ�านวน 228 ตัว แสดงว่าโอกาสในการ 
พบปูม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองมีร้อยละ 35.79 โดยการส�ารวจ 
เดือนตุลาคม 2560 เดือนมีนาคม และเดือนกรกฏาคม 2561  
พบสดัส่วนปมู้าเพศเมียมไีข่นอกกระดองร้อยละ 40.85, 50.00 และ 
46.30 ของจ�านวนปูม้าเพศเมียที่พบในแต่ละเดือนตามล�าดับ เมื่อด ู
ขนาดความกว้างของกระดองปูม้าเพศเมยีทัง้หมดจะพบความกว้าง 
ของกระดองอยูร่ะหว่าง 5.0 - 13.9 เซนตเิมตร ปมู้าเพศเมยีทีมี่ไข่นอก 
กระดองที่ความกว้าง 8.0 - 10.9 เซนติเมตร พบมีไข่นอกกระดอง  
56 - 70 ตัว หรือที่สัดส่วนร้อยละ 25.55 - 47.46 แสดงว่าปูม้า 
เพศเมยีทีม่ไีข่นอกกระดองและเป็นขนาดเริม่แรกเจรญิพันธุท์ี ่ร้อยละ 
50 (L50) ในสัดส่วนที่สูงกว่าการส�ารวจในปี 2559 ที่พบพบปูม้า 

ภาพที่	6	การกระจายของขนาดความกว้างกระดองของงปูม้าเพศผู้และเพศเมียที่จับได้จากการท�าประมงอวนจมปู

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

เพศเมียที่มีไข่นอกกระดองที่ความกว้าง 8.0 - 10.9 เซนติเมตร 
มีไข่นอกกระดอง 25 - 50 ตัว หรือที่สัดส่วนร้อยละ 16.3 - 18.8 
ของจ�านวนปูม้าเพศเมียทั้งหมด 1,014 ตัว (สุรพล ฉลาดคิด, 2559)  
และการส�ารวจในปี 2560 พบปูม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองที ่
ความกว้าง  8.0 - 10.9 เซนติเมตร พบมีไข่นอกกระดอง 26 - 41 ตัว  
หรือที่สัดส่วนร้อยละ 23.42 - 29.91 ของจ�านวนปูม้าเพศเมียขนาด 
ดังกล่าว (สุรพล ฉลาดคิด, 2560) (ตารางที่ 2) ดังนั้นการเพิ่มโอกาส 
ในการสร้างประชากรปูม้ารุ่นใหม่ โดยการละเว้นการท�าการประมง 
ในช่วงท่ีปูมีการสืบพันธุ ์ในเดือนตุลาคม เดือนมีนาคม และ 
เดือนกรกฏาคม น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างโอกาสให้  
ปมู้าเพศเมยีสามารถปล่อยลกูปมู้าวยั อ่อนให้มกีารเจรญิเตบิโตเพือ่ 
เพิ่มปริมาณปูม้าในธรรมชาติต่อไปและควรมีการรณรงค์ไม่จับปูม้า 
ที่มีไข่นอกกระดองขึ้นมาใช้ประโยชน์

ตารางที่	2		จ�านวนและสัดส่วนปูม้าเพศเมีย ที่มีไข่นอกกระดอง ตามขนาดความกว้างของกระดอง (เซนติเมตร) ที่พบจากการสุ่มตัวอย่าง 

 จากชาวประมง ทีท่�าการประมงด้วยอวนจมป ูบรเิวณหาดวอนนภา อ.เมอืง จ.ชลบรุ ีตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2560 ถึง เดอืนกนัยายน 2561

ความกว้างของกระดอง
(เซนติเมตร)

ปูม้าเพศเมีย
(ตัว)

ปูม้าเพศเมียมีไข่
นอกกระดอง	(ตัว)

สัดส่วนปูม้าเพศเมียมีไข่
นอกกระดอง	(ร้อยละ)

5.0-5.9
6.0-6.9
7.0-7.9
8.0-8.9
9.0-9.9

10.0-10.9
11.0-11.9
12.0-12.9
13.0-13.9

1
8
61
227
151
118
55
11
5

0
1
4
58
70
56
26
8
5

0.00
12.50
6.56
25.55
46.36
47.46
47.27
72.73
100.00

รวม 637 228 35.79

สุรพล ฉลาดคิด
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 4. การประเมินผลจับปูม้าด้วยเครื่องมืออวนจมปู

 จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชาวประมง ผลจับปูม้าเฉลี่ย 

ต่อรายจะอยู่ในช่วง 1.38 - 7.00 กิโลกรัมต่อราย จ�านวนวันท�าการ 

ประมง 20 - 25 วนัต่อเดอืน และชาวประมงทีท่�าการประมงอวนจมป ู

ทั้งหมด จ�านวน 130 ราย มีการประเมินผลจับปูม้าดังนี้ (ตารางที่3)  

ว่าผลจับปูม้าตลอดทั้งปีเท่ากับ 201,018 กิโลกรัม (201.018 ตัน)  

เฉลี่ยผลจับต่อเดือน 16,751 กิโลกรัม (16.75 ตัน) โดยมีผลจับอยู ่

ระหว่าง 5,053-31,850 กิโลกรัมต่อเดือน และผลการประเมิน 

เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคม 2561 มีผลจับอยู่ระหว่าง  

21,613-31,850 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวและช่วงต้นฤดูฝน  

ส่วนผลการประเมินเดือนกรกฏาคม 2561 มีผลจับต�่าสุด 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 

ในฤดหูนาวมกีารแพร่กระจายความอดุมสมบรูณ์ของประชากรปมู้า 

สูงสุดในแหล่งประมงใกล้ฝั่งซึ่งมีท�าประมงอวนอวนจมปู

ตารางที่	3 ผลจับปูม้าจากการประเมิน (กิโลกรัม/เดือน) จากการสุ่มตัวอย่าง และผลการสัมภาษณ์จากชาวประมงที่ท�าการประมง

 ด้วยอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อ. เมือง จ. ชลบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

เดือนส�ารวจ ตัวอย่าง
(ราย)

ผลจับรวม
(กก.)

ผลจับ
(กก./ราย)

จ�านวนวันท�า
การประมง/เดือน

ผลจับจากการ
ประเมิน	(กก.)

ผลจับจากการ
ประเมิน	(ตัน)

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2

5.5
8.0
5.5
7.7
14
9.5
10

12.8.
8.0
5.5
6.0
4.3

2.75
4.00
2.75
3.85
7.00
4.75
5.00
6.40
4.00
1.38
3.00
2.15

23
25
23
25
26
26
25
26
23
21
21
21

11,069
17,500
11,069
16,844
31,850
21,613
21,875
29,120
16,100
5,053
11,025
7,901

11.07
17.50
11.07
16.84
31.85
21.61
21.88
29.12
16.10
5.05
11.03
7.90

รวม 201,018 201.02

เฉลี่ยต่อเดือน 16,752 16.75

สรุปผลการวิจัย
 การท�าประมงอวนจมป ูบรเิวณหาดวอนนภา อ.เมืองชลบรุี  

จ.ชลบุรี ด้วยวิธีสัมภาษณ์ชาวประมงและสุ่มตัวอย่างชั่งวัดสัตว์น�้า 

จากชาวประมง ระหว่างเดือนตลุาคม 2560 ถึงเดอืนกนัยายน 2561 

มีผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้

 1. ลักษณะการท�าการประมงอวนจมปู ตัวอย่างชาว 

ประมงทีท่�าการประมงอวนจมป ูจ�านวน 130 ราย โดยกลุม่ตวัอย่าง 

ที่ตอบค�าถามเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 28-56 ปี และพบช่วงอายุ  

30-50 ปี มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 77.69 ใช้เครื่องมืออวนจมปู 

ในการท�าการประมงเพียงอย่างเดยีว จ�านวน 116 ราย โดยใช้เรอืเป็น 

เรือเครื่องวางท้อง และเรือเครื่องหางยาว อวนจมปูเป็นอวนเอ็น 

ขนาดช่องตา 7.62 เซนติเมตร มีความยาว 180 เมตร และความลึก  

1.26 เมตร โดยชาวประมงใช้อวนที่ความยาว 2,160-7,200 เมตร  

ความถี่ในการออกเรือท�าการประมง เฉลี่ย 20-25 วันต่อเดือน 

ผลจบัของเคร่ืองมอือวนจมป ูเฉล่ีย 0.10 กโิลกรมัต่ออวน 100 เมตร  

โดยมผีลจบัสงูสดุในเดอืนพฤษภาคม 2561 มีค่าเฉลีย่ 0.15 กิโลกรมั

ต่ออวน 100 เมตร

 2. องค์ประกอบของชนดิสัตว์น�า้ จากการท�าการประมง 

อวนจมปู พบสัตว์น�า้ 22 ชนดิ พบความหลากชนดิของปลามากทีส่ดุ  

16 ชนิด รองลงมาเป็นปู หอย อย่างละ 2 ชนิด และกั้งพบ 1 ชนิด  

สุรพล ฉลาดคิด
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 แม่โจ้.

พบปูเป็นองค์ประกอบหลักโดยจ�านวนร้อยละ 76.02 รองลงมา 

เป็น สัตว์น�้าประเภท ปลา หอย และกั้ง ที่สัดส่วนร้อยละ 15.06, 

7.77 และ 0.62 ตามล�าดับ และโดยน�้าหนักพบปูร้อยละ 78.53 

รองลงมาเป็น สัตว์น�้าประเภท ปลา หอย และกั้ง มีสัดส่วนร้อยละ 

16.25, 4.95 และ 0.27 ตามล�าดับ

 3. ขนาดสัตว์น�้าโดยเครื่องมืออวนจมปู ปูม้าท่ีจับได้ม ี

ความกว้างกระดองอยู่ระหว่าง 5.50-14.00 เซนติเมตร พบปูม้า 

เพศผู้และเพศเมีย 675 และ 637 ตัว คิดเป็นร้อยละ 51.45 และ  

48.55 ของจ�านวนท้ังหมด ตามล�าดับโดยปูม้าเพศผู้มีความกว้าง 

ของกระดองอยู่ระหว่าง 5.55-13.00 เซนติเมตร และเฉลี่ย 9.83  

เซนติเมตร ปูม้าเพศเมียมีความกว้างของกระดอง ระหว่าง  

5.52-14.00 เซนตเิมตร และเฉลีย่ 9.84 เซนติเมตร ขนาดปมู้าเพศผู ้

ที่พบสามารถสืบพันธุ ์ได้ ส่วนปูม้าเพศเมียที่มีความกว้างของ 

กระดอง 9.0-10.9 เซนติเมตร ซึ่งพบมีความชุกชุมสูงบริเวณหาด 

วอนนภาในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2561 และเดือน

มิถุนายน เดือนสิงหาคม 2561

 4. การประเมินผลจับปูม้าด้วยเครื่องมืออวนจมปู 

จากกลุ ่มตัวอย่าง 130 ราย ผลจับเฉลี่ยต่อราย 1.38-7.00 

กิโลกรมต่อราย จ�านวนวันท�าการประมง 20-25 วันต่อเดือน และ 

ชาวประมงที่ท�าการประมงอวนจมปู จ�านวน 175 ราย ผลการ 

ประเมินผลจับปูม้ามีผลจับทั้งปี 201,018 กิโลกรัม (201.018 ตัน)  

เฉลี่ยผลจับต่อเดือน 16,751 กิโลกรัม (16.75 ตัน) โดยมีผลจับอยู ่

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)

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 1. ควรมกีารก�าหนดมาตรการในการท�าการประมงอวน 

จมปโูดยค�านงึถงึขนาดของช่องตาอวนควรมขีนาดมาตรฐานเท่ากนั 

ทัง้ประเทศและควรมกีารส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมต่อการจดัการแก้ไข 

ปรับปรุงมาตรการบางประการให้มีความทันสมัยมากขึ้น

 2. ควรมีการก�าหนดความยาวของผืนอวนที่ใช้ใน 

การท�าประมงอวนจมปูไม่ให้มีความยาวเกินเกณฑ์ที่ก�าหนด

 3. ควรมีการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส�านึกแก่ชาว 

ประมงในการช่วยกันรักษาทรัพยากรท่ีเป็นสมบัติส่วนรวม เช่น  

การรณรงค์ไม่จับปูไข่นอกกระดอง ไม่จับปูม้าที่มีขนาดเล็ก และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง เทศบาล มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ต้องเข้าไปช่วยและส่งเสริมให้การสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารปูม้า 

เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรปูม้าคืนสู่ธรรมชาติทดแทนการจับขึ้นมา 

ใช้ประโยชน์

สุรพล ฉลาดคิด



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

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

วีระ บุญรักษ์, จ�านอง อุบลสุวรรณ และสนธยา บุญสุข. (2541).

	 ผลการออกมาตรการอนุรักษ์ปลาทู	 โดยการปิดอ่าว 

	 พงังาทางฝ่ังทะเลอนัดามนั	พ.ศ.	2528-2540. รายงาน 

 ทางวิชาการฉบับที่ 45/2541. กรุงเทพมหานคร: 

ศนูย์พัฒนาประมงทะเลฝ่ัง อนัดามนั, กองประมงทะเล. กรมประมง.	 

 หน้า 62.

วุฒิชัย วังคะฮาต, พีระ อ่าวสมบูรณ์, ธีรภัทร ศุภสริพงศ์ และ 

 ธีระชัย เรืองพริ้ม. (2538).	 การศึกษาประสิทธิภาพ 

	 อวนจมป.ู	เอกสารวชิาการ ฉบบัที ่32. กรงุเทพมหานคร:  

 ศูนย์พัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน, กองประมงทะเล.  

 กรมประมง. หน้า 13.

วุฒิชัย วังคะฮาต, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, กมลพันธ์ อวัยวานนท์, ศันสนีย์  

 ศรีจันทร์งาม, อ�านาจ ศิริเพชร, เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ 

 ประไพ และก�าพล ลอยชืน่. (2550).	การประมงอวนจมปู.

 เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 13/2550. กรุงเทพมหานคร:  

 ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล. กรมประมง.  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ. หน้า 41.

วัลภา จีปราบนันท์. (2550). รายงานการวิจัยการศึกษาทรัพยากร 

	 ปมู้า	(Portunus	pelagicus)	อวนจมป.ู	กรงุเทพมหานคร:  

 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). หน้า 29. 

ศันสนีย์ ศรีจันทร์ และโรจนรุฒน์ รุ่งเรือง. (2549). การประมง 

	 อวนจมปบูรเิวณจังหวดัสรุาษฎร์ธานี.	เอกสารวชิาการ 

 ฉบับที่ 20/2549. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยและ 

 พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร). ส�านกัวจิยั 

 และพัฒนาประมงทะเล. หน้า 22.

สุชาติ แสงจันทร์ และสมศักดิ์ ศิริรักษ์. (2547).	 การประมง 

	 อวนจมปูบริเวณอ่าวพังงา.	 เอกสารวิชาการฉบับท่ี  

 5/2547. กรุงเทพมหานคร: ส�านักวิจัยและพัฒนา 

 ประมงทะเล, กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

 หน้า 20.

สุรพล ฉลาดคิด. (2559).	 การท�าการประมงอวนจมปู	 บริเวณ 

	 หาดวอนนภา	อ�าเภอเมอืงชลบุร	ีจงัหวดัชลบรีุ. ชลบรุ:ี  

 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุรพล ฉลาดคิด. (2560). การท�าการประมงอวนจมปู	บริเวณหาด 

	 วอนนภา	 อ�าเภอเมืองชลบุรี	 จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี:  

 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา.

หทัยชนก เสาร์สูง และจิราภรณ์ ไตรศักดิ์. (2552). การประยุกต ์

 ใช้ข้อมลูการประมงพืน้บ้านในการศึกษาการแพร่กระจาย 

 ของประชากรปมู้า. วารสารวจิยัเทคโนโลยกีารประมง.	 

 3 (เมษายน-มิถุนายน): หน้า 187-194.

อลงกรณ์ พูนพานิช, ก�าพล ลอยชื่น และธศินี นนทพันธ์. (2549).  

 การประมงอวนจมปู	 บริเวณจังหวัดสตูล. เอกสาร 

 วิชาการฉบับที่ 22/2549. ภูเก็ต: ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

 ประมงทะเลฝั่งอันดามัน. ส�านักวิจัยและพัฒนาประมง 

 ทะเล. หน้า 20.

สุรพล ฉลาดคิด



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

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

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น	และตอนปลาย	

ในต�าบลสองพี่น้อง	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี

Factors	Affecting	Self-care	Behaviors	of	the	Early	and	Late	Elderly	

in	Song	Phi	Nong	Subdistrict,	Tha	Mai	District,	Chanthaburi	Province

วิทมา	ธรรมเจริญ*, นิทัศนีย์ เจริญงาม

Wittama Thumcharoen, Nitasanee Chalernngam

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 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
 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาภาวะสขุภาพ แรงสนบัสนนุทางสงัคม พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง และศกึษาปัจจยั 

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย ในต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

สุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแบบสองขัน้ ได้ตวัอย่างผูส้งูอายทุีใ่ช้ในการศกึษา จ�านวน 276 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื แบบสมัภาษณ์ วเิคราะห์ 

ข้อมลูโดยสถติพิรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน ได้แก่ วเิคราะห์การถดถอย 

พหุคูณโดยวิธีขั้นตอน (Stepwise) ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลายมีภาวะสุขภาพในระดับดีมาก มีแรงสนับสนุน 

ทางสังคม และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับดี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น ที่ระดับ 

นัยส�าคัญ 0.05 ได้แก่ ความสมบูรณ์ทางจิต ความสมบูรณ์ทางกาย การสนับสนุนด้านส่ิงของ แหล่งที่มาของรายได้มาจากบุตร/หลาน  

ความสมบูรณ์ทางสังคม และการด่ืมแอลกอฮอล์ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ 

ผูส้งูอายตุอนต้นได้ร้อยละ 50.40 ส่วนปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูส้งูอายตุอนปลาย ทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.05  

ได้แก่ การสนับสนุนด้านสิ่งของ ความสมบูรณ์ทางปัญญา ความสมบูรณ์ทางจิต และการสนับสนุนด้านอารมณ์ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถ 

อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตอนปลายได้ร้อยละ 43.50

ค�าส�าคัญ	:	ปัจจัยที่มีอิทธิพล, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ, ผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย
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Abstract
 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

Keywords	: factors affecting, self-health care behaviors, the early and the late elderly
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บทน�า
 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  

และคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ. 2568 สังคมไทย 

จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) (ชมพูนุท 

พรหมภักดิ์, 2556) กล่าวคือสังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุ 

 เมื่อเข้าสู ่วัยสูงอายุ ผู ้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ในทางเสื่อมถอยทุกด้าน (ประนอม โอทกานนท์, 2554) ร่างกายที ่

แก่ชราลงจะส่งผลต่อสุขภาพท�าให้ผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยได้ง่าย  

โดยโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู ้สูงอายุไทย 5 อันดับแรก ได้แก่  

โรคความดันโลหิตสูง กลุ ่มอาการเมตาบอลิค โรคอ้วนลงพุง  

ภาวะอ้วน และโรคข้อเสื่อม ตามล�าดับ (พรเทพ ศิริวนารังสรรค์,  

2556) นอกจากนี้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่พบได้บ่อย เช่น 

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ โดยสาเหตุ 

ของปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ตนเอง เช่น พฤติกรรมการบริโภคไขมันสูง พฤติกรรมการพักผ่อน 

และการออกก�าลังกายน้อยลง ส่วนด้านสุขภาพจิตน้ัน พบว่า 

มีความเครียดสูงขึ้น เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี และด้านสังคม 

พบว่า ลูกหลานแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด หรือไป 

เรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ท�าให้บางครอบครัวผู้สูงอายุต้องอยู่บ้าน 

เพียงล�าพัง ขาดผู้ดูแลเอาใจใส่ (ชุติมา วัฒนศักดิ์ภูบาล, 2551)  

และจากการศกึษาพบว่า ผูส้งูอายแุต่ละช่วงวยัจะมกีารเปลีย่นแปลง 

ในทางเสื่อมถอยท่ีแตกต่างกันท้ังทางสรีรวิทยา ทางจิตใจ อารมณ์  

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุตอนต้นหรือ 

ตอนปลายจะมีอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม
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This could explain the variance of selfhealth care behaviors of the early and the late elderly as 43.50 percent 
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บทนํา 

ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมสูงอายุ ตั้งแตป พ.ศ. 2548 และคาดการณวาในอีก 20 ปขางหนา หรือ พ.ศ. 2568 
สังคมไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556) กลาวคือสังคมท่ีมีประชากรอายุ 
60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 14 ของ
ประชากรท้ังประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร, 2561) จากจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ป พ.ศ. 2537  
2561 พบวาผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 2.4 เทา โดยในป พ.ศ. 2561 มีผูสูงอายุถึงรอยละ 16.1 ดังภาพท่ี 1 จึงมีแนวโนมท่ีประเทศ
ไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 

 
ภาพท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ป พ.ศ. 2537 2561 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2561) 
เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ ผูสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยทุกดาน (ประนอม โอทกานนท, 2554) 

รางกายท่ีแกชราลงจะสงผลตอสุขภาพทําใหผูสูงอายุมีอาการเจ็บปวยไดงาย โดยโรคเรื้อรังท่ีพบบอยในผูสูงอายุไทย 5 
อันดับแรก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง กลุมอาการเมตาบอลิค โรคอวนลงพุง ภาวะอวน และโรคขอเสื่อม ตามลําดับ (พร
เทพ ศิริวนารังสรรค, 2556) นอกจากน้ีโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) ท่ีพบไดบอย เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ ฯลฯ โดยสาเหตุของปญหาสุขภาพสวนใหญเกิดข้ึนจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เชน พฤติกรรมการ
บริโภคไขมันสูง พฤติกรรมการพักผอน และการออกกําลังกายนอยลง สวนดานสุขภาพจิตน้ัน พบวามีความเครียดสูงข้ึน 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจไมดี และดานสังคม พบวาลูกหลานแยกยายกันไปประกอบอาชีพท่ีตางจังหวัด หรือไปเรียน
หนังสือท่ีกรุงเทพฯ ทําใหบางครอบครัวผูสูงอายุตองอยูบานเพียงลําพัง ขาดผูดูแลเอาใจใส (ชุติมา วัฒนศักดิ์ภูบาล, 
2551) และจากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุแตละชวงวัยจะมีการเปลีย่นแปลงในทางเสื่อมถอยท่ีแตกตางกันท้ังทางสรีรวิทยา 
ทางจิตใจ อารมณ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไมวาจะเปนผูสูงอายุตอนตนหรือตอนปลายจะมีอิทธิพลของปจจัยตางๆ 
ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีแตกตางกันไป (บรรลุ ศิริพานิช, 2540) จากปญหาดานสุขภาพของผูสูงอายุ ภาครัฐ
ไดใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ เชน ไดมีการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรสําหรับ
ผูสูงอายุ พ.ศ.2559 โดยเนนการขับเคลื่อนงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางตอเน่ือง (กรม
กิจการผูสูงอายุ, ม.ป.ป.)  

เมื่อพิจารณาภาคตะวันออกใน 10 ปท่ีผานมาพบวาผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี
มีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนสูงสุดเปนอันดับ 1 อยูท่ี 17.06% รองลงมาคือจังหวัดตราด และฉะเชิงเทรา ตามลําดับ (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2561) นอกจากน้ี ผูสูงอายุสวนใหญในอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีมีอาชีพเกษตรกรรม  ดังน้ันจึงมีโอกาส
สัมผัสกับสารเคมีไดงาย ซ่ึงสงผลเสียตอสุขภาพโดยตรง จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงพิจารณาเลือกจังหวัดจันทบุรีซ่ึงเปน
จังหวัดท่ีมีผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนมากท่ีสุด และนอกจากน้ียังพบวาผูสูงอายุในจังหวัดจันทบุรีชวง 5 ปท่ีผานมาพบวาผูสูงอายุ
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จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ พ.ศ.25372561
จํานวนผูสูงอายุ รอยละของผูสูงอายุ

จํานวนผูสูงอาย ุ

ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรท้ังประเทศ  

(ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2561) จากจ�านวนและ 

ร้อยละของผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2537 - 2561 พบว่า ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  

2.4 เท่า โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 16.1 ดังภาพที่ 1 

จึงมีแนวโน้มที่ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

ภาพที่	1	จ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2537- 2561

ที่มา	:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2561)

การดแูลสุขภาพทีแ่ตกต่างกนัไป (บรรลุ ศิรพิานชิ, 2540) จากปัญหา 

ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิต  

และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น ได้มีการก�าหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร์ส�าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2559 โดยเน้นการขับเคลื่อนงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  

(กรมกิจการผู้สูงอายุ, ม.ป.ป.) 

 เมื่อพิจารณาภาคตะวันออกใน 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า 

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุร ี

มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 17.06% รองลงมาคือ 

จังหวัดตราด และฉะเชิงเทรา ตามล�าดับ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,  

2561) นอกจากนี ้ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ในอ�าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุี 

มีอาชีพเกษตรกรรม  ดังนั้นจึงมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีได้ง่าย  

ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรง จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงพิจารณา 

เลือกจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นมากท่ีสุด  

และนอกจากนี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรีช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

พบว่า ผู้สูงอายตุอนต้นมกีารเพิม่ขึน้จากร้อยละ 8.0 เป็นร้อยละ 9.4 

ในปี พ.ศ. 2557- 2561 และพบว่าผู้สูงอายุตอนปลายมีการเพิ่มขึ้น 

จากร้อยละ 7.0 เป็นร้อยละ 7.79 ในปี พ.ศ. 2557 - 2561 (ส�านกังาน 

สถิติแห่งชาติ, 2561)
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140   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

 จะเห็นได้ว่าในจังหวัดจันทบุรีมีผู้สูงอายุตอนต้นและ 
ตอนปลายที่สูงขึ้นซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับทางภาครัฐและ 
เอกชนท่ีจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุให้อยู่
อย่างมีความสุข และมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี จากการทบทวน
วรรณกรรมยังไม่พบการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การดแูลสขุภาพของผูส้งูอายตุอนต้นและตอนปลายในอ�าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี ดังน้ันทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย 
ในอ�าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ีเพือ่เป็นข้อมลูส่งเสรมิให้หน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการเดินหน้าเพ่ือก�าหนดนโยบาย 
และทศิทางให้กบัการดแูลผูส้งูอายตุอนต้นและตอนปลายในจงัหวดั 
จันทบุรีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม  
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น และ 
ตอนปลาย ในต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล 
สุขภาพตนเองของผูส้งูอายตุอนต้น และตอนปลาย ในต�าบลสองพ่ีน้อง 
อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การทบทวนวรรณกรรม
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการศึกษาดังนี้
 1. ความหมายของผู้สูงอายุ
 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ 
ขึน้ไปทัง้ชายและหญงิ ซึง่เป็นไปตามทีอ่งค์การอนามยัโลกก�าหนด คอื 
ใช้อาย ุและสภาวะสขุภาพเป็นตวัก�าหนด สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 ใช้อายุเป็นตัวก�าหนด 
เช่นกัน โดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มผู้สูงอายุระดับต้น  
(The Young old) อายุ 60-70 ปี เป็นกลุ่มที่มีสภาวะทางกายภาพ  
และสรรีวทิยาเร่ิมเปลีย่นแปลงไม่มาก ท�าให้สามารถช่วยเหลอืตนเอง 
ได้เป็นส่วนใหญ่ 2) กลุ่มผู้สูงอายุระดับกลาง (The Middle old)  
อายุ 71-80 ปี เป็นกลุ่มท่ีสภาวะทางกายภาพ และสรีรวิทยา 
เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้การช่วยเหลือตนเองบกพร่อง  
เร่ิมต้องการความช่วยเหลือในบางส่ิงบางอย่าง 3) กลุ่มผู้สูงอาย ุ
ระดับปลาย (The Old-old) อายุ 81 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่สภาวะ 
ทางกายภาพ และสรีรวิทยาเปลี่ยนแปลงไปเห็นได้ชัดเจน บางคน 
มคีวามพกิาร บางคนช่วยตนเองไม่ได้ จ�าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลือ  
ส่วนคนทีช่่วยเหลอืตนเองได้มเีพยีงเลก็น้อย (บรรล ุศริพิานชิ, 2540)  
นอกจากนี้ส�านักงานสถิติแห่งชาติ แบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ผู้สูงอายุตอนต้น และผู้สูงอายุตอนปลาย 

 จากการศึกษา ผู้วิจัยได้แบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปี และผู้สูงอาย ุ
ตอนปลาย หมายถึงบุคคลที่มีอายุ 71 ปีขึ้นไป เน่ืองจากผู้สูงอาย ุ
ระดับต้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ แตกต่างจาก 
ผู้สูงอายุระดับกลาง และระดับปลายซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับการช่วย 
เหลือ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทางจิตใจ อารมณ์  
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ 
ช่วงอายุ ดังนั้นผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มจึงมีอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ  
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันด้วย
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ตนเองของผู้สูงอายุ
  2.1 ปัจจัยร่วม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ สถานภาพ โรคประจ�าตัว การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ และลักษณะครอบครัว  
ซีง่มรีายละเอยีดดงันี ้1) เพศ จากงานวจิยัของศภุวรนิทร์ หนักติตกิลุ 
(2539) พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม 
สุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าเพศ 
เป็นสิ่งก�าหนดบทบาท เมื่อบทบาทต่างกันจะส่งผลให้มีพฤติกรรม 
ต่างกัน (Orem, 1980) และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนิจ  
นิจอนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์ (2553) ที่พบว่า เพศมีอิทธิพล 
ต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.001 2) อาย ุจากการศึกษาพบว่า อาย ุมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรม 
การดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เนื่องจากผู ้สูงอาย ุ
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทางจิตใจ อารมณ์ และ 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ดังนั้นอายุจึงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวรินทร์ 
หันกิตติกุล (2539) พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ (2556) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเสาวนิจ นิจอนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์ (2553) 
ที่พบว่า อายุยิ่งมากขึ้นการดูแลตนเองยิ่งน้อยลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 3) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เนื่องจาก 
การศึกษาท�าให้มีความรู้ด้านสุขภาพจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล 
สุขภาพ (ศุภวรินทร์ หันกิตติกุล, 2539) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พูลศักด์ิ พุ่มวิเศษ (2556) ที่พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ช่วยส่งเสริมให้มีความสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ และท�าความเข้าใจกับข้อมูลต่าง ๆ 4) อาชีพ  
เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ 
แตกต่างกัน ดังนั้นอาชีพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล 
สุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวรินทร์ หันกิตติกุล (2539)  
5) สถานภาพ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล 
สุขภาพ เน่ืองจากคู่สมรสที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะมีความรัก  
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ, 2556) 6) โรคประจ�าตัว  
เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพของตนเอง เนือ่งจาก 

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม
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เมื่อผู้สูงอายุมีโรคประจ�าตัว แพทย์จะท�าการนัดเพื่อตรวจดูอาการ 

เป็นระยะ ส่งผลให้มคีวามรู ้ในเรือ่งพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพตนเอง  

สอดคล้องกบังานวจิยัของพลูศกัดิ ์พุม่วเิศษ (2556) พบว่า โรคประจ�าตวั 

มคีวามสมัพันธ์กบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติ 7) การสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพ (บรรลุ ศิริพานิช, 2544) 8) การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัย 

ที่ท�านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (ชัญญานุช ไพรวงษ์, ชุภาศิริ อภินันท์เดชา, ส�าเริง 

แหยงกระโทก, กวี ไชยศิริ และวรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์, 2560) และ 

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

(บรรลุ ศิริพานิช, 2544) 9) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีจะเอื้อให้ผู ้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่เพียงพอ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวรินทร์ หันกิตติกุล (2539) ซึ่งพบว่า 

รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้

ความมั่นคงทางการเงินท�าให้ผู้สูงอายุด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ดแูลสขุภาพตนเองได้ดกีว่าผูท้ีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิไม่ด ี(พลูศกัดิ ์พุม่

วเิศษ, 2556) 10) แหล่งทีม่าของรายได้ การได้รบัความช่วยเหลอืทาง

ด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน หรือสิ่งของ จะท�าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 

และเอือ้ให้มพีฤตกิรรมการดูแลสขุภาพทีดี่ สอดคล้องกบัแนวคดิของ

ขนิษฐา โกเมนทร์ (2547) 11) ลักษณะครอบครัว จากสภาพสังคม

ที่เปลี่ยนไป ท�าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง บทบาทหน้าที่

ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษา การอบรบสั่งสอนบุตรหลาน

ลดน้อยลง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องอยู่ตามล�าพัง ส่งผลต่อพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของสัญญา รักชาติ (2544)

  2.2 ภาวะสุขภาพ

  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ 

นิยามสุขภาพ หมายถึง 1) ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทางกาย  

การปราศจากโรค และความพกิาร รวมถงึความสามารถในการดแูล 

ตนเอง การด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ด้วยตนเอง การออกก�าลังกาย  

ปลอดภัย ปลอดจากโรค และสารพิษ และรวมถึงมีปัจจัย 4 เป็นต้น  

2) มีความสมบูรณ์ทางจิต ได้แก่ มีสติ สามารถเผชิญกับปัญหา 

ต่าง ๆ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจที่แจ่มใส การรู้สึกว่าเป็น 

คนส�าคญั ไม่เป็นภาระ เป็นต้น 3) ความสมบรูณ์ทางปัญญา หมายถงึ 

ความรู้ทั่ว รู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ง 

ความด ีความชัว่ ความมปีระโยชน์ และความมโีทษ ซ่ึงน�าไปสู่ความม ี

จติใจอนัดงีาม และเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ (ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพ 

แห่งชาติ, 2552) 4) ความสมบูรณ์ทางสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ 

บุคคลและสภาพแวดล้อม เช่น บริบทสภาพแวดล้อม สังคมเข้มแข็ง  

สงัคมยตุธิรรม ซึง่ทัง้ 4 ด้านต้องเชือ่มโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดลุ  

ดงันัน้ในงานวจิยันี ้จะใช้ตวัแปรภาวะสขุภาพ ประกอบไปด้วยความ 

สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งภาวะสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของเสาวนิจ นิจอนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์ (2553) ซึ่งพบว่า 

สุขภาพมีอิทธิพลต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยสุขภาพที่ดี

ท�าให้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05

  2.3 ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม

  การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การได้รับความ 

ช่วยเหลือจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ท้ังด้านข่าวสาร การให ้

ค�าแนะน�า การดแูลเอาใจใส่ การมคีณุค่าทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของสงัคม 

ท�าให้อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข และการสนบัสนนุทางสงัคมเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ในการศึกษาคร้ังนี้ 

ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ Tiden เป็นหลักในการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 

3 ด้าน คือ (Tiden, 1985) 1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotion 

Support) หมายถึง ความรักใคร่ ความใกล้ชิด การให้ความมั่นใจ  

การเอาใจใส่ การยอมรับ ซึ่งจะน�าไปสู่ความรู้สึกว่าตนเป็นที่รัก 

และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 2. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร  

(Information Support) หมายถงึ การให้ค�าแนะน�าท่ีสามารถท�าให้ 

ผูส้งูอายแุก้ปัญหาได้ หรอืการให้ข้อมูลป้อนกลบัเกีย่วกบัพฤตกิรรม 

และการกระท�าของผูส้งูอาย ุ3. การสนบัสนนุด้านสิง่ของ (Tangible  

Support) หมายถงึ การให้ความช่วยเหลอืโดยตรงด้วยการให้ส่ิงของ  

เวลา เงินทอง หรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนทางสังคม 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (วิลาวัลย์  

รัตนา, 2552) โดยการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชนและสังคม 

ยิ่งมากท�าให้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุดีขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ 0.001 (เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์,  

2553)

 3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

 พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง คอื การปฏบิตักิจิกรรม 

ด้านร่างกาย และสังคม เป็นอย่างดแีละสม�า่เสมอ (สุขเกษม ร่วมสขุ,  

2553) ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะแบ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

เป็น 8 ด้านหลัก ๆ คือ 1)  ด้านการบริโภคอาหาร เช่น การบริโภค 

อาหารให้ครบ 5 หมู่ การดื่มน�้าวันละ 6 - 8 แก้ว และรับประทาน 

อาหารที่มีแคลเซียม เป็นต้น (สุขเกษม ร่วมสุข, 2553) 2) การนอน 

หลบัพกัผ่อน เป็นการจดัการด้านร่างกาย การจดัการด้านจติใจและ 

อารมณ์ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การนอนหลับพักผ่อน 

ให้เพียงพอ การท�าจิตใจให้สงบ เป็นต้น (นิภาภัทร อยู่พุ่ม, 2561)  

3) การออกก�าลังกาย และการเอาใจใส่ต่อสุขภาพ เช่น มีการอบอุ่น 

ร่างกายก่อนออกก�าลงักาย (ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ, 2560) 4) การพัฒนาการรู้จักตนเอง เป็นกระบวนการใน 

การท�าความเข้าใจกบัความเชือ่ ความคดิของตน ซึง่สามารถพฒันาได้ 

ผู้สูงอายุที่รู ้จักตนเองจะสามารถเผชิญกับปัญหา มีความมุ่งมั่น 

ที่จะพยายามหาทางเผชิญปัญหา แก้ไขปัญหา มีจิตใจที่เข้มแข็ง 

5) การติดต่อส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นการท�าความเข้าใจกับ 

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

142   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

สิ่งที่ต้องการจะสื่อว่าจะสื่ออะไรกับใคร โดยเลือกว่าจะสื่อโดยวาจา 

หรือท่าทาง เพื่อให้ชัดเจนท่ีสุด และช่วยให้สร้างสัมพันธภาพกับ 

ผู้อื่นได้ 6) การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การบริหารเวลา

อย่างสมดุลท้ังกิจกรรมในการท�างาน และกิจกรรมเพื่อสภาพจิตใจ

ของตนเอง เป็นต้น (Hill & Smith, 1990) 7) การเผชิญปัญหา คือ 

ความสามารถของผูส้งูอายใุนการแก้ไขปัญหา โดยอาศยักระบวนการ  

การหาสาเหตุ การหาวิธีการแก้ไขในส่วนที่แก้ไขได้ 8) การปฏิบัติ 

กิจกรรมทางศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นความเชื่อ  

ความศรัทธา เป็นต้น

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปัจจัยร่วม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

สถานภาพ โรคประจ�าตัว การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอลล ์

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ และลักษณะครอบครัว 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น  

และตอนปลาย

กรอบแนวคิดของการวิจัย
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โดยการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชนและสังคมยิ่งมากทําใหการดูแลตนเองของผูสูงอายุดีข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.001 (เสาวนิจ นิจอนันตชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์, 2553) 

3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง คือการปฏิบัติกิจกรรมดานรางกาย และสังคม เปนอยางดีและสม่ําเสมอ       
(สุขเกษม รวมสุข, 2553) ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะแบงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เปน 8 ดานหลักๆ คือ 1)  ดานการบริโภค
อาหาร เชน การบริโภคอาหารใหครบ 5 หมู การดื่มนํ้าวันละ 6 – 8 แกว และรับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียม เปนตน        
(สุขเกษม รวมสุข, 2553) 2) การนอนหลับพักผอน เปนการจัดการดานรางกาย การจัดการดานจิตใจและอารมณ และการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม เชน การนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ การทําจิตใจใหสงบ เปนตน (นิภาภัทร อยูพุม, 2561) 3) การ
ออกกําลังกาย และการเอาใจใสตอสุขภาพ เชน มีการอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, 2560) 4) การพัฒนาการรูจักตนเอง เปนกระบวนการในการทําความเขาใจกับความเช่ือ ความคิดของตน ซึ่ง
สามารถพัฒนาได ผูสูงอายุท่ีรูจักตนเองจะสามารถเผชิญกับปญหา มีความมุงมั่นท่ีจะพยายามหาทางเผชิญปญหา แกไข
ปญหา มีจิตใจท่ีเขมแข็ง 5) การติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนการทําความเขาใจกับสิ่งท่ีตองการจะสื่อวาจะสื่ออะไร
กับใคร โดยเลือกวาจะสื่อโดยวาจาหรือทาทาง เพ่ือใหชัดเจนท่ีสุด และชวยใหสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนได 6) การใชเวลา
อยางมีประสิทธิภาพ คือการบริหารเวลาอยางสมดุลท้ังกิจกรรมในการทํางาน และกิจกรรมเพ่ือสภาพจิตใจของตนเอง เปนตน 
(Hill & Smith, 1990) 7) การเผชิญปญหา คือ ความสามารถของผูสูงอายุในการแกไขปญหา โดยอาศัยกระบวนการ การหา
สาเหตุ การหาวิธีการแกไขในสวนท่ีแกไขได 8) การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ เปนความเช่ือ ความศรัทธา 
เปนตน 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 

ภาวะสุขภาพ 
ความสมบูรณทางกาย  (

1
X ) 

ความสมบูรณทางจิต  (
2

X ) 
ความสมบูรณทางปญญา  (

3
X ) 

ความสมบูรณทางสังคม  (
4

X ) 
แรงสนับสนนุทางสังคม 

การสนับสนุนดานอารมณ  (
5

X ) 
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  (

6
X ) 

การสนับสนุนดานสิ่งของ  (
7

X ) 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  (Y ) 
       ดานการบรโิภคอาหาร 
       การนอนหลบัพักผอน 
       การออกกําลังกาย และการเอาใจใสตอสุขภาพ 
       การพัฒนาการรูจักตนเอง 
       การตดิตอสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ 
       การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
       การเผชิญปญหา 
       การปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนา 
 

ปจจัยรวม 
       เพศ  (Gender) 
       อาย ุ(Age) 
       ระดับการศึกษา (Edu) 
       อาชีพ (Occ) 
       สถานภาพ (Status) 
 .     โรคประจําตัว (Ill) 
       การสบูบุหรี่ (smoking)  
       การดืม่แอลกอฮอล (Al) 
       รายไดเฉลี่ยตอเดือน (Inc) 
       แหลงท่ีมาของรายได (Fro) 
       ลักษณะครอบครัว (Fam) 

ภาพที่	2 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)

 2. ภาวะสุขภาพ ได ้แก ่ ความสมบูรณ์ทางกาย 

ความสมบูรณ์ทางจิต ความสมบูรณ์ทางปัญญา และความสมบูรณ ์

ทางสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ 

ผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย

 3. แรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนด้าน 

อารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้าน 

สิ่งของมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอาย ุ

ตอนต้น และตอนปลาย

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  143

   p  = 1 - p = 1 - 0.65 = 0.35
   e คือ ความคลาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอย่าง
 ผู้วจิยัก�าหนดให้ความคลาดเคล่ือน (e) มค่ีาไม่เกนิ 0.05 
ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% และ z0.025 เท่ากับ 1.96 เมื่อค�านวณ
ขนาดตัวอย่างจะได้ผู้สูงอายุที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน 276 คน 
	 2.	 การสุ่มตัวอย่าง
 ผูสู้งอายทุีใ่ช้ในการศกึษาคร้ังนี ้ได้มาจากการสุม่ตวัอย่าง 
โดยใช้ความน่าจะเป็นแบบสองขั้น (Two stage sampling)
  2.1 จากหมู่บ้านในต�าบลสองพี่น้องทั้งหมด 17  
หมู ่บ้าน สุ ่มหมู ่บ้านประมาณ 50% ด้วยวิธีการสุ ่มอย่างง่าย  
จ�านวน 9 หมู่บ้าน (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก  
ได้บ้านสิ้ว บ้านแถว บ้านเขาน้อย บ้านสามผาน บ้านช�ามะปริง  
บ้านหนองป่าหมาก บ้านช�าปลาไหล บ้านวงัเวยีน และบ้านหนองหงษ์
  2.2 สุ่มผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านด้วยวิธีการสุ ่ม 
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การจับฉลาก  
โดยสุ่มผู้สูงอายจุากแต่ละหมูบ้่าน โดยใช้วธิกีารจดัสรรให้เป็นสัดส่วน 
กับขนาดประชากร (Allocation proportional to size) ได้ขนาด 
ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	 ประชากร	และตัวอย่าง
 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ผูส้งูอายใุนต�าบลสองพีน้่อง 
อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 17 หมู่บ้าน โดยมีประชากร 
ที่ใช้ในการศึกษา 1,299 คน (องค์การบริหารส่วนต�าบลสองพี่น้อง,  
2561)
 ตวัอย่าง การหาขนาดตวัอย่างจากข้อมลูซึง่ทราบจ�านวน 
ประชากรที่แน่นอน จึงค�านวณขนาดตัวอย่างจาก

   

 n =         NZ2pq

 โดยที่ n  คือ ขนาดตัวอย่าง
   N  คือ ขนาดประชากร 
   Z  คือ ค่ามาตรฐานทีต่รงกบัระดับนัยส�าคัญ 
     ที่ก�าหนด
   p  คือ สดัส่วนพฤตกิรรมการดูแลตนเองด้าน
การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง 65% ซึ่งได้จากการวิจัยพฤติกรรม
การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุเขตลาดกระบัง  
(สมพร ใจสมุทร, 2547)

e2(N - 1) + Z2pq

ตารางที่	1 ขนาดตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาจ�าแนกตามหมู่บ้านในต�าบลสองพี่น้อง
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 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยรวม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ โรคประจําตัว การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอ
ฮอลล รายไดเฉลี่ยตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และลักษณะครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุตอนตน และตอนปลาย 
 2. ภาวะสุขภาพ ไดแก ความสมบูรณทางกาย ความสมบูรณทางจิต ความสมบูรณทางปญญา และความ
สมบูรณทางสังคม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุตอนตน และตอนปลาย 
 3. แรงสนับสนุนทางสังคม ไดแก การสนับสนุนดานอารมณ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุน
ดานสิ่งของมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุตอนตน และตอนปลาย 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากร และตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือผูสงูอายุในตําบลสองพ่ีนอง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 17 หมูบาน 

โดยมีประชากรท่ีใชในการศึกษา 1,299 คน (องคการบริหารสวนตําบลสองพ่ีนอง, 2561) 
ตัวอยาง การหาขนาดตัวอยางจากขอมูลซึ่งทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงคํานวณขนาดตัวอยางจาก 

  
2

2 2
( 1)

NZ pq
n

e N Z pq
=

− +
 

โดยท่ี n   คือขนาดตัวอยาง 
N  คือขนาดประชากร  

  Z   คือคามาตรฐานท่ีตรงกับระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด 
  p   คือสัดสวนพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการรับประทานอาหารท่ีถูกตอง 65% ซึ่งไดจากการวิจัย
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเขตลาดกระบัง  (สมพร ใจสมุทร, 2547) 
  q  = 1 1 0.65 0.35p− = − =  
  e    คือความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยกําหนดใหความคลาดเคลื่อน (e) มีคาไมเกิน 0.05 ดวยระดับความเช่ือมั่น 95% และ 
0.025

z เทากับ 1.96 
เมื่อคํานวณขนาดตัวอยาง จะไดผูสูงอายุท่ีใชในการศึกษาจํานวน 276 คน  
 2. การสุมตัวอยาง 
 ผูสูงอายุท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดมาจากการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปนแบบสองข้ัน (Two stage 
sampling) 
 2.1 จากหมูบานในตําบลสองพ่ีนองท้ังหมด 17 หมูบาน สุมหมูบานประมาณ 50% ดวยวิธีการสุมอยางงาย 
จํานวน 9 หมูบาน (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก ไดบานสิ้ว บานแถว บานเขานอย บานสามผาน บานชํา
มะปริง บานหนองปาหมาก บานชําปลาไหล บานวังเวียน และบานหนองหงษ 
 2.2 สุมผูสูงอายุในแตละหมูบานดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชการจับฉลาก 
โดยสุมผูสูงอายุจากแตละหมูบาน โดยใชวิธีการจัดสรรใหเปนสัดสวนกับขนาดประชากร (Allocation proportional to 
size) ไดขนาดตัวอยาง ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ขนาดตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาจําแนกตามหมูบานในตาํบลสองพ่ีนอง 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

ประชากรผูสูงอายุ (N) ตัวอยางผูสูงอายุ (n) ตัวอยาง 
รวม 
(n) 

6070 ป  
(ผูสูงอายุ
ตอนตน) 

71 ปขึน้ไป 
(ผูสูงอายุตอน

ปลาย) 

6070 ป  
(ผูสูงอายุ
ตอนตน) 

71 ปขึน้ไป 
(ผูสูงอายุตอน

ปลาย) 
1 สิ้ว 78 72 30 28 58 
3 แถว 61 37 24 14 38 
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หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

ประชากรผูสูงอายุ (N) ตัวอยางผูสูงอายุ (n) ตัวอยาง 
รวม 
(n) 

6070 ป  
(ผูสูงอายุ
ตอนตน) 

71 ปขึน้ไป 
(ผูสูงอายุตอน

ปลาย) 

6070 ป  
(ผูสูงอายุ
ตอนตน) 

71 ปขึน้ไป 
(ผูสูงอายุตอน

ปลาย) 
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. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา และการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยผูเก็บขอมูลไดอธิบายช่ือเรื่อง 
วัตถุประสงค พรอมท้ังช้ีแจงคําถามในแตละสวน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ปจจัยรวม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ โรคประจําตัว การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอ
ฮอลล รายไดเฉลี่ยตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และลักษณะครอบครัว เปนแบบกําหนดใหตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 ภาวะสุขภาพ 4 ดาน ไดแก ความสมบูรณทางกาย ความสมบูรณทางจติ ความสมบูรณทางปญญา 
และความสมบูรณทางสังคม เปนแบบประเมินคาของลิเคิอรท 5 ระดับ (Likert's Scale)  

ตอนท่ี 3 แรงสนับสนุนทางสังคม 3 ดาน ไดแก การสนับสนุนดานอารมณ การสนับสนุนดานขอมลูขาวสาร และการ
สนับสนุนดานสิ่งของ โดยลักษณะคําถามแบบประเมินคาของลิเคิอรท 5 ระดับ (Likert's Scale)  

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุใน 8 ดาน โดยลักษณะคําถามเปนประมาณคาของลิเคิอรท 5 
ระดับ (Likert's Scale) 

การแปลความหมายภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ
อาศัยแนวคิดของบุญชม ศรสีะอาด (2543) ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย ระดับภาวะสุขภาพ/ แรงสนับสนนุทางสังคม/ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
 4.51 – 5.00         มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50          มาก 

2.51 – 3.50          ปานกลาง 
1.51 – 2.50          นอย 
1.00 – 1.50          นอยท่ีสุด 

3.2 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ผูวิจัยทําการตรวจสอบหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสัมภาษณใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบจํานวน 3 ทานเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ และความครอบคลุมของเน้ือหา จากน้ันนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (IOC) ซ่ึงผลการหาคาดัชนีพบวามีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป (สมนึก 
ภัททิยธนี, 2545) แสดงใหเห็นวามีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 การทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 

เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Tryout) กับกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน 
หาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยใชวิธีการคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
พบวาคาความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544; Nunnally, 
1994) ดังน้ันคําตอบของแตละขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังตารางท่ี 2 

	 3.	 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการศกึษา	และการทดสอบคณุภาพ
เครื่องมือ
  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
(Structured Interview) โดยผู ้เก็บข้อมูลได้อธิบายชื่อเรื่อง  
วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งชี้แจงค�าถามในแต่ละส่วน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

  ตอนท่ี 1 ปัจจัยร ่วม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ โรคประจ�าตัว การสูบบุหรี่ การดื่ม 
แอลกอฮอลล์ รายได้เฉล่ียต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ และ 
ลักษณะครอบครัว เป็นแบบก�าหนดให้ตอบ (Check List)
  ตอนที่ 2 ภาวะสขุภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ความสมบรูณ์ 
ทางกาย ความสมบูรณ์ทางจิต ความสมบูรณ์ทางปัญญา และ 
ความสมบูรณ์ทางสังคม เป็นแบบประเมินค่าของลิเคิอร์ท 5 ระดับ  
(Likert’s Scale) 

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม
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  ตอนท่ี 3 แรงสนับสนุนทางสังคม 3 ด้าน ได้แก่ 

การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และ

การสนับสนุนด้านสิ่งของ โดยลักษณะค�าถามแบบประเมินค่าของ

ลิเคิอร์ท 5 ระดับ (Likert’s Scale) 

  ตอนที่ 4 พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูส้งูอายใุน  

8 ด้าน โดยลักษณะค�าถามเป็นประมาณค่าของลิเคิอร์ท 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

  3.2 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ

  การตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

  ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

(Content Validity) โดยน�าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

จ�านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และ 

ความครอบคลมุของเนือ้หา จากนัน้น�ามาหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ (IOC) ซึ่งผลการหา 

ค่าดัชนีพบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (สมนึก ภัททิยธนี, 2545)  

แสดงให้เหน็ว่ามคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์ 

ที่ก�าหนดไว้

  การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

  เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผู้วิจัยน�าแบบ 

สัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มเป้าหมาย จ�านวน 50 คน 

หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้วิธีการค�านวณด้วยสูตร 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

พบว่า ค่าความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ์มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544; Nunnally, 1994)  

ดงันัน้ค�าตอบของแต่ละข้อค�าถามมคีวามสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์  

ดังตารางที่ 2

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา  

เพื่อพรรณนาคุณลักษณะท่ัวไปของตัวอย ่าง สถิติที่ ใช ้  คือ 

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

ใช้สถิติเชิงอนุมาน ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

(Multiple regression analysis) โดยวิธีขั้นตอน Stepwise  

โดยผ่านการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้

ตารางที่	2	ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์เมื่อค�านวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)

8 
 

ตารางท่ี 2  คาความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณเมื่อคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) 

 แบบสัมภาษณ สัมประสิทธิส์หสมัพันธของครอนบาค 
ภาวะสุขภาพ  
 ความสมบูรณทางกาย  (

1
X ) 0.80 

 ความสมบูรณทางจิต  (
2

X ) 0.80 
 ความสมบูรณทางปญญา  (

3
X ) 0.83 

 ความสมบูรณทางสังคม  (
4

X ) 0.78 
แรงสนับสนนุทางสังคม  
 การสนับสนุนทางอารมณ  (

5
X ) 0.77 

 การสนับสนุนดานขอมลูขาวสาร  (
6

X ) 0.78 
 การสนับสนุนดานสิ่งของ  (

7
X ) 0.79 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  (Y ) 0.90 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือพรรณนาคุณลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง สถิติท่ีใชคือ 
การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงสถิติท่ีใชคือ การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยวิธีข้ันตอน Stepwise โดยผานการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตน ดังน้ี 
 1. คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเทากับ 0 ในสมการถดถอยเชิงเสนน้ันใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด ทําใหผลบวก
กําลังสองของความคลาดเคลื่อนแตละตัวมีคานอยท่ีสุด เง่ือนไขขอน้ีเปนจริงเสมอ 
 2. คาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ จากผลการศึกษาพบวา คาความคลาดเคลื่อนเบซาย ผูวิจัยจึงทําการ
แปลงขอมูล Y เปน Y3 ไดคา Skewness = 0.120 คาสถิติ  (KomogorovSmirnov) = 0.046 df=276  และ Sig. 
=0.200 ทําใหคาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ 

3. คาคลาดเคลื่อนเปนอิสระกัน Durbinwatson มีคาเทากับ 2.142 ซ่ึงคาเขาใกล 2 แสดงวาความ
คลาดเคลื่อนแตละคาเปนอิสระกัน (กัลยา วานิชยบัญา และฐิตา วานิชยบัญชา, 2561) 
 4. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงท่ี  
ผลการวิจัย 
 คุณลักษณะของตัวอยาง  

ผูสูงอายุท่ีเปนตัวอยางในการศึกษาครัง้น้ีอาศัยอยูบานสิ้ว (ม.1) และบานชําปลาไหล (ม.12) คิดเปนรอยละ 21.00 และ 
17.00 ตามลําดับ โดยเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.00 เปนผูสูงอายุตอนตน (มีอายุระหวาง 60 – 70 ป) คิดเปนรอยละ 58.30 
และเปนผูสูงอายุตอนปลาย (มีอายุระหวาง 71 ปข้ึนไป) คิดเปนรอยละ 41.70 โดยเปนผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปน
รอยละ 87.70 รองลงมามกีารศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. และไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 8.30 และ 2.20 ตามลําดบั ดานอาชีพ 
สวนใหญประประกอบอาชีพเกษตรกร และยังคงทํางาน คิดเปนรอยละ 55.40 รองลงมาคือวางงาน/ ไมไดทํางาน คิดเปนรอยละ 
15.60 ดานสถานภาพ พบวาสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมาคือเปนหมาย คิดเปนรอยละ 25.00 และมีโรค
ประจําตัวถึงรอยละ 68.10 สวนโรคท่ีเปน พบวาเปนโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.01 รองลงมาคือเปน
โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเสนเลอืดสูง คิดเปนรอยละ 20.29 และ 15.58 ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 33.70 รองลงมาคือมีรายไดระหวาง 5,000 – 10,000 บาท และรายได 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 
29.00 และ 15.90 ตามลําดับ ดานแหลงท่ีมาของรายได พบวาผูสูงอายุทุกคนไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ รองลงมาคือ ไดรายไดจาก
อาชีพท่ีทํา และรายไดจากบุตร/หลาน คิดเปนรอยละ 100 รอยละ 56.52 และ 42.75 ตามลําดับ ดานลักษณะครอบครัว สวน
ใหญเปนครอบครัวขยาย คิดเปนรอยละ 41.70 รองลงมาคือเปนครอบครัวเดี่ยว คิดเปนรอยละ 37.30 โดยผูท่ีดูแลผูสูงอายุสวน
ใหญเปนบุตร/หลาน คิดเปนรอยละ 73.91 รองลงมาคือคูสมรส คิดเปนรอยละ 30.07  

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้ 

 1. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0 ในสมการ 

ถดถอยเชิงเส้นนั้นใช้วิธีก�าลังสองน้อยที่สุด ท�าให้ผลบวกก�าลังสอง 

ของความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวมีค่าน้อยที่สุด เง่ือนไขข้อน้ีเป็น 

จริงเสมอ

 2. ค่าคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบปกติ จากผล 

การศึกษาพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเบ้ซ้าย ผู ้วิจัยจึงท�าการ 

แปลงข้อมูล Y เป็น Y
3
 ได้ค่า Skewness = -0.120 ค่าสถิต ิ 

(Komogorov-Smirnov) = 0.046 df=276 และ Sig. = 0.200  

ท�าให้ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

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

 3. ค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน Durbin-watson 

มค่ีาเท่ากับ 2.142 ซ่ึงค่าเข้าใกล้ 2 แสดงว่า ความคลาดเคลือ่นแต่ละ

ค่าเป็นอสิระกนั (กลัยา วานชิย์บญัา และฐติา วานชิย์บญัชา, 2561)

 4. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่ 

ผลการวิจัย
	 คุณลักษณะของตัวอย่าง	

 ผูส้งูอายทุีเ่ป็นตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีอ้าศยัอยูบ้่านสิว้ 

(ม.1) และบ้านช�าปลาไหล (ม.12) คดิเป็นร้อยละ 21.00 และ 17.00  

ตามล�าดับ โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.00 เป็นผู้สูงอาย ุ

ตอนต้น (มีอายุระหว่าง 60 - 70 ปี) คิดเป็นร้อยละ 58.30 และ 

เป็นผู้สูงอายุตอนปลาย (มีอายุระหว่าง 71 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 

41.70 โดยเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  

87.70 รองลงมามกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษา/ปวช. และไม่ได้เรยีน 

คิดเป็นร้อยละ 8.30 และ 2.20 ตามล�าดับ ด้านอาชีพ ส่วนใหญ ่

ประกอบอาชีพเกษตรกร และยังคงท�างาน คิดเป็นร้อยละ 55.40  

รองลงมาคอื ว่างงาน/ไม่ได้ท�างาน คดิเป็นร้อยละ 15.60 ด้านสถานภาพ  

พบว่า สถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 56.20 รองลงมา คอื เป็นหม้าย 

คดิเป็นร้อยละ 25.00 และมีโรคประจ�าตวัถงึร้อยละ 68.10 ส่วนโรค 

ทีเ่ป็นพบว่า เป็นโรคความดนัโลหติสงูมากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 46.01  

รองลงมาคอื เป็นโรคเบาหวาน และโรคไขมนัในเส้นเลอืดสูง คิดเป็น 

ร้อยละ 20.29 และ 15.58 ตามล�าดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า  

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�าดับ ด้านแหล่งท่ีมาของรายได้  

พบว่า ผูส้งูอายทุุกคนได้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุรองลงมาคือ ได้รายได้ 

จากอาชีพที่ท�า และรายได้จากบุตร/หลาน คิดเป็นร้อยละ 100  

ร้อยละ 56.52 และ 42.75 ตามล�าดับ ด้านลักษณะครอบครัว  

ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย คิดเป็นร้อยละ 41.70 รองลงมาคือ 

เป็นครอบครัวเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 37.30 โดยผู้ท่ีดูแลผู้สูงอาย ุ

ส่วนใหญ่เป็นบตุร/หลาน คิดเป็นร้อยละ 73.91 รองลงมาคอื คูส่มรส  

คิดเป็นร้อยละ 30.07 

 ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ 

งานวิจัย ดังนี้

 1. การศึกษาภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม  

และพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพของผู้สูงอายตุอนต้น และตอนปลาย

 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย 

ในภาพรวม พบว่า ทัง้ผูส้งูอายตุอนต้นและตอนปลายมภีาวะสขุภาพ 

ในระดับดีมาก (X = 4.47, S.D. = 0.457, X = 4.49, S.D. = 0.375)  

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีภาวะสุขภาพในระดับดีมากทั้งหมด  

ด้านที่มีภาวะสุขภาพเฉล่ียมากที่สุดของผู้สูงอายุตอนต้นและ 

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)  

ด้านที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมโดยเฉลี่ยมากที่สุดของผู ้สูงอาย ุ

ตอนต้นและตอนปลาย คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์ (X = 4.47,  

S.D. = 0.550, X = 4.49, S.D. = 0.586) นอกจากนี้ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย พบว่า ทั้งผู้สูงอายุตอนต้นและ 

ตอนปลายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี (X = 3.89,  

S.D. = 0.396, X = 3.87, S.D. = 0.395) เมื่อพิจารณารายข้อ  

พบว่า มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับดีทั้งหมด  

ส�าหรับผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายด้านที่มีพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนาการรู้จักตนเอง  

(X = 4.31, S.D. = 0.674, X = 4.38, S.D. = 0.618) และด้าน 

การเผชญิปัญหา (X = 4.05, S.D. = 0.598, X = 4.02, S.D. = 0.585) 

ตามล�าดับ

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม
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ตารางที่	3	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

 ของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย

ด้าน
ผู้สูงอายุตอนต้น ผู้สูงอายุตอนปลาย

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ

ภาวะสุขภาพ

 ความสมบูรณ์ทางกาย 4.51 0.406 ดีมาก 4.52 0.449 ดีมาก

 ความสมบูรณ์ทางจิต 4.42 0.479 ดีมาก 4.42 0.459 ดีมาก

 ความสมบูรณ์ทางปัญญา 4.41 1.041 ดีมาก 4.39 0.621 ดีมาก

 ความสมบูรณ์ทางสังคม 4.54 0.493 ดีมาก 4.64 0.441 ดีมาก

เฉลี่ยรวม 4.47 0.457 ดีมาก 4.49 0.375 ดีมาก

แรงสนับสนุนทางสังคม

 การสนับสนุนด้านอารมณ์ 4.47 0.550 ดีมาก 4.49 0.586 ดีมาก

 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 4.00 0.740 ดี 3.98 0.787 ดี

 การสนับสนุนด้านสิ่งของ 3.93 0.721 ดี 4.08 0.726 ดี

เฉลี่ยรวม 4.13 0.570 ดี 4.18 0.577 ดี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

 การบริโภคอาหาร 3.81 0.413 ดี 3.84 0.475 ดี

 การออกก�าลังกายและการส่งเสริมสุขภาพ 3.70 0.473 ดี 3.65 0.540 ดี

 การพักผ่อน 3.59 0.683 ดี 3.68 0.674 ดี

 การพัฒนาการรู้จักตนเอง 4.31 0.674 ดี 4.38 0.618 ดี

 การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 4.04 0.457 ดี 4.00 0.530 ดี

 การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.77 0.715 ดี 3.57 0.693 ดี

 การเผชิญปัญหา 4.05 0.598 ดี 4.02 0.585 ดี

 การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 3.81 0.892 ดี 3.81 0.890 ดี

เฉลี่ยรวม 3.89 0.396 ดี 3.87 0.395 ดี

 2. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตนเองของผู ้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย ในต�าบล 

สองพี่น้อง อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  2.1 ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตนเองของผูส้งูอายตุอนต้น ในต�าบลสองพีน้่อง อ�าเภอท่าใหม่  

จังหวัดจันทบุรี

  จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

(Stepwise) พบว่า ปัจจัยด้านความสมบูรณ์ทางจิต (X2),  

ความสมบูรณ์ทางกาย (X1), การสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7)  

แหล่งที่มาของรายได้มาจากบุตร/ หลาน (Fro1) ความสมบูรณ์ 

ทางสังคม (X4) และการดื่มแอลกอฮอล์ (Al) ร่วมกันอธิบาย 

ความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอาย ุ

ตอนต้นได้ร้อยละ 50.4 (Adjusted R square) อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม
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  2.2 ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย ในต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอ 

ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise)  

พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7), ความสมบูรณ ์

ตารางที่	4	การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น

ตัวแปร B SE Beta t

ความสมบูรณ์ทางจิต (X2) 7.106 2.918 0.196 2.435*

ความสมบูรณ์ทางกาย (X1) 11.978 2.844 0.279 4.211*

การสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7) 6.906 1.617 0.286 4.270*

แหล่งที่มาของรายได้มาจากบุตร/ หลาน (Fro1)

      (มีรายได้จากเงินบ�านาญ และอาชีพที่ท�าเป็นกลุ่มอ้างอิง)

-5.428 2.203 -0.143 -2.464*

ความสมบูรณ์ทางสังคม (X4) 5.462 2.598 0.155 2.102*

การดื่มแอลกอฮอล์ (Al) -5.606 2.598 0.155 -2.046*

ค่าคงที่ -73.652 12.143 -6.065*

 R
2
 = 0.523, Adjusted R Square = 0.504, F=28.144, Sig.=0.000

ตัวแปร B SE Beta t

การสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7) 4.829 2.278 0.201 2.120*

ความสมบูรณ์ทางปัญญา (X3) 6.413 2.200 0.229 2.915*

ความสมบูรณ์ทางจิต (X2) 9.716 3.257 0.256 2.983*

การสนับสนุนด้านอารมณ์ (X1) 6.013 2.678 0.202 2.246*

ค่าคงที่ -57.068 13.519 -4.221*

 R
2
 = 0.455, Adjusted R Square = 0.435, F=22.918, Sig.=0.000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ทางปัญญา (X3), ความสมบูรณ์ทางจิต (X2) และการสนับสนุน 

ด้านอารมณ์ (X1) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลายได้ร้อยละ 43.5  

(Adjusted R square) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังตารางที่ 5

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ดังนี้

 1. ศึกษาภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และ 

พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผู้สูงอายตุอนต้น และตอนปลาย 

ในต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 ปัจจยัด้านภาวะสขุภาพของผูส้งูอายตุอนต้นและตอนปลาย 

ในภาพรวม พบว่า ทัง้ผูส้งูอายตุอนต้นและตอนปลายมภีาวะสขุภาพ

ตารางที่	5 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย

ในระดบัดมีาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะตวัอย่างทีศ่กึษาส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ 

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น เดินได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช ้

ไม้เท้าถึงร้อยละ 90.90 และมีโรคประจ�าตัวร้อยละ 68.10 ได้แก่  

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเส้นเลือดสูง  

ซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีผลต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันมากนัก เพียงอาศัย 

การควบคุมอาหารเท่านั้น จึงท�าให้ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพในระดับ 

ดีมาก ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุตอนต้น และ 

ตอนปลาย พบว่า ทัง้ผูส้งูอายตุอนต้นและตอนปลายมแีรงสนบัสนนุ 

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม
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ทางสังคมในระดับดี เนื่องมาจากผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ ่

เป็นครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยายถึงร้อยละ 37.30 และ 

41.70 นอกจากน้ีผู ้ที่ดูแลผู ้สูงอายุส ่วนใหญ่เป็นบุตร/หลาน  

ถึงร้อยละ 73.91 รองลงมาคือ คู่สมรส ถึงร้อยละ 30.07 จึงท�าให้ม ี

การสนับสนุนทางสังคมที่ค่อนข้างดี และปัจจัยด้านพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย พบว่า 

ทั้งผู ้สูงอายุตอนต้นและตอนปลายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการศึกษาใน 

ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี ถึงร้อยละ 97.80 มีเพียงร้อยละ  

2.20 ที่ไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา 

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ช่วยส่งเสริมให้มี 

ความสามารถค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ จึงท�าให้ 

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี

 2. ศกึษาปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพ 

ตนเองของผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย ในต�าบลสองพี่น้อง 

อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

ของผู้สูงอายุตอนต้น

 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลทางบวกต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ

ตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านความสมบูรณ์ทางจิต 

(X2), ความสมบูรณ์ทางกาย (X1), การสนับสนุนด้านสิ่งของ (X7)  

และความสมบูรณ์ทางสังคม (X4) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางลบต่อ 

พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูส้งูอายตุอนต้น ได้แก่ รายได้ 

มาจากบุตร/ หลาน (Fro1) และการดื่มแอลกอฮอล์ (Al) สามารถ 

อธิบายได้ว่า 

 ความสมบูรณ์ทางจิต (X2) มีอิทธิพลทางบวกต่อ 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น สอดคล้อง 

กับแนวคิดของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

(พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) และแนวคิดของ 

ประเวศ วะสี ที่ระบุว่า หากผู้สูงอายุมีจิตใจที่แจ่มใส การรู้สึกว่าเป็น 

คนส�าคัญ ไม่เป็นภาระ ก็ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ที่ดีขึ้นเช่นกัน (ประเวศ วะสี, 2543)

 ความสมบูรณ์ทางกาย (X1) มีอิทธิพลทางบวกต่อ 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น โดยความ 

สมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเอง  

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ด้วยตนเอง การออกก�าลังกาย การมี 

ปัจจัย 4 ปลอดจากโรค และสารพิษ ซึ่งผู้สูงอายุตอนต้นสภาวะทาง 

กายภาพ และสรีรวิทยาเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่มาก ท�าให้สามารถ 

ช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ  

วะสี คือ ถ้าผู้สูงอายุมีความสมบูรณ์ทางกายสามารถด�าเนินชีวิต 

ประจ�าวันได้ด้วยตนเอง จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ที่ดีขึ้น (ประเวศ วะสี, 2543)

 การสนับสนุนด้านส่ิงของ (X7) มีอิทธิพลทางบวกต่อ 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนต้น สอดคล้อง 

กับแนวคิดของ Tiden (1985) เนื่องจากผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตนเอง 

เป็นที่รัก รู้สึกมีคุณค่า เม่ือได้รับความช่วยเหลือด้านส่ิงของ หรือ 

บริการ ท�าให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น

 แหล่งที่มาของรายได้มาจากบุตร/หลาน (Fro1) มี 

อิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

ตอนต้น โดยผู้สูงอายุที่ได้รับรายได้จากบุตร/หลานมากขึ้น จะม ี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีรายได้จาก 

เงนิบ�านาญ และอาชพีทีท่�า ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการรบัเงนิจากบตุร/ 

หลานท�าให้ขาดความม่ันคงทางการเงิน หรือท�าให้มีความกังวล 

เร่ืองการเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของศรินยา สุริยะฉาย (2552)  

ที่ระบุว่าเม่ือผู้สูงอายุต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้น�าของครอบครัว 

ในการหารายได้ มาเป็นสมาชิกที่คนในครอบครัวต้องดูแล ท�าให ้

ผู้สูงอายุวิตกกังวล กลัวถูกทอดทิ้ง

 ความสมบูรณ์ทางสังคม (X4) มีอิทธิพลทางบวกต่อ 

พฤตกิรรมการดแูลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายตุอนต้น ทัง้นีอ้าจเป็น 

เพราะผู้สูงอายุตอนต้นเป็นวัยที่เริ่มเกษียณจากการท�างาน บทบาท 

ในสงัคมย่อมเปลีย่นไป จงึต้องปรบัตัวให้สามารถยอมรบับทบาทใหม่ 

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่าการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน  

มีความสัมพันธ์ทางบวกและร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ (สุขเกษม ร่วมสุข, 2553)

 การดื่มแอลกอฮอล์ (Al) มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรม

การดแูลสุขภาพตนเองของผูสู้งอายตุอนต้น  สอดคล้องกบังานวจิยัที่ 

พบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่ท�านายพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ชัญญานุช ไพรวงษ ์

และคณะ, 2560) และการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (บรรลุ ศิริพานิช, 2544)

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

ของผู้สูงอายุตอนปลาย

 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลทางบวกต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ 

ตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย ได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

ด้านสิ่งของ (X7), ความสมบูรณ์ทางปัญญา (X3), ความสมบูรณ์ 

ทางจติ (X2) และการสนบัสนุนด้านอารมณ์ (X1) สามารถอธบิายได้ว่า

 การสนับสนุนด้านส่ิงของ (X7) มีอิทธิพลทางบวกต่อ 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย อาจเป็น 

เพราะผู้สูงอายตุอนปลายเริม่เดนิทางไปยงัทีต่่าง ๆ  ไม่สะดวก ดงันัน้ 

การสนับสนุนด้านสิ่งของ เวลา หรือช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จะเอื้อให ้

ผู ้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองท่ีดี สอดคล้องกับ 

แนวคิดของ Tiden (1985) 

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม
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 ความสมบูรณ์ทางปัญญา (X3) มีอิทธิพลทางบวกต่อ 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย เนื่องจาก 

ผู้สูงอายุตอนปลายเป็นวัยที่ผ่านการเรียนรู้มามากมาย และเกษียณ

อายจุากการท�างานมาระยะหนึง่แล้วจงึสามารถปรบัตวั และยอมรบั

บทบาทของตนเองมากขึ้น ดังน้ันความสมบูรณ์ทางปัญญา จึงม ี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูส้งูอายตุอนปลาย 

 ความสมบรูณ์ทางจติ (X2) มอีทิธพิลทางบวกต่อพฤตกิรรม 

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตอนปลาย ซ่ึงความสมบูรณ์ 

ทางจติ หมายถงึ มสีต ิสามารถเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ  สามารถควบคุม 

อารมณ์ได้ มีจิตใจที่แจ่มใส การรู้สึกว่าเป็นคนส�าคัญ ไม่เป็นภาระ  

เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีลักษณะครอบครัว 

เป็นครอบครัวเด่ียวและครอบครัวขยาย และมีลูก/หลานดูแลถึง 

ร้อยละ 73.91 รองลงมาคือ คู่สมรสดูแล ร้อยละ 30.07 ดังนั้น 

ผู้สูงอายุจึงรู้สึกว่าตนเองเป็นคนส�าคัญ จึงมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให ้

ความสมบรูณ์ทางจติมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง 

ของผู้สูงอายุตอนปลาย สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชบัญญัติ 

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแนวคิดของประเวศ วะสี ที่ระบุว่า 

หากผู้สูงอายุมีจิตใจที่แจ่มใส การรู้สึกว่าเป็นคนส�าคัญ ไม่เป็นภาระ  

ก็ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นเช่นกัน

 การสนับสนุนด้านอารมณ์ (X1) มีอิทธิพลทางบวก 

ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู ้สูงอายุตอนปลาย 

การสนบัสนนุด้านอารมณ์ หมายถึงความรกัใคร่ ความใกล้ชดิ การให้ 

ความมั่นใจ การเอาใจใส่ การยอมรับ ซ่ึงจะน�าไปสู่ความรู้สึกว่า 

ตนเป็นที่รักและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า 

ผู้สูงอายุเป็นผู้มีรายได้ ร้อยละ 93.50 ท�าให้รู้สึกถึงความม่ันคง 

ทางเศรษฐกจิ นอกจากน้ียงัได้รบัการเอาใจใส่จากบคุคลในครอบครวั 

เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยายถึง 

ร้อยละ 79 ดังนั้นการสนับสนุนด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

การดแูลสขุภาพตนเองของผูสู้งอายตุอนปลาย สอดคล้องกบังานวิจัย 

ของวิลาวัลย์ รัตนา (2552) ท่ีพบว่า การสนับสนุนด้านอารมณ์  

และสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ     

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรท�าการวจิยักบัผูส้งูอายใุนพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  เพือ่ศกึษา 

ว่าผู้สูงอายุในแต่ละพื้นท่ี หรือแต่ละบริบทมีพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพ 

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่

 2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

การดูและสุขภาพของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายแตกต่างกัน  

ดังนั้นการแก้ป ัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู ้สุงอายุ  

ควรแยกเป็นแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุด

 3. ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิง

ปรมิาณ เพือ่เป็นการศกึษาเชงิลกึ และทราบถงึความต้องการทีแ่ท้จรงิ 

ของผู้สูงอายุ
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ส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
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บทคัดย่อ
 การศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการค้าปลีกท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการค้าปลีกและความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพลส 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส  

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการของ 

ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงหาค่าจากตารางส�าเร็จรูปของ Taro Yamane  

(Yamane, 1967) ในการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  

407 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)   

และการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการค้าปลีกที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีลูกค้าของร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้ามีความสัมพันธ์ระดับต�่าในทิศทางเดียวกัน ด้านส่วนประสม 

การสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ระดับต�่าในทิศทางเดียวกัน ด้านนโยบายการตั้งราคามีความสัมพันธ์ระดับต�่าทิศทางเดียวกัน และ 

การบริการลูกค้ามีความสัมพันธ์ระดับต�่าในทิศทางเดียวกัน

 ส�าหรับส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ.เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย ความหลากหลายของประเภทสนิค้า ส่วนประสมการสือ่สารการตลาด นโยบายการตัง้ราคา และการบรกิารลกูค้า ตามล�าดบั

ค�าส�าคัญ	: ส่วนประสมการค้าปลีก, ความจงรักภักดี, ลูกค้า

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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Abstract
 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.

Keywords	: Retail Mix,  Loyalty, Customer

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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บทน�า
 การค้าปลีกของประเทศไทยเราได้มีการพัฒนามาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันตามรูปแบบของการขยายตัว 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงการเปล่ียนแปลงของ 

พฤติกรรมผู้บริโภค จากร้านหาบเร่หรือแผงลอยก็ปรับเปลี่ยนมาสู่ 

ตึกอาคารพาณิชย์ ที่เรามักเรียกกันว่า ร้านโชห่วย หรือแบบดั้งเดิม  

(Traditional Trade) ซ่ึงมีลักษณะการด�าเนินงานแบบครอบครัว  

ส่วนใหญ่มักจะมีการจัดวางสินค้าเพื่อให้เต็มพื้นท่ี ซ่ึงยากต่อการ 

เลือกซือ้ อกีทัง้สนิค้าทีจ่ดัจ�าหน่ายภายในร้านก็ยงัคงเป็นแบบเดมิ ๆ  

ท่ีลูกค้าเคยซื้อและใช้บริการมาอย่างต่อเน่ือง ไม่มีการน�าเอา 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าและให้ 

บรกิารแก่ลกูค้า จงึท�าให้ไม่มมีาตรฐานและเกดิความล่าช้าในการให้ 

บรกิารส�าหรบัลกูค้าแต่ละคน ปัจจบุนัธรุกจิค้าปลกีของประเทศไทย 

เราได้เข้าสู่รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 

มีสินค้าให้เลือกมากมายหลายชนิด มีการจัดวางสินค้าเป็นประเภท 

หมวดหมู่ชัดเจน มีการประดับตกแต่งด้วยแสง สี เสียง เพื่อดึงดูด 

สายตาแก่ผูผ่้านไปมาและกระตุน้ให้เกดิการตดัสนิใจซือ้ทีร่วดเรว็ขึน้ 

อกีทัง้มกีารน�าเอาระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามาช่วยในการบรหิาร 

จัดการภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมาก 

ยิ่งขึ้น สังเกตได้จากธุรกิจค้าปลีกประเภทสะดวกซื้อรายหลัก ๆ  

เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น ท่ีรวมเอาทุกอย่างไว้ในร้านแบบ One Stop  

Service ตั้งแต่อาหาร เครื่องส�าอาง ของใช้ส่วนบุคคล การจัดส่ง 

พสัดไุปรษณย์ี (Positioning Magazine, 2562 : 8) ซึง่สามารถตอบ 

สนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้อย่างรวดเรว็และมปีระสิทธภิาพ 

ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและ

ความส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของคนเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้

ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตดี โดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตและ 

ร้านสะดวกซื้อ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563: 24) ที่มีการคาดการณ ์

ไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 2.7-3.0 เม่ือเทียบ 

กับปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดส�าหรับ 

ร้านค้าปลีกจึงยังเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็น พร้อมกับการรักษาคุณภาพ 

การให้บริการที่ดีสม�่าเสมอจะท�าให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น 

ไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต  

ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขายสินค้าลดราคา ร้านขายปลีกสินค้า 

เฉพาะกลุ่ม และร้านค้าปลีกแบบคลังสินค้า สามารถอยู่รอดและ 

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (พูนสุข นิลกิจศรานนท์, 2560: 5) 

 ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส เป็นธุรกิจค้าปลีกประเภทร้าน 

สะดวกซื้อที่มีการบริหารจัดการด้วยรูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม ่

ที่มีการจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคในราคาที่ประหยัด  

และเป็นร้านค้าปลีกประเภทสะดวกซื้อที่มีสัญชาติไทยแต่เพียง 

ผู้เดียว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548 ภายใต้การบริหาร 

งานของ บริษัท พี.เอส.ดี รักษ์ไทย จ�ากัด ปัจจุบัน ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส 

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีด้านยอดขายและก�าไร และมีการ 

เจริญเติบโตมาอย่างรวดเร็วจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี  

ปัจจุบัน ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส มีสาขากว่า 300 สาขา หรือมีส่วนแบ่ง 

ประมาณ 2% ในตลาดร้านสะดวกซือ้ในประเทศไทย และให้บรกิาร 

อยูใ่น 22 จงัหวดัของประเทศไทย (พาโชค ล้ิมเรอืงอนนัต์, 2560: 27) 

จากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส มีการเติบโต 

อย่างรวดเรว็และประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก อกีทัง้ยงัสามารถ 

ที่จะแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกันที่มีการด�าเนินงาน 

จากนายทุนระหว่างประเทศ เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส 

เอ็กซ์เพรส สยามแฟมิล่ีมาร์ท เป็นอย่างดี แม้ว่าจะอยู่ในช่วง 

สถานการณ์การแข่งขนัทีรุ่นแรงและก�าลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง 

กต็าม โดยในปี 2563 นี ้บรษิทัตัง้เป้าว่าจะขยายสาขาให้ถงึ 665 แห่ง  

และสร้างรายได้ 20,000 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส 

จึงต้องท�าการวางแผนและใช้กลยุทธ์การค้าปลีกต่าง ๆ เพื่อสร้าง 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจ รวมถึง 

สร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้า จึงจะท�าให้ธุรกิจสามารถ 

อยู่รอดและประสบความส�าเร็จได้ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของส่วน 

ประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. 

เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากลูกค้าผู้ที่เคยซื้อ 

สินค้าและเข้าใช้บริการ ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส เพื่อให้ทราบถึงส่วน 

ประสมการค้าปลีกที่ส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความจงรักภักดี  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาส่วนประสมการค้าปลีกและ 

วางแผนในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ผู้บริโภภค อันจะท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างยั่งยืน 

และความจงรักภักดีของลูกค้า รวมถึงก่อให้เกิดผลก�าไรแก่ธุรกิจ 

ในระยะยาว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างส ่วนประสม 

การค้าปลีกและความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีก 

ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต 

กรุงเทพมหานคร

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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การทบทวนวรรณกรรม
 งานวจิยันีใ้ช้แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการค้าปลกี 

และความจงรักภักดี เป็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัย ส่วนประสม 

การค้าปลกี เป็นรปูแบบของกจิกรรมทีผู้่ค้าปลกีน�ามาใช้ในการวางแผน 

เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้ง 

ยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความพึงพอใจและการสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย (1) ท�าเลที่ตั้ง 

(Location) ซึ่งเป็นแหล่งที่สามารถประกอบกิจกรรมทางด้าน 

ธุรกิจได้ (2) ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise  

Assortment) คือ ประเภทของสินค้าที่มีไว้จ�าหน่ายในร้านค้า 

มีความหลากหลายในประเภทสินค้า ขนาด ราคา และคุณภาพ 

เพ่ือให้ลูกค้ามีทางเลือกและสามารถเลือกซื้อตามความต้องการ  

(3) การออกแบบร้านและการจัดแสดงสินค้า (Store Design and  

Display) เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ก่อนสิ่งอื่น ๆ ได้แก ่

รูปแบบของร้านค้า การจัดตกแต่งประดับแสง สี เสียง เพื่อกระตุ้น 

ให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น  

(4) ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix)   

เป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาดและเป็น 

ส่วนหนึ่งในการเตือนความทรงจ�าเก่ียวกับสินค้าท่ีร้านค้าปลีกได ้

มีการเสนอขายโดยมุ่งหวังให้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่ดี ความเชื่อ  

พฤติกรรมของผู้ซื้อ (5) นโยบายราคา (Pricing Policy) เป็น

กรอบแนวคิดการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคล	

1. เพศ   

2. อายุ   

3. อาชีพ    

4. ระดับการศึกษา  

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความจงรักภักดีของลูกค้า	ร้าน	ซี.เจ.	

เอ็กซ์เพรส	ในเขตกรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	4		ด้าน	ได้แก่	

1. ด้านการบอกต่อ

2. ด้านความตั้งใจซื้อ

3. ด้านความอ่อนไหวต่อราคา

4. ด้านการร้องเรียน

ส่วนประสมการค้าปลีก

1. ท�าเลที่ตั้ง

2. ความหลากหลายของประเภทสินค้า

3. นโยบายราคา

4. การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า

5. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด

6. การบริการลูกค้า

จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายเพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า 

และบริการซ่ึงก�าหนดขึ้นโดยร้านค้า และ (6) การบริการลูกค้า  

(Customer Service) คือ การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 

เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่อ 

ไปอันจะน�าไปสู่ความจงรักภักดีในระยะยาว (ภาณุ ลิมมานนท์, 

2550: 45) ส่วนความจงรักภักดี คือ ส่ิงที่แสดงถึงความยึดมั่นท่ี 

ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ซึ่งการวัดความจงรักภักดีจะต้องค�านึงถึง 

พฤติกรรม ทัศนคติ และกระบวนการคิดของผู้รับบริการ ซึ่งพัฒนา 

โดย Zeithaml; et al. Cited in bloomer; et al. 1996: 

31-46) ประกอบด้วย 4 มิติ คือ (1) พฤติกรรมการบอกต่อ 

(Word of mouth communications) คือ การพูดถึงสิ่งที่ด ี

เกี่ยวกับร้านค้าและการบริการ แนะน�าและกระตุ้นให้คนอ่ืนสนใจ

และเข้ามาท�าการซือ้สนิค้าหรอืใช้บรกิารจากร้านค้านัน้ (2) ความตัง้ใจ 

ที่จะซื้อ (Purchase intention) เป็นการเลือกที่จะซื้อสินค้าและ 

บริการจากร้านค้านั้นๆ เป็นตัวเลือกแรก (3) ความอ่อนไหวต่อ 

ปัจจัยราคา (Price sensitivity) คือ การที่ผู้ซื้อไม่มีปัญหาในการที ่

ร้านค้าขึ้นราคาและผู้ซื้อยอมจ่ายมากกว่าที่อื่นหากการบริการนั้น

สามารถตอบสนองความพงึพอใจได้ และ (4) พฤตกิรรมการร้องเรยีน 

(Complaining behavior) คือ การร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาอาจ 

จะร้องเรียนกับร้านค้า บอกต่อคนอื่น ส่งเรื่องไปยังสื่อหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวัดถึงการตอบสนองต่อปัญหาของลูกค้า 

หรือผู้บริโภค 

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการค้าปลีกท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 1. การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร 

ที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เคยซ้ือสินค้าและเข้าใช้บริการร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ซึ่งไม่ทราบ 

จ�านวนประชากรที่แน่นอน จึงก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการ 

ค�านวณหาขนาดตัวอย่าง (นราศรี ไววานิชกุล และชูศักดิ์ อรุณศรี, 

2545 : 104) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความผิดพลาด 

สงูสดุทีย่อมให้เกดิขึน้ 5% จากการค�านวณ ผูว้จิยัจะได้กลุ่มตวัอย่าง  

385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันการผิดพลาดของแบบสอบถาม 

จึงท�าการเก็บตัวอย่างเพิ่มจ�านวนอีก 22 ตัวอย่าง รวมเป็นขนาด 

ตัวอย่างเท่ากับ 407 ตัวอย่าง ในการเลือกกลุ ่มตัวอย่างและ 

การสุม่ตวัอย่างเพือ่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้วธิกีารเลอืกตวัอย่าง 

โดยใช้เกณฑ์ในการสุ่มตัวอย่างตามล�าดับ ดังน้ี 1) สุ่มตัวอย่าง 

แบบโควตา (Quota sampling) โดยก�าหนดให้แต่ละสาขาของ 

ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 37 สาขา 

มีจ�านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเท่ากัน คือ 11 คน 2) การสุ่ม 

ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเก็บ 

ข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการตามสาขาของร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส  

ตามจ�านวนที่ระบุ คือ 407 คน

 2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  

(Questionnaire) ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้ 1) ศึกษา 

ค้นคว้าจากต�ารา เอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบแนวคิดของ 

แบบสอบถาม 2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและ 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ก�าหนดขอบเขตและเนือ้หาของแบบสอบถาม 

ให้เกิดความชดัเจนตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยั 3) ร่างแบบสอบถาม 

เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมการค้าปลีก 

ของผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ส่วนที่ 3 แบบถาม 

เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความจงรักภักดีของลูกค้า 

ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส 4) เพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และ 

เที่ยงตรง (Validity) ได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 

ตรวจสอบเนื้อหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบ 

และน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนเหมาะสม 

ตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัครัง้นี ้แล้วน�าค่าทีไ่ด้มาวเิคราะห์ดชันี 

ความสอดคล้อง (Index Of Concordance: IOC) เพื่อวัด 

ความเที่ยงตรง (Validity) จากสูตรของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์

(2542 : 113-114) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.84 5) เพ่ือทดสอบหา 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) น�าแบบสอบถาม

ที่ได้ท�าการแก้ไขปรับปรุงไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ

ประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ�านวน 40 ชุด โดยได้รับความ 

ร่วมมือจากลูกค้าร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร  

เพื่อหาข้อบกพร่องของข้อค�าถาม และตรวจสอบความเหมาะสม 

เป็นไปตามกรอบแนวคิดและหัวข้อหรือไม่ และน�าข้อมูลที่ได้มาหา 

ค่าความเชือ่ม่ันของแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปูประยุกต์ทาง 

สถิติ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s  

Alpha Coefficient) ซ่ึงค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ได้ต้อง 

มค่ีาไม่ต�า่ว่า 0.7  จึงถอืได้ว่าเป็นแบบสอบถามทีค่วามน่าเชือ่ถอืและ 

สามารถน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งได้ค่า 

ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 และ 6) น�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล 

กับกลุ่มตัวอย่างจริง 407 คน

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษา 

เชิงส�ารวจ (Exploratory Research) เกี่ยวกับอิทธิพลของส่วน 

ประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยแหล่งในการรวบรวมข้อมูลมีด้วยกัน 2  

แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี้ 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ท�าการ 

เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือจากลูกค้าหรือ 

ประชาชนทั่วไปที่เดินมาซ้ือสินค้าจากร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต 

กรุงเทพมหานคร 2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Secondary data) 

ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู ้รวบรวมไว้ทั้งหน่วยงาน 

ของรัฐและเอกชน รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางสื่อสิ่งพิมพ์  

และสื่ออินเทอร์เน็ต

 4. ก�าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ท�า 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้มาท�า 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป  

โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดค่าทางสถิติส�าหรับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  

Statistics) โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และสถิติเชิงอนุมาน  

(Reference Statistics) โดยใช้การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation  

Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)  

เพื่อใช้ในการทดสอบระดับอิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีก 

ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต 

กรุงเทพมหานคร

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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ผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกที่ 

ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและเข้าใช ้

บรกิาร ร้านซ.ีเจ เอก็ซ์เพรส ในเขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน 407 คน 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 60.44) มีช่วงอาย ุ

อยูร่ะหว่าง 21 - 30 ปี (คดิเป็นร้อยละ 23.10) รองลงไปคอื ช่วงอาย ุ

ต�่ากว่า 21 ปี (คิดเป็นร้อยละ 22.60) และช่วงอายุ 31 - 40 ป ี

(คิดเป็นร้อยละ 20.64) ตามล�าดับ ส่วนของอาชีพ ส่วนใหญ่เป็น 

พนักงานบริษัทเอกชน (คิดเป็นร้อยละ 31.20) รองลงไปคือ  

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ว่างงาน (คิดเป็นร้อยละ 26.29) และข้าราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ (คิดเป็นร้อยละ 14.25) ตามล�าดับ ในส่วนของระดับ 

การศึกษาจะอยูใ่นระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ด (คิดเป็นร้อยละ 53.32)  

รองลงไปต�่ากว่าปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 41.52) โดยส่วนใหญ ่

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (คิดเป็น 

ร้อยละ 51.11) รองลงไปคือ 20,000 - 30,000 บาท (คิดเป็น 

ร้อยละ 31.45) และรายได้ 10,000 - 20,000 บาท (คิดเป็น 

ร้อยละ 7.37) ตามล�าดับ

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น 

เก่ียวกับส่วนประสมการค้าปลีกของร้านซี.เจ เอ็กซ์เพรส ในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยส�ารวจจากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและเข้าใช้

บริการ จ�านวน 407 คน พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

ต่อส่วนประสมการค้าปลีกเท่ากับ 3.88 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เม่ือ

ตารางที่	1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีกของร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส

 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 407 คน

ส่วนประสมการค้าปลีกของร้านซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น

1. ด้านท�าเลที่ตั้ง 4.16 0.404 มาก

2. ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า 3.81 0.568 ปานกลาง

3. ด้านการออกแบบร้านและการจัดแสดงสินค้า 4.10 0.521 มาก

4. ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 3.45 0.590 มาก

5. ด้านนโยบายการตั้งราคา 4.07 0.597 มาก

6. ด้านการบริการลูกค้า 3.86 0.616 มาก

ภาพรวมทั้งหมด 3.88 0.207 มาก

ส่วนประสมการค้าปลีกของร้านซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	 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

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท�าเลที่ตั้งมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 

4.16 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงไปคือ ด้านการออกแบบร้านและ

การจดัแสดงสนิค้า และด้านนโยบายการตัง้ราคา โดยมคีะแนนเฉลีย่ 

4.10 และ 4.07 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนน

ความเฉลีย่ความคดิเห็นต�า่คอื ด้านส่วนประสมการสือ่สารการตลาด 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.45

ตารางที่	2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส

 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 407 คน

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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ส่วนประสมการค้าปลีก

ความจงรักภักดีของลูกค้าร้านซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส

ค่าสถิติ (Pearson 

Correlation)
ระดับความสัมพันธ์

1. ด้านท�าเลที่ตั้ง 0.0045 ไม่มีความสัมพันธ์

2. ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า 0.189** มีความสัมพันธ์ระดับต�่าทิศทางเดียวกัน

3. ด้านการออกแบบร้านและการจัดแสดงสินค้า 0.009 ไม่มีความสัมพันธ์

4. ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 0.201** มีความสัมพันธ์ระดับต�่าทิศทางเดียวกัน

5.  ด้านนโยบายการตั้งราคา 0.155** มีความสัมพันธ์ระดับต�่าทิศทางเดียวกัน

6.  ด้านการบริการลูกค้า 0.244** มีความสัมพันธ์ระดับต�่าทิศทางเดียวกัน

 จากตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคดิเหน็ 

ที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขต 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 407 คน พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ย 

ความคิดเหน็ของทีม่ต่ีอความจงรกัภกัดขีองลกูค้า ร้านซ.ีเจ เอก็ซ์เพรส  

ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3.11 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง  

เมือ่พิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ประเดน็ความอ่อนไหนต่อราคา 

มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 3.59 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงไปคือ 

ประเด็นการบอกต่อ และประเด็นการร้องเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.24 และ 2.91 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�าดับ 

 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ 

ระหว่างส่วนประสมการค้าปลีกและความจงรักภักดีของลูกค้า  

ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปรากฏ 

ตามตารางที่ 3

 จากตารางที่ 3 ผลการการศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัย 

ของที่ 1 โดยใช้การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า  

ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า มีความสัมพันธ์กับ 

ความจงรักภักดีของลูกค้าระดับต�่าทิศทางเดียวกัน (Pearson  

Correlation = 0.189) ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 

มคีวามสมัพันธ์กบัความจงรกัภกัดขีองลกูค้าระดบัต�า่ทศิทางเดียวกัน 

(Pearson Correlation = 0.201) ด้านนโยบายการตั้งราคา 

ตารางที่	3 ผลการการศึกษาวิจัยข้อที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการค้าปลีกและความจงรักภักดีของลูกค้า

 ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ** มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีองลกูค้าระดบัต�า่ทศิทางเดียวกัน  

(Pearson Correlation = 0.155) และด้านการบริการลูกค้า 

มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีองลกูค้าระดบัต�า่ทศิทางเดียวกัน  

(Pearson Correlation = 0.244) ตามล�าดับ

 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของ 

ส่วนประสมการค้าปลีกที่ส ่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า 

ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปรากฏ 

ตามตารางที่ 4

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาวัตถุประสงค์ 

การวิจัยข้อที่ 2 โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น  

(Linear Regression Model) พบว่า ส่วนประสมการค้าปลีก 

ด้านที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ประกอบด้วย  

ด้านความหลากหลายของประเภทสนิค้า (Beta = 0.232, t = 5.091, 

Sig. = 0.00 < 0.05) ด้านส่วนประสมการส่ือสารการตลาด  

(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�าดับ ซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวแบบการถดถอย 

เชิงเส้น (Linear Regression Model) ส�าหรับความจงรักภักดี 

ของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

 ความจงรักภักดี = 0.232* ความหลากหลายของ 

ประเภทสินค้า+0.218* ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด+0.155* 

นโยบายการตั้งราคา+0.268* การบริการลูกค้า

 ทั้งนี้ ตัวแบบดังกล่าวข้างต้น สามารถท�านายอิทธิพล 

ของส่วนประสมการค้าปลกีทีม่ผีลต่อความจงภกัดขีองลกูค้าทีม่าซือ้ 

สนิค้าและเข้าใช้บรกิาร ร้านซ.ีเจ เอก็ซ์เพรส ในเขตกรงุเทพมหานคร  

ได้ร้อยละ 42.60 จากผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าความจงรัก 

ภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส จะเพ่ิมขึ้น 0.232 หน่วย 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นของความหลากหลายของประเภท 

สินค้า 1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจัยอื่นๆ คงท่ี และความจงรักภักดี 

ของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส จะเพิ่มขึ้น 0.218 หน่วย เมื่อมีการ 

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 1 หน่วย  

ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ในท�านองความจงรักภักดีของลูกค้าร้าน 

ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส จะเพิ่มขึ้น 0.155 หน่วย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

เพิม่ขึน้ของนโยบายการตัง้ราคา 1 หน่วย ในขณะทีปั่จจยัอืน่ ๆ  คงที่  

ส่วนความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส จะเพ่ิมขึ้น  

0.268 หน่วย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของการบริการลูกค้า 

1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. ส่วนประสมการค้าปลีก มีความสัมพันธ์กับความ 

จงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ประกอบด้วย ส่วนประสมการ 

ค้าปลีกด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ด้านส่วนประสม 

การสือ่สารการตลาด ด้านนโยบายการตัง้ราคา และด้านการบรกิาร 

ลูกค้า ทัง้นีใ้นแต่ละด้านมคีวามสัมพนัธ์กบัความจงรกัภักดขีองลกูค้า 

ระดับต�่าทิศทางเดียวกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า หากทางร้านค้าให ้

ความส�าคญัส่วนประสมการค้าปลกีเพิม่มากขึน้จะมผีลให้ลกูค้าทีม่า 

ซื้อสินค้าและใช้บริการร้านมีความจักรักดีกับทางร้านเพิ่มมากขึ้น 

ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สินิทรา สุขสวัสดิ์ และ 

ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร (2561: 5-9) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพล 

ของส่วนประสมการค้าปลีกท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า 

ร้านค้าปลีก ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมการค้าปลีกภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์ 

กับความจงรักภักดีของลูกค้าที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

เม่ือพจิารณารายด้านพบว่า ส่วนประสมการค้าปลกีด้านการบรกิาร 

ลูกค้า ด้านการส่ือสาร ด้านการตั้งราคา ด้านการคัดสรรสินค้า  

ด้านการตกแต่งร้านและการจัดแสดงสินค้า และด้านท�าเลท่ีตั้งมี 

ตารางที่	4 ผลการการศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีก

 ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนประสมการค้าปลีก B Std.Error Beta t Sig.

Constant 0.042 0.403 0.105 0.917

ด้านท�าเลที่ตั้ง 0.096 0.051 0.086 1.878 0.061

ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า 0.184 0.036 0.232 5.091* 0.000

ด้านการออกแบบร้านและการจัดแสดงสินค้า 0.041 0.039 0.047 1.036 0.301

ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 0.167 0.035 0.218 4.796* 0.000

ด้านนโยบายการตั้งราคา 0.117 0.034 0.155 3.414* 0.001

ด้านการบริการลูกค้า 0.196 0.033 0.268 5.855* 0.000

หมายเหตุ * มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 R Square = 0.426 SE = 0.410

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีระดับนัยส�าคัญทาง 

สถิติ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาพร จงนวกิจ 

ประสพชัย พสุนนท์ (2558: 1566-1580) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 

อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดการส่วนประสมการค้าปลีกและกลยุทธ ์

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า 

ร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ อ�าเภอเมอืง จังหวดัราชบรุ ีผลการวจิยัพบว่า 

1. อทิธพิลของกลยทุธ์การจดัส่วนประสมของการค้าปลกีทีส่่งผลต่อ 

ความจงรกัภกัดเีชงิพฤตกิรรม คอื ชนดิของสนิค้าทีผู่ค้้าปลกีเสนอขาย  

การส่งเสริมการตลาดและการให้ความช่วยเหลือลูกค้า และความ 

สะดวกของท�าเลที่ตั้งร้านค้า 2. อิทธิพลของกลยุทธ์การจัดส่วน 

ประสมของการค้าปลีกทุกด้านส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติ  

3. อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความ 

จงรกัภกัดเีชงิพฤตกิรรม คอื เทคโนโลย ีข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัลูกค้า  

ผู้ประกอบการ และพนักงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และ 

4. อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทุกด้านส่งผลต่อ 

ความจงรกัภกัดเีชงิทศันคต ิซึง่ผลการศกึษานีท้�าให้ผูท้ีส่นใจน�าความรู้ 

ที่ได้มาใช้วางแผนเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม 

นอกจากนีย้งัปรบัปรงุให้เข้ากบัคณุลกัษณะพืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัของ

ลกูค้าเพือ่ท�าให้เกดิความพงึพอใจและความแตกต่างด้านการบรกิาร

เพ่ือความอยู่รอด นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ Deepika 

Jhamb and Ravi Kiran (2012: 4196-4207) ที่ได้ศึกษาวิจัย 

เกี่ยวกับเรื่อง ช้อปป้ิงอนิเทรนด์แทนทีร่ปูแบบเดิม ๆ  พบวา่ รปูแบบ 

การขายปลีกที่เกิดจากผู้บริโภคเข้ามาซ้ือและจับจ่ายมากขึ้นนั้น 

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากคุณลักษณะส�าคัญของผลิตภัณฑ์  

เช่น คุณภาพที่ดีขึ้น ความหลากหลายของตราสินค้า การจัดตกแต่ง 

ร้านค้า และการจัดประเภทสินค้ารวมถึงคุณลักษณะของร้าน เช่น  

สถานทีจ่อดรถ พนกังานขายทีผ่่านการฝึกอบรม และความปลอดภัย 

ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะรูปแบบร้านค้าปลีกท่ีส�าคัญในอินเดีย เช่น  

ห้างสรรพสินค้าพิเศษ ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า 

ส่วนลด ร้านค้าสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่

 2. ส่วนประสมการค้าปลีก มีอิทธิพลต่อความจงรัก 

ภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05 ประกอบด้วย ด้านความหลากหลาย 

ของประเภทสินค้าโดยถ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความจงภักด ี

ของลูกค้าเพิ่มขึ้น 0.232 หน่วย ด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด  

โดยถ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความจงภักดีของลูกค้าเพิ่มขึ้น  

0.218 หน่วย ด้านนโยบายการตั้งราคาโดยถ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

จะท�าให้ความจงภักดีของลูกค้าเพิ่มขึ้น 0.155 หน่วย และ  

ด้านการบริการลูกค้าโดยถ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความจงภักด ี

ของลกูค้าเพิม่ขึน้ 0.268 หน่วย ตามล�าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยั 

ของ สินิทรา สุขสวัสดิ์ และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร (2561: 5-9)  

ที่ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผล 

ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีก ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมการค้าปลีกด้านการ 

บริการลูกค้า ด้านการส่ือสาร และด้านการตั้งราคา มีอิทธิพลต่อ 

ความจงรักภักดีของลูกค้าตามดับที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05  

โดยสามารถร่วมกันอธิบายความจงรักภักดี ของลูกค้าได้ร้อยละ  

12.3 ในขณะที่ส่วนประสมการค้าปลีกด้านอื่น ๆ ได้แก่ การคัดสรร 

สินค้า การตกแต่งร้านและจัดแสดงสนิค้า และท�าเลทีต้ั่ง ไม่มอิีทธพิล 

ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 และ 

สอดคล้องกับภาวิณี กาญจนาภา (2554: 37-42) ที่ได้ศึกษา 

เก่ียวกับการบริหารส่วนประสมการค้าปลีกและการจัดการเชงิกลยทุธ์ 

การตลาดของร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิซึง่พบว่า ส่วนประสมการค้าปลีก 

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค โดยผูป้ระกอบการทีป่ระสบ 

ความส�าเรจ็จะมมีมุมองทีช่ดัเจนเชงิกลยทุธ์การตลาดมกีารใช้กลยทุธ์ 

การตลาดจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความใส่ใจกับ 

การดแูลสินค้าภายในร้านค้าการบรหิารการจดัวางและการจดัแสดง 

สินค้าอย่างสม�่าเสมอและมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับต�าแหน่งที่ตั้ง 

ของร้านค้าเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าซ่ึงสอดคล้องกับ 

ผลการศกึษาวจิยัผูบ้รโิภคในเชงิปรมิาณทีพ่บว่า มปัีจจยั 3 ประการ 

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก 

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมากที่สุด คือ ชนิดของสินค้าและบริการ  

การจัดวางแผนผังร้านและการจัดแสดงสินค้าภายในร้านค้า และ 

ความสะดวกของท�าเลทีต่ัง้ของร้านค้า นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบั 

งานวิจัยของ Chengedzai Mafini (2015: 35-42) ที่ได้ศึกษาวิจัย 

เกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนความจงรักภักดีของลูกค้าของร้านค้าปลีก 

ในแอฟริกาใต้ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ 

ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์ร้านค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

และความภักดีต่อร้านค้าของลูกค้าใน 5 มิติ ได้แก่ ชื่อเสียงร้าน  

ความช่วยเหลือด้านการขาย บรรยากาศร้าน การออกแบบและ 

การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน การส่งเสริมการขาย และการเข้าถึง 

ร้านค้า ซ่ึงพบว่า ความช่วยเหลือด้านการขายเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ 

ที่สุด อีกทั้งการตกแต่งและบรรยากาศร้านค้าก็เป็นปัจจัยส�าคัญ 

ส�าหรับผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าเส้ือผ้ากีฬา โดยมีความสัมพันธ์ใน 

เชิงบวกตั้งแต่ปานกลางถึงสูง นอกจากนี้การส่งเสริมการขายและ 

การจัดร้านให้ดูดึงดูดใจยังเป็นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจที่มีต่อร้านค้า  

อีกทั้งความพึงพอใจต่อร้านยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความภักดีของลูกค้า 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการค้าปลีกที่ม ี

อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านซี.เจ เอ็กซ์เพรส ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลที่ได้ไปใช ้

ประโยชน์ ดังนี้

วลัย ซ่อนกลิ่น, วลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
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 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

 ผูบ้ริหารร้านซี.เจ เอก็ซ์เพรส ควรให้ความส�าคญัเกีย่วกบั 

ที่จอดรถให้เพียงพอส�าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ มีสินค้าพร้อมขาย 

อยู่ตลอดเวลาที่ท�าให้ลูกค้าม่ันใจว่าจะไม่เสียเวลาในเดินทางมาซื้อ 

สนิค้าทีร้่าน มสีนิค้าทีค่รอบคลมุทกุอย่างทีล่กูค้าต้องการโดยไม่ต้อง 

ไปหาซือ้จากทีอ่ืน่อกี ร้านค้าต้องมกีารโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ 

ต่าง ๆ เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ต้องมีการจัด 

โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม และร้านค้าต้องมีบริการเปลี่ยนคืน 

สินค้าหากสินค้าเกิดความช�ารุดเสียหาย ไม่ได้มาตรฐาน

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมการค้าปลีกที ่

ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก 

ขนาดเล็ก และร้านค้าปลีกดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน�า 

ผลการศกึษาวิจยัทีไ่ด้มาก�าหนดนโยบายด้านส่วนประสมการค้าปลกี 

กบัร้านค้าต่อไป ตลอดจนควรศกึษาวจิยักบัลกูค้าทีม่าใช้บรกิารร้าน 

ซ.ีเจ เอก็ซ์เพรส ในพืน้ทีต่่างกนัออกไป เพือ่ให้ได้ข้อมลูภาพรวมของ 

ลกูค้าทีม่าใช้บรกิารอย่างแท้จริง ซึง่จะเป็นประโยชน์กับผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

น�าผลการศึกษาวิจัยไปปรับใช้ต่อไป
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บทคัดย่อ
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลที่จ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local  

Travel 2) พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local  

Travel และ 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยหลักสูตรหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel  

วิธีการด�าเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงมีขั้นตอนในการด�าเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม 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�านวน 25 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดี่ยวทดสอบหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบความสามารถ 

ในการฟังการพูด แบบประเมินความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ 

การเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่ม ี

ต่อการเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลที่จ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ท�าให้ได ้

ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรด้านเนื้อหา 2) ผลการสร้างหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ท�าให้ได ้

หลักสูตรที่มีองค์ประกอบ คือ ความเป็นมาและความส�าคัญ หลักการ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรู้ สือ่และแหล่งเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล  บทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง มคีวามเหมาะสมของหลักสูตรอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  

(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�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความตระหนักใน 

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนมีต่อการเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรม

ชุมนุม English for Local Travel  ในภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X = 4.26, S.D. = 0.61)

ค�าส�าคัญ	:	หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม, ความสามารถในการฟัง การพูด, ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
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Abstract
 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).

Keywords	: Club activity curriculum, English for local travel, Listening and speaking ability, Awareness of cultural 

  heritage conservation
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บทน�า
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ 

ท�าให้เกิดการติดต่อสื่อสารท่ีไร้พรมแดน สิ่งต่าง ๆ มีการพัฒนา 

ไปอย่างรวดเร็วท�าให้คนท่ัวโลกสามารถติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูล 

ข่าวสาร ตลอดจนความรูต่้าง ๆ  ได้อย่างแพร่หลาย ประเทศส่วนใหญ่ 

ท่ัวโลกมีภาษาเป็นของตัวเองและภาษาของแต่ละประเทศก็มี 

ความแตกต่างกันออกไป ด้วยความแตกต่างทางด้านภาษาของ 

แต่ละประเทศ ท�าให้มีการก�าหนดภาษาสากลขึ้น เพื่อให้คนทั่วโลก 

ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ด้วยความส�าคัญ 

ดังกล่าว ท�าให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต 

ของพวกเราทกุคนเป็นอย่างมาก (วจิารณ์ พาณชิ, 2555) การเตรยีม 

ความพร้อมให้เยาวชนไทยมีคุณภาพและศักยภาพทางด้านภาษา 

เพ่ือโลกปัจจุบันและโลกอนาคตจึงเป็นภารกิจส�าคัญที่ต้องเร่ง 

ด�าเนนิการเพือ่พัฒนาความสามารถทางภาษาองักฤษผูเ้รยีน (สมบตัิ  

คชสิทธิ์, 2560) ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญยิ่งในการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้วิทยาการอื่น ๆ  

ตลอดจนการประกอบอาชพีการทีน่กัเรยีนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสารได้นั้น นักเรียนจ�าเป็นต้องฝึกฝนทักษะท้ังการฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียนไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังสามารถน�า 

ความรู้ ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

 กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความส�าคัญและ 

ประโยชน์ของภาษาอังกฤษ จึงก�าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้ภาษา 

อังกฤษในทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 

ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม โดยยดึแนวการสอนภาษา 

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทางทักษะ 

ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ 

การเขียน ทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะนี้ ทักษะการฟังพูดภาษา 

อังกฤษ เป็นทักษะที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับนักเรียน เพราะเป็นทักษะ 

พืน้ฐานทางภาษาทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการตดิต่อสือ่สาร ทกัษะ 

การฟังพูดภาษาองักฤษมคีวามส�าคญัในการส่ือความหมาย ความรูส้กึ 

ซึง่แสดงออกด้วยค�าพดู ทกัษะการฟังเป็นทกัษะแรกของการส่ือสาร 

ที่ต้องพัฒนาก่อนการพูดและการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องเพราะ 

ก่อนท่ีจะพดูภาษาใดได้ต้องฟังค�าพดูในภาษานัน้ให้เข้าใจก่อนจงึจะ 

สามารถพดูได้ ขณะเดยีวกนัทกัษะการพูดเป็นทกัษะทีส่�าคญัในการ 

สื่อสารเช่นกัน เพราะการพูดเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ 

เสยีง ค�าศพัท์ โครงสร้างและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา เป็นทกัษะ 

ทีต้่องค�านงึถงึความคดิทีต้่องการแสดงออกมาให้ผูอื้น่เข้าใจตลอดจน 

การเลือกใช้ส�านวนภาษาที่ถูกต้อง ใช้เวลานานในการฝึก ต้องมีแรง 

จูงใจและความถนัดของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุมิตรา 

อังวัฒนกุล (2554) ท่ีกล่าวไว้ว่า การสอนภาษาอังกฤษควรให ้

นักเรียนเกิดทักษะการฟังก่อนทักษะอื่นๆ ทักษะการฟัง เป็นทักษะ 

ที่มนุษย์ใช้มากที่สุด และเป็นทักษะแรกท่ีมนุษย์ใช้ในการเรียนรู ้

ภาษาจนสามารถส่ือสารกบับคุคลอืน่ ๆ  ได้ การฟังทีด่จีะช่วยให้ผูฟั้ง 

สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งน�าไปสู่การตัดสินใจที่ดีและ 

ถูกต้อง ช่วยให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากผู้พูด เช่น ประสบการณ์  

ความรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้พูดและสอดคล้องกับแนวคิด 

ของ กุศยา แสงเดช (2554) ซึ่งกล่าวว่า ทักษะการฟังพูด เป็นทักษะ 

ทีส่�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารเรยีนรู้ทกัษะการอ่าน และการเขยีนต่อไปได้ 

 สถานการณ์ปัญหาการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ  

จากผลการการวัดและประเมินผลเพ่ือดคูวามสามารถทางภาษาองักฤษ 

ของผูเ้รยีนสะท้อนให้เหน็ว่าการเรยีนการสอนภาษาองักฤษจากอดตี 

จนถงึปัจจบุนัไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าทีค่วร โดยพจิารณาดไูด้จาก 

สถติกิารทดสอบระดับชาต ิได้แก่ สถติผิลการทดสอบทางการศกึษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test:  

O-NET) ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รายวิชา 

ภาษาอังกฤษมีคะแนนต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 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)  

ปีการศึกษา 2559 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนภาษา 

องักฤษโดยเฉลีย่ 30.54 คะแนน 31.80 คะแนน และ 30.45 คะแนน  

(สถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน, 2559)  

และปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนภาษา 

องักฤษโดยเฉลีย่ 24.98 คะแนน 27.76 คะแนน และ 28.31 คะแนน  

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน, 2560) 

ดงันัน้ เมือ่เทยีบคะแนนทัง้ 3 ระดบั คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 3 ปีย้อนหลัง 

ผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักเรียนต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ 

ไม่ถึง 50 คะแนน เมื่อพิจารณาผลคะแนนการสอบวัดผลและ 

ประเมินผลทักษะทางภาษาที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า นักเรียนไทย 

ยังมีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ จึงส่งผลให้เด็กไทย 

ส่วนมากไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาที่พบว่า การที่เด็กไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได ้

เกิดจากการมีปัญหาทางด้านทักษะการฟัง และการพูด กล่าวคือ  

หากผู้พดูไม่สามารถเข้าใจในส่ิงทีฟั่งได้กไ็ม่สามารถมปีฏกิิรยิาโต้ตอบ 

กลับไปได้ (Rivers & Temperley, 1978)

 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ยังไม่สามารถท�าให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษได ้

วรพรรณ  บัวขาว, อังคณา อ่อนธานี
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ในระดบัด ีและไม่สามารถสือ่สารในชวีติประจ�าวนัได้ ผูว้จิยัจงึสนใจ 
พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel 
ขึน้มาใหม่ เน่ืองจากผู้วจัิยต้องการออกแบบจดุมุง่หมาย เนือ้หาสาระ  
วิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลขึ้นมา 
โดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ  
โดยใช้กิจกรรมชุมนุม เน่ืองจากกิจกรรมชุมนุมเป็นวิธีการพัฒนา 
ผู้เรียนที่ยึดหลักผู้เรียนเป็นส�าคัญ ให้ความส�าคัญกับความสนใจ 
และความต้องการของผู้เรียน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ท�าให้ผูเ้รยีนได้พฒันาศักยภาพของตนเองได้อย่างเตม็ที ่(กฤษณ์วรงค์  
เตชะสิริสุขสกุล, 2560) ชุมชนหาดมูลกระบือ ได้รับคัดเลือกจาก 
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ  
(พิไล จิรไกรศิริ, 2562) และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel  
นอกจากช่วยส่งเสรมิและความสามารถในการฟัง พดูภาษาองักฤษแล้ว 
ยงัสามารถส่งเสรมิความตระหนกัในการอนรุกัษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
ให้เกิดกับผู้เรียนด้วย เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 
ในการเผยแพร่วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม  
English for Local Travel เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและ 
การพดูภาษาองักฤษและส่งเสรมิความตระหนกัในการอนรุกัษ์มรดก 
ทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลที่จ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel 
 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel 
 3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for  
Local Travel 
 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียน 
โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel 

สมมติฐานการวิจัย  
 1. หลงัเรียนโดยใช้หลักสตูรกจิกรรมชุมนมุ English for 
Local Travel  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถใน
การฟังภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
 2. หลงัเรียนโดยใช้หลักสตูรกจิกรรมชุมนมุ English for 
Local Travel  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
 3. หลงัเรียนโดยใช้หลักสตูรกจิกรรมชุมนมุ English for  
Local Travel นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความตระหนักใน 
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในระดับมาก

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม 
English for Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง  
การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น  
4 ขั้นตอน โดยก�าหนดขอบเขตในแต่ละขั้นตอนออกเป็น 3 ด้าน คือ  
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตัวแปร 
มีรายละเอียดดังนี้ 
	 ขั้นตอนที่	 1 การศึกษาข้อมูลจ�าเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel
 แหล่งข้อมูล
  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จ�านวน 3 คน
  2. ศกึษานเิทศก์และครผููส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ  
จ�านวน 3 คน
  3. บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ จ�านวน 3 คน
  4. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จ�านวน 25 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel เพ่ือส่งเสริมความ
สามารถในการฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ส�าหรับ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยว ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือและนักเรียน)
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยได้น�าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ข้อมูลที่จ�าเป็น 
ในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel 
กับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จ�านวน 3 คน ศึกษานิเทศก์และ 
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน 3 คน บุคคลในชุมชน 
หาดมูลกระบือ จ�านวน 3 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ�านวน 25 คน โดยมขีัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
ดังต่อไปนี้
 1. ด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยช้ีแจง 
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและอธิบายค�าถาม เพื่อให้ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความเข้าใจในการตอบได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
 2. น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้าน 
การท่องเที่ยว ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ส�าหรับจัดท�าหลักสูตร และคู่มือการใช ้
หลักสูตรต่อไป 

วรพรรณ  บัวขาว, อังคณา อ่อนธานี
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข ้อมูลที่ ได ้จากการสัมภาษณ์ผู ้ เชี่ยวชาญด้าน 

การท่องเที่ยวศึกษานิเทศก์และครูผู ้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  

บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ และนักเรียน ซึ่งน�าข้อมูลจากการ 

ตอบแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

แล้วจึงเขียนสรุปเชิงบรรยายความ

	 ขั้นตอนท่ี	 2	 การสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตร 

กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel 

 แหล่งข้อมูล

 ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม

ของหลกัสตูรและคูม่อืการใช้หลกัสตูร โดยผูว้จิยัได้ก�าหนดคุณสมบตัิ

ของผู้เชี่ยวชาญดังนี้

  1. ผูเ้ชีย่วชาญเป็นอาจารย์สอนในสถาบนัอดุมศกึษา 

และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านหลักสูตรและการสอน  

จ�านวน 1 คน

  2. ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

ด้านหลักสูตรและการสอน จ�านวน 2 คน

  3. ผู ้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

วิทยฐานะครูช�านาญการขึ้นไปที่มีความรู้และประสบการณ์สอน 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ�านวน 2 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local 

Travel 

  2. คู่มือการใช้หลักสูตร

  3. แบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสูตรและ

คู่มือการใช้หลักสูตร

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  1. ผู ้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลที่จ�าเป็นที่ได้จาก 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ส�าหรับน�าไปจัดท�าหลักสูตร 

กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ในส่วนของสาระ 

การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ และการวัด 

และประเมินผล

  2. จัดท�าหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for  

Local Travel  และคู่มือการใช้หลักสูตร เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

เพื่อขอค�าแนะน�า แล้วน�ากลับมาปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของ 

อาจารย์ที่ปรึกษา

  3. น�าหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรพร้อม 

แบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูร และคูม่อืการใช้หลกัสตูร 

ทีป่รบัปรุงแล้วไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม 

ของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและ 

คู่มือการใช้หลักสูตร

  4. น�าหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรท่ีตรวจ

สอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญแล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เพื่อ

น�าไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเหมาะสมของ 

หลักสูตรและคู ่มือการใช้หลักสูตรที่ผู ้ เชี่ยวชาญประเมินแล้ว 

มาวิเคราะห์ความเหมาะสม โดยน�าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

ของผู ้เชี่ยวชาญทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.)

	 ขั้นตอนท่ี	 3 การทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม  

English for Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง  

การพูดและความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 แหล่งข้อมูล

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดหาดมูล 

กระบือ จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ท่ีสมัคร 

เข้าร่วมในหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel  

จ�านวน 25 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local 

Travel

  2. แบบวัดความสามารถในฟังภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  3. แบบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  4. แบบสอบถามความตระหนักในการอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  1. น�าหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรพร้อม 

แบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูร และคูม่อืการใช้หลกัสตูร 

ทีป่รบัปรุงแล้วไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม 

ของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและ 

คู่มือการใช้หลักสูตร

  2. น�าหลกัสตูรและคูม่อืการใช้หลกัสตูรทีต่รวจสอบ 

คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญแล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เพื่อน�าไป 

ทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเหมาะสมของ

หลักสูตรและคู ่มือการใช้หลักสูตรที่ผู ้ เชี่ยวชาญประเมินแล้ว 

มาวเิคราะห์ความเหมาะสมโดยการน�าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมนิ 

ของผู ้เชี่ยวชาญทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.)

วรพรรณ  บัวขาว, อังคณา อ่อนธานี
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	 ขั้นตอนท่ี	 4	 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ 

การเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel  

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูดและความตระหนักใน 

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนต้น 

 แหล่งข้อมูล

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนวัดหาดมูล 

กระบือ จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่สมัคร 

เข้าร่วมในหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel 

ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ทดลองใช้หลักสูตร

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียน 

โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 หลงัจากด�าเนนิการทดลองใช้หลกัสตูรเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน 

โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ไปให ้

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมในกิจกรรมชุมนุม English for Local 

Travel ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถาม 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้เรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน�าคะแนนท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย (X)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel  พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  

4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ศึกษานิเทศก์ และ 

ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ และ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ให้ข้อมูลที่จ�าเป็นในการพัฒนา 

หลักสูตรดังนี้

  1.1 ด้านเนือ้หา เพือ่ใช้ส�าหรบัก�าหนดสาระการเรยีนรู้ 

ทีน่กัเรยีนจะต้องเรยีน ท�าให้ได้ประเดน็ทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัวยั 

และพัฒนาการของนักเรียน สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถ 

ในการฟัง การพดู และความตระหนกัในการอนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรม  

และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งท�าให้ได้เน้ือหาสาระ  

การเรียนรู้ส�าหรับจัดท�าหลักสูตร เช่น การแนะน�าตนเอง การบอก 

ทศิทาง การเป็นมคัคเุทศก์ ประวตัคิวามเป็นมาของวดัหาดมลูกระบอื 

ประเพณกีารแข่งขนัเรอืพาย การท�าข้าวเม่าพอกและผลติภณัฑ์ของ 

ชุมชน เป็นต้น

  1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนให้สอดคล้อง

กับเนื้อหา พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถท�าได้

อย่างหลากหลายที่จะมุ ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความ

สามารถในการฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมได้ โดยการจัดการเรียนการสอนจะต้องให้นักเรียน

ฝึกปฏิบัติจริง การท�ากิจกรรมกลุ่มที่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การศึกษา

แหล่งเรียนรู้ และน�าเสนอผลงาน นักเรียนสามารถน�าความรู้ท่ีได ้

รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

  1.3 ด้านการวัดและประเมนิผล เพือ่ใช้เป็นแนวทาง 

ในการวัดและประเมินผลของการส่งเสริมความสามารถในการฟัง  

การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  

พบว่า การวัดและประเมินผลที่จะท�าให้ทราบถึงความสามารถใน 

การฟัง การพดู และความตระหนกัในการอนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรม  

ควรจะเป็นการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ โดยใช้การประเมนิ 

อย่างหลากหลาย เช่น การสังเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในชัน้เรยีน  

การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น 

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for  

Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด และ 

ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 ผลการสร้างหลกัสตูรกจิกรรมชมุนุม English for Local  

Travel ท�าให้ได้หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ดังนี้

  2.1 หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local  

Travel มีองค์ประกอบ คือ 1) ความเป็นมาและความส�าคัญ 

2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย 4) สาระการเรียนรู้ 5) โครงสร้าง 

หลักสูตร 6) แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้  

8) การวัดและประเมินผล 9) บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู ้ ได้แก่ 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�าแผนการจัดการ 

เรียนรู้ 6 แผน จ�านวน 19 ชั่วโมง และน�าหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่า  

องค์ประกอบของหลักสูตรทุกด้านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X = 4.84, S.D. = 0.38)

  2.2 คู่มือการใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English  

for Local Travel  มีองค์ประกอบ คือ ค�าแนะน�าการใช้คู่มือการจัด 

กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel แผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ โดยน�าคู่มือการใช้หลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน  

3 คน ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้หลักสูตร พบว่า 

วรพรรณ  บัวขาว, อังคณา อ่อนธานี
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ในภาพรวมองค์ประกอบของคู่มือการใช้หลักสูตร มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.71, S.D.= 0.47)

 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English 

for Local Travel เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการฟัง การพดู และ

ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  3.1 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการฟังของ 

นักเรียนหลังเรียนโดย หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local  

Travel พบว่า การทดสอบความสามารถในการฟังหลังเรียนโดย  

หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ของนักเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.52 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.60 และ 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนการทดสอบหลังเรียน  

พบว่า คะแนนการทดสอบความสามารถในการฟงัหลงัเรียน สูงกวา่ 

เกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 12.60

  3.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูด 

ของนักเรียนหลังเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for 

Local Travel พบว่า การทดสอบความสามารถในการพดูหลังเรยีน 

โดยหลกัสูตรกจิกรรมชมุนมุ English for Local Travel ของนกัเรยีน  

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.96 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.80 และ 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนการทดสอบหลังเรียน 

พบว่า คะแนนการทดสอบความสามารถในการพดูหลงัเรยีน สงูกว่า 

เกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 9.80

  3.3 ผลการศึกษาความตระหนักในการอนุรักษ ์

มรดกทางวัฒนธรรมของนักเรียนหลังเรียนโดยหลักสูตรกิจกรรม 

ชุมนุม English for Local Travel พบว่า นักเรียนมีความตระหนัก 

ในการอนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คะแนน 

เฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้สึก 

ที่มีต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด  

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 

ด้านความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรม ค่าเฉลีย่เท่ากบั  

4.15 และด้านพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการอนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรม  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามล�าดับ 

 4. ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรียน 

โดยหลกัสตูรกจิกรรมชมุนมุ English for Local Travel เพือ่ส่งเสรมิ 

ความสามารถในการฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ ์

มรดกทางวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า  

ผลการประเมนิความคดิเหน็ของนกัเรียนมต่ีอการเรยีนโดยหลกัสตูร 

กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ในภาพรวมนักเรียน 

เห็นด้วยในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.61) 

อภิปรายผล
 จากผลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for  

Local Travel เพี่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด และ 

ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประเด็นที่จะน�ามาอภิปรายตามล�าดับ 

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 1. ผลการศึกษาข้อมูลที่จ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมชุมนุม English for Local Travel พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  

4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยว ศึกษานิเทศก์และครู 

ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ บุคคลในชุมชนหาดมูลกระบือ และ 

นักเรียน ท�าให้ได้ข้อมูลที่จ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรด้านเนื้อหา  

เพีอ่ใช้ส�าหรบัก�าหนดสาระการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนจะต้องเรียน ท�าให้ได้ 

ประเด็นที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน  

สอดคล้องกับการส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด หรือ 

การส่ือสารภาษาอังกฤษ ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทาง 

วฒันธรรม เกดิประโยชน์ต่อนกัเรยีนในการทีจ่ะน�าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 

กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้บริการสังคม 

ซึง่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของชมุชนอกีด้วย ด้านการจดั 

กิจกรรมการเรียนการสอน ท�าให้ได้แนวทางในการจัดการเรียน 

การสอนโดยการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และด้านการวัดและ 

ประเมินผลท�าให้ได้แนวทางในการวัดและประเมินผลการส่งเสริม 

ความสามารถในการฟัง การพดู ความตระหนกัในการอนรุกัษ์มรดก 

ทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบัการพัฒนาหลกัสตูรต่อไป 

สอดคล้องกบัรปูแบบของการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิของทาบา 

(Taba) (Taba, 1962: 456 อ้างอิงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553 :  

184) โดยทาบามีความเช่ือว่า การพัฒนาหลักสูตรควรใช้วิธีแบบ 

รากหญ้า โดยหลกัสตูรควรได้รบัการออกแบบโดยครผููส้อนมากกว่า 

พัฒนาจากองค์กรที่อยู่ในระดับสูงขึ้น 

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for  

Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด และ 

ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก ่

1) ความเป็นมาและความส�าคัญ 2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย  

4) สาระการเรียนรู้ 5) โครงสร้างหลักสูตร 6) แนวการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผล 

9) บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อน�าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไป 

ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินตามความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่า 

มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และในภาพรวมองค์ประกอบ 

ของคู่มือการใช้หลักสูตร ก็มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 

ทีเ่ก่ียวข้องท�าให้ได้องค์ประกอบของหลักสูตรทีส่�าคัญอย่างครบถ้วน  

จึงสามารถพัฒนาหลักสูตรตามองค์ประกอบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

วรพรรณ  บัวขาว, อังคณา อ่อนธานี
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สอดคล้อง กับทาบา (Taba, 1962 :10) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนา 

หลักสูตรนั้นจะต้องมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรโดยเริ่มจากการ 

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ (diagnosis of needs) ตรวจสภาพ 

ปัญหาและความต้องการและความจ�าเป็นต่าง ๆ ของสังคมและ 

ผู้เรียน ก�าหนดจุดมุ่งหมาย (formulation of objectives) ก�าหนด 

จุดมุ่งหมายให้ชัดเจนหลังจากได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแล้ว  

พิจารณาเลือกเนื้อหาสาระ (selection of content) จัดรวบรวม 

เนื้อหาสาระ (organization of content) โดยเนื้อหาสาระที่เลือก 

ได้ต้องน�ามาจัดล�าดับ โดยค�านึงถึงความต่อเนื่อง ความยากง่าย 

วุฒิภาวะ ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ครูผู้สอนหรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 

เนื้อหาวิชาและจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร ด�าเนินการการจัด 

ประสบการณ์เรียนรู้ (organization of learning experiences)  

โดยค�านึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง และประเมินผล โดยที่  

หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา 

และอัตราเวลาเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล 

ประเมินผล อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ชิสา  โตเรือง (2554) ได้วิจัย 

พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารเรื่อง 

การท่องเที่ยวในอ�าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ 

และเหตุผล วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และ 

การวัดประเมินผล พร้อมด้วยคู่มือการใช้หลักสูตร เม่ือพิจารณา 

โดยผู ้ เช่ียวชาญแล้วพบว่า ในภาพรวมหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น 

มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (X = 4.71, S.D. = 0.47)

 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English  

for Local Travel  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด  

และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส�าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า คะแนนการทดสอบ 

ความสามารถในการฟัง และคะแนนการทดสอบการพูด หลังเรียน 

ตามหลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การจัดการเรียนรู ้ตาม 

หลกัสตูรกจิกรรมชมุนมุ English for Local Travel  เป็นการเรยีนรู้ 

ที่ให้นักเรียนให้บริการสังคม ซึ่งด�าเนินการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ 

ในการฟัง การพูด และมีความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทาง 

วัฒนธรรม ครูผู ้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยวิธีการที ่

หลากหลายส่งผลให้นกัเรยีนได้ท�ากจิกรรมโดยการปฏบิติัจรงิ ท�าให้ 

นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ฝึกทักษะการฟัง  

การพูด การสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตื่นตัว 

ในการเรียนรู ้และสนใจบทเรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ 

การศึกษาวิจัยของ ชิสา โตเรือง (2554) ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตร 

รายวชิาเพิม่เตมิภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร เรือ่ง การท่องเท่ียวใน 

อ�าเภอลานสกั จังหวดัอทุยัธาน ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้หลักสูตรให้ความร่วมมือ 

ในการท�ากิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างเติมศักยภาพ นักเรียนสามารถ 

ใช้ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในการแนะน�าแหล่งท่องเท่ียว 

ในอ�าเภอลานสักในฐานะมัคคุเทศก์ได้เป็นอย่างดี และนักเรียน 

การส่ือสารเรื่องการท่องเที่ยวในอ�าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  

หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการส่ือสารทางภาษาด้านการฟังและ 

การพูดอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 

หลักสูตรอยูใ่นระดบัมาก เนือ้หาสาระและการจดักระบวนการเรยีน 

การสอนมีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย 

ของ สายยล แสนรังค์ (2551) ที่ได้วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเรณูนคร 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า ผลการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเรณูนคร โดย 

ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูต้รวจสอบความถกูต้องและประเมนิความเหมาะสม 

ของหลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ ผลการประเมิน 

มีค่าเฉล่ีย 4.75 ซึ่งแสดงว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด หลกัสูตรสถานศกึษาทีพั่ฒนาขึน้มปีระสทิธภิาพ  

93.04/94.03 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดคือ 80/80 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตร 

สถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 และเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษตาม 

หลักสูตรสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก และศุภราภรณ์  

เลาหวิโรจน์ (2551) ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง พิธีกรรมแซงซะนาม ชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนจาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

นครพนม เขต 2 พบว่า หลกัสตูรภาษาองักฤษหลกัสตูรภาษาองักฤษ 

เพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง พิธีกรรมแซงซะนาม โดย 

ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูต้รวจสอบความถกูต้อง และประเมนิความเหมาะสม 

ของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

มคีวามเหมาะสมสามารถน�าไปใช้ได้ หลักสตูรภาษาองักฤษทีพ่ฒันาขึน้ 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.72/78.78 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้  

นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 และนักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ี 

พัฒนาขึ้น มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วรพรรณ  บัวขาว, อังคณา อ่อนธานี
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 4. ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรียน 

โดยหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ในภาพรวม  

นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากต่อการเรียนโดย 

หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local Travel ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาการฟังการพูดท�าให ้

นกัเรยีนมทีกัษะการฟัง การพูด การสือ่สารภาษาองักฤษ เกิดความรู ้

ความเข้าใจในเนือ้หาอย่างถกูต้อง เกดิและความตระหนกัในการอนรุกัษ์ 

มรดกทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชิสา โตเรือง  

(2554) ที่ได้วิจัยพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสือ่สาร เรือ่ง การท่องเทีย่วในอ�าเภอลานสกั จังหวดัอทุยัธานี 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการทดลองใช้หลักสูตร 

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การท่องเที่ยว 

ในอ�าเภอลานสกั นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร 

อยูใ่นระดบัมาก เนือ้หาสาระ และการจดักระบวนการเรยีนการสอน 

มีความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป	

 1. ก่อนน�าหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาแนวการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรกิจกรรมชุมนุม English for Local  

Travel ให้เข้าใจ เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งเสริม 

ความสามารถในการฟัง การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ ์

มรดกทางวัฒนธรรมของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. ในการปฐมนเิทศชมุนมุ ครผููส้อนควรชีแ้จงให้ผู้เรยีน 

เข้าใจถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า เป็นการจัดกิจกรรม 

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด 

ภาษาองักฤษ และน�าความรูไ้ปใช้บรกิารชมุชน เพือ่ปลกูฝังให้ผูเ้รยีน 

เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

 3. การวัดประเมินผลความตระหนักในการอนุรักษ์ 

มรดกทางวัฒนธรรม ครูผู้สอนอาจใช้ข้อถามเชิงสถานการณ์ เพื่อ 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม  

English for Local Travel เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง  

การพูด และความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  

ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 2. ควรท�าการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมหรือ 

หลักสูตรชุมนุมที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง 

ความสามารถของผู้เรียนในการน�าความรู้ ทักษะ  และคุณลักษณะ 

เฉพาะของตน มาประยกุต์ใช้ในงานหรอืในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้จน 

ประสบความส�าเร็จ อาทิ สมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  

สมรรถนะการท�างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น�า เป็นต้น  
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาก่อน 

และหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และศึกษาลักษณะโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับ 

นักศึกษาครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 44 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง  

โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 2) แผนการจัดกิจกรรม และ  

3) เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมลู ข้ันตอนการพฒันาโปรแกรมการเรยีนรูฯ้ มี 4 ข้ันตอน ดงันี ้1) การศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน 2) การสร้างโปรแกรม 

การเรียนรู้ฯ 3) การทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และ 4) ปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู้ฯ ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 12 สัปดาห์ 

แบ่งเป็นการประเมนิความรูค้วามเข้าใจเรือ่งสะเตม็ศกึษาก่อนการทดลองใช้โปรแกรมการเรยีนรูฯ้ 1 สปัดาห์ ทดลองใช้โปรแกรมการเรยีนรู้  

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�าคัญของโปรแกรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับ 1) ประสบการณ์ 

ที่หลากหลาย 2) สะท้อนการเรียนรู้และอภิปราย 3) เกิดความคิดรวบยอด และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช ้

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัยที่ปรับปรุงแล้วมีลักษณะส�าคัญคือ 1) ประกอบด้วย 1) หลักการ 

และแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4) เนื้อหา 5) ลักษณะกิจกรรม 6) เอกสารและสื่อ 7) ระยะเวลา และ 

8) การประเมินผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ

ค�าส�าคัญ	: การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน, สะเต็มศึกษา

วราลี ถนอมชาติ, นภัส ศรีเจริญประมง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  171

Abstract
 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.

Keywords	: Development Learning Program, Experience-based approach , The STEM education
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บทน�า
 ในปัจจบุนัคณุภาพการศกึษาพืน้ฐานตกต�า่ลงอย่างมาก 

และยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในเรว็วนันี ้ปัญหาเหล่านีส่้งผลกระทบ 

ต่อเด็กไทยที่เข้าเรียนในระบบการศึกษาไทย ซ่ึงจากการทดสอบ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :  

O-Net) ในทุก ๆ ปีนั้น ผลที่ออกมามักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในทุก ๆ ปี คือ เด็กไทยมีความรู้ ต�่ากว่ามาตรฐานอยู่เสมอ ๆ หรือ 

แม้แต่การศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 

การพัฒนา (Organization for Economics Co-operation and  

Development, OECD) ท่ีรู้กันในช่ือของ 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 มีตั้งแต ่

อ่านไม่ออก อ่านแล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ความหมายไม่ถูกหรือ 

แม้แต่ใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่น ๆ (ห้องเรียน 

แห่งอนาคต, 2557)

 ในการพฒันามนษุย์โดยองค์รวมควรพฒันาตัง้แต่มนษุย์ 

เริ่มเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ การศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการ 

เปล่ียนแปลงและพัฒนามนุษย์ การจัดการศึกษาที่ก�าลังเข้ามาม ี

บทบาทในการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู ้

แบบสะเตม็ศกึษา (STEM Education) ซึง่เกดิจากการน�าศาสตร์ทัง้  

4 มาบูรณาการการเรียนรู้เข้าด้วยกัน ได้แก่ S หมายถึง Science  

หรือวิทยาศาสตร์ T หมายถึง Technology หรือเทคโนโลยี  

E หมายถึง Engineering หรือวิศวกรรมศาสตร์ M หมายถึง  

Mathematics หรือคณิตศาสตร์ (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา,  

2560 : 2) ซึง่ทีไ่ม่เน้นเพยีงการท่องจ�าทฤษฎหีรอืกฎทางวทิยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎหีรอืกฎเหล่านัน้ 

ผ่านการปฏบิตัใิห้เหน็จรงิควบคูก่บัการพฒันา ทกัษะการคิด ตัง้ค�าถาม  

แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ  พร้อมทั้ง 

สามารถน�าข้อค้นพบน้ันไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ�าวันได้ 

(สะเต็มประเทศไทย, 2557) 

  ส�าหรับในประเทศไทยท่ีมีการศึกษาแบบท่องจ�ามา 

เป็นเวลานาน นักการศึกษาเริ่มตื่นตัวและเริ่มการศึกษาแบบที ่

ให้นักเรียนลงมือทดลองและคิดมากขึ้น มีการออกพระราชบัญญัต ิ

การศึกษา พ.ศ. 2545 ในมาตรา 23 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และ 

การบูรณาการที่เหมาะสม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ความรู ้ทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นให้มีการจัดเน้ือหาและสาระ 

ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง จัดการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ  

สนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ 

อ�านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้รอบรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่  

โดยร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา 

แบบสะเต็มศึกษาที่ เน ้นการคิด ทดลอง และลงมือปฏิบัต ิ

(วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2560 : 7) ดังนั้นประเทศไทยจึงม ี

ความจ�าเป็นในการพัฒนาการศึกษาด้านสะเต็ม เพื่อให้เด็กรู้จัก 

วิธีคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ไม่ใช่การเรียนแบบท่องจ�า 

 การปลูกฝังให้เด็กมีความสามารถในด้านสะเต็มศึกษา 

ขึ้นอยู ่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ขอยกตัวอย่างบุคคลส�าคัญ 

ด้านสะเต็มศึกษาของไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในด้านสะเต็ม 

ของประเทศไทย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเลี้ยงดู 

อย่างดี จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยเฉพาะในวัย 

ที่ทรงพระเยาว์ ได้รับการปลูกฝังในเรื่อง การเรียนเล่นอย่างมี 

ความสุข จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่นดิน ทราย  

ได้สมัผสัของจริง ส่งผลให้พระองค์ท่านเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  

รู้จักสังเกต เป็นนักปฏิบัติ ลงมือท�าจริง และเป็นนักวิจัย (เยาวพา 

เดชะคุปต์, 2549) ซึ่งพระมารดาเล้ียงดูพระองค์โดยให้ใกล้ชิดกับ 

ธรรมชาติ และเรียนรู้จากธรรมชาติ เช่น ทรงเรียนรู้จากการเล่นน�้า 

และเล่นทราย เมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์พระองค์เล่นก่อทราย 

เป็นเขื่อนการเล่นจากการสังเกต สร้าง และเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อม 

และธรรมชาติ ท�าให้พระองค์มีความสนพระทัยและมีพื้นฐานใน 

ด้านสะเต็มตั้งแต่เด็ก (มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน, 2554) จะเห็นได้ว่า 

พระองค์ทรงประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ประดิษฐ์ของเล่น ประดิษฐ์รถลาก 

ตัง้แต่เยาว์วัย ทรงเรยีนรูโ้ดยการเล่น การคดิ การประดษิฐ์สร้างสรรค์ 

และการแก้ปัญหา ท�าให้พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้าน  

STEM Engineering ตัวอย่างเช่น โครงการพระราชด�าริต่าง ๆ  

โครงการฝนเทียม โครงการกังหันน�้าชัยพัฒนา โครงการหญ้าแฝก  

โครงการฝนหลวง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการแก้มลิง 

(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม, 2542)  

ซึง่พระองค์ทรงประยกุต์น�าความรูใ้นด้านสะเตม็ศกึษามาใช้แก้ปัญหา 

ของประเทศชาติและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยพื้นฐานความรู้ทาง 

วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และทรงแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ  

ด้วยการใช้วิศวกรรมและเทคโนโลยี

 จะเห็นได้ว ่า การเล้ียงดูเด็กและการสร้างพื้นฐาน 

สะเต็มศึกษา ควรเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กหรือเด็กอนุบาล เนื่องจาก                   

การสอนให้เด็กมีเหตุผลชอบในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีกับวิชาเหล่านี้ เด็กรู้จักสืบค้น 

มีพื้นฐานการคิดเชิงเหตุผล คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น 

พื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีความสามารถในการ 

แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ช่วยให้เด็กมีพื้นฐานความรู้ท่ี 

จ�าเป็นในด้านสะเต็ม (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2560 : 10)  

นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูปฐมวัย คือ บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญใน 

การสร้างพืน้ฐานสะเตม็ศกึษาให้แก่เดก็ปฐมวยั ดงันัน้การจะพฒันา 
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ให้เด็กปฐมวัยให้มีพื้นฐานด้านสะเต็มศึกษาที่ดี จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องพัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 

บรูณาการการสอนสะเตม็ศกึษาให้แก่เดก็ปฐมวยัได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาความรู ้ 

ความเข้าใจเร่ืองสะเต็มศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ปฐมวยั โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัศกึษาครปูฐมวยัให้มีความรูค้วามเข้าใจ 

เรื่องสะเต็มศึกษาโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ เน่ืองจากการจัดการ 

เรยีนรูใ้นรปูแบบของโปรแกรมการเรยีนรู้มรีายละเอยีดของแนวทาง 

การจัดประสบการณ์ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาไป 

ตามจุดมุ่งหมายหรือลักษณะของโปรแกรมที่วางไว้อย่างชัดเจน  

(เกสรี สุวรรณเรืองศรี, 2542 : 49) นอกจากการเรียนรู้โดยใช้ 

โปรแกรมการเรียนรู้แล้วนั้นยังต้องอาศัยแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience-Based Approach)  

เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานมุ่งเน้นให้ 

ผู้เรียน 1) ได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถและ 

ทักษะต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย 

ตนเอง 2) ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่อง 

น้ัน ๆ  จนเกดิจนิตนาการละความคดิสร้างสรรค์ในการหากระบวนการ 

และวิธีการต่าง ๆ 3) ผู้สอนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผู้เรียน 

ไม่เคร่งเครียด แสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบต่องานของตนเอง 

และกลุ่ม ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนจนเกดิความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู้ 

และ 4) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ปัญหา  

และหาเหตุผลในการแก้ปัญหาด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่มได ้

สรุปผลและน�าเสนอสิง่ทีค้่นพบ (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,  

2550 : 7) 

 จากปัญหาและความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนัก 

และสนใจพัฒนานักศึกษาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการ 

จดัการศกึษาแบบบรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยวีศิวกรรมศาสตร์  

และคณิตศาสตร์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั ตลอดจนสามารถจดัประสบการณ์ 

การเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศึกษาในระดบัปฐมวยัได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

ผู้วิจัยพบว่าการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 

เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับ 

การกระตุ้นให้สะท้อน สิง่ต่าง ๆ  (Reflection) ทีไ่ด้รบัจากประสบการณ์ 

นั้นออกมา เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรือวิธีการคิด 

ใหม่ ๆ โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

ในสถานการณ์จรงิ โดยผ่านการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ร่วมกนัคดิ 

วเิคราะห์และค้นหาเหตุผลในการแก้ปัญหาร่วมกนั สรุปและน�าเสนอ 

สิ่งที่ค้นพบซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา และสร้าง 

องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาผลการใช ้ โปรแกรมการเรียนรู ้ โดยใช ้

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการใช้

โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 

  2. ศึ กษาลักษณะโปรแกรมการ เรี ยนรู ้ โ ดยใช ้

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาครู

ปฐมวัย

สมมติฐานการวิจัย 

  หลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ กลุ่มทดลอง 

มคีะแนนความรูค้วามเข้าใจเรือ่งสะเตม็ศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลอง 

ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการทดลองกลุม่เดยีว โดยวดัผล 

ก่อนและหลังการทดลอง (The Single Group, Pre-test post-test  

Design) โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ 

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาคร ู

ปฐมวัย โดยได้แบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละ 

ขั้นมีรายละเอียดดังนี้

	 ขั้นที่	1	การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	

 ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเพือ่น�ามาใช้เป็นแนวคดิในการสร้าง 

โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน ตามแนวสะเต็ม 

ศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ดังนี้

  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง 

กับโปรแกรมการเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู ้

การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู ้โดยใช ้

ประสบการณ์เป็นฐานจากเอกสาร ต�ารา บทความ และงานวิจัยที ่

เกี่ยวข้อง

  1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง 

กบัการจัดการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษาจากเอกสาร ต�ารา บทความ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ขั้นที่	2	การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ฯ	

 การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็น 

ฐานตามแนวสะเตม็ศกึษาส�าหรบันกัศกึษาครปูฐมวัย ผูวิ้จัยด�าเนนิการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

วราลี ถนอมชาติ, นภัส ศรีเจริญประมง
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  2.1 สงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทีไ่ด้จาก 

การศกึษาข้อมูลพืน้ฐานมาก�าหนดกรอบแนวคดิการพัฒนาโปรแกรม 

การเรียนรู้ฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล 

พืน้ฐาน 2) การสร้างโปรแกรมการเรียนรูฯ้ 3) การทดลองใช้โปรแกรม 

การเรียนรู้ฯ และขั้นที่ 4) การประเมินโปรแกรมการเรียนรู้ฯ

  2.2 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ได ้

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาก�าหนดรายละเอียดของโปรแกรม 

การเรียนรู้ฯ ซึ่งประกอบด้วย หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหา ลักษณะกิจกรรมของโปรแกรม 

การเรียนรู้ฯ เอกสารและส่ือประกอบการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ  

ระยะเวลาด�าเนินการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และการประเมินผล 

การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ

  2.3 ก�าหนดเน้ือหาท่ีใช้ในโปรแกรมการเรียนรู้ฯ  

จากการสังเคราะห์บทความ เอกสาร ต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โดยน�าข ้อมูลที่ ได ้ก�าหนดเนื้อหาของโปรแกรมการเรียนรู ้ฯ 

ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของสะเต็มศึกษาความหมายของ 

สะเตม็ศกึษา องค์ประกอบของสะเตม็ศกึษา หลกัการของสะเตม็ศึกษา  

แนวการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา และการจัดประสบการณ์ตาม 

แนวสะเต็มศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย

  2.4 พฒันากรอบแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้

โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน จากการสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎ ีและ 

หลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน  

ซึ่งผู้วิจัยได้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 

4 ขั้นตอน ได้แก่ 

   1) ประสบการณ์                                                         

   2) แลกเปลีย่นประสบการณ์ สะท้อนความคดิ  

    และอภิปราย      

   3) ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด

   4) ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ /

    ประยุกต์ใช้

  2.5 สร ้างแผนการด�าเนินการของโปรแกรม 

การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจัดประสบการณ์เป็นฐานตามแนว              

สะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัย เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์

  2.6 สร ้างแผนการจัดกิจกรรมของโปรแกรม 

การเรียนรู้ เอกสารประกอบการบรรยาย และสื่อท่ีใช้ในการจัด 

กิจกรรม จากนั้นน�าแผนการจัดกิจกรรมและสื่อท่ีใช้ในการจัด 

กิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ น�าแผนการจัดกิจกรรม 

และส่ือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน�าไปทดลองใช้

  2.7 การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช ้

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาคร ู

ปฐมวยั ใช้แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจเรือ่งสะเตม็ศกึษา โดยการ 

หาค่าเฉล่ีย เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

สะเต็มศึกษาก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ

	 ขั้นที่	 3	 การทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ	 ผู้วิจัย 

มีขั้นตอนการด�าเนินการดังนี้

 การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื นกัศกึษาคร ูสาขาวชิาการ 

ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

จ�านวน 240 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ คือ นักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษา 

ปฐมวยั ชัน้ปีที ่3 ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาการจดัประสบการณ์ 

วิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีจ�านวน 44 คน ซึง่ได้จากการเลอืก 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 การด�าเนินการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้

 1. ระยะก่อนการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู ้ฯ 

ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในการท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องสะเต็มศึกษา

 2. ระยะด�าเนินการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 

ใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมตามแผนการจัด 

กิจกรรม

 3. ระยะหลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู ้ฯ  

ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในการท�าแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 

เรื่องสะเต็มศึกษา

	 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอข้อมูล

 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องสะเต็มศึกษา ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม การเรียนรู้ฯ 

โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�าเสนอ 

ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ 

คะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการเข้า 

ร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ 

	 ขั้นที่	4	การปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู้

 1. น�าข้อมูลที่ได้จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ 

คะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วม 

โปรแกรมการเรยีนรูฯ้ และผลการเปรยีบเทยีบกับเกณฑ์การประเมนิ  

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตของผู้วิจัยตลอดระยะเวลา การเก็บข้อมูล  

ตลอดจนประเด็นปัญหา ข้อบกพร่องที่พบจากการใช้โปรแกรม 

การเรยีนรูฯ้ มาวเิคราะห์ สรปุประเดน็ส�าคญัแล้วน�ามาผลมาปรบัปรงุ 

โปรแกรมการเรียนรู้ฯ ให้สมบูรณ์

 2. น�าเสนอโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 

ส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ฉบับสมบูรณ์

วราลี ถนอมชาติ, นภัส ศรีเจริญประมง
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		 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ	มีดังนี้

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 1. โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 

ตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย

  1) คู ่มือการใช ้ โปรแกรมการเรียนรู ้ โดยใช  ้

ประสบการณ์เป็นฐานโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนว 

สะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัย    

  2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยใช  ้

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา 

 2. เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล คือ  

แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา

 	 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืส�าหรบัการทดลอง	

มีรายละเอียดดังนี้

  1. น�าโปรแกรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 

ตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัย เสนอผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อประเมินความเหมาะสม โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก (X = 4.54)

  2. น� าแผนการจั ด กิ จกรรมการ เรี ยนรู ้ โ ดย ใช ้

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาครู

ปฐมวัย เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสม โดยภาพรวม

พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.87)

  3. ตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบความรูค้วามเข้า

ใจฯ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ความ

เข้าใจ (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีดัชนี

ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.06-1.00 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต่  

0.24-0.79 และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.09

ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ 

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษา               

ครูปฐมวัย ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลก่อนทดลองใช้โปรแกรม 

การเรยีนรูฯ้ โดยใช้แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจ เรือ่งสะเตม็ศึกษา 

ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ จากนั้นน�าข้อมูลทั้งหมด 

มาวิเคราะห์ผลและน�าเสนอผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 	 ตอนที่	 1	ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติคะแนนความรู ้

ความเข้าใจเรือ่งสะเตม็ศกึษาส�าหรบันกัศกึษาครปูฐมวยัก่อนและ 

หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ

 1.1 การเปรียบเทียบคะแนนความรู ้ความเข ้าใจ 

เรื่องสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัยก่อนและหลังการ 

เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ น�าเสนอในตารางที่ 1.1  

 จากตารางท่ี 1.1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความรู ้

ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการทดลองใช้โปรแกรม 

การเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัย 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�าเสนอลักษณะของโปรแกรม 

การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา 

ส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัย	หลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ	

 โปรแกรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคิดการจัดประสบการณ์ 

เป็นฐานตามแนวสะเตม็ศกึษาส�าหรบันกัศึกษาครปูฐมวยั มีลักษณะ 

ทีมุ่ง่เน้นให้นกัศกึษาครปูฐมวยัได้รบัประสบการณ์ทีห่ลากหลายจาก 

ตารางที่	1.1 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ

ระยะเวลา N คะแนนเต็ม X S.D.

ก่อนการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 44 40 19.09 2.93

หลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 44 40 31.14 2.57

แหล่งข้อมลูต่าง ๆ  จากน้ันให้ผูเ้รยีนได้อภปิรายและสะท้อนการเรยีนรู้ 

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ แล้วน�าความรู้นั้นไป 

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด 

การจดัประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเตม็ศึกษาส�าหรบันกัศึกษา           

ครูปฐมวัย ประกอบด้วยสาระส�าคัญ ดังนี้

 1. หลักการและแนวคิดของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ    

 2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ    

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 4. เนื้อหาของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ  

 5. ลักษณะกิจกรรมของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ  

 6. เอกสารและส่ือประกอบการใช้โปรแกรมการเรยีนรูฯ้  

 7. ระยะเวลาด�าเนินการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ  

 8. การประเมินผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ  

วราลี ถนอมชาติ, นภัส ศรีเจริญประมง
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สรุปและอภิปรายผล
	 สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการทดลองใช ้โปรแกรมการเรียนรู ้ โดยใช ้

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษา              

ครูปฐมวัย มีดังนี้ 

  1.1 กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่อง 

สะเต็มศึกษาหลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ สูงกว่าก่อน 

การทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ความรู้ความเข้าใจหลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ เท่ากับ  

31.14 และก่อนการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ฯ มีคะแนนความรู ้

ความเข้าใจเท่ากับ 19.09 

 2. ลกัษณะของโปรแกรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ประสบการณ์ 

เป็นฐานตามแนวสะเตม็ศกึษาส�าหรบันกัศกึษาครปูฐมวยัทีป่รบัปรงุแล้ว  

มีลักษณะส�าคัญสรุปได้ดังนี้ 1) ผู ้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 

2) ผู้เรียนได้สะท้อนการเรียนรู้และอภิปราย 3) ผู้เรียนเกิดความคิด 

รวบยอด และ 4) ผูเ้รยีนสามารถประยกุต์แนวคดิได้ ซึง่ประกอบด้วย 

1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) ประชากรและกลุ่ม 

ตัวอย่าง 4) เนื้อหา 5) ลักษณะกิจกรรมของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ  

6) เอกสารและสื่อประกอบ การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 7) ระยะ 

เวลาด�าเนินการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และ 8) การประเมินผล 

การใช้โปรแกรมการเรยีนรูฯ้ ซึง่เอกสารและสือ่ประกอบการเรยีนรูฯ้ 

ดังต่อไปนี้ 1) คู่มือการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ จ�านวน 1 เล่ม  

2) แผนการจัดกิจกรรม จ�านวน 1 ชุด 3) เครื่องมือประเมินผล คือ  

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา

		 อภิปรายผล

  การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู ้โดยใช ้

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้พบประเด็นที ่

เป็นผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ ซึ่งสามารถน�ามาอภิปราย 

ได้ดังนี้

  1. ปัจจัยสนับสนุนให้การด�าเนินการใช้โปรแกรมการ 

เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับ 

นักศึกษาครูปฐมวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

  1.1 การพฒันาโปรแกรมการเรยีนรู้ช่วยให้นกัศึกษา 

ครูปฐมวยัมคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งสะเตม็ศกึษาเพิม่มากขึน้ ซึง่ผูว้จิยั 

พบว่า ขั้นตอนของกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู ้

มรีายละเอยีดของแนวทางการจดัประสบการณ์ การเรยีนรูใ้ห้ผู้เรยีน 

ได้รับการพัฒนาไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้

ยังมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และมีองค์ประกอบของโปรแกรม 

การเรยีนรูท้ีช่ดัเจน ดงัที ่Joyce and Weil (1996 : 479) ได้กล่าวถงึ 

หลกัการในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู ้ประกอบด้วย 1) โปรแกรม 

หรือรูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ 2) เม่ือพัฒนาโปรแกรม 

แล้วต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพ 

ในเชิงการใช้สถานการณ์จริง และน�าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข                 

3) การพัฒนาโปรแกรมหรือรูปแบบการสอนอาจออกแบบให้ได้ 

กว้างขวาง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง อีกทั้งในการพัฒนา

โปรแกรมการเรียนรู ้ยังมีล�าดับขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม 

การเรียนรู้ที่มีรูปแบบและกระบวนการที่ชัดเจน และเหมาะสมกับ 

ผู้เรียน ดังที่ สุดาเรศ แจ่มเดชะศักดิ์ (2543 : 58) ได้กล่าวถึง 

ขัน้ตอนการพัฒนาโปรแกรมการสอน 5 ขัน้ตอน คอื 1) การประเมนิ 

ผูเ้รยีน 2) การตัง้เป้าหมายและจดุประสงค์การสอน 3) การวเิคราะห์ 

งาน 4) การเลือกใช้กลยุทธ์การสอนรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และ 

5) การประเมินผลโปรแกรม    

  1.2 รูปแบบของโครงสร้างกิจกรรมช่วยส่งเสริม 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน  

เพือ่ให้นกัศกึษาครปูฐมวยัมคีวามรูค้วามเข้าใจเพิม่มากขึน้นัน้ พบว่า  

ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนทกุ ๆ  ขัน้ตอน กล่าวคอื มคีวามสนใจ 

ในการรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้เพราะการจัดการ 

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยน้ันสอดคล้อง 

กับความสนใจและความต้องการของนักศึกษาครูปฐมวัย เนื่องจาก 

เป็นแนวคิดและทฤษฎีรูปแบบใหม่ที่โรงเรียนต่าง ๆ ได้น�ามาใช้ใน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคปัจจุบัน 

ซึ่งนักศึกษาครูปฐมวัยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และสามารถจัดประสบการณ์ 

ตามแนวสะเต็มศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยได้ นอกจากนี้นักศึกษา 

ครูปฐมวัยยังมีความกระตือรือร้นในการตอบค�าถาม อภิปราย  

แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน รวมทั้งการ 

สรุปความรู้ที่ได้รับและสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง ตลอดจน 

การน�าความรู้ที่ได้ไปทดลองใช้ได้อย่างเหมาะสม จากรูปแบบของ 

กิจกรรม การเรียนรู้ดังกล่าวเน้นให้ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  

และสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 

ในการจดัการเรยีนรูข้อง Doyle Eva & Ward Susan (2001 : 47-48)  

คือ การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้เรียนต้องมาเกี่ยวข้อง 

กับประสบการณ์การเรียนรู้ ความรู้ที่ได้ค้นพบจะต้องมีความหมาย  

และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และสอดคล้องกับ 

แนวคดิพืน้ฐานในการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานของ 

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7) คือ 1) ผู้เรียนได้ 

ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ 

ในเวลาเดียวกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 2) ผู้สอน 

ต้องช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิความคดิรวบยอดในเรือ่งนัน้ ๆ  จนเกดิจินตนาการ 

และความคิดสร้างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการต่าง ๆ  

3) ผู ้สอนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผู ้ เรียนไม่เคร ่งเครียด 

แสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบต่องานของตนเองและกลุ่มให ้

ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูส้อน 

วราลี ถนอมชาติ, นภัส ศรีเจริญประมง
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กับผู ้เรียนจนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู ้ และ  

4) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาและ

หาเหตุผลในการแก้ปัญหาด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่มได้  

สรุปผลและน�าเสนอสิ่งที่ค้นพบ

  1.3 คุณค่าของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ จากผลการ 

วจิยัปรากฏออกมาดงักล่าว ผูว้จิยัพบว่าน่าจะมาจากการตระหนกัถงึ 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เด็กปฐมวัย อีกทั้งยังพบว่ามีปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาและ 

รูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยท่ีเน้นการท่องจ�ามาเป็น 

เวลานาน โดยบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนในการจัดการ 

ศึกษาทุกภาคส่วนเริ่มตื่นตัวและเริ่มจัดการศึกษาในรูปแบบที่เน้น 

ให้นกัเรยีนลงมอืปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ  ด้วยตนเอง เน้นกระบวนการ 

คิดและแก้ปัญหาให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการจัดการศึกษาที่เข้ามา 

มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการศึกษาไทยในยุค 

ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนของครูในยุค 

ปัจจบุนัอีกรปูแบบหนึง่ คือ การเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา ผูว้จิยัจงึได้ 

เสนอโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนว 

สะเต็มศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมวิจัย 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย และ 

ยังสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย 

ได้อีกด้วย   

 2. ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขา 

วิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง สะเต็มศึกษา

 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู ้โดยใช้ประสบการณ ์

เป็นฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา

ครูปฐมวัย เรื่อง สะเต็มศึกษา ซึ่งผู้วิจัยพบว่า หลังการทดลองใช้ 

โปรแกรมการเรียนรู้ฯ มีคะแนนความรู้ความเข้าใจสูงกว่าก่อน 

การทดลองใช้โปรแกรมการเรยีนรูฯ้ แสดงให้เหน็ชดัเจนว่า โปรแกรม 

การเรียนรู ้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานมีความเหมาะสม และ 

สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 

สะเต็มศึกษามากข้ึน จะเห็นว่าการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู ้ 

โดยใช้แนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน เป็นโปรแกรมท่ีนักศึกษาครู 

ปฐมวยัได้มโีอกาสรบัประสบการณ์ กระตุน้ให้สะท้อนสิง่ต่าง ๆ  จาก 

ประสบการณ์เดิมออกมา เพื่อพัฒนาวิธีคิดใหม่ ๆ ด้วยการสืบเสาะ 

หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  ซึ่งท�าให้บทบาทของนักศึกษาครูปฐมวัย 

เปลี่ยนแปลงจากผู้รับความรู้ เป็นผู้สืบเสาะหาความรู้จากแหล่ง 

เรยีนรูต่้าง ๆ  และสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองซึง่โปรแกรมการเรยีนรู้ 

โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เป็นโปรแกรมการเรยีนรูท้ีส่ร้างความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องสะเต็มศึกษา นักศึกษาครูปฐมวัยสามารถน�า 

ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้ห้แก่เดก็ปฐมวยัได้ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Kolb (1984 : 15) ที่เรียกว่า Kolb  

Process Learning เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งแตกต่าง 

จากการเรยีนการสอนแบบเดมิทีค่รเูป็นศูนย์กลางการเรยีนรูแ้ละคร ู

เป็นผู้ก�าหนดและถ่ายทอดเนือ้หาความรูใ้หม่ให้แก่ผู้เรยีน ผูเ้รียนเป็น 

ผู้รับรู้ การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์มีขั้นตอน 4 ข้ันตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม ขั้นที่ 2 ผู้เรียน 

สะท้อนความคิดจากประสบการณ์ด้วยมมุมองทีห่ลากหลาย ขัน้ที ่3  

ผู้เรียนสรุปความรู้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิดเป็น 

ความคิดรวบยอด ซึ่งเป็นนามธรรมและสรุปเป็นหลักการซึ่งได้จาก 

การบูรณาการการสังเกตกับทฤษฎี และขั้นที่ 4 ผู้เรียนน�าหลักการ 

นั้นไปประยุกต์ใช้หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ	
	 ข้อเสนอแนะในการน�างานวิจัยไปใช้

 1. ผู้ใช้โปรแกรมการเรยีนรูฯ้ ควรศึกษาแนวคดิ ทฤษฏี  

หลักการ วัตถุประสงค์ เน้ือหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม และ 

การประเมนิผล ให้ละเอยีดก่อนเพือ่ทีจ่ะได้ใช้โปรแกรมการเรียนรูฯ้  

ได้โดยสะดวกและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 2. ผู้ที่จะน�าโปรแกรมการเรียนรู ้ฯ ไปใช้ จะต้องมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาอย่างแม่นย�า สามารถตอบ                

ข้อสงสัยต่าง ๆ ของนักศึกษา และให้ค�าแนะน�าได้อย่างถูกต้อง

 3. กิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมการเรียนรู้ฯ สามารถ 

ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น วัน เวลา และ 

สื่อต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ  

แต่ควรด�าเนินการตามล�าดับขั้นที่ก�าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม  

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 4. โปรแกรมการเรียนรูฯ้ ทีพ่ฒันาขึน้นีถ้อืเป็นโปรแกรม 

เฉพาะส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

แต่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบันกัศึกษาวชิาชีพครใูนสาขาอ่ืน ๆ  ได้  

เช่น นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย พลศึกษา เป็นต้น  

เพียงแต่ต้องปรับเนื้อหาสาระให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาใน 

สาขาวิชาอื่น ๆ 

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในระดับต่อไป

 1. โปรแกรมการเรยีนรูฯ้ นี ้ได้ศกึษาผลการใช้โปรแกรม 

การเรียนรู ้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา 

ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ฯ ดังนั้น การท�าวิจัย 

ในระดับต่อไปอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง STEAM คือ การน�าเอา 

Art เข้ามาบูรณาการการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก STEM  

 2. ควรมีการท�าวิจัยที่น�าโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้

ประสบการณ์เป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาให้กบันกัศกึษาช้ันปีที ่4 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 3. ควรมีการท�าวิจัยโดยน�าโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้

ประสบการณ์เป็นฐาน เพ่ือส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ ของนกัศกึษา

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ต่อไป

วราลี ถนอมชาติ, นภัส ศรีเจริญประมง
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง 

2) ศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง และ 

3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้

คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเขตจังหวัดระนอง 290 คน 

เครื่องมือส�าหรับวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 

เพียร์สัน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 2) การจัดการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 3) ผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา และต�าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาต ิ

จังหวัดระนอง ไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุต่างกันความคิดเห็นการบริหารจัดการด้านการจัดองค์การ และ 

ด้านการบริหารบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารจัดการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดระนอง ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4) การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ทั้งโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยาน 

แห่งชาติ จังหวัดระนอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการวางแผนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน 5) แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการจัดท่องเที่ยวยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดระนอง พบว่า ควรสร้างความตระหนัก 

และองค์ความรู้ให้บุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน  

ปฏิบัติงานตามแผน จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อให้สะดวกต่อการนิเทศ ก�ากับ ติดตามและประเมินผล หัวหน้าต้องมี 

ภาวะผู้น�า สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหารงาน

ค�าส�าคัญ	: การบริหารการจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, อุทยานแห่งชาติ, จังหวัดระนอง
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Abstract
 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.

Keywords	: Tourism Management, Sustainable Tourism, National Park, Ranong Province
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บทน�า
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีความ

ส�าคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม 

ที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลายประเทศให้ความส�าคัญ 

ในอบัดบัต้น ๆ  เนือ่งจากอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วสามารถสร้างงาน 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนจ�านวนมาก (เทดิชาย ช่วยบ�ารงุ, 

2557) ในอดีตการท่องเท่ียวจะเป็นการท่องเท่ียวแบบมวลชน  

เป็นการเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสนิยมโดยให้ความส�าคัญกับ 

แหล่งท่องเที่ยวก่อให้เกิดการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก  

(ฉัตรเฉลมิ องอาจธานศาล, 2551) ปัจจบุนัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

เพิ่มความส�าคัญของความยั่งยืนควบคู่ไปกับการด�าเนินงานด้าน 

การตลาดในแบบเดิม เพราะในอดีตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้น 

จ�านวนนักท่องเที่ยว เป็นเหตุให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวถูกท�าลาย  

จงึปรบัเปลีย่นแนวคดิสูก่ารท่องเทีย่วเชิงคณุภาพหรอืการท่องเทีย่ว 

แบบยั่งยืน (พิจาริณี โล่ชัยยะกูล, 2554)

 อทุยานแห่งชาต ิมบีทบาทส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ 

อย่างยั่งยืนทั้งในมิติวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม  

อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งรวมของสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นกระบวนการและมีระบบที่น�าไปสู่ 

การผลิตและควบคุมตนเองตามธรรมชาติ อันส่งผลต่อการด�ารงชีวิต 

ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากน้ีอุทยานแห่งชาติยัง 

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วและนนัทนาการ มีคุณค่าด้านความงดงามและ 

ความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย จึงมีศักยภาพ 

สูงสุดส�าหรับใช้เป็นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2560)  

จงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัทีอ่ยูใ่นภาคใต้ของประเทศเป็นจงัหวดัหนึง่ 

ที่มีธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน มีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ 

ทัง้ป่าบกและป่าน�า้ชายเลน ท้องทะเลมเีกาะแก่งต่าง ๆ  จ�านวนมาก  

มคีอคอดกระทีน่บัว่าเป็นแผ่นดนิท่ีแคบทีส่ดุของแหลมมลาย ูมภีเูขา  

น�้าตก พันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติ มี 4 แห่ง คือ  

อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน�้าตกหงาว อุทยาน 

แห่งชาติกระบุรี และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จึงมีความ 

หลากหลายทางชีวภาพเป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวที่มีลักษณะ

เป็นธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์จังหวัดหน่ึง แต่แหล่งท่องเที่ยว 

หลายแห่งเกิดความเสื่อมโทรมสภาพแวดล้อมบางส่วนถูกท�าลาย 

ในการจดัการการท่องเทีย่วจงึต้องตระหนกัถงึคณุชวีติของประชาชน 

พื้นถิ่นและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว ความต่อเนื่องและ 

ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุล และความต้องการของ 

ชมุชนท้องถิน่ พร้อมทัง้ขดีความสามารถในการรองรบัการท่องเทีย่ว 

แบบมส่ีวนร่วม มีเหตผุลและสอดคล้องกบัวถีิชีวติน�าไปสู่การจดัการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 4 มิติ คือ ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ  

การศกึษา และด้านสงัคม (จนัทร์พร ช่วงโชต,ิ 2558) ประเดน็ส�าคญั 

ในการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วให้มคีวามยัง่ยนืจ�าเป็นต้องมี 

การปกป้องและบ�ารงุรกัษาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม  

ส่งเสริมให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบมีคุณภาพ 

ชีวิตและความมั่นคงทางสังคม

 การบริการจัดการของทุกหน่วยงาน หรือทุกองค์การ 

ให้ประสบผลส�าเร็จนั้น การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ ์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร จะต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างม ี

คุณภาพและมีประสิทธิผลรวมถึงการตัดสินใจอย่างถูกต้องและมี 

การปฏบิตักิารได้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดอย่างมปีระสทิธิภาพ  

ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร แนวทาง 

การประเมินประสิทธิภาพของ การบริหารจัดการองค์กร มีหลาย 

รปูแบบวธิกีาร วธิขีองลเูธอร์ กลูคิ และลคิดลั เออร์วกิค์ ทีไ่ด้กล่าวถงึ 

ขัน้ตอนการบรหิารจดัการไว้ 7 ประการ คือ การวางแผน (Planning)  

การจัดองค์การ(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing)  

การอ�านวยการ (Directing) การประสานงาน (Co-ordinating)  

การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)  

เขียนเป็นค�าย่อได้ว่า POSDCoRB (จันทรานี สงวนนาม, 2551) 

มาใช้เป็นหลักการบริหารจัดการเน่ืองด้วยวิธีการบริหารงานตาม 

รูปแบบของลูเธอร์ กูลิค และลิคดัล เออร์วิก องค์กรมีโอกาส 

ประสบผลส�าเร็จบรรลุเป้าหมาย มีสายบังคับบัญชาเดียว สมาชิก 

องค์กรมีความเข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร และแบ่งสายงานชัดเจน  

ไม่สับสน ในหน่วยงานเดียวกัน มีความเข้มแข็ง เพราะเลือกสาย

อาชีพเดียวกันมาร่วมกันท�างาน ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ถูกท่ี 

ถูกงาน การประสานงานมีความสะดวกและจัดเตรียมงบประมาณ 

สนับสนุนได้อย่างเหมาะสม 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหาร 

จัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน กล่าวคือ 

เกิดความยั่งยืนทั้งด้านด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และ 

ด้านสังคม โดยน�าแนวคิด POSDCoRB มาเป็นแนวทางการบริหาร 

จัดการเพื่อให้เป็นประโยชน์และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา  

พัฒนาการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในจังหวัดระนอง ให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการ 

ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร 

จดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืในเขตอทุยานแห่งชาตจิงัหวดัระนอง 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง

รุ่งฤดี แย้มจรัส
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ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
 1. ทราบระดบัการบรหิารจดัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
ในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง 
 2. ทราบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
 3. ทราบแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่องเทีย่ว 
อย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง
 4. ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน�ามาเป็นข้อมูลประกอบการ 
ตดัสนิใจของผูบ้รหิารอทุยานแห่งชาตใินจงัหวดัระนอง เพือ่วางแผน 
ระบบการบริหารงาน และรวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง และ 
อุทยานแห่งชาติอื่น ๆ อีกต่อไป และเป็นข้อมูลส�าหรับหน่วยงาน 
ในการน�าไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง การบริหารจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
ในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง มีรายละเอียดวิธีด�าเนิน 
การวิจัย ดังนี้
	 1.	 ประชากร
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ในเขตจังหวัดระนอง จ�านวน  290 คน   
 ผู ้ให้ข ้อมูลส�าคัญ ได้แก่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาต ิ
และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในจังหวัดระนอง จ�านวน 8  ท่าน
	 2.	 พื้นที่ในการศึกษาวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัย อุทยานแห่งชาติ 
ในเขตจังหวัดระนอง จ�านวน 4 อุทยาน ประกอบด้วย อุทยาน 
แห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน�้าตกหงาว อุทยานแห่งชาต ิ
กระบุรี และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
   1) แบบสอบถามการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง มีลักษณะแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  
0.96 ซึ่งก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนข้อค�าถามดังต่อไปนี้ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2556)  
   คะแนน 5 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากที่สุด
   คะแนน 4 หมายถึง  ระดับเห็นด้วยมาก
   คะแนน 3 หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง
   คะแนน 2 หมายถึง  ระดับเห็นด้วยน้อย
   คะแนน 1 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด

 โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแต่ละ

ช่วงคะแนนเฉลี่ยของระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ในเขตอทุยานแห่งชาตจิงัหวดัระนอง โดยน�าระดบัช่วงชัน้มาก�าหนด

เป็นคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

       น้อยที่สุด

  คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

       น้อย

  คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

       ปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

       มาก

  คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัเหน็ด้วย 

       มากที่สุด

   2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาแนวทาง 

การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ 

จังหวัดระนอง

  3.2 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

   1) ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วิธี

การสร้างแบบสอบถาม และการสร้างแบบสมัภาษณ์จากเอกสารและ

ต�าราต่าง ๆ 

   2) น�าแนวความคิดทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ 

ทัง้หมด มาสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การบรหิารจดัการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง

   3) น�าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

   4) แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รกึษา

แล้วไปให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ ความถูกต้องเชิงเนื้อหา  

(Content validity) ความถกูต้องเชงิโครงสร้าง (Construct validity) 

ความเหมาะสมในด้านภาษา (Wording) และการสื่อความหมาย 

ของค�าถาม 

   5) น�าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ์

มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงวุฒิแล้วน�าเสนอต่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขั้นสุดท้าย

   6) น�าแบบสอบถามไปทดลองกับผู้ตอบแบบ 

สอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาวิเคราะห ์

หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ได้ค่าความเชือ่มัน่ของ 

แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

   7) น�าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  

มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน�าไปใช้จริง

รุ่งฤดี แย้มจรัส
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	 4.	 วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย 

เชิงปริมาณ ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ 

ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี พนักงานและลูกจ้างสังกัดกรม 

อทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื ในเขตจังหวดัระนอง โดยเข้าพบ 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในจังหวัดระนอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ 

การศึกษาและด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ส่วนการวจิยั 

เชงิคณุภาพผูว้จิยัได้ท�าหนงัสือขอความร่วมมอืสมัภาษณ์ ผู้ทีม่คีวามรู้ 

หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานอุทยานแห่งชาติ ซึ่งด�ารง 

ต�าแหน่งหัวหน้าอุทยานและผู้ช่วยหัวหน้าอุทยาน จ�านวน 8 ท่าน  

และน�าผลจากการสัมภาษณ์ มาสรุปผลวิเคราะห์ผลในเชิงเนื้อหา

	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

  5.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี ่

(Frequency) และร้อยละ (Percentage)

  5.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัด 

ระนอง ใช้การหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

  5.3 การวเิคราะห์เปรยีบเทียบความคดิเหน็เกีย่วกบั 

การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ

จังหวัดระนอง จ�าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

และจ�าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และต�าแหน่งงาน โดยการ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) กรณ ี

ทีม่คีวามแตกต่างท�าการทดสอบรายคูโ่ดยวิธแีบบเชฟเฟ่ (Scheffe) 

  5.4 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหาร

จัดการและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ 

จังหวัดระนอง โดยการหาค่าการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน

  5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ

บริบท (Context)

ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง แสดงดังตารางที่ 1 และ 

ตารางที่ 2 

 จากตารางที่ 1  พบว่า อุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง 

มีการบริหารจัดการโดยรวมมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก เมื่อ 

พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยพบว่า  

การบริหารจัดการด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ระดับมาก 

ตารางที่	1	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง 

5 
 

 4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากร คือ ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ี พนักงานและลูกจางสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ในเขต
จังหวัดระนอง โดยเขาพบ หัวหนาอุทยานแหงชาติในจังหวัดระนอง เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคการศึกษาและดําเนินการ       
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยไดทําหนังสือขอความรวมมือสัมภาษณ ผูท่ีมีความรูหรือ
ประสบการณดานการบริหารงานอุทยานแหงชาติ ซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนาอุทยานและผูชวยหัวหนาอุทยาน จํานวน 8 
ทาน และนําผลจากการสัมภาษณ มาสรุปผลวิเคราะหผลในเชิงเน้ือหา 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
  5.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของประชากร ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
ความถ่ี(Frequency) และรอยละ (Percentage) 
  5.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติ
จังหวัดระนอง ใชการหาคาเฉลี่ย ( x ̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  
  5.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในเขตอุทยาน
แหงชาติจังหวัดระนอง จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบคาที (t–test) และจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีท่ีมีความแตกตางทําการทดสอบ
รายคูโดยวิธีแบบเชฟเฟ (Scheffe)  
  5.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการและการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในเขตอุทยาน
แหงชาติ จังหวัดระนอง โดยการหาคาการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
  5.5 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) 
ประกอบบริบท (Context) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติจังหวัดระนอง แสดงดังตารางท่ี 1 
และ ตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติจังหวัด 
            ระนอง  

การบริหารจัดการอุทยานแหงชาติจังหวัดระนอง ความคิดเห็น 
 σ แปลผล อันดับ 

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  
  
 จากตารางท่ี 1  พบวา อุทยานแหงชาติจังหวัดระนอง มีการบริหารจัดการโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยพบวา การบริหารจัดการดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
อยูระดับมาก รองลงมาคือดานงบประมาณ ดานการรายงาน ดานการประสานงาน ดานการบริหารบุคคล ดานการสั่งการ
หรืออํานวยการ และดานการจัดองคการ ตามลําดับ  
 
 

รองลงมาคอื ด้านงบประมาณ ด้านการรายงาน ด้านการประสานงาน  

ด้านการบริหารบุคคล ด้านการส่ังการหรืออ�านวยการ และด้าน 

การจัดองค์การ ตามล�าดับ 

รุ่งฤดี แย้มจรัส
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการจัดการท่องเที่ยวอย่าง

ยัง่ยนือทุยานแห่งชาตจิงัหวดัระนอง โดยรวมมกีารปฏบิตัริะดบัปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย

พบว่า ความยัง่ยนืด้านวฒันธรรม มค่ีาเฉล่ียสงูสดุ มค่ีาเฉล่ียอยูร่ะดบั

มาก รองลงมาคือ ความยั่งยืนด้านสังคม ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

และความยั่งยืนด้านการศึกษา ตามล�าดับ

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ

จังหวัดระนอง จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ  ระดับ

การศึกษา และต�าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัด

ระนอง โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

อายุต่างกันความคิดเห็นการบริหารจัดการด้านการจัดองค์การ  

และด้านการบริหารบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่  

0.05 และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง ด้าน 

การวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 3. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง เพื่อหาแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ 

จังหวัดระนอง  สามารถสรุปได้ดังนี้

  3.1 วิธีการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน พบว่า ปัจจุบันมีวิธีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน ยึดตามกรอบแนวทางการด�าเนินการบริหารจัดการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

โดยบุคลากรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของต�าแหน่งงาน ปฏิบัติ 

ตามนโยบาย หรือข้อก�าหนดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธุ์พืช มีการประสานงานกับชุมชน หน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและ 

เอกชนน้อย การอ�านวยความสะดวกนักท่องเท่ียว การดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการเก็บค่าเยี่ยมชม เป็นไปตาม 

ระเบยีบของทางราชการ มีการตรวจสอบการด�าเนินงาน แต่การดูแล 

ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง

6 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนอุทยานแหงชาติจังหวัดระนอง  

การจัดการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ความคิดเห็น 
 σ แปลผล อันดับ 

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  
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนอุทยานแหงชาติจังหวัดระนอง โดยรวมมีการปฏบัิติ
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยพบวา ความยั่งยืนดานวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย
สูงสุด มีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก รองลงมาคือ ความยั่งยืนดานสังคม ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ และความยั่งยืนดาน
การศึกษา ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในเขตอุทยาน
แหงชาติจังหวัดระนอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน ตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติ จังหวัดระนอง โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อายุตางกันความคิดเห็นการบริหารจัดการดานการจัดองคการ และดานการบริหารบุคคล 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นการบริหารจัดการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติ จังหวัดระนอง ดานการวางแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกหัวหนาอุทยานแหงชาติ จังหวัดระนองเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติจังหวัดระนอง  สามารถสรุปไดดังน้ี 
  3.1 วิธีการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนท่ีใชอยูปจจุบัน พบวา ปจจุบันมีวิธีการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ยึดตามกรอบแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช โดยบุคลากรปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี ของตําแหนงงาน ปฏิบัติตามนโยบาย หรือขอกําหนดของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีการประสานงานกับชุมชน หนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชนนอย การอํานวย
ความสะดวกนักทองเท่ียว  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการเก็บคาเยี่ยมชม เปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ มีการตรวจสอบการดําเนินงาน แตการดูแลนักทองเท่ียวยังไมท่ัวถึงเน่ืองจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมจํานวน
มากข้ึน แตจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ มีการวางแผนการดําเนินงาน  มีการปฏิบัติตามแผน  ตรวจสอบการดําเนินงาน 
และเมื่อพบปญหาก็มีการแกไขและพัฒนาเพ่ือใหการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท่ีสําคัญตองคํานึงถึง
ทรัพยากรทางธรรมชาติของอุทยานเปนหลัก 
  3.2 ปญหาในการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติ จากการวิเคราะหขอมูล
สรุปปญหาในการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติ มีดังน้ี 
   1) งบประมาณไมเพียงพอในการบริหารจัดการ  
   2) จํานวนเจาหนาท่ีของอุทยานไมเพียงพอตอภาระงาน ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางท่ัวถึง 
   3) บุคลากรบางสวนขาดขวัญ กําลังใจในการทํางานเน่ืองจากสวนใหญเปนลูกจางช่ัวคราว ซึ่งไมมั่นคง 
ในการทํางาน ทุมเทความมุงมั่นตั้งใจทํางานลดลง เมื่อมีงานอ่ืนท่ีมีความมั่นคงมากกวาก็จะลาออก 
   4) จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหการบริการหรืออํานวยความสะดวก 
ไมท่ัวถึง 
   5) นักทองเท่ียวบางคนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ขาดจิตสํานึก ขาดความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
  3.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน พบวา ควรสรางความ
ตระหนักและองคความรูใหบุคลากร เกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กําหนดวิสัยทัศน กล
ยุทธ แผนการดําเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะเพ่ือใหสะดวกตอการนิเทศ กํากับ 

นักท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมจ�านวน 

มากขึน้ แต่จ�านวนบคุลากรไม่เพียงพอ มกีารวางแผนการด�าเนนิงาน   

มีการปฏิบัติตามแผน  ตรวจสอบการด�าเนินงาน และเมื่อพบปัญหา 

ก็มีการแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ 

มากที่สุด และที่ส�าคัญต้องค�านึงถึงทรัพยากรทางธรรมชาติของ 

อุทยานเป็นหลัก

  3.2 ปัญหาในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่าง 

ยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปปัญหา 

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ  

มีดังนี้

   1) งบประมาณไม่เพียงพอในการบรหิารจดัการ 

   2) จ�านวนเจ้าหน้าทีข่องอทุยานไม่เพยีงพอต่อ 

ภาระงาน ท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง

   3) บุคลากรบางส่วนขาดขวัญก�าลังใจใน 

การท�างานเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งไม่มั่นคง 

ในการท�างาน ทุ่มเทความมุ่งมั่นตั้งใจท�างานลดลง เมื่อมีงานอื่นที่ม ี

ความมั่นคงมากกว่าก็จะลาออก

   4) จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ท�าให้การบริการหรืออ�านวยความสะดวกไม่ทั่วถึง

   5) นักท่องเที่ยวบางคนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึง 

ประสงค์ ขาดจิตส�านึก ขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

  3.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการ 

จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า ควรสร้างความตระหนักและ 

องค์ความรู้ให้บุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน  

ปฏิบัติงานตามแผนจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อ 

ให้สะดวกต่อการนิเทศ ก�ากับ ติดตามและประเมินผล หัวหน้า 

ต้องมีภาวะผู้น�า สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหารงาน

รุ่งฤดี แย้มจรัส
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อภิปรายผล
 1. จากผลการวเิคราะห์ข้อมลู พบว่า การบริหารจดัการ

อุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้ 

เห็นว่าผู้บริหารหรือผู้น�าของอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดระนอง 

มีศักยภาพในการบริหารจัดการส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน กระบวนการบริหารเป็นเครื่องมืออันส�าคัญยิ่งในการ

ปฏิบัติงาน เพราะการบริหารเป็นระบบสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ 

ในองค์การที่ผู้บริหารจะต้องถือปฏิบัติ หรือกระบวนการบริหาร

คือ วิถีทางท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย

ของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2560) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ประสทิธภิาพการบรหิารงานของผูบ้รหิารงานในองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในจงัหวดันนทบรุ ีผลการวิจยัพบว่า ประสทิธภิาพการบรหิาร

งานของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดนนทบุรี ค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่ (2553) 

ที่พบว่า กระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ใน 7 ด้าน มีระดับ

ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า การวางแผนอยู่

ในระดับสูงที่สุด กระบวนการบริหารทั้ง 7 ด้าน ให้ความส�าคัญกับ

การวางแผน เพราะเป็นหัวใจของการบริหารจัดการทุกอย่างต้องมี

การวางแผนมาเป็นอันดับแรกเสมอ 

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง จ�าแนกตามปัจจัย

ส่วนบคุคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

และต�าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ ์

(2560) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของ 

ผู้บริหารงานในองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ 

บคุลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันนทบรุ ีทีม่เีพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ท�างาน รายได้ต่างกัน 

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่ในการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี ้

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายตุ่างกนั 

ความคิดเห็นการบริหารจัดการด้านการจัดองค์การ และด้านการ

บริหารบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ตอบ 

แบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกัน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการ

บริหารจัดการด้านการวางแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์

(2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ท�าให้บุคคล 

มีความคิด ความรู ้สึก ความคิดเห็น เจตคติแตกต่างกัน เช่น  

บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิด 

และพฤติกรรมบุคคลที่อายุน้อย มักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถือ 

อุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี มากกว่าบุคคลที่อายุมาก ขณะที่คน 

อายุมากจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยมยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง  

มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนทีม่อีายนุ้อยเนือ่งมาจากผ่านประสบการณ์ 

ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ระดบัการศกึษาของบุคคล กเ็ป็นปัจจยัทีท่�าให้คน 

มีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน

 3. จากผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการอุทยาน 

แห่งชาติ ทั้งโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ 

จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติจังหวัดระนอง  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ังนี้สอดคล้องกับแนวคิด 

ของ จันทรานี  สงวนนาม (2551) ที่ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหาร 

จัดการนั้น ประกอบด้วย การด�าเนินงานเป็นล�าดับขั้นตอน เพื่อให ้

การด�าเนินงานต่าง ๆ ด�าเนินไปอย่างมีระเบียบ ไม่สับสน ตรงตาม 

เป้าหมาย และประสบความส�าเร็จ ซ่ึงถ้าหากการบริหารจัดการ 

อย่างเป็นระบบขั้นตอนย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิด 

ความยั่งยืนในการจัดการท่องเที่ยว สอดคล้องการศึกษาวิจัยของ  

รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่ (2553) ที่ศึกษาพบว่า กระบวนการบริหาร

จัดการ ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้อง 

กับการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน�้าตกหงาว  

ได้เสนอแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการเพือ่การจดัการท่องเทีย่ว

อย่างยัง่ยนื ไว้ว่าจดัให้มกีารศกึษาสภาพปัญหา หลงัจากนัน้ขอความ 

ร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชนอื่น เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนการท�างาน มีการบริหาร 

จดัการองค์การอย่างเหมาะสม มคีวามถกูต้อง ก�าหนดบทบาทหน้าที ่

กรอบการท�างาน  บริหารงานบุคคลโดยค�านึงถึงขวัญก�าลังใจใน 

การท�างานปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ รายงานผล 

การปฏิบัติงานเป็นระยะ เช่น ทุกเดือน เพื่อให้การก�ากับ ติดตาม  

ประเมินผล เกิดความสะดวกและเป็นผลดีในการจัดการท่องเท่ียว 

อย่างยั่งยืนทั้ง  4 ด้าน ดังนี้ 

  1) ความยั่งยืนทางวัฒนธรรม โดยพยายามท่ีจะ 

ท�าให้ชุมชนเกิดความภาคูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความรัก  

หวงแหนและต้องการดแูล รกัษา สบืทอดวฒันธรรมชมุชนของตนให้ 

เจรญิงอกงามต่อไป สอดคล้องกับการให้สมัภาษณ์ของผู้ช่วยหวัหน้า 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการ 

บริหารจัดการเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังนี้ หัวหน้าหรือ 

ผูน้�ามคีวามเป็นผูน้�าน�าองค์กร เจ้าหน้าที ่ชมุชน ให้เข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอน ต้ังแต่ 

การร่วมจัดท�าแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมด�าเนินการ 

ตามแผน ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ให้ทกุคนเกดิความตระหนกัว่าอทุยานเป็นของทกุคน เป็นของส่วนรวม  

เป็นของพวกเราต้องช่วยกันรักษา

รุ่งฤดี แย้มจรัส
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  2) ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ โดยการให้ 

ความส�าคัญต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ให้ชุมชนได้มีรายได้จาก 

การท่องเที่ยวควรตกอยู่กับชุมชน คนในชุมชนต้องได้รับประโยชน ์

เพียงพอในการจัดการกับต้นทุนและปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจเกิดตามมา 

จากการท่องเที่ยว สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยหัวหน้า 

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร 

จัดการเพื่อการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนดังน้ี การพัฒนาการ 

บริหารจัดการเพื่อการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน สิ่งที่ส�าคัญ 

ที่สุดคือ การมีส่วนร่วม ต้องหาวิธีการแนวทางเพื่อให้ชุมชนเข้ามา 

มีบทบาท มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทั้งในการวางแผนงาน  

ปฏิบัติตามแผนงาน รวมถึงให้ร่วมรับผลประโยชน์ เช่น การรับผล 

ประโยชน์จากการจัดท่ีพักโฮมสเตย์ การจ�าหน่ายของที่ระลึก   

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน เน่ืองจากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที ่

ของอุทยานมีน้อย ไม่เพียงพอ ถ้าได้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะเกิด 

ความยั่งยืน 

  3) ความยั่งยืนทางด้านการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิด 

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน นักท่องเที่ยวมี 

โอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้า 

กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง ชุมชนเองนั้นก็มีโอกาสเรียน 

ได้รู้เรื่องต่าง ๆ จากการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ได้แก่  

การวางแผน การท�างานร่วมกัน การประเมินผล การมีส่วนร่วม 

สิง่ต่าง ๆ  เหล่านีจ้ะท�าให้ชมุชนเกดิความเข้มแข็งและมัน่ใจในตัวเอง 

มากขึ้น สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาต ิ

แหลมสน ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการ 

จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่ทุกคน และชุมชน 

ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด�าเนินงานตามแผนงาน และเข้าไปในชุมชน 

เพื่อดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  4) ความยั่งยืนทางด้านสังคม เรียนรู้หรือท�างาน 

ร่วมกันในการจัดการเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง 

ยั่งยืนท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของผู ้คนในชุมชน 

ลดปัญหาความขัดแย้ง ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน 

ส่งผลให้ชุมชนสามารถรับมือหรือต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาใน 

ชุมชนได้มีพลัง สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยหัวหน้า 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการ 

บริหารจัดการเพื่อการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนดังนี้ เจ้าหน้าท่ี  

ชมุชน ต้องมส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

ในทกุข้ันตอน ตัง้แต่การร่วมจดัท�าแผนการจัดการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน  

ร่วมด�าเนินการตามแผน ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล 

การปฏบิตังิานให้ทกุคนเกดิความตระหนกัว่าอทุยานเป็นของทกุคน  

เป็นของส่วนรวม เป็นของพวกเราต้องช่วยกันรักษา

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้

 1. ด้านการวางแผน (Planning) ผู ้บริหารอุทยาน 

แห่งชาต ิควรมกีารจดัท�าโครงการแผนปฏบิตักิารรวมทัง้วธิปีฏบัิติการ 

ไว้ล่วงหน้า ให้ละเอียดและชัดเจน และให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 

ในการวางแผนโดยมีเป้าหมายที่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ฝ่ายบริหาร 

ควรจะปรับปรุงการก�าหนดหน้าท่ีขอบเขตงาน มอบหมายงานให้ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิตังิานชดัเจนเหมาะสมกบัต�าแหน่งและความสามารถ

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล (Staffing) การก�าหนด 

อตัราก�าลงัและสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งงานจดัให้มบีคุลากร 

ให้เพียงพอ สร้างขวญัและก�าลงัใจให้บคุลากร และมกีารพฒันาบคุลากร 

อย่างต่อเนื่อง

 4. ด้านการสัง่การและอ�านวยการ (Directing) ผูบ้รหิาร 

ควรติดตาม ดูแลและสั่งการ โดยการตัดสินใจต่าง ๆ ตามความ 

เหมาะสม

 5. ด้านการประสานงาน (Co-ordinating) ผู้บริหาร 

ควรจัดให้มีบุคลากรที่ท�าหน้าที่ในการประสานงานโดยตรง เพื่อให้ 

เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและชัดเจน

 6. ด้านการรายงาน (Reporting) ผู้บริหารควรมีการ 

บริหารจัดการให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของ 

การรายงานและการประเมินผลภายในหน่วยงาน น�ารายงานหรือ 

ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 7. ด้านงบประมาณ (Budgeting) ผู้บริหารควรจัดหา 

งบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอในการบริหารจัดการ โดยระดม 

ทรพัยากรจากหน่วยงานเอกชน เช่น บรษิทั ห้างร้านต่าง ๆ  หน่วยงาน 

ภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วม 

สนับสนุนการบริการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 8. น�าแนวทางการบรหิารจดัการเพือ่การจดัการท่องเทีย่ว 

อย่างยั่งยืน เช่น ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนโดย 

ให้มีการจัดการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนในเขตพื้นที่อุทยาน 

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท�าการวิจัย 

แบบมส่ีวนร่วมศึกษาความต้องการและการมส่ีวนร่วม ในการบรหิาร 

จัดการเพื่อน�าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีม ี

การต่อการจัดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดระนอง  

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการบริหารจัดการ

รุ่งฤดี แย้มจรัส
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ  

จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิดและ 

ผู้น�าชุมชน จ�านวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.84 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห ์

ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวัตถุประสงค ์

มาตรฐานของนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านลักษณะตัวแทนท่ีน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านการสื่อสาร 

ระหว่างองค์การและกิจกรรมน�านโยบายไปปฏิบัติ ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากรของนโยบาย และด้านเงื่อนไขทาง 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตามล�าดับ 2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในสังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี 

ผลต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) แนวทางในการส่งเสริมความส�าเร็จในการน�าโครงการ 

เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ คือ บุคลากรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายโครงการจัดบุคลากรให้มีจ�านวนที่เพียงพอต่อ 

การปฏบิตังิาน และมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานตามนโยบาย และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่จดัสรรงบประมาณเพือ่ใช้ในการด�าเนนิงาน 

เพิ่มเติม มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการอย่างถูกต้อง ก�าหนดโครงสร้างบุคลากร  

มอบหมายหน้าท่ี และล�าดับข้ันตอนในการด�าเนินงานที่ชัดเจน ผู้บริหารในท้องถิ่นสนับสนุนการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู 

เด็กแรกเกิดไปปฏิบัติอย่างเต็มท่ี และผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานควรปฏิบัติงานโดยแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจ 

ในการน�านโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ ผู้บริหารให้ขวัญก�าลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชมเชย เพื่อสร้าง 

แรงจูงใจการปฏิบัติงาน

ค�าส�าคัญ	:	ปัจจัยความส�าเร็จ, การน�านโยบายไปปฏิบัติ, โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract
 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.

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

  Local Administrative Organizations 
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บทน�า
 ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเรื่อยมา 

และปราศจากการแก้ไขอย่างจริงจังจึงท�าให้ระดับความรุนแรงของ 

ปัญหาดงักล่าวทัง้ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัและอนาคตมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 

อกีทัง้ความเข้าใจต่อปัญหาดงักล่าวของสงัคมไทยยงัคงจ�ากดัอยูเ่ฉพาะ 

บางมติเิท่านัน้จงึส่งผลให้การวเิคราะห์ปัญหาขาดการบรูณาการและ 

ความเชื่อมโยงกันระหว่างมิติต่าง ๆ กล่าวคือ ความเข้าใจต่อปัญหา 

ความเหลือ่มล�า้มกัพจิารณาเฉพาะบริบททางเศรษฐกิจเป็นหลักหรือ 

เรียกว่า “ความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้” โดยมิได้ค�านึงถึง 

ความเหลื่อมล�้าทางด้านอื่นท่ีส�าคัญ เช่น การศึกษา สุขภาพ สิทธ ิ

และโอกาสทางการเมือง เป็นต้น ซ่ึงล้วนมีส่วนส�าคัญในการสร้าง 

ความแตกต่างระหว่างระดับคุณภาพชีวิตของผู ้คนในสังคม  

ความเหลื่อมล�้าได้ถูกหยิบยกข้ึนเป็นประเด็นท่ีน�าไปสู่ข้อเรียกร้อง 

ทางการเมือง แม้หลายฝ่ายจะยังมีความเห็นต่างกันว่าความขัดแย้ง 

ทางการเมืองในปัจจุบันน้ันมีเหตุผลมาจากความไม่ลงตัวทาง 

การเมืองหรือเหตุอ่ืนกันแน่ แต่เราต้องยอมรับว่าความเหลื่อมล�้า 

นั้นมีจริงในสังคมไทยและมีมานานแล้ว (สมชัย จิตสุชน, 2558)

 มมุมองเรือ่งความเหลือ่มล�า้ว่ามติใิดเป็นปัญหาบ้างและ 

ถ้าเป็นปัญหาเราควรแก้ไขอย่างไรน้ันเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกันได้มาก 

แต่ประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ สังคมที่มีความเหลื่อมล�้าสูงเป็น 

สังคมท่ีคนรู้สึกว่าไม่น่าอยู่ เพราะรู้สึกว่าคนจนขยับฐานะล�าบาก 

ไม่ว่าจะขยันเพียงใดเพราะช่องว่างใหญ่มาก ส่วนคนรวยที่เกิดมา 

รวยก็ใช้ความมั่งคั่งสะสมท่ีบิดามารดามอบให้เป็นมรดกสร้างความ 

มั่งคั่งต่อไปอย่างง่ายดาย ดังที่ ประเวศ วะสี กล่าวในปี พ.ศ. 2544  

ว่า “คนไทยควรจะท�าความเข้าใจว่าความยากจนไม่ได้เกิดจาก 

เวรกรรมแต่ชาติปางก่อนแต่เกิดจากโครงสร้างที่อยุติธรรมในสังคม 

ต้องท�าความเข้าใจโครงสร้างและช่วยกันปฏิรูปโครงสร้างที่ท�าให ้

คนจน” (ประเวศ วะสี, 2554) จากสถานการณ์ดังกล่าวได้น�ามา 

สู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยโดย 

เฉพาะในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นปัญหาของ 

ความเหลื่อมล�้าในประเทศไทยว่าเป็นปัญหาระดับชาติ จึงก�าหนด 

นโยบายการลดความเหลื่อมล�้าของสังคม และการสร้างโอกาส 

การเข้าถึงบริการของรัฐ (ส�านักวิชาการ, 2557)

 ในการด�าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็ก 

แรกเกิดคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ

ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ 

กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ร่วมกนัด�าเนนิงาน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องส�าหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์โครงการ 

ดังกล่าวด�าเนินการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงิน 

อุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิด โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน  

ได้มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งน้ี 

โครงการจะด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม 

วัตถุประสงค์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ 

ปฏิบตัแิละการด�าเนนิงานร่วมกันกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เป็นการช่วยเหลือทรัพยากรมนุษย์

ที่เป็นก�าลังส�าคัญและเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการร่วม 

พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังลดความเหลื่อมล�้าทาง 

สังคมในระยะยาวอีกด้วย (ส�านักวิชาการ, 2557)

 ในการด�าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง 

ดูเด็กแรกเกิด คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

แห่งชาติ (กดยช.) ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง 

สาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 

มนษุย์ร่วมกนัด�าเนนิงานในส่วนทีเ่กีย่วข้อง อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง 

ได้แก่ เทศบาลต�าบลเวียงสระ เทศบาลต�าบลบ้านส้อง เทศบาล 

ต�าบลเขานิพันธ์ เทศบาลต�าบลทุ่งหลวง เทศบาลต�าบลเมืองเวียง  

และองค์การบรหิารส่วนต�าบลคลองฉนวน มจี�านวนประชากรทัง้หมด  

58,431 คน มีจ�านวนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อ 

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 909 คน  

(ส�านักทะเบียนอ�าเภอเวียงสระ, 2562) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ 

การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลตามมติ 

คณะรัฐมนตรี โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบหมาย 

หน่วยงานในพื้นท่ีด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โครงการจะ 

ด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  

หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติและ 

ด�าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให ้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเป็นการช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น 

ก�าลังส�าคัญและเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนา 

ประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งช่วยลด ความเหลื่อมล้าทางสังคม 

ในระยะยาวอีกด้วย

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท�าวิจัยเรื่องปัจจัย 

ที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก 

แรกเกิดของรฐัไปปฏบิตัใินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอเวียงสระ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�า 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติ 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล 

ต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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 3. เพื่อก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมความส�าเร็จใน

การน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
 1. ได้ทราบข้อมลูปัจจยัทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการน�า 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการ

 2. ได้ทราบผลการเปรียบเทยีบความคดิเห็นเกีย่วปัจจยั 

ที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงด ู

เด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีส�าหรบัน�าไปใช้ปรบัปรงุพฒันา  

การด�าเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 3. ได้แนวทางในการส่งเสริมความส�าเร็จในการน�า 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�า 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 ประชากร

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   

จ�านวน 106 คน

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความ 

ส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ 

ไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ�านวน 6 ด้าน  

ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย 2) ปัจจัยด้าน 

ทรัพยากรนโยบาย 3) ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและ 

กิจกรรมน�านโยบายไปปฏิบัติ 4) ปัจจัยด้านลักษณะของตัวแทน 

ที่น�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 5) ปัจจัยด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  

สังคม และการเมือง และ 6) ปัจจัยด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน  

ลักษณะค�าถามรวมจ�านวน 30 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 

เท่ากับ 0.84 

  2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการ 

ส่งเสริมความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู 

เด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ 

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 3.	 วิธีด�าเนินการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย 

เชงิปรมิาณผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากประชากร บคุลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   

จ�านวน 106 คน โดยเข้าพบผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การศกึษา 

และด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ส่วนการวจิยัเชงิคุณภาพ  

ผู้วิจัยได้ท�าหนังสือขอความร่วมมือสัมภาษณ์ ผู้ที่มีความรู้หรือ 

ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู 

เดก็แรกเกดิของรฐัไปปฏิบตัขิององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอ 

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 6 ท่าน และน�าผลจาก 

การสัมภาษณ์ มาสรุปผลวิเคราะห์ผลในเชิงเนื้อหา

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

  4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี ่

(Frequency) และร้อยละ (Percentage)

  4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ 

ในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ 

ไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ�าเภอเวียงสระ จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ใช้การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที 

(t-test) และจ�าแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษา ต�าแหน่ง รายได้เฉลีย่ 

ต่อเดอืน และสังกดั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว  

(One Way ANOVA) กรณีที่มีความแตกต่างท�าการทดสอบรายคู่ 

โดยวิธีแบบ LSD 

  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค 

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ 

บริบท (Context)

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�า 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

แสดงดังตารางที่ 1

เยาวภา  สุระกา
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192   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

 จากตารางที ่1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเหน็ 

ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ 

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู ่ระดับมาก 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย  

พบว่า ด้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด (µ = 4.34) รองลงมา ได้แก ่

ด้านลักษณะตัวแทนที่น�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (µ = 4.30)  

ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรมน�านโยบายไปปฏิบัติ  

(µ = 4.28) ด้านความตั้งใจของผู ้ปฏิบัติงาน (µ = 4.21)  

ด้านทรัพยากรของนโยบาย (µ = 4.00) และด้านเงื่อนไขทาง 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (µ = 3.86) ตามล�าดับ

 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ 

ในการน�าโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือเล้ียงดเูดก็แรกเกดิของรฐัไปปฏบิตั ิ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทีป่ฏิบตังิานใน 

สังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ 

ในการน�าโครงการเงนิอุดหนุนเพ่ือเล้ียงดเูดก็แรกเกดิของรฐัไปปฏบิตั ิ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนเพศ  

อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

 3. ผลการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความส�าเร็จใน 

การน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ มีดังนี้ 

  3.1 ด้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย ให้ 

บุคลากรท�าความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ 

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรท�าความเข้าใจถึง 

มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

  3.2 ด้านทรัพยากรนโยบาย จัดบุคลากรให้ม ี

จ�านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน 

การด�าเนินงานตามนโยบาย เช่น เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  

อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.) เจ้าหน้าท่ี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล นักวิชาการสาธารณสุข และ 

อาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.)  และองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด�าเนินงานเพิ่มเติม 

  3.3 ด้านการส่ือสารระหว่างองค์การและกิจกรรม 

น�านโยบายไปปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการ 

ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของ 

โครงการอย่างถูกต้อง มีการส่ือสารข้อความให้ชัดเจนถูกต้อง 

ผู ้ที่ปฏิบัติงานจะได้มีความเข้าใจในทิศทางที่ตรงกันในการน�า 

นโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ มีการจัด 

ประชุมชี้แจง เพื่อท�าความเข้าใจ และได้ถ่ายทอดให้กับบุคลากร 

ผู้น�าชุมชนทุกคน ก่อนที่จะน�านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลกไ็ด้จัดประชมุชีแ้จงให้กับบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

เช่นกนั หากเกดิความไม่เข้าใจหรอืสงสยักส็ามารถปรกึษากบัหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

  3.4 ด้านลักษณะของตวัแทนทีน่�านโยบายไปปฏบิตัิ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ต้องมีการก�าหนดโครงสร้าง 

บุคลากร มอบหมายหน้าที่ และล�าดับขั้นตอนในการด�าเนินงาน 

ที่ชัดเจน เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัต ิ

งานตามสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ ์

ที่ดีต่อกันท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู

 เด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

5 
 

ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไป
ปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจยัท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลีย้งด ู
  เด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏบัิติในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี   

       ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ ความคิดเห็น 
 ρ แปลความ 

1. ดานวัตถุประสงคมาตรฐานของนโยบาย 4.34 0.44 มากท่ีสุด 
2. ดานทรพัยากรของนโยบาย 4.00 0.61 มาก 
3. ดานการสื่อสารระหวางองคการ และกิจกรรมนํานโยบาย 
    ไปปฏิบัต ิ

 
4.28 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

4. ดานลักษณะตัวแทนท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิ 4.30 0.61 มากท่ีสุด 
5. ดานเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 3.86 0.53 มาก 
6. ดานความตั้งใจของผูปฏิบตัิงาน 4.21 0.43 มากท่ีสุด 

รวม 4.18 0.35 มาก 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานวัตถุประสงค
มาตรฐานของนโยบาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูระดบัมากท่ีสดุ (= 4.34) รองลงมาไดแก ดานลักษณะตัวแทนท่ี
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (= 4.30) ดานการสื่อสารระหวางองคการ และกิจกรรมนํานโยบายไปปฏิบัต ิ(=4.28) ดาน
ความตั้งใจของผูปฏิบัติงาน (= 4.21) ดานทรัพยากรของนโยบาย (=4.00) และดานเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง (= 3.86) ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ
ไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานในสังกัดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

3. ผลการศึกษาแนวทางในการสงเสริมความสําเร็จในการนําโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไป 
ปฏิบัติ มีดังน้ี  
  3.1 ดานวัตถุประสงคมาตรฐานของนโยบาย  ใหบุคลากรทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบายโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วามีวัตถุประสงคอยางไรทําความเขาใจถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทาง
เดียวกัน  

 3.2 ดานทรัพยากรนโยบาย จัดบุคลากรใหมีจํานวนท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยใหทุกฝายไดมีสวน
รวมในการดําเนินงานตามนโยบาย เชน เจาหนาท่ีกองสวัสดิการสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
(อพม.) เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.)  และองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงานเพ่ิมเติม  

 3.3 ดานการสื่อสารระหวางองคการและกิจกรรมนํานโยบายไปปฏิบัติ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมี
การประชาสัมพันธ สื่อสารใหประชาชนไดรับทราบรายละเอียดของโครงการอยางถูกตอง มีการสื่อสารขอความใหชัดเจน
ถูกตอง ผูท่ีปฏิบัติงานจะไดมีความเขาใจในทิศทางท่ีตรงกันในการนํานโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไป
ปฏิบัติ มีการจัดประชุมช้ีแจง เพ่ือทําความเขาใจ และไดถายทอดใหกับบุคลากรผูนําชุมชนทุกคน กอนท่ีจะนํานโยบายไป

เยาวภา  สุระกา
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  3.5 ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  

ผู้บริหารในท้องถิ่นสนับสนุนการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ 

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติอย่างเต็มท่ี โดยมอบหมายให้กอง 

สวัสดิการสังคม รับผิดชอบโครงการโดยตรง และประสานงานกับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ผู้น�าชุมชนทุกท่านให้ปฏิบัติงาน 

ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

  3.6 ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน

ควรปฏิบตังิานโดยแสดงออกถงึความกระตอืรอืร้นและมคีวามตัง้ใจ

ในการน�านโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัต ิ

มกีารวางแผนการท�างานเพือ่ไม่ให้เกดิการเกีย่งงานกนัท�าและทกุคน 

ท�าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรให้ขวัญ ก�าลังใจกับ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการชมเชย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

                                                                   

อภิปรายผล
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส�าเร็จใน

การน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พบประเด็นส�าคัญเพื่อน�ามาอภิปรายผลดังนี้

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผล 

ต่อความส�าเรจ็ในการน�าโครงการเงนิอุดหนนุเพือ่เลีย้งดเูดก็แรกเกดิ 

ของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีการด�าเนินงานตามโครงการเงิน 

อดุหนนุเพือ่เลีย้งดูเดก็แรกเกดิของรฐั โดยมกีารปฏบัิตจิรงิตามแนว 

นโยบาย บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจและปฏิบัติงานตามขั้นตอน  

จึงท�าให้การน�านโยบายสู่การปฏิบัติจริงประสบความส�าเร็จ โดยมี 

รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

  1.1 ด ้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ 

ในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไป 

ปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเวียงสระ จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ด้านวัตถุประสงค์มาตรฐานของนโยบาย โดยรวมอยู ่

ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงด ู

เด็กแรกเกิดของรัฐ มีนโยบายมีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎี/หลักการและ 

เหตผุลทีเ่ชือ่ถอืได้ มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัและมาตรฐานของการบรรลุ 

ผลส�าเรจ็ไว้ชดัเจน วตัถปุระสงค์ของแผนงาน โครงการและกจิกรรม 

ในแต่ละนโยบายมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ดังท่ี วรเดช  

จันทรศร (2552) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายท่ีประสบความส�าเร็จจะ 

ต้องมกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน สอดคล้องกบัที ่Van Meter 

and Van Horn (1975 :445 - 488) กล่าวว่า วัตถุประสงค์นโยบาย  

คือ องค์ประกอบพื้นฐานส�าคัญในขั้นการน�านโยบายไปปฏิบัติ  

สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ระพีพรรณ ผ่องใส (2559) ซึ่ง 

ได้ศึกษาวิจัยการน�านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงด ู

เด็กแรกเกิดไปปฏิบัติของบุคลากรและผู ้น�าชุมชน กรณีศึกษา 

ต�าบลสองสลึง อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง การน�านโยบายไปปฏิบัต ิ

วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบายจะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม ที่ได้ให ้

สัมภาษณ์ไว้ว่า การน�านโยบายไปปฏบิตันิัน้จะต้องวัตถปุระสงค์ของ 

โครงการต้องชัดเจน เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความรู ้

ความเข้าใจเป็นอย่างดี

  1.2 ด้านทรพัยากรของนโยบาย พบว่า ผูต้อบแบบ 

สอบถามมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�า 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ด้านทรัพยากรของนโยบาย โดยรวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าแผนงาน โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่าง 

เหมาะสมต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลก�าหนด 

ให้สามารถช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้อย่างเหมาะสม  

และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ 

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ มีความเพียงพอและพร้อมที่จะใช้งาน  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Van Matter and Van Horn (1975)  

ได้กล่าวถึงนอกจากวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายที่ก�าหนด 

ในตัวแบบให้เห็นความส�าคัญอย่างชัดเจนแล้ว ยังต้องมีทรัพยากร 

ต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต่อการน�านโยบายไปปฏบิตั ิทรพัยากรในทีน่ีห้มายถงึ 

ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ งบประมาณ ซึ่งเป็น 

สิ่งกระตุ้นให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงาน 

วิจัยของอิทธิชัย สีดา (2553) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีม ี

อิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที ่

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไปปฏบิตั ิ: ศกึษากรณผีูน้�านโยบายไปปฏิบัติ 

ในจงัหวดัปัตตาน ีพบว่า นโยบายท่ีจะประสบความส�าเรจ็ต้องได้รบั 

การสนบัสนุนทางทรัพยากรท้ังด้านการเงนิและก�าลงัคนอย่างเตม็ที่ 

  1.3 ด้านการส่ือสารระหว่างองค์การและกิจกรรม 

น�านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ 

เล้ียงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีด้านการสือ่สารระหว่างองค์การ  

และกิจกรรมน�านโยบายไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะว่า ผูท้ีม่าขอรบัการช่วยเหลอืส่วนใหญ่มคีวามเข้าใจใน 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดตามนโยบาย การติดต่อสื่อสาร 

รายละเอียดของโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 

หน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทัง้รูปแบบท่ีเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารประชมุระหว่าง 

ผู้เก่ียวข้องเพ่ือประสานงานตามโครงการอย่างสม�า่เสมอและบคุลากร 
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ได้รบัการชีแ้จงและสือ่สารในเร่ืองเป้าหมายวัตถปุระสงค์ของโครงการ 

อย่างสม�า่เสมอ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ถวัลย์รัฐ วรเทพพฒุพิงษ์  

(2553) ที่ได้กล่าวถึงการศึกษาทฤษฎีและตัวแบบการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติ โดยตัวแบบกระบวนการน�านโยบายปฏิบัติ (Policy 

implementation process model) ตัวแบบนี้ให้ความส�าคัญกับ

ปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ กระบวนการสื่อข้อความ ปัญหา

ทางด้านสมรรถนะขององค์การที่น�านโยบายไปปฏิบัติ และความ

ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร 

เขียวไสว (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูง

อายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลวังยาง จังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่า ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมใน

การน�านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีผลต่อการน�าโครงการ

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ) 

ไปปฏิบัติ

  1.4 ด้านลักษณะตัวแทนที่น�านโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่มีผล

ต่อความส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรก

เกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านลักษณะตัวแทนที่น�านโยบายไปสู่การ

ปฏบิตั ิโดยรวมอยูร่ะดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ มบีคุลากรทีร่บัผดิชอบโครงการจ�านวนเพยีงพอในการ

ด�าเนินงาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติท่ีดีต่อ

ปฏิบัติตามนโยบายของโครงการ และบุคลากร ได้รับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามนโยบายของโครงการ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์รัฐวร เทพพุฒิพงษ์ (2553) ที่ได้

กล่าวถงึ การศกึษาทฤษฎแีละตวัแบบการน�านโยบายไปปฏบิตั ิโดย

ตัวแบบการจัดการ (Management model) นโยบายที่จะประสบ

ความส�าเร็จได้ จึงจ�าเป็นที่จะต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่

เหมาะสม บุคลากรในองค์การจะต้องมีความพร้อมเป็นอย่างดี

  1.5 ด้านเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อความ

ส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ

ไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย

รวมอยู่ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการด�าเนินงานได้รับ

ความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพที่ตั้งของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม ใกล้ชุมชน สอดคล้อง

กับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2552) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทของ

ฝ่ายการเมืองมีความส�าคัญมากในกระบวนการของการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติ นโยบายใดที่ได้รับความเห็นชอบดูแลเอาใจใส่ ติดตามผล 

อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายการเมือง หน่วยราชการต่าง ๆ ก็จะให้ความ

สนใจและให้ล�าดับความส�าคัญในการน�าไปปฏิบัติมากเป็นพิเศษ  

ซ่ึงจะมผีลท�าให้การน�านโยบายไปปฏิบตัมิโีอกาสประสบความส�าเรจ็

มากยิ่งขึ้น สอดคล้องงานวิจัยของ รัฐกร กลิ่นอุบล (2551) ได้ศึกษา

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายการบริหาร

กจิการบ้านเมอืงทีดี่ไปปฏบิติั : กรณศึีกษา องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในภาคกลาง พบว่า ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นปัจจัย 

ทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการน�านโยบายการบรหิารกจิการบ้านเมอืง 

ที่ดีไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต�าบลในภาคกลาง

  1.6 ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ 

แบบสอบถามมคีวามคิดเหน็ว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการน�า 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ทั้งนี ้

เป็นเพราะว่าบุคลากรมีความเชื่อว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน ควรสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง บคุลากร 

มคีวามยุตธิรรมให้การบรกิารและการปฏบิตัต่ิอทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั 

และผู้ร่วมงานทุกฝ่ายเข้าใจปัญหาและให้ความช่วยเหลือกันใน 

การด�าเนินงานด้านนโยบาย และกระตือรือร้นร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร เขียวไสว (2550) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ:  

กรณศีกึษาองค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัยาง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีพบว่า 

ด้านทศันคตขิองผู้ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากมผีลต่อการน�าโครงการ 

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ)  

ไปปฏิบัติ

 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ 

ในการน�าโครงการเงนิอดุหนนุเพือ่เลีย้งดเูดก็แรกเกดิของรฐัไปปฏบิตัิ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทีป่ฏบัิตงิาน 

ในสังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ 

ส�าเร็จในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐ 

ไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเวียงสระ จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ�าเภอเวียงสระ มีผู้น�า และบริบททางด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกัน 

มีระดับความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการที่แตกต่างกันส่งผลให ้

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสังกัดแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี ้

อาจเป็นเพราะว่าโครงการเงนิอดุหนนุเพือ่เล้ียงดเูดก็แรกเกดิของรฐั 

ไปปฏิบัติเป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลได้มีการก�าหนดแนวทาง 

การด�าเนนิงานในการน�าไปปฏบิตัทิีช่ดัเจน และเป็นแนวทางเดยีวกัน  

อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกองค์กรมีกรอบการด�าเนินงาน 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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สอดคล้องกับการวิจัยของ สุวัฒน์  อินทรประไพ (2556) ที่ได้ศึกษา

วจิยัการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิกรณศีกึษาการคุม้ครองดแูล 

และรกัษาอทุยานแห่งชาตนิ�า้หนาว อ�าเภอน�า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์  

พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

 3. จากการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความส�าเร็จ 

ในการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัตินั้น  

บุคลากรควรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายโครงการจัดบุคลากร 

ให้มีจ�านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการ 

ด�าเนินงานตามนโยบาย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรร 

งบประมาณเพ่ือใช้ในการด�าเนินงานเพิ่มเติม มีการประชาสัมพันธ์  

สือ่สารให้ประชาชนได้รบัทราบรายละเอยีดของโครงการอย่างถกูต้อง  

ก�าหนดโครงสร้างบุคลากร มอบหมายหน้าท่ี และล�าดับขั้นตอน 

ในการด�าเนนิงานท่ีชัดเจน ผูบ้รหิารในท้องถิน่สนบัสนนุการน�าโครงการ

เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ และ 

ผูป้ฏบิติังานปฏบิตังิานควรปฏบัิตงิานโดยแสดงออกถงึความกระตือ 

รือร้นและมีความตั้งใจในการน�านโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงด ู

เดก็แรกเกดิไปปฏบิตั ิผูบ้รหิารให้ขวญัก�าลงัใจกบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิาน 

ชมเชยเพื่อสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการศึกษา 

ของ ระพีพรรณ ผ่องใส (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�านโยบาย 

โครงการเงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดูเดก็แรกเกดิไปปฏบิตัขิองบคุลากร 

และผู้น�าชมุชน กรณศีกึษาต�าบลสองสลึง อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  

พบว่า การสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมน�านโยบายไปปฏิบัต ิ

ลักษณะของหน่วยงานที่น�านโยบายไปปฏิบัติเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง และความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏบิตั ินโยบายจะต้องชัดเจนไม่คลมุเครอื  

ต้องสนบัสนนุทรพัยากรด้านงบประมาณ ในการด�าเนนิงาน นอกจากนี้ 

ยงัสอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัของ ประณยาชัย รงัส ี(2556) ได้วจัิย 

เรือ่งการน�านโยบายการพฒันาสงัคมไปปฏิบตั ิกรณศีกึษา ส�านกังาน 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า 

แนวทางการปรับปรุงการน�านโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ 

ม ี4 ประการ ได้แก่ ควรพฒันาผูบ้รหิารให้มภีาวะน�าแบบธรรมาภบิาล  

ควรพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น  

ควรสร้างขวญัและก�าลงัใจบคุลากรโดยการประเมนิผลการปฏิบัติงาน

อย่างยุตธิรรม และมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบันโยบายการพัฒนาสังคม 

ก�าหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้

 1. ด้านวตัถปุระสงค์มาตรฐานของนโยบาย จดักิจกรรม 

เพือ่ให้บคุลากรท�าความเข้าใจเกีย่วกบันโยบายโครงการเงนิอุดหนนุ 

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรท�าความเข้าใจ 

ถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 2. ด้านทรพัยากรนโยบาย ควรจดับุคลากรให้มจี�านวน 

ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ 

ด�าเนินงานตามนโยบาย เช่น เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล นกัวชิาการสาธารณสขุ  

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และองค์การ 

ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน

เพิ่มเติม 

 3. ด้านการส่ือสารระหว่างองค์การและกิจกรรมน�า 

นโยบายไปปฏบิติั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องมกีารประชาสัมพนัธ์  

สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการอย่างถูกต้อง  

มีการสื่อสารข้อความให้ชัดเจนถูกต้อง ผู้ที่ปฏิบัติงานจะได้มีความ 

เข้าใจในทศิทางทีต่รงกันในการน�านโยบายเงินอดุหนนุเพือ่การเลีย้งด ู

เดก็แรกเกดิไปปฏิบตั ิมกีารจดัประชมุช้ีแจง เพือ่ท�าความเข้าใจ และ 

ได้ถ่ายทอดให้กับบุคลากรผู้น�าชุมชนทุกคน ก่อนที่จะน�านโยบาย 

ไปปฏบิตั ิส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลกไ็ด้จดัประชุมชีแ้จง 

ให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายเช่นกัน หากเกิดความไม่เข้าใจหรือ 

สงสัยก็สามารถปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. ด้านลักษณะของตัวแทนที่น�านโยบายไปปฏิบัติ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก ่

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ต้องมกีารก�าหนดโครงสร้างบุคลากร  

มอบหมายหน้าที่ และล�าดับขั้นตอนในการด�าเนินงานที่ชัดเจน 

เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน 

ตามสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์ท่ีดี 

ต่อกันท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

 5. ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

ผู ้บริหารในท้องถิ่นสนับสนุนการน�าโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ 

การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให ้

กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบโครงการโดยตรงและประสานงาน 

กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ผู ้น�าชุมชนทุกท่านให  ้

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
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 6. ด้านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควร 

ปฏิบัติงานโดยแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจ 

ในการน�านโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัต ิ

มีการวางแผนการท�างานเพ่ือไม่ให้เกิดการเกี่ยงงานและทุกคน 

ท�าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรให้ขวัญก�าลังใจกับ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการชมเชย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานเป็นต้น 

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติด้านอื่น ๆ เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ 

การน�านโยบายไปปฏิบัติควรเพิ่มหรือลดปัจจัยใดอันน�าไปสู่การน�า 

นโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไปในอนาคต

 2. ควรมกีารศึกษาปัญหา อปุสรรค และสาเหตทุีท่�าให้ 

การน�านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 3. ควรมีการศึกษาถึงการน�านโยบายเงินอุดหนุนเพื่อ 

การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติในส่วนของหน่วยอื่น ๆ เพื่อน�า 

ผลการศึกษามาปรับใช้ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

Rajabhat	Rambhai	Barni	Research	Journal

 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  

(พ.ศ.2563-2567) จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายใน 

และภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน รวมท้ังหน่วยงานอื่นๆ ได้น�าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1) เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ทางวิชาการ และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

 วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน  

โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 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�าไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

ค�าแนะน�าการเตรียมต้นฉบับ
  บทความท่ีรับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย 

กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ�านวนไม่เกิน 10 - 12 หน้า และก�าหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 

สถานที่ท�างาน การติดต่อผู้เขียน โดยบทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�า) 

และมีส่วนประกอบดังน้ี บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและ 

อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
 1) ผู้วิจัยด�าเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�าหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน

 2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบ 

ส่งบทความวจัิยออนไลน์วารสารวจิยัร�าไพพรรณ ีโดยสมคัรผ่านเวบ็ไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index  

  ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.rbru.ac.th/org/research/ สถาบันวิจัย 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 3) ผู้วิจัยต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�าไพพรรณ	ีจ�านวน	2,500	บาท	หลังจากบทความ

ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	เรียบร้อยแล้ว 

 4) ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

  โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา	SCAN	หลักฐานการช�าระเงินได้ที่	ระบบส่งบทความวิจัย 

ออนไลน์วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี	้https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/ 

index.php	หรือที่อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com

  กองบรรณาธกิารจะไม่คนืเงินในกรณทีีบ่ทความไม่ผ่านการพจิารณาจากผู้ทรงคณุวฒุ ิไม่ว่ากรณใีดๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน

การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ

 5) ผู้วิจัยจะต้องด�าเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร

วิจัยร�าไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
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 6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1) - ข้อ 5) เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ 

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป

 7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยังหน่วยงาน/ 

มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n	 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�าหนดดังนี้

	 	 o	 ชื่อเรื่อง	(Title)	

   - ภาษาไทย ขนาด 18 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา 

   - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา  

	 	 o	 ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)

   - ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา 

   - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ

    *Corresponding author E-mail: (Received; Revised ; Accepted)

	 	 o	 บทคัดย่อ	

   - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract”	ขนาด 16 point , ก�าหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 

 	 o	 ค�าส�าคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกค�าส�าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 ค�า ใช้ตัวอักษร 

   ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point

   - เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวหนา 

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

	 	 o	 Keyword  ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point

	 	 o	 รายละเอียดบทความ (Body) 

   - ค�าหลักบทขนาด 16 point , ก�าหนดชิดซ้าย , ตัวหนา 

   - หัวข้อย่อยขนาด 14 point , ก�าหนดชิดซ้าย , ตัวหนา

   - ตัวอักษรขนาด 14 point , ก�าหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

  รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�าเนิน การวิจัย ผลการวิจัย  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

 n ค�าศัพท ์ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

 n	 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และ 

จัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�าบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ

 n		 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
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1.  อ้างอิงจากหนังสือ 

รูปแบบ : 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�านวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.

ตัวอย่าง : 

สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธ์ุ และกรรณกิาร์ สุขเกษม. (2547). วธีิวทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ:	การวจิยัปัญหาปัจจุบนัและการวจิยัอนาคตกาล.  

 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�านักพิมพ์.//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.

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.

4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์

รูปแบบ  : 

ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อวิทยานิพนธ์	ภาคนิพนธ์	หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง : 

ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�าการเพื่อการพัฒนาประเทศ	 กรณีศึกษา	 กรมทหารต่อสู้ 

	 อากาศยาน	หน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ.	วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

 พัฒนบริหารศาสตร์.

ปิโย เล็กก�าแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องด่ืมในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย:	 

	 กรณศีกึษา	นกัศกึษาสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์.	ภาคนิพนธ์โครงการบณัฑติศกึษาเทคโนโลยกีารบรหิาร สถาบนับัณฑติ 

 พัฒนบริหารศาสตร์.

Thawilwadee Bureekul. (1998). Major	 Factors	 Affecting	 Industrial	 Hazardous	Waste	 Policy	 Implementation	 

	 in	Central	Thailand.	Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration.
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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 เฉพาะท่ีเก่ียวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 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.

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.

 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร ์มต ่าง ๆ หรือสมัครส ่งบทความวิจัยออนไลน์ ได ้ ท่ี  

https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php

-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
	 ต้องเป็นบทความทียั่งไม่ได้มกีารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรอืรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการใดๆ  กองบรรณาธกิาร 

จะด�าเนนิการพจิารณาบทความตามรปูแบบทีก่�าหนด หากบทความใดไม่ผ่านการพจิารณาจะส่งกลบัคนืให้ผูเ้ขยีนแก้ไข หากผ่านการพจิารณา 

จะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับ 

การตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก และสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ 

ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://www.rbru.ac.th/org/research/
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ตามแบบประเมิน
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ช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 
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     ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไร่ยา) เม่ือโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา	 SCAN  
      ใบสมัครและหลักฐานการช�าระเงินส่งมาที่	 E-mail	 :	 research_rbru2010@hotmail.com	 หรือ
     สมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ พร้อมส่งหลักฐานการช�าระเงินเข้าระบบส่งบทความวิจัยออนไลน ์
     วารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
 
กองบรรณาธิการสามารถติดต่อข้าพเจ้า ได้ที่     r สถานที่ท�างานที่ระบุข้างต้น     r ที่อยู่ดังต่อไปนี้
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................
 โทรศพัท์ทีท่�างาน..................................................................โทรศพัท์มอืถอื...........................................................................
 โทรสาร.................................................................................E-mail.......................................................................................
และในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้	กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 ชื่อ - สกุล................................................................................................................................................................................
 โทรศพัท์..................................................................................................................................................................................
 โทรสาร................................................................................E-mail........................................................................................
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ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์

(การกรอกใบสมัครโปรดใช้วิธีการพิมพ์)		

..............................................................
(...............................................................) 
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	 7.	 โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�าเครื่องหมาย P)
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