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บทบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายสถาบันการศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จานวน 4 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุม การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายทั่วประเทศ ให้สามารถที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศและยังเป็นการเชิดชูยก
ย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่าง ๆ
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 (The
TH
4 NSTRU National Research Conference) เล่มนี้ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เผยแพร่นาเสนอ
น าเสนอบทความทั้ งสิ้ น 93 บทความ แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม มนุษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ จานวน 53
บทความ และบทความกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 40 บทความ โดยจัดขึ้นในระหว่าง
วัน ที่ 21-22 มิถุน ายน 2561 ที่ผ่ านมานั้ น ล้ ว นเป็นผลงานที่เกิดจากการสร้ างสรรค์ข องนักวิจั ย
คณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 22 สถาบัน
ขอขอบคุณ คณะทางานการจัดการประชุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจประเมินบทความ
(Peer reviewers) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยที่นาเสนอ
ตลอดจน คณะกรรมการประจากองบรรณาธิการทุกท่าน ที่ได้มีส่วนสาคัญในการจัดการประชุมและ
การจั ด ท าเอกสารฉบั บ นี้ ใ ห้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง หวั ง ว่ า องค์ ค วามรู้ ที่ มี คุ ณ ค่ า จากงานวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย
ข้อเสนอแนะทั้งหลายที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัยในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านและผู้สนใจได้นา
องค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน และประเทศชาติสืบไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
บรรณาธิการ
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การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ
โดยผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
The trainging for potential of beef cattle community enterprise groups
based on experiential learning
เด่นศักดิ์ หอมหวล
Densak homhual
วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ 2) เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยผ่านการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 3) เพื่ อ ติ ด ตามผลการใช้ ป ระโยชน์ จ ากการฝึ ก อบรมของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ เลี้ ย งโคเนื้ อ
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านชะลาดระฆัง ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก จานวน
42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ ประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
แบบสั งเกต แบบประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ กิ จ กรรม แบบสั ม ภาษณ์ ติ ด ตามผลการใช้ ป ระโยชน์ สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาโดยพรรณนาสรุปเป็นความเรียง ผลการศึกษา
พบว่า 1) เกษตรกรนิ ยมเลี้ย งโคเนื้ อเป็ นรายได้เสริม ลักษณะการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อยตามธรรมชาติ ปั ญ หาของ
เกษตรกร คือ การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพโคเนื้อ และโรงเรือนไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 2) เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคและการสุขาภิบาลโคเนื้อ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 มีทักษะการปฏิบัติภาคสนามสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 97 ความพึ งพอใจต่ อกิ จ กรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด 3) การติ ดตามผลการใช้ ป ระโยชน์ พบว่า
เกษตรกรสามารถนาประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลโคเนื้อของตนเองอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้นและเห็นความสาคัญการสุขาภิบาลโคเนื้อ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยง
ช่วยเหลือการดูแลสุขภาพโคเนื้อภายในกลุ่มและนอกกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ: การฝึกอบรม, การเรียนรู้เชิงประสบการณ์, วิสาหกิจชุมชน, การเลี้ยงโคเนื้อ

Abstract
The objectives of this research are 1) to study problems and needs for developing
the potential of beef cattle community enterprise’s farmers, 2) to train for strengthening the
potential of beef cattle community enterprise’s farmers via the experiential learning, 3) to follow
up the results of training utilization of beef cattle community enterprise’s farmers. A sample of
42 beef cattle farmers from Pongdaeng sub-district, Mueang Tak district, Tak province were
studied. The instrument were meeting issues, knowledge and comprehension test, feedback
questionnaires, and follow up of the training utilization interviewing forms. The statistics used for
the analysis were percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The data were
analyzed in descriptive essay. The results showed that 1) farmers raise beef cattle for their extra
income and raise them naturally. Their problems are beef cattle health and the hygiene of beef
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cattle housing, 2) farmers show their knowledge and understanding in disease and beef cattle
sanitary is 80% above the criteria, with 97% above the criteria in their practice skills. Their overall
opinions towards the activity are at the highest level 3) the follow up of the training utilization
found that farmers can apply the training experiences to raise beef cattle in more academic
patterns and aware the importance of beef cattle sanitation. They share the experiences in beef
cattle raising and always take care of beef cattle health inside and outside their groups.
Keywords: Training, Experiential Learning, Community Enterprise, Beef Cattle Farming

บทนา
การเลี้ยงโคในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่ อใช้ เป็นแรงงานสาหรับการทาไร่ ทานา ลากไถ
เทียมเกวียน และนวดข้าว ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ ในปัจจุบันการเลี้ยงโค โดยเฉพาะโคเนื้อเป็น
อาชีพอย่างหนึ่งซึ่งเกษตรกรทาควบคู่กับ การทาเกษตรกรรม สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี การ
เลี้ยงโคเนื้อเหมาะสมกับเกษตรกรไทยเพราะสภาพพื้นที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ มีหญ้า
และพืชตระกูลถั่วหลายชนิดขึ้นตามธรรมชาติ โคโดยทั่วไปกินหญ้าและพืชตระกูลถั่วเป็นอาหารหลัก ถ้าเลี้ยงโค
จานวนไม่มากนักและเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม อาจไม่จาเป็นต้องปลูกหญ้า ผลพลอยได้จากเกษตรกรรรม เช่น ฟางข้าว
ต้นถั่วชนิดต่างๆ ซังข้าวโพด ยอดอ้อย เปลือกของสับปะรด นามาเป็นอาหารโคได้ โคขับถ่ายมูลสดสามารถนามาทา
ก๊าซชีวภาพหรือตากให้แห้งนามาทาเป็นปุ๋ย นอกจากนี้โคเนื้อขายได้ตลอดเวลา หากมีราคาตกต่าก็สามารถที่จะรอ
ให้ราคาสูงขึ้นในราคาที่เหมาะสมแล้วค่อยขายได้ (นราธิป ศรีพั้วและภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, 2560)
จากการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตาก พบว่า ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้า
เป็นปัญหาที่จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่ง ด่วนโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร การปศุสัตว์
(การเลี้ยงโคเนื้อ) การส่งเสริม การแปรรูป และการหาช่องทางการตลาด (สานักงานจังหวัดตาก, 2560) เนื่องจาก
จั งหวัด ตากมี ส ภาพพื้ น ที่ เหมาะสมส าหรับ ท าปศุ สั ต ว์โดยเฉพาะการเลี้ ยงโคเนื้ อ พบว่าในปี 2560 จั งหวัด ตาก
มีจานวนโคเนื้อ 128,867 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จานวน 8,877 คน (สานักงานจังหวัดตาก, 2560) โดยเฉพาะ
ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก มีการเลี้ยงโคเนื้อจานวนมาก เนื่องจากการเลี้ยงโคเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
ของเกษตรกรตาบลโป่งแดง สามารถสร้างรายได้ ทาให้ครอบครัวมีเงินออมสามารถนาไปเป็นทุนการศึกษาของ
สมาชิกในครอบครัว เหมือนกับคากล่าวที่ว่า “มีโคอยู่กับบ้าน เหมือนมีธนาคารอยู่กับตัว ” (เด่นศักดิ์ หอมหวล,
2557) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้ เกษตรกร
อย่างสม่าเสมอ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต และการบริหารจัดการ ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง (พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์, 2561)
จากข้อมูลพื้นฐานของชุมชน พบว่าตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก มีจานวน 14 หมู่บ้านมีการ
รวมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โดยเฉพาะบ้านชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4 ได้รวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีสมาชิกจานวน 56 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทากิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อและการออมทรัพย์เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ และช่วยเหลือกัน สอดคล้องเจตนารมณ์ของพระราชบั ญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 ที่ ว่ า วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เป็ น กิ จ การของชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การผลิ ต สิ น ค้ า การให้ บ ริ ก ารหรื อ การอื่ น ๆ
ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมกันประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อ
การพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน (ราชกิจจานุเบกษา, 2548) และการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีผลทาให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
โดยในปัจจุบันพบว่า แม้เกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อจะมี ประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อมานาน
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่ยังขาดองค์ความรู้สมัยใหม่ เนื่องจากติดกับความเชื่อและทัศนคติในการเลี้ยงโค คือ การ
เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ ให้โคเนื้อหากินหญ้ าตามทุ่งนา ในป่าชุ มชน หรือในที่สาธารณะของหมู่บ้าน แต่
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อย่างไร ก็ต าม ปั จ จุ บั น ได้มี การท าแปลงหญ้ า ปลูก หญ้ าเป็ น อาหารโคเนื้ อ เพิ่ มขึ้น และการเลี้ยงก็ เป็ นไปอย่ าง
หลากหลายตามศักยภาพของเกษตรกรในลักษณะผสมผสาน ดังนั้นการทาเกษตรสมัยใหม่เกษตรกรต้องมีความรู้เท่า
ทัน ในการดูแลโคเนื้อของตนเองให้มีคุณภาพ เช่น การปลอดจากโรค การดูแลสุขาภิบาล การดูแลโรงเรือน และ
อัตราการเจริญเติบโต ตลอดจนการให้อาหารที่มีคุณภาพ
การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมจึงมีความ
จ าเป็ น ต่ อ การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ เกษตรกร ซึ่ ง ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไกร (2556) สรุ ป ไว้ ว่ า การฝึ ก อบรมคื อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติ ซึ่งจะช่วย
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะเกษตรผู้เลี้ยงโคส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ มีอายุ มีพื้นความรู้ไม่มากนัก
แต่มีประสบการณ์ การทางาน การจัดกิจกรรมจึงต้องสร้ างการมีส่วนร่วมและให้เห็นประโยชน์ของการฝึกอบรม
โดยเฉพาะเรื่องที่ฝึกอบรมนั้น ต้องมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของเกษตรกร หรือมีประโยชน์ สอดคล้องกับ
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2547) กล่าวว่า การฝึกอบรม ต้องคานึงถึงแรงจูงใจในการเรียน บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีถ้าหากมี
ความต้องการในการเรียนสิ่งนั้นๆ โดยจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม คานึงถึงความต้องการในการเรียน
ความรู้เดิม และประสบการณ์แต่ละบุคคล ให้ความสาคัญกับปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และให้ผู้เข้าอบรม
ได้มี โอกาสฝึก ภาคปฏิบั ติ จนเกิดผลดี และน าไปประยุกต์ใช้ ได้ โดยให้ ผู้เข้า อบรมได้แสดงศั กยภาพในการบรรลุ
เป้าหมายการอบรม โดยเฉพาะการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ของเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยง
โคเนื้ อ มาตั้ ง แต่ ปู่ ย า ตาทวด เป็ น วิ ถี ชี วิ ต ของเกษตรกร จึ ง ต้ อ งใช้ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมกั บ ผู้ ใ หญ่
เช่นเดียวกับ ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล (2557) กล่าวว่า การเสริมสร้างศักยภาพเป็นองค์ประกอบของสิ่งใดๆไม่ว่า
เป็นของบุคคล กลุ่ม องค์กรและชุมชน อันนาไปส่การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความสมดุลของเศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานการณ์ ต่ า งๆ ดั ง นั้ น จุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ย นรู้ เชิ ง ประสบการณ์
(Experiential learning) จึงเป็นการให้ผู้เรียนได้ตระหนักในปรากฏการณ์ ในชีวิตจริง ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่มี
ชีวิตชีวา โดยให้ประสบการณ์ภาคสนามเชื่อมโยงการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จึงสัมพันธ์กับการเรียนรู้จาก
การกระทา (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558)
ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โคเนื้อโดยผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จึงเป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรที่มีข้อมูลพื้นฐาน
บริบทของชุมชน และความสนใจของเกษตรกรภายหลังจากการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและปัญหาที่เกิดจากการ
เลี้ยงโคของเกษตรกร ทาให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติภาคสนามโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ตลอดจนการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อศึกษาการนาองค์ความรู้ไปใช้กับโคเนื้อของเกษตรกรในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ
2. เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
3. เพื่อติดตามผลการใช้ประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตลักษณะการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research)
ด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกร การฝึกอบรม แนวคิดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์
ด้านกลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ด้านระยะเวลา
การดาเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participation Action Research) โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
โดยใช้กิจกรรมเชิงพื้นที่ในการเสริมสร้างศักยภาพและมีการเก็บข้อมูลติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา ได้กาหนด
แบบแผนการวิจัยเป็นการทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Designs) เป็นแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง
(One-Shot Case Study)
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านชะลาดระฆัง ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก
จานวน 42 คน จากการเลือกตามความสมัครใจ (Voluntary Sampling)
เครื่องมือการวิจัย
1. ประเด็นการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ
2. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
3. แบบสังเกตการปฏิบัติงานภาคสนาม
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
5. แบบสัมภาษณ์ติดตามผลการจัดกิจกรรม
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1. ประเด็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ มี
ลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด มีกระบวนการสร้างและพัฒนาดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นปัญหา
และความต้องการเกี่ยวกับโคเนื้อ
1.2 นาประเด็นมาออกแบบคาถามเพื่อนาไปใช้ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่กาลังประสบปัญหาใน
ขณะนั้น
1.3 นาประเด็นคาถามไปขอคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านปศุสัตว์ใ นพื้นทีเพื่อให้ตรวจสอบความ
เหมาะสมของประเด็นคาถามในลักษณะการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อทาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.4 นาแบบประเด็นคาถามการประชุมกลุ่มไปใช้เก็บข้อมูลในพื้นที่ และวิเคราะห์ผลโดยวิธีการ
พรรณนาและสรุปเป็นความเรียง
2. แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการสร้างและพัฒนาดังนี้
2.1 ศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมที่มีพื้นความรู้ ประสบการณ์
แตกต่างกัน
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2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ มีลักษณะเป็นปรนัย ชนิดถูก -ผิด ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาการฝึกอบรม จานวน 20 ข้อ
2.3 นาแบบทดสอบ ปรึก ษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คาแนะนาการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของผู้เข้าอบรมและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
2.4 นาไปทดสอบกับผู้เข้าอบรมและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
3. แบบสังเกตการปฏิบัติงานภาคสนาม มีกระบวนการสร้างและพัฒนาดังนี้
3.1 ศึกษาแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมกับเกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรม
3.2 สร้างแบบสั งเกตการปฏิ บั ติ งานภาคสนามในลัก ษณะปรนั ย คื อ ผ่า น-ไม่ผ่ าน ในกิจ กรรม
จานวน 5 ขั้นตอน คือ การเลือกวัคซีน การเติมวัคซีน การไล่ฟองอากาศ ตาแหน่งการฉีด และการฉีดวัคซีน
3.3 น าแบบสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง านภาคสนาม ปรึ ก ษากั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นสั ต วแพทย์ เพื่ อ ให้
คาแนะนาในการใช้แบบประเมินและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.4 นาไปสังเกตการณ์ ประเมินขณะปฏิบัติการกับเกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรมและนาผลมาวิเคราะห์
ข้อมูล
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม มีกระบวนการสร้างและพัฒนาดังนี้
4.1 ศึ กษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการให้ค รอบคลุมกับ
แผนการฝึกอบรม
4.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า(Rating Scale) 5 ระดับ มีประเด็นการประเมินดังนี้ 1) กระบวนการให้บริการ 2) การบริการของเจ้าหน้าที่
3) วิทยากร 4) สิ่งอานวยความสะดวก 5) คุณ ภาพการให้บริการ 6) บทบาทการชี้นาสังคม 7) ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน สังคม
4.3 น าแบบประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมขอค าปรึก ษาจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ให้
คาแนะนาการใช้ภาษา ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.4 นาแบบประเมินไปเก็บข้อมูลกับผู้เข้าอบรม หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมและนาผลไปวิเคราะห์
ข้อมูล
5. แบบสัมภาษณ์ติดตามผลการจัดกิจกรรม มีกระบวนการสร้างและพัฒนาดังนี้
5.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยจากการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์ของโครงการ
5.2 สร้างแบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบข้อคาถามปลายเปิดให้ผู้ผ่านการอบรมได้ตอบคาถาม
อย่างอิสระ
5.3 นาแบบสัมภาษณ์ ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นคาถามและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5.4 นาแบบสัมภาษณ์ติดตามผลการจัดกิจกรรมกับผู้ผ่านการอบรมในชุมชนและนาผลมาวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประชุมนัดหมายเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เวลาในวันที่มีการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพื่อศึกษาความต้องการปัญหาของเกษตรกร โดยมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานของผู้วิจัยไปยังผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ
2. นาผลการศึกษามาวิเคราะห์ความต้องการจากการประชุมรับฟังความต้องการโดยจัดลาดับความ
จาเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่เกษตรกรกาลังประสบในขณะนั้น
3. นาผลการศึกษาความต้องการมาออกแบบการฝึกอบรมจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ในลักษณะการ
ฝึกอบรมแบบโมดูล
4. ประชุมวางแผนร่วมกับวิทยากรออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมที่มีความ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
หลากหลายทางด้านอายุ ประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ
5. ดาเนินการจัดฝึกอบรม จานวน 2 วัน โดยออกแบบการฝึกอบรมทั้งบรรยาย กรณี ศึกษา สาธิต
และปฏิบัติการภาคสนาม มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ประชุมชี้แจงกระบวนการฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบเป้าหมายของการฝึกอบรม
5.2 ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
5.3 สังเกตการณ์ปฏิบัติภาคสนาม การเลือกวัคซี น การไล่ฟองอากาศ ตาแหน่งการฉีด และวิธีการ
ฉีดวัคซีนลงในตัวของโค
5.4 ทดสอบวัดความรู้ เรื่อง โรคและการสุขาภิบาลโคเนื้อ นาผลคะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80
5.5 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม มีรายการประเมินดังนี้ 1) กระบวนการให้บริการ
2) การบริการของเจ้าหน้าที่ 3) วิทยากร 4) สิ่งอานวยความสะดวก 5) คุณภาพการให้บริการ 6) บทบาทการชี้นา
สังคม 7) ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
6. ดาเนินการติดตามผลการนาผลการจัดกิจกรรม หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 2 เดือน
โดยการสัมภาษณ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร จากการนาองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ จานวน 2 ระยะ คือ
ระยะเสร็จ สิ้ น การฝึ ก อบรม 30 วัน และระยะเสร็จ สิ้ น การฝึ ก อบรม 60 วัน หลั งจากนั้ น น าผลการติ ด ตามมา
วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปพรรณนาเป็นความเรียง
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคระห์ข้อมูลเชิ งปริมาณ โดยใช้ส ถิติเบื้องต้น คื อ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปพรรณนาเป็นความเรียง

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านชะลาดระฆัง ประสบปัญหาการดูแลสุขภาพโค เช่น โรคปากเท้าเปื่อย การฉีด
ยาโค การดูแลรักษาโคเมื่อเจ็บป่วยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การป้องกันโรคติดต่อเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของพ่อค้า ในชุมชน การซื้อขายไม่สามารถกระทาได้อย่างสะดวก ดังนั้นความต้องการจากการ
ประชุมตามมติกลุ่ม คือองค์ความรู้ เรื่อง โรคและการสุขาภิบาลโคเนื้อ ให้กับเกษตรกรที่มีความจาเป็นต่อการเลี้ยงโค
เพื่อให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากโคที่เป็นโรคหรือเศรษฐกิจชุมชนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ดังภาพที่ 1 พร้อมได้เข้า
สังเกต และตรวจเยี่ยมปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 เก็บข้อมูลจากเกษตรกร

ภาพที่ 2 การตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร

2. ผลการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
2.1 ผลการทดสอบวัด ความรู้ ความเข้ า ใจ พบว่า จากการฝึ ก อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ ก าร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
บรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ จากสถานการณ์จาลอง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โรคและการสุขาภิบาลโคเนื้อ เป็นไปตามเกณฑ์ทตี่ ั้งไว้
2.2 ผลการสั งเกตการปฏิ บั ติงานภาคสนาม พบว่า เกษตรกรผู้ เข้ าอบรมร้อยละ 97 สามารถ
ปฏิบัติการเลือกวัคซีน การไล่ฟองอากาศ ตาแหน่งการฉีด และวิธีการฉีดวัคซีนลงในตัวของโคอย่างถูกต้องตลอดจน
มีหลักวิธีการดูแลฟาร์มของตนเองตามหลักวิชาการมากขึ้น ดังภาพที่ 3-4

ภาพที่ 3 วิทยากรสาธิตการใช้วัคซีน

ภาพที่ 4 เกษตรกรกาลังฝึกฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่า เกษตรกรผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53 ) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของเกษตรกร
ที่

ระดับพึงพอใจ

รายการประเมิน

แปลผล

1.
2.

กระบวนการให้บริการ
การบริการของเจ้าหน้าที่

4.46
4.65

S.D.
0.56
0.47

3.

วิทยากร

4.53

0.53

มากที่สุด

4.

สิ่งอานวยความสะดวก

4.39

0.55

มาก

5.

คุณภาพการให้บริการ

4.58

0.50

มากที่สุด

6.

บทบาทการชี้นาสังคม

4.46

0.55

มาก

7.

ตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคม
รวม

4.63
4.53

0.56
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด

X

มาก
มากที่สุด

จากตาราง 1 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของเกษตรกร โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.53 )
3. ผลการติดตามผลการใช้ประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า หลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 2 เดือน มีการติดตามสัมภาษณ์เกษตรกร เป็นระยะ คือหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 30 วัน
และระยะหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 60 วัน เกษตรกรได้นาองค์ความรู้ไปดูแลสุขภาพโคเนื้อของตนเอง ทาให้ลด
ค่าใช้จ่ายจากการเลี้ยง เกษตรกรผู้หญิ งก็สามารถใช้ฉีดยา และอ่านวิธีการใช้ยาต่อน้าหนักโคได้ถูกต้องมากขึ้น
ตลอดจนสามารถดูแลรักษาฟาร์มโคนื้อให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล ลดปัญหาการเกิดโรคของโค ทาให้เกษตรกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจาหน่ายโค
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ภาพที่ 5 ติดตามผลร่วมกับรองประธานกลุ่ม

ภาพที่ 6 เกษตรกรให้ข้อมูลการติดตามผล

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อมีลักษระการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพรองจากการทานา ทาไร่ การเลี้ยงมีลักษณะแบบรายย่อย นิยมแบบกึ่ง
ปล่อยตามธรรมชาติ ตอนเช้าเกษตรกรจะนาโคเนื้อไปหากินในแปลงหญ้าของตนเองหรือแปลงหญ้าสาธารณะ และ
ตอนเย็นจะนาเข้าคอกเพื่อเสริมหญ้าหมักหรือฟาง การจาหน่ายโคเนื้อของเกษตรกร นิยมจาหน่ายเป็นตัวหรือวิธีการ
จาหน่ายยกฝูง พ่อค้าคนกลางจะมารับซื้อในหมู่บ้าน ปัญหาการดูแลสุขภาพโคเนื้อ เช่น โรคปากเท้าเปื่อย เป็นโรคที่
สร้างความหนักใจแก่เกษตรกร การฉีดยาถ่ายพยาธิ และวิธีการใช้ยาสาหรับโคที่ถูกต้องตามอาการและหลักวิ ชาการ
และการสุขาภิบาลโค ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากว่า บ้านชะลาดระฆัง นิยมเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมระหว่างพื้นเมืองกับ
พันธุ์อเมริกันบรามันห์ โคเนื้อเกษตรกรซื้อจากพ่อค้าคนกลางจากตลาดซื้อขายโคเนื้อ บางครั้งพ่อค้าโคจะฉีดให้
บางครั้งก็น ามาฉีดเอง จากการแนะนากัน มาของเกษตรกรด้วยกัน สอดคล้องกับ ภั ท รพงศ์ แสนศาลา (2556)
ได้ศึกษาความต้องการการส่งเสริมการผลิตและการตลาดโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี พบว่า เกษตรกรมี
ความต้องการวิธีการป้องกันโรคระบาดในโคเนื้อ การสนับสนุนยาถ่ายพยาธิภายในและภายนอกแก่โคเนื้อ ส่วนใหญ่
จะจาหน่ายโคเนื้อเพศผู้ ปัญหาของเกษตรพบว่า การป้องกันโรค และการใช้ยาที่ถูกต้อง ตลอดจนการจัดการคอกโค
เนื้อที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สอดคล้องกับ นราธิป ศรีพั้วและภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (2560) ได้ศึกษาความ
ต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า โคเนื้อที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง คือ
โคเนื้อพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์อเมริกันบรามันห์ มีการฉีดยาให้กับโคเนื้อบางครั้ง เกษตรกรมีรูปแบบ
การจาหน่ายโคเนื้อแบบเหมาเป็นรายตัว ใช้วิธีการประเมินราคาด้วยสายตา ก่อนจาหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลา งใน
หมู่บ้าน หรือนอกหมู่บ้าน โคเนื้อที่จาหน่ายส่วนใหญ๋จะเป็นเพศผู้
2. ผลการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยผ่านการเรียนรู้แบบเชิง
ประสบการณ์ พบว่า เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โรคและ
การสุขาภิบาลโคเนื้อ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ เกิดจากความต้องการของ
เกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโคและสามารถนาไปใช้กับโคเนื้อของตนเองในฟาร์มของตนเอง
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีฉันทามติร่วมกัน สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ โนลส์
(Knowles,1978) กล่าวว่า ผู้ใหญ่จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีหากตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่
ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรนั้นมีประสบการณ์เลี้ยงโค ประสบการณ์ของการเลี้ยงจึงมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ร้อยละ 97 มีทักษะการลงมือการเลือกวัคซีน การไล่ฟองอากาศ ตาแหน่งการฉีด และวิธีการ
ฉีดวัคซีนลงในตัวของโค สามารถนามาใช้เป็นองค์ความรู้ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ ดิวอี้ (Dewey,1974) กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ๆที่ท้าทาย มีชีวิตชีวา จึงเป็นการเรียนรู้จากการกระทา จากการสังเกตการปฏิบัติภาคสนาม พบว่า เกษตรกรทุก
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คนมีทักษะการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจจะเกิดจากกิจกรรมการฝึกอบรม ใช้กระบวนการกลุ่ม มีวิทยากรหลาย
คน มีการลงมือปฏิบัติภาคสนาม โดยผู้เกษตรกรผู้เข้าอบรมมีประสบการณ์ผ่านการเลี้ยงโค เป็นอาชีพดั้งเดิมของ
ครอบครัว สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นการฝึกปฏิบัติโดยใช้การเรียนรู้เชิงสถานการณ์ จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิด
การเรียนรู้ของ คอล์บ (Kolb, 1984) กล่าวว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นกระบวนการ การฝึกอบรมที่มี
ความการฝึกปฏิบัติเป็นการสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง สามารถลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีวัสดุฝึกคือ โคเนื้อมีจานวนเพียงพอกับผู้เข้าอบรม ส่งผลให้ผลประเมินการฝึกอบรมทุกด้ านมีค่าเฉลี่ย
โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X  4.53 ) ที่ เป็ น เช่ น นี้ เนื่ อ งจากเกษตรกรได้ มี โอกาสลงมื อ ปฏิ บั ติ ก าร
ในภาคสนามอย่างแท้จริง ครบถ้วนทุกคนเนื่องจากการฝึกอบรมได้ออกแบบให้มีการสาธิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มี
โอกาสเห็น มีโอกาสซักถามก่อนลงมือปฏิบัติจริง หลังจากนั้นจึงเป็นการปฏิบัติที่มีวิทยากรกากับดูแลแต่ละกลุ่ม
จนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน สอดคล้องกับ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2547); ชูชัย สมิทธิไกร (2556)
ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นทักษะและความสามารถ และการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การสาธิต เป็น
การแสดงให้ผู้รับการอบรมเห็นถึงการปฏิบัติหรือการกระทา ทั้งการพูด การแสดงให้เห็นด้วยตา และเปิดโอกาสให้ได้
ทดลองปฏิบัติตามและซักถามปัญหา มีข้อดีคือ ผู้เข้าอบรมมีโอกาสฝึกฝนความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ให้มี
ความใกล้เคียงกับความเป็นจริง ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้จากกันและกัน
3. ผลการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากการเสริมสร้างศักยภาพ พบว่า หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน ผู้วิจัยได้ดาเนินการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากโครงการเป็น ระยะ ๆ จากการสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพโคของตนเองโดยนาไปใช้ทันทีหลังการ
ฝึกอบรม สามารถทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพโคเนื้อ เกษตรกรผู้หญิงก็สามารถฉีดยา และอ่านวิธีการใช้ยา
ต่อน้าหนักโคได้ถูกต้อง ตลอดจนการดูแลรักษาคอกให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่า เกษตรกร
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อมีความสนใจและต้องการฝึกอบรมในโมดูลนี้มาก่อน อาจเป็นเพราะเกษตรกร
กาลังประสบปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อ ดังนั้นในขณะการฝึกอบรมได้มีการจาลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติกับ
โคเนื้อของเกษตรกรด้วยกันที่มีจานวนเท่ากับจานวนผู้เข้าฝึกอบรม ทาให้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะปฏิบัติและนาไปใช้
ไปปฏิบัติได้ทันที สอดคล้องกับ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) กล่าวว่า การจาลองสถานการณ์ คือ การฝึกแบบฝึกหัดใน
การทางาน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนทักษะ และประยุกต์ใช้ความรู้ภายในระยะเวลาอันจากัด
และภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีความเสี่ยง ข้อดีการฝึกแบบนี้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นประโยชน์ของการทากิจกรรม
ได้ อย่า งเด่ น ชั ด และเกิ ดความกระตือ รือร้น ในการท ากิจ กรรม นอกจากนี้ ก ารติ ดตามผลการฝึก อบรมผู้วิจั ยได้
เสริมแรงแก่เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม เช่น การชมเชย การให้รางวัลแก่เกษตรกร ที่สามารถนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง
เช่น ยาสาหรับใช้ในการดูแลสุขภาพโค เข็มฉีดยา หรือสายวัดน้าหนักโค เป็นต้น สอดคล้องกับ [8]กล่าวว่า การให้
แรงเสริมเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมาก เป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองที่ถูกต้อง และควรใช้การชมเชยหรือ
การให้รางวัลด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีกิจกรรมสร้างเวทีถอดบทเรียนภายในกลุ่มของตนเองและชุมชนเพื่อขยายองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดตาก
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศ นคติการเลี้ยงโคเนื้ อคุ ณ ภาพของ
เกษตรกรเพื่อจะได้นาไปพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคของเกษตรกรต่อไป
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การนาวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัยจากการบริการวิช าการแก่ชุมชนสามารถนาไปใช้ขยายผลหรือถ่ายทอดองค์ ความรู้แก่
เกษตรกร หรือกลุ่มอาชีพที่ประสบปัญหาการดูแลสุขภาพโคเนื้อ และสามารถนากระบวนการจัดกิจกรรมไปประยุก์
ใช้ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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การสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รักจังหวัดสงขลาเพื่อสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
Communication for Preserving the Wisdom of Crown Flower Plants in Songkhla Province,
the Initiative Project of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
อาชารินทร์ แป้นสุข
Archarin Pansuk
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาพรรณไม้รัก (ต้นรัก) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์พรรณไม้ในอนาคตเพื่อสนองพระราชดา ริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสม ระหว่างการวิจัย
เชิงสารวจและการวิจัยเทคนิคเดลฟาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาภูมิปัญญา
ต้นรักในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จานวน 300 คน และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา จังหวัดสงขลา จานวน 17 คน
ผลการวิจัย 1) จากการสารวจ พบว่า พื้นที่ที่มีการปลูกต้นรักเป็นพื้นที่รอบบ้านตามรั้ ว ที่ดินว่างเปล่าหรือพื้นที่
เอนกประสงค์ของบ้านที่พักอาศัยและบริเวณริมถนนที่เป็นส่วนบุคคล และบริเวณเขตอาเภอเมืองสงขลาฝั่งทะเลชลา
ทัศน์ โดยมีชนิดพันธุ์สีขาวและสีม่วง สาหรับการใช้ประโยชน์นั้นจะใช้ในพิธีกรรมของศาสนาพุทธ เป็นลักษณะของ
การสืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น และมีความต้องการอนุรักษ์ ต้นรักเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของชาวจังหวัด
สงขลาในบริบทของพื้นที่พหุวัฒนธรรมและเป็นสวนนันทนาการในพื้นที่ชายทะเล 2) การวิจัยเทคนิคเดลฟาย พบว่า
ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์ต้นรักในจังหวัดสงขลาในอนาคตสนองพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) อนุรักษ์
ต้นรักให้เป็นไม้มงคลของจังหวัดสงขลา 2) จัดแปลงเกษตรตัวอย่างเพื่อการอนุรักษ์ 3) คัดเลือกคนที่ต้องการให้
พรรณไม้คงอยู่ อาเภอละ 1 แปลง 4) สร้างความเข้าใจเกี่ยวการอนุรักษ์แ ละการตลาด 5) คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม
และหลากหลาย 6) สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทั้งภาครัฐและเอกชน 7) ทาให้ชุมชนเห็นคุณค่าจากผลิตภัณฑ์
จากต้นรัก 8) จัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสา 9) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นรักที่เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร 10) ส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ทาให้มีการซื้อขายต้นรักมากขึ้น 11) จัดทาข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับพรรณไม้รัก
12) ส่งเสริมต้นรักให้เป็นพืชเศรษฐกิจ 13) และด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะส่งผลให้มีค วามเป็นไปได้และได้รับความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ ในการอนุรักษ์พรรณไม้รักตามพระราชดาริ
คาสาคัญ: การสื่อสาร โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี พรรณไม้รัก
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Abstract
The research aims to study the wisdom of crown flower plants love (crown flower
tree) in Songkhla province and to study the possibility of communicating conservation of species
in the future in order to serve to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. The
methodology is mixed between survey research and Delphi techniques. The samples used are
300 people who have a relationship with the crown flower plants studies and 17 experts from
Songkhla educational institutes. The research findings are as follows: 1 ) the survey found that
the area where the flower tree is planted around the residences, along the fence, vacant land
or multipurpose areas of residential homes, and private roadside areas along the shoreline of
the Chalatat beach in Songkla city. The species are white and purple. For use in the rituals of
Buddhism, it is the nature of the succession of ancestors from generation to generation and the
need to preserve love for the pride of the people of Songkhla in the context of multi-cultural
areas and recreational parks in the seaside. 2) the delphi research found that the possibility of
conservation communication in Songkhla in the future in order to serve to Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn in these conditions as follows: (1) conserving the tree as a
sacred tree of Songkhla; (2) organizing agricultural specimens for conservation; (3) selecting the
people who want to keep the clown flower tree in a plot of land each district; (4) understanding
in conservation and marketing; (5) selecting of appropriate and diverse species; (6) cooperating in
conservation, both public and private; (7) making the community feel valued from the crown
flower products; (8) establishing a volunteer youth group (9) establish a crown flower plants
learning center; (10) promoting the development of small industry that makes more crown
flower trading; (11) publishing information about the crown flower; (12) promoting crown flower
plants as economic; (13) and with the genius of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, resulting in
the possibility and cooperating of the various sectors in the conservation of crown flower plants
by the Royal Initiative.
Keywords: Communication, the Royal Initiative Project of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn,
Crown Flower Plants

บทนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่
และคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนที่ จ าเป็ น ต้ องเริ่มจากการอนุ รัก ษ์ และฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติและผื น ป่ ากั บ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระองค์ท่าน ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์
ภูมิปัญ ญาพรรณไม้รัก เพื่อสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณ ากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพราะพรรณไม้รักหรือต้นรักยัง เอื้อต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของพระองค์ท่านโดยพรรณไม้รักหรือต้นรักเป็นไม้ต้นกลุ่มหนึ่งของพรรณไม้ในวงศ์มะม่วง
(Anacadiaceae) พรรณในกลุ่มนี้มนุษยชาตินาไปใช้ประโยชน์อยู่ 4 ชนิดใน 2 สกุลคือ สกุลรักจีน (Rhus) และ
สกุลรักใหญ่ (Gluta รวมทั้งชื่อพ้องของสกุลนี้คือ Melanorrhea) คือรักจีน (หรือรักญี่ ปุ่น) (Rhus Verniciflua)
แกนมอ (R. Succedanea) รักใหญ่ (Gluta Usitata) โดยทั่วไปพบพรรณไม้กลุ่มนี้มีเขตการกระจายพั นธุ์อยู่ใน
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ในการทางหัตถกรรมเครื่องรัก (Lacquer Wares) ต้องใช้
ยางรักจากพรรณไม้รักเป็นวัตถุดิบ ประกอบกับต้นรักซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏเห็น และสืบทอดมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (พิเชษ สายพันธ์ , 2557) ต้นรักและยางรักถูกนามาใช้ในงานศิลปะไทยเกือบ
ทุ ก แขนง เช่ น งานสถาปั ต ยกรรม ประติ ม ากรรม จิ ต รกรรม ประณี ต ศิ ล ปะและหั ตถกรรม รวมถึ งผลงานอั น
ทรงคุณค่าทางคติ ความเชื่อและศาสนาที่ปรากฏใช้ในพิธีกรรม กระทั่งปัจจุบัน งาน “ช่างรัก” ของไทยเป็นงาน
ประณีตศิลป์ ซึ่งสามารถทาได้หลายลักษณะ เช่น การเขียนลายรดน้า การประดับมุก และการประดับ เป็นต้น ของ
แต่ละชุมชนมีวิธีการ และรายละเอียดที่แตกต่างกัน งานประณีตศิลป์ ไทยที่กล่าวมาล้วนมีเอกลักษณ์ทางศิลปกรรม
ที่มีคุณค่ายิ่งที่มาจากต้นรัก (วิชาญ เอียดทอง, 2552) อีกทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
มีพระราชดาริ และมีความห่วงใยว่าภูมิปัญญางานช่างรัก ของไทยจะสูญสิ้นไป จึงพระราชทานแนวทางในการ
จัดการ ด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางศิลปหัตถกรรม การ เจาะเก็บยางรักซึ่งเป็นวัตถุดิบสาคัญให้พอเพียงกับการใช้
งานภายในประเทศและการพัฒนาต้นพันธุ์ดีของต้นรักให้ได้ผล ผลิตสูง มีปริมาณน้ายางมาก คุณภาพดี เพื่อเป็น
สินค้าส่งออก และส่ งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรัก เพื่อการส่งออกจาหน่ายยังต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
รายได้แก่ชุมชนและประเทศชาติ
สถานการณ์ พรรณไม้รักในปัจจุบันของไทยอยู่ในขั้นการอนุรักษ์และหากวิกฤต (Crisis) ในอนาคต
เพราะส่ ว นใหญ่ ต้ อ งน าเข้ า มาจากต่ า งประเทศ และการน าเข้ าก็ ไม่ ใช่ ก ารแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ างแท้ จ ริง กล่ า วคื อ
นอกเหนือจากมีราคาแพง ยังพบการปลอมปนและบางครั้งไม่ได้ ปริมาณตามที่ต้องการ ทาให้ประสบปัญหาเมื่อ
ต้องใช้ต้นรักในปริมาณมาก ทาให้มีการใช้ยางสังเคราะห์ หรือสารเคมีเคลือบ แทน ซึ่งนอกจากความด้อยคุณค่า
และระยะเวลาที่สั้นว่าในการใช้งาน ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ สภาวะวิกฤต (Crisis)ของวิกฤตพรรณไม้รัก(ต้น
รัก)ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นสายพันธุ์ที่หายากและเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการอนุรักษ์เป็นวิกฤตที่เกี่ยวกับการการไม่
เห็นคุณค่าของพรรณไม้รัก(ต้นรัก) หากเป็นการทดลองทางความคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific Thought
Experiment) จากองค์ความรู้ของทุกศาสตร์ ก็ได้ทาให้เราพอมองเห็นแล้วว่า พรรณไม้รักคือสื่อกลางของการบ่อ
เกิดของวัฒ นธรรมโดยอาศัย พรรณไม้รักเป็นสื่อกลาง อย่างไรก็ตามพรรณไม้รัก เป็นสื่อกลางของวัฒ นธรรมที่
งดงามและสร้างสรรค์ (Aesthetic and Creative Culture) ทั้งในด้านความคิดอันสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ถัก
ทอสร้างสรรค์ในงานปราณีตศิลป์ในอดีตที่รังสรรค์ให้โลกได้ตะลึงในความงามในพระราชพิธีที่สาคัญของชาติหรือ
แม้แต่พิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีกรรมอื่นใดที่เกิดเป็นวัฒนธรรมที่นามนุษย์รุดหน้าไปสู่ความคิดสร้า งสรรค์ในทุกๆ
ด้าน (All in All Creativity) พรรณไม้รักสามารถถ่ายทอดเป็นมรดกของมวลมนุษย์ชาติได้อย่างมหัศจรรย์ที่ทวี
คุณค่าที่โลกต้องตะลึง พรรณไม้รัก ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นสื่อกลางของความรักเชิงสืบทอดวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้น
สร้างความสุขทางจิตใจ เป็นความฉลาดในทางความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Quotient) หากได้มีการอนุรักษ์
พรรณไม้รักในพื้นที่จังหวัดสงขลา จะเป็นแหล่งทามาหาเลี้ยงชีพ การทางานและการหารายได้ของประชาชนใน
พื้นที่ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของชุมชนได้โดยเฉพาะเยาวชน พรรณไม้รักหากได้รับการอนุรักษ์อาจแก้วิกฤต
ชนบทที่ก่อเกิดความยากชน เพราะรากฐานของพรรณไม้รัก ในอดีตเป็นพืชที่มีคุณค่าทางสังคมไทยในพื้นที่ชนบท
เชิงวัฒนธรรม พรรณไม้รักในพื้นที่จังหวัดสงขลา หากได้รับการส่งเสริมที่ดีสามารถที่สร้างงาน สร้างอาชีพและ
รายได้และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพเมื่อเชื่อมโยงการโครงการพระราชดาริของจุดเริ่มต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้นามาซึ่งการวิจัยเรื่องการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รักจังหวัด
สงขลาเพื่อสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี ทั้งนี้งานวิจัยนามาซึ่งแนวทางการอนุรักษ์พรรณไม้รัก เพราะพรรณไม้รักที่หายากในท้องถิ่นและ
เป็นสายพันธุ์ที่ต้องการอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้เห็นคุณค่าและต้องการศึกษาเพื่อสร้างคุณค่าของพรรณไม้รักใน
พื้นที่ดังกล่าวและการสร้างกระบวนทัศน์อนาคตพรรณไม้รักในพื้นที่ให้เป็นสถานที่เคยนิยมปลูกในอดีตตามรั้วบ้าน
โดยชาวบ้านสามารถก่อเกิดเป็นวิสาหกิจของชุมชนได้อย่างดีและเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่โครงการพระราชดาริ
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ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดารงงานศิลป์และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
พรรณไม้รัก อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาพรรณไม้รักในพื้นที่จังหวัดสงขลา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องการสื่ อ สารอนุ รั ก ษ์ พ รรณไม้ รั ก จั ง หวั ด สงขลาในอนาคตสนอง
พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์
1.1 ภูมิปัญญาพรรณไม้รัก (ต้นรัก) พื้นที่จังหวัดสงขลา และความเป็นไปได้ของการสือ่ สาร เพื่อส่งเสริม
1.2 ภูมิปัญญาพรรณไม้รัก (ต้นรัก) จังหวัดสงขลาในอนาคต เพื่อสนองพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่จังหวัดสงขลามี จานวน 16 อาเภอ ในจังหวัดสงขลา

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษางานวิจัยเรื่อง การสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รักจังหวัดสงขลาเพื่อสนองพระราชดาริ
ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี สิ ริ น ธร รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ สยามบรมราชกุ ม ารี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาพรรณไม้รัก (ต้นรัก) ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ การ
สื่อสาร อนุรักษ์ พรรณไม้รัก (ต้นรัก) จังหวั ดสงขลาในอนาคตสนองพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้ าฟ้ า มหาจั กรีสิริน ธรรัฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุ ม ารี ผู้วิจั ยใช้ ระเบี ยบวิธีวิจั ย แบบผสม (Mixed
Method Design) ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) และการวิ จั ย เทคนิ ค เดลฟาย (Delphi
Technique) โดยมีวิธีการดาเนินวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) คือประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นชาวบ้านในพื้นที่
จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาภูมิ
ปัญญาพรรณไม้รักในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จานวน 300 คน
ประเภทที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) คือ ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบันการศึกษาของในจังหวัดสงขลาหรือที่เกี่ย วข้องสาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการ
สื่อสารอนุรักษ์พรรณไม้รัก(ต้นรัก)จังหวัดสงขลาในอนาคตสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จานวน 17 คน
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบสอบถามสาหรับการสารวจ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิจัยเดลฟาย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของการสื่อสารอนุรักษ์พรรณไม้รัก จังหวัดสงขลาอนาคตสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
2. แบบสอบถามในการวิจัยแบบเทคนิ คเดลฟาย ( Delphi Technique) คือ แบบสอบถามรอบที่ 1
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากการวิจัยเชิงสารวจ แล้วดาเนินการส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบอย่างอิสระ
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3. แบบสอบถามรอบที่ 2 ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด จานวน 55 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยคาถามที่ มาจากการพัฒนาจากแบบสอบถามรอบที่ 1 โดยพัฒนาจาก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยแล้วจึงนาแบบสอบถามไปใช้กับผู้เชี่ยวชาญ
4. แบบสอบถามรอบที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด จานวน 55 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการคัดออก
คือข้อใดที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามรอบที่ 2 ผู้วิจัยคัดออกตามวิธีวิจัยเทคนิคเดลฟาย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากการสารวจและการวิจัยแบบเดลฟายมีดังต่อไปนี้
1. ลักษณะพื้นที่ที่พบ ส่วนใหญ่ พบว่า ปลูกในอาเภอเมือง ส่วนใหญ่พื้นที่ที่ปลูกเป็นพื้นที่รอบบ้าน
ตามรั้ว ที่ดินว่างเปล่าหรือพื้นที่อเนกประสงค์ของบ้านที่พักอาศัยและบริเวณริมถนนที่เป็นส่วนบุคคลที่ใช้สาหรับใช้
ในการสัญจรของตนเอง โดยจะมีการปลูกพรรณไม้รักไว้จานวน 8-10 ต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือใช้ในการประกอบ
พิธีในศาสนาพุทธ ซึ่งพบว่าปลูกส่วนใหญ่ที่อาเภอเมืองสงขลา โดยทาเป็นอาชี พหลักจะมีการนาไปขายในตลาดตัว
เมืองให้กับผู้ค้ารายย่อยในราคากิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งปริมาณที่ขายนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการซื้อของ
ผู้บริโภค ผู้ค้าต้องนาซื้อจากตลาดทางการเกษตรของพื้นที่อื่นๆ
2. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ มีโฉนดที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดย
จะปลูกประมาณ 10 ต้น ต่อหลัง การดูแลรักษาโดยการตัดแต่งกิ่ง และมีการฉีดยาในปริมาณที่ไม่มาก และไม่ถือว่า
เป็นเกษตรครบวงจร แต่เป็นการปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริมในครอบครัว พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็นพื้นที่ติดกับถนน
ใหญ่ที่มีรถผ่านเท่านั้นและปลูกแถวชายทะเลชลาทัศน์ ยังเป็นการปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน และเป็น
กิจกรรมนันทนาการของเด็กและเยาวชนอีกด้วย และนามาใช้ในการในพิธีกรรมไหว้ครูทางพุทธศาสนาโดยนามา
ร้อยเป็นพวงมาลัยในพิธีกรรมต่าง เช่น การเวียนเทียน งานบวช และพิธีกรรมความเชื่อเท่านั้น
3. ข้อมูลทางอัตลักษณ์และอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รัก ของการเผยแผ่โครงการพระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดารงงานศิลป์และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
พรรณไม้รัก (ต้นรัก) อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปนั้น พบว่า ในบริบทของ พบว่า มีการแสดง
ความเชื่อในเรื่องของสีของดอกรัก โดยดอกรักสีขาวใช้เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ ส่วนดอกรักสีม่วงใช้เป็นสัญลักษณ์
ของการพลัดพรากความทุกข์ระทม การหย่าร้างไม่สมหวังดังปรารถนาที่ต้องการ แต่ปัจจุบันพบว่าจะใช้ดอกรักที่ทา
จากพลาสติกซึ่งมีขายตามท้องตลาดมากกว่าดอกรักที่ปลูกตามบ้านเรือน นอกจากนี้ใช้ประกอบพิธีกรรมในศาสนา
พุทธ โดยใช้ทาพวงมาลัยหรือใช้ประกอบในพิธีของสงฆ์ โดยใช้ดอกไม้หลายชนิดผสมกัน เช่น ดอกดาวเรือง ดอก
บาน ไม่รู้โรย ดอกพุด ดอกกล้วยไม้ เป็นต้น และอาจมีส่วนของกลีบดอกไม้ อาทิ กลีบดอกกุหลาบ ดอกหางนกยูง
และใบไม้ต้นสนทองและต้นเงินและใบเตยในการเป็นส่วนประกอบในการทามาลัยหรือพิธีทางสงฆ์เท่านั้น ยังไม่
พบว่ามีศาสนาอื่นๆใช้ในการประกอบพิธี พบแต่เพียงความเชื่อที่ว่าการเก็บดอกรักต้องเก็บตอนเย็นเพื่อเป็นการ
ป้องกันยางรักเข้าตาและตาบอดได้ นอกจากนี้ยังไม่พบว่ ามีภูมิปัญญาอื่นๆ ที่มีในอดีตที่นาส่วนอื่นๆ ของพรรณไม้
รัก เช่น ราก ลาต้น และยาง มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
4. ข้อมูลความต้องการร่วม อนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รัก ของการเผยแผ่โครงการพระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดารงงานศิลป์และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
พรรณไม้รักอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป พบว่า ต้องการให้มีการอนุรักษ์พรรณไม้รัก (ต้นรัก)
เพื่อเป็น 1) แรงจูงใจที่ต้องการร่วมอนุรักษ์พรรณไม้รัก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกด้วยความจงรักภักดีที่มี
ต่อพระองค์ท่าน 2) แหล่งรายได้ โดยใช้เป็นสมุนไพร เป็นแหล่งอนุรักษ์สะสมพันธุกรรมที่เป็น 3) ความภาคภูมิใจ
ของชาวจังหวัดสงขลา 4) แหล่งพักผ่อนหย่อนใจด้านความงามในบริบทของพื้นที่พหุวัฒนธรรม และเป็น 5) สวนใน
พื้นที่ชายทะเลที่แตกต่างจากพื้ นที่อื่นๆจาเป็นต้อง 6) การฟื้นฟู ภูมิปัญ ญาและการธารงอยู่ของพรรณไม้ให้ ยู่คู่
จังหวัดสงขลาต่อไป
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5. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้นาเงินอุดหนุนของ รัฐบาลมาเป็นส่วนหนึ่งให้เป็น
อาชีพเสริมตามโครงการพลังประชารัฐที่ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และควรมีการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพรรณไม้รัก
(ต้นรัก) อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไปไม่ใช่แค่เพียงให้ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอนุรักษ์เท่านั้น
6. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์พรรณไม้รัก จังหวัดสงขลาในอนาคตสนอง
พระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
6.1 การสื่อสารส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รัก เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการสื่อสาร
จังหวัดสงขลาในอนาคตสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พื้ นที่ จั งหวัดสงขลาของการเผยแผ่ โครงการพระราชดาริของสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ในการดารงงานศิลป์และภูมิ ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพรรณไม้รัก(ต้น
รัก)อันทรงคุณ ค่าของไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป โดยภาพรวมแล้วชาวบ้านและประชาชนในจังหวัดสงขลา
ต้องการให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รัก(ต้นรัก)เพื่อส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมพื้นที่ จังหวัดสงขลา
ของการเผยแผ่ โครงการพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะในการดารง
งานศิ ลป์ และภู มิ ปั ญ ญาที่ เกี่ ยวข้ องกับ การปลู กพรรณไม้ รัก อัน ทรงคุ ณ ค่ าของชาวสงขลาและของภาคใต้ และ
ประเทศไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป และต้องการให้เป็นของหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาพรรณ
ไม้รักทั้งการศึกษาการตลาดครบวงจรเหมือนพืชเศรษฐกิจอื่นในประเทศไทย
6.2 ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รัก จังหวัดสงขลาของ การเผยแผ่
โครงการพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดารง งานศิลป์และภูมิปัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพรรณไม้รัก(ต้นรัก)อันทรงคุณ ค่าของไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปพบผลดัง ต่อไปนี้ 1)
พรรณไม้รักควรได้รับการอนุรักษ์ต้นรักให้เป็นไม้มงคลของจังหวัดสงขลา 2) จัดแปลงเกษตรตัวอย่างแสดง แปลง
ทดลอง การอนุรักษ์พรรณไม้รัก 3) คัดเลือกคนที่เหมาะสมมาเรียนรู้พรรณไม้รักด้วยการถ่ายทอดอย่างน้อยอาเภอ
ละ 1 แปลง เพื่อสนองพระราชดาริฯที่ต้องการให้พรรณไม้รักคงอยู่ 4) สร้างความเข้าใจเกี่ยวการอนุรักษ์และการ
ส่งเสริมการตลาด 5) คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย รวมทั้งขยายผลให้คนที่สนใจ 6) สร้างความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่น นักธรณีวิทยา นักสัณฐานวิทยา นักชีวิวิทยา เป็นต้น 7) ทาให้ชุมชนเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมและประณี ตศิลป์ จากพรรณไม้ รัก 8) ทาให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเห็นคุณ ค่าของการประยุกต์ใช้
ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม และประณีตศิลป์จากพรรณไม้รัก โดยการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสา และมีการส่งต่อการทางาน
ของกลุ่มแบบรุ่นต่อรุ่น 9) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พรรณไม้รักที่เป็นหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร ทั้งด้านการปลูก การแปลง
เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และการจัดจาหน่าย 10) ส่งเสริมการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ทาให้มีการซื้อ
ขายต้ น รัก มากขึ้น 11) จั ด ท าข้ อมู ลเผยแพร่เกี่ย วกั บ พรรณไม้ รัก ในรูป แบบต่ า งๆที่ ทั น สมั ย เข้าถึ งได้ ง่าย เช่ น
สิ่งพิมพ์ ซึดี (CD) สื่ออิเล็กทรอนิคส์เช่น เว็บไซต์ (Website) เพจ (Page) สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 12)
ส่งเสริมพรรณไม้รักให้เป็นพืชเศรษฐกิจ 13) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาให้เข้มแข็ง 14)
และด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี จะส่งผลให้มีความเป็นไปได้และได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์พรรณไม้รักตาม
พระราชดาริ
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สรุปผลและอภิปรายผล
ผลศึกษาภูมิปัญญาพรรณไม้รัก ในพื้ นที่จังหวัดสงขลา พบว่า ส่วนใหญ่ปลูกบริเวณพื้นที่รอบรั้ว และ
บริเวณริมถนนที่เป็นส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อใช้ประกอบพิธีในศาสนาพุทธ พบในอาเภอเมืองมากที่สุด
ประกอบเป็นอาชีพหลัก ขายกิโลกรัมละ 200 บาท พบว่าปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยังไม่ถือ
ว่าปลูกเป็นเกษตรเชิงครบวงจรเป็นเพียงธุรกิจเสริมในครอบครัวเท่านั้น นอกจากยังพบบริเวณชายทะเลของหาด
ชายทะเลชลาทัศน์ เป็นการปลูกเพื่อประดับบ้านเรือนและกิจกรรมนันทนาการของเด็ก การนาส่วนต่างๆ มาใช้
ประโยชน์พบว่าใช้ส่วนของดอกมาร้อยมาลัย และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ พิธีกรรมด้านศาสนาเวียน
เทียน งานบวช และความเชื่อต่าง ๆ นิยมใช้ดอกรักสีขาวมากกว่าสีม่วงเนื่องจากเชื่อว่าสีขาวเป็นสีของความบริสุทธิ์
และความดี สาหรับสีม่วงเป็นสัญลักษณ์ของความพลัดพราก แต่ยังพบว่าส่วนใหญ่ใช้ดอกรักที่ทาจากพลาสติกใน
ตลาดมากว่าดอกรักที่ขึ้นตามธรรมชาติ พบว่าส่วนใหญ่ใช้ในพิธีสงฆ์ทางศาสนาพุทธ์เท่านั้นยังไม่พบในศาสนาอื่น ๆ
และยังไม่พบว่ามีการนาส่วนอื่นมาใช้ เช่น ราก ต้น และยาง
การดารงงานศิลป์และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีความต้องการอนุรักษ์พรรณไม้รักให้คงอยู่และ
สืบทอดต่อไป เนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และเป็นแหล่งรายไดว้ สมุนไพร
สะสมแหล่งพันธุกรรมของพืชพรรณไม้ แสดงความภาคภูมิใจของจังหวัดสงขลา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ การ
ส่งเสริมอาชีพเสริมตามโครงการพลังประชารัฐที่ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ผลการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องการสื่ อ สารอนุ รั ก ษ์ พ รรณไม้ จั ง หวั ด สงขลาในอนาคต สนอง
พระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
พบว่า 1) ต้องการให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญ ญาพรรณไม้รักเพื่อส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมพื้นที่ จังหวัด
สงขลาของการเผยแผ่โครงการพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) ต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐดาเนินการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รัก และศึกษาตลาดของพรรณไม้ให้ครบวงจรเหมือนพืช
เศรษฐกิจอื่น ๆ
ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้ รัก (ต้นรัก) จังหวัดสงขลาของ การเผยแผ่
โครงการพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดารงงานศิลป์และภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกพรรณไม้รัก(ต้นรัก)อันทรงคุณ ค่าของไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปพบผลดังต่อไปนี้ 1 )
อนุ รักษ์ต้น รักให้เป็ นไม้ ม งคลของจังหวัดสงขลา 2) จัดแปลงเกษตรตัวอย่างเพื่ อการอนุรักษ์ 3) คั ดเลือกคนที่
ต้องการให้พรรณไม้คงอยู่ อาเภอละ 1 แปลง 4) สร้างความเข้าใจเกี่ยวการอนุรักษ์และการตลาด 5) คัดเลือกพันธุ์ที่
เหมาะสมและหลากหลาย 6) สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทั้งภาครัฐและเอกชน 7) ทาให้ชุมชนเห็นคุณค่าจาก
ผลิตภัณฑ์จากต้นรัก 8) จัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสา 9) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นรักที่เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร 10)
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ทาให้มีการซื้อขายต้นรักมากขึ้น 11) จัดทาข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับ
พรรณไม้รัก 12) ส่งเสริมต้นรักให้เป็นพืชเศรษฐกิจ 13) และด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะส่งผลให้มีความเป็นไปได้และได้รับความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์พรรณไม้รักตามพระราชดาริ
พรรณไม้รักถือได้ว่าเป็นพื้นประจาท้องถิ่นที่มีความสาคัญของจังหวัดสงขลาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
แม้จะมีการปลูกในภูมิภาคอื่นๆ และมีพรรณไม้รักหลากหลายพันธุ์ ดังเห็นจากการศึกษาของวิชาญ เอียดทอง (2557)
ได้ทาการศึกษาเรื่องที่ มาของยางรักดิบต่อการนาไปสืบสานงานหัตถกรรมเครื่องรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผลการศึกษาพบว่า ช่วงการกรีดยางรักของไม้รักใหญ่ในประเทศไทย ในช่วงฤดูฝน ไปจนถึงต้นฤดูหนาว (เริ่มเดือน
มิถุนายนจนถึงเดือน มกราคม) ต่างกันตามท้องที่
สถานการณ์ของพรรณไม้รักในพื้นที่จังหวัดสงขลาในปัจจุบันมีความสาคัญน้อยลงมาก ซึ่งสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นกับพรรณไม้รักนี้ถือได้ว่าเป็นวิกฤตที่มนุษย์สร้างขึ้นและต้องเผชิญกับวิกฤตดังกล่าวโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว
หน้า 21
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
(Human-face Crises) ในลักษณะของวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเป็นวิกฤตที่เกี่ยวกับการทามาหาเลี้ยงชีพ การทางานและ
การหารายได้ของประชาชน อาทิ วิกฤตชนบทที่ 86 ก่อเกิดความยากจน เพราะผลผลิตตกต่าหรือราคาตก ดังพบ
ผลการศึกษาที่ว่า คนส่วนมากจะใช้ในส่วนของดอกรักที่เป็นพลาติกในร้านค้าที่อยู่ในตลาดมากกว่าดอกรักที่ขี้นตาม
ธรรมชาติที่อยู่ในบ้านของตนเองและใช้ดอกไม้อย่างอื่นในการเสริม อาทิ ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย ดอกพุด
ดอกกล้วยไม้ เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากพรรณไม้รักได้อย่างคุ้มค่า และทาได้เป็นเพียง
อาชีพเสริมเท่านั้น นอกจากนี้ยังถือว่าสถานการณ์ดังกล่าวในแง่การเป็นวิกฤตทางวัฒนธรรมที่สะสมมาได้ค่อยๆลด
ความสาคัญ เลือนหายและถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นๆ ดังที่พบผลการศึกษาว่า มีความเชื่อว่าการเก็บดอกรักต้องเก็บตอน
เย็นเพื่อเป็นการป้องกันยางรักเข้าตาและตาบอดได้ แต่ไม่มีคาอธิบายเพื่อยืนยันความเชื่อดังกล่าวอย่างชัดเจน ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าวิกฤตการลดลงของพรรณไม้รัก ในแง่พื้นที่ที่ใช้ในการปลูก จานวนต้น คุณค่าทางเศรษฐกิจ การนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆอย่างคุ้ มค่ าและโดยเฉพาะคุ ณ ค่ าทางภูมิปัญ ญาท้องถิ่น (Local Wisdoms) ที่ แสดงถึง
ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและ
ดารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีพัฒนาการ
สืบสานมาของเอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) ซึ่งปัจจุบันบทบาทของดอกรักในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเหลือเพียง
การนาดอกมาใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในลักษณะใช้ในการร้อยมาลัยถวายพระ และยังถูกทดแทนด้วยดอกรัก
ที่ทาจากพลาสติก ยิ่งลดความสาคัญของดอกรักลงไปอีก สอดคล้องกับการศึกษาของเช่นการศึกษาของ วิชาญ
เอียดทอง (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องความหลากชนิดของพรรณไม้ให้ยางรักและศักยภาพของการใช้ประโยชน์ใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันวีถีชีวิตของคนกับป่า ได้เปลี่ยนไปคนรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การกรีดยางรักหมดไปจากชุมชน การถ่ายทอดความรู้ ท้องถิ่นคงเหลือ แต่การบอกเล่า การพัฒนาเทคนิคการกรีด
ยางไม่มีป่าที่มีต้นรักถูกทาลายไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชน หรือถูกเปลี่ยน การใช้ที่ดินไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ความจาเป็นของการคัดเลือกต้นรักทั้งต้นรักใหญ่ ที่ให้ปริมาณน้ายางมาก หรือแม่ไม้รักพันธุ์ดีจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่การ
วิจัยเพื่ อต้องการอนุรักษ์ พั น ธุกรรมและขยายพั น ธุ์ให้ มีการเพิ่ มจ านวนประชากรให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ผล
การศึกษายังพบว่า ชาวบ้านและประชาชนในจังหวัดสงขลายังต้องการให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รักเพื่อ
ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสงขลาของการเผยแผ่โครงการพระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยไม่ใช่จะเป็นการอนุรักษ์ของ
พระองค์ท่านเท่านั้น แต่ต้องการให้เป็นของหน่ว ยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รัก ทั้งการศึกษา
การตลาดครบวงจรเหมือนพืชเศรษฐกิจอื่นในประเทศไทย ดังนั้น การรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมาสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น จึงน่าจะเป็นแนวทางการ
พัฒนาอย่างหนึ่ง (พิทยา ว่องกุลม, 2533) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า พรรณไม้รักควรได้รับการ
อนุรักษ์ด้านฐานะที่เป็นของมงคลของจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี และปกรณ์ จริงสูงเนิน (อ้างถึงใน
ศรีพ รรณ สิ ท ธิ พ งศ์ และคณะ, 2542) จึ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประการหนึ่ ง ว่ า
ความจาเพาะกับท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่ในตัวตามเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ หรือ
ความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของ
ท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาที่มาจากข้างนอก แต่อาจเอาไปใช้ในท้องถิ่นอื่นที่แตกต่างกันไม่ได้หรือไม่ดี ดังนั้น การ
เน้ น ให้ เห็ น ว่ า พรรณไม้ รั ก เป็ น ของมงคลของจั ง หวั ด สงขลา จึ ง สร้ า งลั ก ษณะเฉพาะให้ แ ก่ พ รรณไม้ รั ก ซึ่ ง ใน
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญ ญาเกี่ยวกับพรรณไม้รักนั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันว่า ควรจัดแปลงเกษตร
ตัวอย่างแสดง แปลงทดลอง การอนุรักษ์พรรณไม้รัก การคัดเลือกคนที่เหมาะสมมาเรียนรู้พรรณไม้รัก (ต้นรัก) ด้วย
การถ่ายทอดอย่างน้อยอาเภอละ 1 แปลง เพื่อสนองพระราชดาริฯที่ต้องการให้พรรณไม้รักคงอยู่ การทาให้เด็กและ
เยาวชนในจังหวัดเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมและประณีตศิลป์จากพรรณไม้รัก โดยการ
จัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสา และมีการส่งต่อการทางานของกลุ่มแบบรุ่นต่อรุ่น และมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พรรณไม้รักที่
เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร ทั้งด้านการปลูก การแปลงเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และการจัดจาหน่ าย ซึ่งเป็น
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การให้ ช าวบ้ านต่ างใช้ ส ติ ปั ญ ญาของตนสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ ในการยังชี พ มาโดยตลอด อี กทั้ งยังมี การ
ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมโดยมีวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญ ญา
สอดคล้องกับแนวทางในกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สาคัญ คือ การใช้วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่
เด็ก และ วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านแก่ผู้ใหญ่ โดยใช้การถ่ายทอดผ่านกิจกรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญา
เกี่ยวกับพรรณไม้รัก ด้วยแนวทางดังกล่าวตามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันนั้น จะช่วยสร้าง ภูมิปัญญา
ของมนุษย์ในระดับบุคคลหรือกลุ่มได้ทั้ง 3 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็นประสบการณ์ โดยตรงของชีวิตผู้นั้นหรือกลุ่ม
นั้นเอง 2) ส่วนที่ได้รับมาจากความรู้ความสามารถของผู้อื่นจากประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มอื่น และ 3) ส่วนที่
ตนสังเคราะห์ ขึ้น ใหม่ จ ากประสบการณ์ ของตั วเองและจากค าบอกเล่าสั่ งสอนของผู้อื่น การน าเอาภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้านที่เป็นตัวบุคคลจะก่อให้เกิดความชานาญในงานที่ทามาก สอดคล้องกับที่ประเวศ วะสี ที่กล่าวว่า การเชิญ
ชาวบ้ านที่ เก่งในเรื่อ งต่าง ๆ เป็ น วิท ยากรเป็ น รูป แบบที่ น่ าสนใจ หากมุ่งการศึ กษาอบรมที่ ม าจาก ภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้านจะมีวิทยากรเพิ่มเป็นแสนคน ถือว่าเป็นขุมพลังปัญญาระดับประเทศ
ประการต่อมา การที่จะทาให้ชาวบ้าน ประชาชนเห็นความสาคัญและเห็นคุณค่าของพรรณไม้รักนั้น
ผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันว่า ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวการอนุรักษ์และการส่งเสริมการตลาด และด้วยพระ
อัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะ
ส่งผลให้มีความเป็นไปได้และได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พรรณไม้รักตามพระราชดารินั้น
สอดคล้องกับแนวคิ ดทฤษฎี ต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พั นธุมนาวิน ม, 2538) ที่ เสนอว่า การสร้ างให้บุ ค คลมี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา บุคคลต้องมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น การสื่อสารเพื่อให้บุคคลเห็นความสาคัญของการ
อนุรักษ์พรรณไม้รักจาเป็นต้องทาให้บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อพรรณไม้รักด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ประโยชน์ของพรรณไม้รัก เมื่อบุคคลรู้สึกพอใจกับผลของการอนุรักษ์พรรณไม้รัก บุคคลจะแสดงพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พรรณไม้รักอย่างเต็มใจ โดยจะสามารถที่จะอดได้รอได้ และกระทาการที่จะก่อให้เกิดผลของการอนุรักษ์
พรรณไม้รักที่จะเกิดแก่ตนในวันข้างหน้า มีความเชื่ออานาจในตนว่าการอนุรักษ์พรรณไม้รักจะก่อให้เกิดผลดีต่อตน
นอกจากนี้ จากการเห็นว่าพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะส่งผลให้มีความเป็นไปได้และได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ส่งผลต่อมี
ความมุมานะบากบั่นฝ่าฟันอุปสรรค กระทาการต่าง ๆ ตามที่ ตั้งใจไว้ได้ นอกจากนี้จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
ความรู้/ทักษะ/ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพรรณไม้รัก ที่ต้องการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์พรรณไม้รักเพื่อส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสงขลา ไม่ค่อยปรากฏในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งแนวโน้มและความต้องการปลูก
พรรณไม้ในอนาคตยังไม่ปรากฏและหายไปในอนาคต อาจเนื่องมาจากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นั้นมีความซับซ้อน
มีการขั้นตอนในการดาเนินการมาก และต้องมีผู้รับผิดชอบเฉพาะ ดังเห็นจากการศึกษาของ ที่ศึกษาเกี่ยวแนว
ทางการจั ดศู น ย์ก ารเรีย นรู้ พบว่า การจั ดตั้ งศู น ย์ การเรียนรู้ มี อ งค์ ป ระกอบหลายประการ เช่ น ด้านบุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ต้องมีการสารวจและศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความเป็นไป
ได้ กาหนดรูปแบบการวิจัย และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ วางแผน สร้างทีมกาหนดความสาเร็จตามตัวชี้วัด ลงมือ
ปฏิบัติ ปรับปรุงพัฒนางาน ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนต้องให้ความ
ร่วมมือ มีผู้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าการจัดการ มีระบบสนับสนุน กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยควรเป็นทุกคนใน
ชุมชน เช่น เด็ก เยาวชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ผู้นาชุมชน และผู้สูงอายุ เป็นต้น ทาให้แนวคิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ยังไม่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมหรือยังไม่มีแนวทางการชัดเจน (สารีพันธุ์ ศุภวรรณและคณะ, 2555; ชนาวุธ ประทุม
ชาติ, 2555; พรชัย กิตติชญาน์ธรม, 2555; วิทยา เมฆขา, 2554; เบญจพร สมานมาก, 2554; และพจนีย์ สวัสดิ์
รัตน์, 2550)
ทั้งนี้ การศึกษาการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รักจังหวัดสงขลายังดาเนินการไปในแนวทาง
เดียวกับกระบวนทัศน์การสื่อสารใหม่กระบวนทัศน์ช้าง 11 เชือก (Eleven Elephants Paradigm) (สมควร กวียะ:
2547) ในมิติต่างๆ ดังนี้ 1) ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียว (The Oneness Theory) โดยพระองค์ทรงมีพระราชดาริใน
หน้า 23
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
การอนุรักษ์พรรณไม้ต่างๆ ทาให้ประชาชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในอันที่จะอนุรักษ์พรรณไม้ให้คงอยู่
เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในพระอัจฉริยภาพที่สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของปวงชนชาวไทยได้ 2) ทฤษฎี
หลักการสื่อสารสองทาง (The Principle of Two-Way Communication Theory) จากผลการศึกษาพบว่า หลัก
การศึกษาสองทาง สามารถนาไปใช้กับการสร้างแนวทางความต้องการอนุรักษ์ได้ โดยการจัดหลักสูตรอบรม การ
เยี่ยมชมสถานที่ป ลูกพรรณไม้รัก หรือสวนพฤษศาสตร์พ รรณไม้รัก การจั ดสัมมนา ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้
ดาเนินการผ่านศูนย์การเรียนรู้และหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบ การสื่อสารระหว่างวิทยากรผู้ให้ความรู้และผู้เข้า
รับการอบรมทาให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ได้กันได้ 3) ทฤษฎีตารางสามชั้นสามแนวของการสื่อสารเชิงบวก (Triple Matrix
of Positive Communication Theory) การคิดดี การคิดบวกจะทาให้การสื่อสารเป็นเชิงบวก ดังนั้นการสื่อสาร
ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดีย กิจการวิทยุโทรทัศน์ เหล่านี้ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์
พรรณไม้ตามพระราชดาริ นอกจากนี้ยังช่วยในการส่งเสริม อัตลักษณ์และเพิ่มความสาคัญให้กับพรรณไม้ เนื่องจาก
นาไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่น การนาไปใช้เป็นสรรพคุณทางยา การแสดงถึงภูมิปัญญาไทย ทาให้เห็นคุณค่า
ของต้นรักทั้งในท้องถิ่นและสังคมโลก 4) ทฤษฎีหลักห้าประการของวารสารศาสตร์แนวอนาคต (Journalism the
Five Principles of the Future Journalism Theory) การจัดประกวดผลงานหรือผลิต ภัณ ฑ์จากพรรไม้ ต้อง
ทาการศึกษาอย่างถูกต้องตามกระบวนวิธีวิจัย มีเนื้อหาสาระ มีหลักฐาน และนาข้อมูลที่ได้มานาเสนออย่างมี
สุนทรียภาพ โดยนาเสนอให้เชื่อมโยงกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนาเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาในรูปแบบ
ของบทความวิชาการ บทบรรณาธิการ สารคิดเชิงข่า วหรือสารคดีเชิงตีความ 5) ทฤษฎีตารางสามชั้นตามแนวของ
การสื่อสารเชิงบวก (Triple Matrix of Positive Communication Theory) การคิดดี การคิดบวกจะทาให้การ
สื่อสารเป็นเชิงบวก ดังนั้นการสื่อสารตามช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดีย กิจการวิทยุโทรทัศน์ เหล่านี้
จะช่วยส่งเสริม อัตลักษณ์และเพิ่มความสาคัญของพรรณไม้ในมิติต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์ภูมิปัญญา สรรพคุณทาง
ยา เป็ น ต้ น 6) ทฤษฎี แ ปดขั้ น ตอนของการสื่ อ สารองค์ ก รเชิ ง บู ร ณ าการ (Eight Steps of Integrated
Organizational Communication Theory) เป็ น การใช้ ก ารสื่ อ สารในองค์ ก รโดยสร้า งความเป็ น หนึ่ งเดี ย วทั้ ง
ระบบขององค์กร ทั้งนี้โดยทาการสื่อสารผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น องค์กรส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาทุกระดับ
แหล่งผลิตผลงานศิลปกรรมพรรณไม้รัก แหล่งผลิตหัตถกรรมเครื่องรัก ศาสนสถานเชิงพุทธ (วัด) ที่เกี่ยวข้องกับงาน
เครื่องรัก ศูนย์ก ารเรียนรู้ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มอนุรักษ์พรรณไม้ กลุ่มในชนชน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
เครือข่ายร้านค้าและช่องทางการจาหน่ายสินค้า เช่น ร้านภูฟ้า (Duty Free) คิงส์พาวเวอร์ (King Power) และจิม
ทอมสัน (Jim Thomson) สายการบินต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญและคณะ (2555) ได้
ทาการศึกษาเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ของพรรณไม้ให้ยางรักในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า กรมป่าไม้ ได้
ดาเนินการสนองพระราชดาริ โดยช่วยพัฒนาพันธุ์ต้นรักให้ดีขึ้น เช่น การคัดเลือกแม่ไม้ การศึกษาเทคนิคการกรีด
ยาง สร้างสวนรวมพันธุ์ สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการศึกษาเขตกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรไม้ให้ยางรักทั้ง
สามชนิด ที่มีถิ่นกาเนิดใน ประเทศไทย และเริ่มมีความร่วมมือกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการพัฒนา
พันธุกรรมพรรณไม้รัก
นอกจากนี้ ผลการวิจัยมีความเห็นไปในทางเดียวกับแนวคิดทฤษฎีใหม่ส่วนผสมการตลาด 9 P (Nine
P’s of Marketing Mix Theory) (สมควร กวียะ, 2555) ผู้เขียนได้นากลยุทธ์ด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้ในทาง
นิเทศศาสตร์ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ในการสื่อสารโดยผ่านแหล่งผลิตผลงาน
ศิลปกรรมพรรณไม้รัก และแหล่งผลิตหั ตถกรรมเครื่องรัก 2) สถานที่ (Place) มีความเป็นไปได้ในด้านของช่อง
ทางการจาหน่าย เช่น ร้านค้าต่างๆ ร้านภูฟ้า (Duty Free) คิงส์พาวเวอร์ (King Power) และจิม ทอมสัน (Jim
Thomson) สายการบิ น ต่ า งๆ 3) บุ ค คลในด้ า นต่ า งๆ (People) เช่ น บุ ค คลในฐานะผู้ ผ ลิ ต ผู้ ข าย ผู้ ส่ ง เสริ ม
การตลาด พนักงานขาย โดยร่วมมือกับกรมการสงออกในการร่วมกันการสร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมสินค้าแบบทามือ
(Handmade) 4) จิตวิทยา (Psychology) สมเด็จพระเทพฯ ยังทรงให้ความสาคัญกับพรรณไม้รัก เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
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ทั้งนี้ ผลการวิจัยมีความเห็นตรงกันกับทฤษฎีสิบกลุ่มประเภททางสังคมของผู้รับสารเป้าหมาย (Ten
Social Categories of the Target Audience Theory) โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
สื่อสารให้คุ้มกับต้นทุน โดยสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยศึกษาพบว่า มีความเป็นไปได้ในการสื่อสารโดย
การกาหนดผู้ส่งสารซึ่งอาจเป็นกลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นที่รับรู้ว่ารับผิดชอบเกี่ยวกับพรรณไม้รัก มีการศึกษา
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น กลุ่มในชุมชน กลุ่มนักเรียน กลุ่มนักศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางในการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญา
พรรณไม้รัก จังหวัดสงขลา เพื่อสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในอนาคตโดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด วิธีการจากพระราชดาริในด้านต่าง ๆ
2. ผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปเป็นแนวทางในการนากระบวนทัศน์ช้าง 11 เชือกเป็นกระบวนทัศน์
ของการสื่อสารใหม่มาใช้เพื่ ออนุรักษ์ภู มิปัญ ญาพรรณไม้รัก จังหวัดสงขลา เพื่ อสนองพระราชดาริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้กว้างขวางมากขึ้นใน
บริ บ ทสั ง คมโลกการสื่ อ สารที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สาหรั บ องค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งในท้ อ งถิ่ น
สถาบันการศึกษา นักวิชาการด้านการสื่อสารและนันทนาการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย สาหรับการ
อ้างอิงและนาไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พรรณไม้รักต่อไปในอนาคต
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ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
Strategy of Tourism Management in Tak Special Economic Development Zone
ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์
Chaiwut Chairerk
สาขาการท่องเที่ยว, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีวัตถุประสงค์
คือ เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวรวมไปถึงศึกษาการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก และเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยการวิจัยนี้เป็น
การวิจัยแบบผสาน ในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก จานวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการวิจั ยเชิ งคุ ณ ภาพ กลุ่ ม ตั วอย่ าง คื อ ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ตรงในการบริห ารจั ด การเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิ เศษตาก และผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการการท่องเที่ยวในระดับยุทธศาสตร์ขององค์กร
จานวน 21 คน ใช้เครื่องมือแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัย
(Analytic Induction) เพื่อตอบโจทย์ประเด็นคาถามงานวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยการจาแนก
ข้อมูล (Typology Analysis) ตามประเด็นที่ศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน โดย
ปัจจัยที่การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย คือ ลักษณะทาง
กายภาพ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และช่องทางการจัดจาหน่าย โดยพบว่า
แนวทางจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมมากที่สุด คือ การแบ่งพื้นที่การท่องเที่ยวตามทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่
และพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix
และการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยวทาให้ได้แนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากจานวน 4 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ โดยมีโครงการจานวน 27 โครงการ โดยผู้วิจัยได้ให้คานิยาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้จากการวิจัยว่า แผนยุทธศาสตร์แบบ STEP
คาสาคัญ: ยุทธศาสตร์, การท่องเที่ยว, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ABSTRACT
This study, 'Strategies of Tourism Management in Tak Special Economic Development
Zone', aims to study the potential for tourism and explore ways to promote tourism in the Tak
Special Economic Development Zone. The research employed a mixed methodology.
Participants in the quantitative research component of the study comprised 400 tourists visiting
Tak Special Economic Development Zone. The research tool was a questionnaire with openended questions. The data was described by frequency, percentage and standard deviation.
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There were 21 participants in the qualitative research component, comprised of
people with experience in the management of tourism businesses in the Tak Special Economic
Development Zone. The research tool was an open-ended questionnaire. The data was
described by analytic induction that aimed to answer the research question, using typological
analysis in each sub-topic.
Most participants were male, 30-39 years old, had obtained a bachelor degree,
managed private businesses, and earned income of around 20,001-30,000 per month. The results
of the research indicate that the factors that encourage tourists to visit this area are the physical
environment, tourism products, processes, human resources, and tourism distribution. The
research found that the establishment of a separate tourism zone would be a suitable way of
managing tourism. It was also found that the majority of tourists originate from Myanmar.
A TOWS matrix analysis of the results identified four strategies, eight sub-strategies,
and 27 potential projects for the Tak Special Development Zone. The researcher defined the
strategy as follows: Strategic STEP Plan
Keywords: Strategies, Tourism, Tak Special Economic Development Zone

บทนา
องค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก (World Tourism Organization) ได้ ค าดการณ์ ไว้ว่ า ในปี ค.ศ. 2030
จานวนนักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่มเป็น 1,800 ล้านคน ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี และคาดการณ์ว่า
ในปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป ตลาดเกิดใหม่หรือกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีจานวนนักท่องเที่ยว
ขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูงที่ สุ ด (World Tourism Organization, 2014) ในส่วนของประเทศไทย การท่ องเที่ ย วถือ เป็ น แหล่ ง
รายได้หลักที่สาคัญของประเทศอย่างเสมอมา ซึ่งรายรับจากการท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ในภูมิภาค
อาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยร้อยละ 9 ของมูลค่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ทั้งหมด
พื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพื้นที่ในอาเภอใกล้เคียงถือได้ว่า เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวสูง โดยจากสถิติของกรมการท่องเที่ยว พบว่า ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมีจานวนสูงถึง 1,055,118 คน เลยทีเดียว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) แต่
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมักจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว
เช่น ตลาดริมเมย น้าตกทีลอซู น้าตกพาเจริญ ศาลเจ้าพะวอ ตลาดพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ เป็นต้น ทั้งที่จริงแล้ว
ในพื้นที่นี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามอีกมากมาย แต่กลับขาดการส่งเสริมให้เ กิดการท่องเที่ยว เช่น จุดชมวิวดอย
หัวหมด อุทยานแห่งชาติแม่เมย วัดพระบรมธาตุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ดอยสอยมาลัย น้าตกนางครวญ ด้วย
ที่สถานที่เหล่านี้ขาดการส่งเสริมทางการท่องเที่ยว ทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ขาดการทาการตลาด ขาดการ
พั ฒ นาด้า นสิ่ งอานวยความสะดวกในทุ ก ๆ ด้ าน การกระจายตัวอย่างไม่ เหมาะสมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อระบบสาธารณู ปโภคที่สร้างขึ้น เช่น ห้องน้า ร้านขายอาหาร และที่พัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไม่
เพียงพอ เพราะนักท่องเที่ยวกระจุกตัวท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่ง นอกจากนี้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่
มากจนเกิ น ขี ด ความสามารถในการรองรับ ของสถานที่ ยั งส่งผลต่ อ แหล่งท่ อ งเที่ ยวโดยตรง ทรัพ ยากรทางการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากในอนาคตนักท่องเทียวมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งทวีความ
รุนแรงของปัญหามากขึ้นไปด้วย นอกจากนี้พื้นที่บริเวณนี้ โดยเฉพาะอาเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่ทางภาครัฐได้เล็งเห็น
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ความสาคัญไว้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว โดยมีทาเลที่เหมาะสมในการเดินทาง การขนส่ง
สินค้า ซึ่งแน่นอนว่าจะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ได้เห็นถึงความสาคัญของพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยในการกาหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย ในระยะปี 2558-2560 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์การพัฒนาเชิง
พื้นที่ ซึ่งในนโยบายนี้ได้มีรายละเอียดการกาหนดพื้นที่ในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วน โดย
หนึ่งในนั้นมีการมุ่งเน้นไปยังเขตพื้นที่เมืองชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา
เชียงราย หนองคาย และสตูล มีเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (ASEAN
Connectivity) ผ่ า นมาตรการส าคั ญ คื อ การส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะ Cluster และแหล่ ง
ท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในขณะนั้น ได้ให้ความเห็นชอบให้กาหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม เพื่อจัดตั้งเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่
1. อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3. พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด
4. พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร
5. อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ในส่วนของจังหวัดตากได้กาหนดขอบเขตพื้นที่ในระดับตาบลที่อยู่ติดชายแดน และไม่ทับซ้อนพื้นที่ป่า
ไม้ของจังหวัดตาก จานวน 14 ตาบล 886,875 ไร่ (1,419 ตร.กม.) ในอาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ และอาเภอแม่
ระมาด จัดตั้งเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (สานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ด้วยศักยภาพและความพร้อมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการท่องเที่ยว อีกทั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สามารถเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (Myawady Trade Zone) ของเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปเพียง 10 กิโลเมตร และมี
พื้นที่ตั้งอยู่ปลายแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (East-West Economic Corridor : EWEC) เป็นจุดตัดระหว่างแนว
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ North-South Economic Corridor (NSEC) ตลอดจนเป็นประตูสู่อันดามัน และประเทศ
ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้าโขง คื อ เมี ยนมา จี น และสามารถเชื่ อมโยงกับ เส้น ทางการค้ าขายเป็ น ประตูสู่ยุโรป ใน
แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากนี้ ได้มีนโยบายที่มุ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย ซึ่งถือเป็น 1 ใน 13
กลุ่มกิจการที่มีการประกาศสนับสนุนเป็นพิเศษจากทางรัฐบาล
เมื่อ พิ จ ารณาถึ งโอกาสในการเจริญ เติ บ โตของเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษตาก พบว่า มี แ นวโน้ ม ที่
นักท่องเที่ยว และนักลงทุนจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นจานวนมากโดยเฉพาะบริเวณ
ด่านพรมแดนแม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการจะกระจายนักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึง
ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการการท่องเที่ยวด้วยการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการพัฒนาของการ
ท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว โดยอาศัยหลักวิชาการที่ถูกต้อง และไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และด้านอื่น ๆ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษตาก
2. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
3. เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเก็บข้อมูลภาคสนาม
จากประชากรเป้าหมาย และการสารวจภาคสนาม ผู้วิจัยจึงกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยของเรื่องนี้ดังต่อไปนี้
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ภาครัฐ นักวิชาการ นักการตลาดด้าน
การท่องเที่ยว
นโยบาย
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน

นักท่องเที่ยว
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
Product
Price
Place
Promotion
People
Process
Physical Evidence

การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์
การวางแผน
การปรับปรุง
การพัฒนา
การตลาด/ความพึงพอใจ
การกระจายรายได้ทุกภาคส่วน

แนวคิดทฤษฎีการวางแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านสถานที่
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษายุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2.2 ผู้บริหาร ข้าราชการในระดับยุทธศาสตร์ขององค์กร และมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว นักการตลาดด้านการท่องเที่ยว รวม 21 ท่าน
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึ กษาวิจั ย ในครั้งนี้ ท าการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ยที่ ส่งผลต่ อ การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมี 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบผสม (Mixed Methods Research) เนื่ อ งจากการวางแผน
ยุทธศาสตร์จาเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจะประสบผลสาเร็จของยุทธศาสตร์ และจาเป็ นต้อง
ได้รับความรู้เฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนพัฒนาได้ถูกต้อง ตรงประเด็น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ซึ่งสามารถวางแผน และออกแบบงานวิจัยเอาไว้ ดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ทาการสารวจกลุ่มตัวอย่าง ที่จะทาการศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเท่านั้น โดยสารวจระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว พบว่า ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดตาก ที่เป็นชาวไทยมีจานวน 1,055,118 คน ดังนั้น เมื่อทาการคานวณค่าเพื่อหากลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) พบว่า ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน
2. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามสารวจความคิดเห็นระดับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกอบไปด้วยคาถามเพื่อใช้วิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยทาการแบ่งข้อคาถามเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้าน
ราคา (Price) ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ด้ า นบุ ค ลากร
(People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับคาแนะนาแนวทางการพัฒนา การท่องเที่ยวบริเวณเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
3. เครื่องมือการวิจัย
ผู้ศึกษาได้ทาการทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือ โดยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ประธานที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านวัตถุประสงค์ที่ศึกษาและภาษา
ที่ใช้ และหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผลการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.97
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ดาเนินการทดสอบกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จานวน 30 ท่าน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบรัค (Cronbach, 1970) โดยมีผลรวมค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.83
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามเก็ บ ข้ อ มู ล มาใช้ วิ เคราะห์ โดยท าการสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก
(Convenience Sampling) มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่
ดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวในการจัดเก็บข้อมูล และเข้าดาเนินการจัดเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในพื้นที่ คือ ตลาดริมเมย ศาลเจ้าพ่อพะ
วอ น้าพุร้อนแม่กาษา ถ้าแม่อุษา พระธาตุหินกิ่ว อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยาน
แห่งชาติน้าตกพาเจริญ น้าตกแม่กาษา และวัดถ้าอินทนิล
4.2 นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน จากนั้นนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยการหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จาแนกตามปัจจัยด้านต่าง ๆ
การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
พิจารณาจากระดับคะแนนค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ซึ่งจัดชั้นเท่ากัน (Class Interval)
5.3 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
ANOVA) ซึ่งเป็นตัวแสดงนัยสาคัญแล้วจึงทาการเปรียบเทียบค่าของ Sig. กับระดับนัยสาคัญ (α) ที่ 0.05 เพื่อพิสูจน์
สมมติฐานที่ตั้งไว้
การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
ศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ รวมถึงนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว นักการตลาด โดย
กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการการท่องเที่ยวในระดับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น
เชื่อถือได้ให้มากที่สุด โดยกลุ่มภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอาเภอแม่สอด นายอาเภอแม่
ระมาด นายอาเภอพบพระ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
จั ง หวั ด ตาก ผู้ อ านวยการการท่ อ งเที่ ย ว และกี ฬ าจั ง หวั ด ตาก ผู้ อ านวยการส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ตาก
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดตาก ตารวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตารวจ
ท่องเที่ยว ประธานหอการค้าจังหวัดตาก นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการตลาด และนักวิชาการ
ด้ า นโลจิ ส ติ ก กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชน ประกอบด้ ว ย ผู้ จั ด การทั่ ว ไป โรงแรมเซนทารา แม่ ส อด ฮิ ล
ผู้ ป ระกอบการที่ พั ก Retro Twin ผู้ จั ด การใหญ่ ฝ่ า ยการตลาด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรบิ น สั น สาขาแม่ ส อด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัส แม่สอด เจ้าของกิจการ หจก. แม่สอดจรรย์สุดา เจ้าของกิจการร้านกาแฟบ้าน
ผู้การ
2. เครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการสร้างแบบสอบถามปลายเปิดเพื่ อสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยสร้างชุดคาถาม 2 ชุดเพื่อสอบถามกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มข้าราชการ โดยมีโครงสร้าง
คาถาม ดังนี้
ชุดที่ 1 สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มภาครัฐ มี โครงสร้างคาถามตามปัจจัยด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
การอนุรักษ์ การวางแผน การปรับปรุง การพัฒนา การตลาด/ความพึงพอใจ และการกระจายรายได้ ทุกภาคส่วน
ชุดที่ 2 สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน มีโครงสร้างคาถามตามปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การอานวยการ การประสานงาน การ
รายงาน และงบประมาณ
3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ และขอข้อมูลสาคัญเชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ จากนั้นเมื่อได้รับอนุญาตจึง เข้าทาการสัมภาษณ์ และนาผลการสัมภาษณ์ ที่ได้มาแยกหมวดหมู่ตาม
ประเด็นที่ศึกษาพร้อมตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์
การวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูล ตีความ และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัย (Analytic Induction)
เพื่อตอบโจทย์ประเด็นคาถามงานวิจัย และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยการจาแนกข้อมูล (Typology
Analysis) ตามประเด็น ที่ศึ กษา ซึ่งการตีค วามจะใช้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ และการตีค วามจากการสังเกตเป็ น
องค์ประกอบร่วม

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และนาเสนอโดยคาอธิบายโดยเรียงลาดับเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา การท่องเที่ยว
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ส่วนที่ 3 บทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ส่วนที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 48 ส่วน
ใหญ่มีช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 32.75 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 26.50 ด้านการศึกษาพบว่าส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 60.25 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เที ยบเท่ า ร้อยละ 19.20 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ ธุรกิจ ส่วนตัว เป็น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.50 รองลงมา คื อ
ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงานของรัฐ ร้อยละ 23.75 และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001–
30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมา คือมีรายได้ 30,001–40,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 22.25
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒ นา การ
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนา
Mean
S.D.
แปลค่า
อันดับ
เศรษฐกิจพิเศษตาก
ด้านผลิตภัณฑ์
3.29
0.47
สาคัญมาก
2
ด้านราคา
3.20
0.51
สาคัญมาก
3
ด้านช่องทางการจาหน่าย
3.09
0.45
สาคัญมาก
7
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.19
0.56
สาคัญมาก
4
ด้านบุคลากร
3.12
0.58
สาคัญมาก
6
สาคัญมาก
5
ด้านกระบวนการ
3.14
0.53
สาคัญมาก
1
ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.34
0.55
ภาพรวม
3.19
0.43
สาคัญมาก

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ยวที่ มี ต่ อ แหล่ งท่ องเที่ ย วในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตากภาพรวมพบว่า ปัจจัยทางการท่องเที่ยวทุกด้านมีความสาคัญ ในระดับสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ย
3.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 โดยปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญมาก อันดับแรก คือ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.34 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.29 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.20 ตามลาดับ
โดยปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญที่น้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ย 3.09
และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยย่อยของนักท่องเที่ยวในแต่ละด้านทั้ง 7 ด้าน
เพื่อหาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่สามารถนาไปกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้มากที่สุด
ส่วนที่ 3 บทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1. ประเด็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก
จากการสรุปประเด็นความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า เมื่อมีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ก็จะ
มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติบ้างจากการท่องเที่ยว และการเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงควรเร่งสร้างกฎระเบียบเพื่อรองรับรวมไปถึงวางแผนการ
จัดการผลกระทบอย่างรอบคอบที่สุด และต้องประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้
เข้าใจมากที่สุด
2. ประเด็นทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
จากการสรุปประเด็นความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ควรมีการแบ่งเขตการท่องเที่ยวโดยอาศัย
จุดเด่นของพื้นที่ที่ต่างกัน กล่าวคือ เขตอาเภอแม่สอดให้มุ่งไปยังการท่องเที่ยวที่เน้นด้านการค้า เป็น Business
Tourism, Shopping Tourism เขตอาเภอพบพระให้มุ่งเน้นไปด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอาเภอแม่ระมาด
ให้มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และก่อนที่จะมีการพัฒนาควรมีการจัดประชุม ทาประชาพิจารณ์ก่อน เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้น
3. ประเด็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่ควรมุ่งส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
จากการสรุปประเด็นความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ควรมุ่งให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวชาว
เมียนมา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูง แต่ควรมุ่งไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป็นหลัก และนอกจากนี้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ควรมุ่งส่งเสริมคือ กลุ่มนักธุรกิจ Business Tourism และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์
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4. ประเด็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสม และเข้าถึงเป้าหมายได้ดีที่สุด
จากการสรุปประเด็นความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมคือ สื่อ
โซเชียลมีเดีย หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวีท้องถิ่น และรถประชาสัมพันธ์บริเวณด่านชายแดน และควรจัดทาเป็นภาษาพม่า
เพิ่มเติมอีกด้วย
5. ประเด็นการวางแผนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของสถานประกอบการ
จากการสรุปประเด็นความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า สถานประกอบการควรมีการเร่งสร้าง
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริการที่แท้จริง และจาเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในภาษาพม่า และ
ภาษาอังกฤษ อย่างเร่งด่วน รวมทั้งในการผลิตสินค้าหรือการบริการต่างๆ ต้องมีป้ายกากับหรือป้ายแสดงข้อมูลใน
ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป
6. ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
จากการสรุปประเด็นความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า สถานศึกษาและภาคธุรกิจในพื้นที่ ควรหา
แนวทางผลิ ต พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เข้า มารองรับ การขยายตั วทางการท่ อ งเที่ ย วในอนาคต โดยปั จ จุ บั น นี้ ส ถาน
ประกอบการต่างๆ จะใช้วิธีการจ้างบุคลากรที่เป็นคนท้องถิ่นเข้ามาทางานเพราะสามารถสื่อสารภาษาพม่าได้แต่
ปัญหาที่ตามมาคือ บุคลากรในท้องถิ่นที่จ้างมายังขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
7. ประเด็นแนวทางพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจากการสรุปประเด็น
ความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ควรปรับเปลี่ยนกฏระเบียบสาหรับการเข้าออกเมืองของนักท่องเที่ยวชาว
เมียนมาที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย กล่าวคือ ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามาทางด่าน
ชายแดนแม่สอดส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทาบัตรผ่านแดน ซึ่งสามารถพักอาศัยในประเทศไทยได้แค่ 14 วัน และจากัด
พื้นที่เดินทางได้เพียงแค่ 3 อาเภอ คือ พื้นที่อาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด และอาเภอพบพระ เท่านั้น ควรแก้ไข
หรือมีการผ่อนผันในเรื่องระเบียบการผ่านแดนได้โดยเพิ่มระยะเวลาการอยู่อาศัยในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
เมียนมาให้นานขึ้น และเพิ่มพื้นที่การเดินทางท่องเที่ยวให้มาก และนอกจากนี้ในด้านการคมนาคม ก็ควรเร่งพัฒนา
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งตั้งอยู่ห่างไกลจากกันทาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวต้องวาง
แผนการท่องเที่ยวโดยใช้ระยะเวลายาวนาน

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
จากผลสารวจพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อ
เดือน
2. สรุปผลและอภิปรายผลประเด็น ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2.1 ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากที่สุดจากปัจจัยทุกด้าน
โดยปัจจัยย่อยที่นักท่องเที่ยวให้ระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานที่ท่องเที่ยวยังคงความอุดมสมบูรณ์
ไว้ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงมีความน่าสนใจ และความสะอาด ความปลอดภัยของที่พักตามลาดั บ ซึ่งตรงกับการ
วิจัยของ กมลรัตน์ รัตนภานพ (2550) ได้ศึกษาเรื่องแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบว่า แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดปราจีนบุรีที่
จาเป็น และเหมาะสม จาเป็นต้องพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่สืบไป โดย
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้น ถือได้ว่า ยังคงความเป็นลักษณะดั้งเดิมเอาไว้ได้ เนื่องจาก
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังน้อย และการเดินทางท่องเที่ ยวในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่
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สะดวกสบายมากนัก เช่น น้าตกทีลอซู น้าพุร้อนแม่กาษา อุทยานแห่งชาติแม่เมย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไป
ท่องเที่ยวจึงเกิดความประทับใจกับความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งในด้านวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวหลาย
ๆ แห่ง เช่น วัดหรือศาลเจ้า มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร คือ เป็นการรวมกันของสองวัฒนธรรม ไทย–เมียนมา ซึ่ง
แตกต่างจากที่อื่น
2.2 ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเป็นอันดับ 2 ด้วยสภาพปัจจุบันแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวน้อย ขาดความหลากหลาย และ
ความแปลกใหม่ของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยย่อยที่นักท่องเที่ยวให้ระดับความคิดเห็นสาคัญมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์
คื อ ความหลากหลายของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว รองลงมา คื อ ด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และด้ า นความ
หลากหลายของการบริการทางการท่องเที่ยว ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักยังคงมีเพียงไม่กี่แห่ง จึงถือได้ว่ายังขาดความหลากหลายอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพัทธ์ชัย
ไชยนอก (2553) ซึ่งได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบ้านด่าน
ซ้าย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่กล่าวว่า ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นจาเป็นต้องมีการส่งเสริมใน 3 ด้าน คือ
ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านการเข้าถึง เรียงตามลาดับ นอกจากนี้ ผล
การศึกษานี้ยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทย ของ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์
(2541) ในประเด็ น ที่ 2 คื อ ควรมี การสร้างความหลากหลายทางการท่ องเที่ ยว ให้ มี การท่ อ งเที่ ย วในรูป แบบที่
แตกต่ า งกั น เช่ น การท่ องเที่ ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การศึ ก ษา การท่ อ งเที่ ยวเพื่ อ ความบั น เทิ ง การ
ท่องเที่ยวเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว และ
ความหลากหลายของการบริก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วจึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ค วรให้ ค วามส าคั ญ ในการที่ จ ะส่ ง เสริ ม
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยในพื้นที่การวิจัยยังคงขาดความหลากหลายทางการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยว
หลักยังมีเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเท่านั้น ส่วนในด้านอื่น ๆ ยังขาด
การส่งเสริมหรือสร้างเพิ่ม นอกจากนี้ในด้านสินค้าของที่ระลึก ผลิตภัณ ฑ์ทางการท่องเที่ยวก็ยังขาดเอกลักษณ์ ที่
ชัดเจน
2.3 ด้านราคา เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเป็นอันดับ 3 จากปัจจัยทั้งหมด นักท่องเที่ยว
ให้ความสาคัญกับสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีราคาเหมาะสม รวมถึงราคาเหมาะกับคุณภาพ และสินค้ามีราคาเป็นมี
มาตรฐานเดียวกัน นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการใช้จ่ายที่เหมาะสม และคุ้มค่ากับค่าบริการ รวมไปถึงหาก
สินค้า และบริการมีมาตรฐานเดียวกันก็จะสามารถควบคุมหรือกาหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายยิ่งขึ้น
รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้สะดวกเพื่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว อีกทั้งการตั้งราคาของสินค้านั้นยังเป็นตัวกาหนดภาพลักษณ์ ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากได้อีกด้วย และหากมีการตั้งราคาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เหมาะสมก็จ ะสามารถช่วยคัด
กรองนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ ยวได้อีกทางหนึ่ง ตรงกับ ความเห็นของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ
(2555) ซึ่ งไดให้ ค วามหมายของปจจั ย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้ า นราคาไว้ว่า ควรตั้ ง ราคาให้ เหมาะสมกั บ
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และกลุ่มเป้าหมาย เพราะราคาจะเป็นตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้า ดังนั้น จึงควรมีมาตรการใน
การกาหนดราคาสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโดยจากการศึกษาวิจัยที่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน และการกาหนดราคาควรมีมาตรฐานเดียวกัน
ในทุกแหล่งท่องเที่ยว ในส่วนของพื้นที่วิจัยนั้นพบว่า ราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในปัจจุบันในพื้นที่
ศึกษาวิจัย ยังไม่สูงมากนัก ถ้าเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ แต่ทั้งนี้พบว่า ยังขาดมาตรฐานการในการตั้ง
ราคา และยังไม่มีการแสดงราคาที่ชัดเจน ณ จุดขาย
2.4 ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด เป็ น ปั จ จั ย ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามส าคั ญ เป็ น อั น ดั บ 4 โดย
นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยในด้านนี้มากที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว ส่วนลด
หรือโปรโมชั่นที่ได้รับ และการโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ ยว ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวสนใจในการ
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ประชาสัมพั น ธ์ข้อมูลการท่องเที่ ยวเพื่ อหาข้อมู ลประกอบการตัดสิน ใจเดิน ทางท่องเที่ ยวเป็ น อย่างสูง โดยหาก
นักท่องเที่ยวมีข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพียงพอ ก็จะช่วยให้นักท่องเที่ยวรับทราบถึงข้อมูล ทราบถึงแหล่งท่องเที่ย วที่
น่าสนใจ การเดินทาง และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอีก
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรา บุดสีทา (2552) เรื่องการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุ มชนนครชุม
จังหวัดกาแพงเพชรที่พบว่า ศักยภาพของชุมชนนครชุมด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มีสิ่งที่น่าสนใจที่จะพัฒนา
ชุมชนนครชุมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒ นธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน
รวมถึงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนแก่ผู้มาท่องเที่ยวทุกคน โดย
เสนอแนะว่า ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั่วไป ปัจจุบันการ
ส่งเสริมการตลาดของสินค้าและบริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ยัง ขาดความร่วมมือซึ่งกันและกัน จากผล
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวค่อนข้างให้ความสาคัญกับส่วนลดหรื อโปรโมชั่นที่ได้รับ หากสามารถรวมกันจัดทา
โปรโมชั่นที่คุ้มค่าในสายตานักท่องเที่ยวได้ นักท่องเที่ยวก็จะให้ความสนใจ นอกจากนี้ในด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่จาเป็นทางการท่องเที่ยวก็สาคัญ โดยผลการศึกษาด้านช่องทางการจัดจาหน่ายพบอีกว่า นักท่องเที่ยวนิยมใช้
สื่อโซเชี ยล อินเตอร์เน็ต ดังนั้น จึงควรจัดทาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อเหล่านี้ด้วยก็จะ
ได้ผลดียิ่งขึ้น
2.5 ด้านกระบวนการ เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวแสดงความสาคัญเป็นอันดับที่ 5 โดยปัจจัยย่อยที่
นักท่องเที่ยวแสดงระดับความคิดเห็นสาคัญ คือ ความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาจาก
เจ้าหน้าที่ ความสะดวกในการท่องเที่ยว และความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลทางการท่องเที่ยวตามลาดับ จะ
เห็นว่า นักท่องเที่ยวได้แสดงความต้องการความสะดวกในการติดต่อเพื่อรับบริการทางการท่องเที่ยวเป็นสาคัญทั้ง
การขอความช่วยเหลือ และได้รับการช่วยแก้ปัญหาจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเมื่อต้องการ
ข้อมูลสาคัญทางการท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกรัตน์ เพ็ชรกอ (2555) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่ง เสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชายแดน
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชายแดน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คือ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การบริการการท่องเที่ยว และจากผลการศึกษาในพื้นที่วิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับความสะดวกในการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือขอรับข้อมูลทางการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ศึกษายังขาดความสะดวกใน
ด้านนี้อยู่มาก จึงควรเพิ่มเจ้าหน้าที่บริการด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว และพื้นที่ รวมทั้งเร่งพัฒนา
ช่ อ งทางการติ ดต่ อ ที่ ส ะดวกขึ้ น จากการที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยังกั งวลกับ ด้ านการติ ดต่ อ เจ้ าหน้ า ที่ สะท้ อนให้ เห็ น ว่า
นักท่องเที่ยวยังมีความกลัวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อยู่ จึงควรหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเร็วที่สุด
2.6 ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเป็นอันดับ 6 ปัจจัย
ย่อ ยที่ นั กท่ องเที่ ยวให้ ระดับ ความคิ ดเห็ น คื อ จ านวนเจ้ าหน้ าที่ พนัก งานที่ ให้ บ ริการทางการท่ องเที่ ยวมีค วาม
เหมาะสมเพียงพอ การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ และบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ตามลาดับ จะเห็นว่า นักท่องเที่ยว
ต้องการให้มีจานวนเจ้าหน้าที่ พนักงานที่ให้บริการทางการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม และเพียงพอ และสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งผลการวิจัยนี้ ตรงกับผลการศึกษาวิจัยของ รสสุคนธ์ ขันคากาศ (2556) ที่ได้
ทาการศึกษาเรื่ องการจัดการกลยุทธ์ด้านธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดนครพนมภายใต้บริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่พบว่า สามารถกาหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวชายแดน
จังหวัดนครพนมภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบ่งออกเป็น 3
กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร และกลยุทธ์ด้านการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวชายแดน โดยจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านบุคลากรถือเป็น
อีกปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ ความสาคัญในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการที่จานวนเจ้าหน้าที่ที่
ให้ บ ริก ารในพื้ น ที่ วิจั ย ยั งไม่ เพี ย งพอ และยั ง ไม่ เข้ า ใจในการบริก ารทางการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งแท้ จ ริง จึ งส่ ง ผลให้
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ภาพลักษณ์ โดยรวมของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นไปในด้านลบ เพราะเจ้าหน้ าที่เหล่านี้
เปรียบเสมือนเจ้าบ้านที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นนอกจากการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอแล้วนั้น ยังต้องมี
การอบรมเพิ่มความรู้ด้านการบริการให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกด้วย
2.7 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคั ญน้อยที่สุดจากปัจจัยทุก
ด้านแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก รวมไปถึงการจอง การซื้อ
สินค้า และบริการยังไม่สะดวกมากนัก ก็ไม่ส่งผลกับการเลือกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ปัจจัยย่อยในด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่นักท่อ งเที่ยวให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ ความสะดวกในการจองหรือซื้อบริการ
ทางการท่องเที่ยว ดังนั้น หากช่องทางการจองสินค้า การซื้อสินค้าสะดวกก็จะตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ก็ย่อมส่งผลกับ การท่ องเที่ ยวขึ้น ตามไปด้ วย โดยมี ผลการวิจั ยของ สุรวนี เชื้ อครุฑ (2554) เรื่องพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจองที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ทางอินเตอร์เน็ต พบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมูล และของสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจจองที่พักทางอินเตอร์เน็ตเร็ว
มาก คือ มีการซื้อทันทีหากถูกใจ ปัจจัยย่อยอีกอย่างที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ คือ ความสะดวกในการใช้สินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยใน
ปัจจุบันการซื้อ การจอง การใช้บริการสินค้าทางการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้น ยังขาดความ
สะดวกอยู่ ผู้ประกอบการจึงควรเร่งพัฒนาในด้านนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดย
อาจดู แ บบอย่ า งมาจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ แล้ ว ช่ อ งทางอิ น เตอร์เ น็ ต หรื อ หากท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถจองสินค้าบริการจากมือถือได้ก็จะยิ่งตรงความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
3. สรุปผลและอภิปรายผลจากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
3.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก
ควรมีวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี สิ่งที่ควรปฏิบัติ
การปฏิบัติตนในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบก่อนที่จะ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องสร้างกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่
ท่องเที่ยว รวมไปถึงแผนจัดการกับสิ่งปฏิกูลที่จะเกิดขึ้น โดยควรมีการวางแผนการป้องกันกระทบทั้งในเชิงรุก และ
เชิงรับ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ มธุรดา สมัยกุล (2557) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ชายแดน กรณี ศึ กษาตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒ นา
ทางการพัฒ นาเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา ควรมีการจัดตั้งศู นย์ประชาสัมพั นธ์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
มิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นศูนย์อานวยความสะดวกด้านข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวได้
ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อควรปฎิบัติในการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
3.2 ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ควรจะมีการแบ่งเขตการท่องเที่ยวโดยอาศัย
จุดเด่นของพื้นที่ที่ต่างกัน คือ เขตอาเภอแม่สอดให้มุ่งไปยังการท่องเที่ยวที่เน้นด้านการค้า เขตอาเภอพบพระให้
มุ่งเน้นไปด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอาเภอแม่ระมาดให้ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการแบ่งเขต
การท่องเที่ยวต้องมีการวางแผนให้ตรงกับทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่แต่ละสถานที่มี และก่อนที่จะมีการพัฒนาไป
ในทิศทางใดก็ตาม ควรมีการจัดประชุม ทาประชาพิจารณ์ก่อน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
3.3 กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่ควรมุ่งส่งเสริมการตลาด
ควรมุ่งส่งเสริม การตลาดไปที่นักท่องเที่ยว 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง เข้ามา
เพื่อติดต่อธุรกิจ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย รักอิสระ ชอบกิจกรรมที่ท้าทาย เช่น
การขี่รถออฟโรดหรือรถบิ๊กไบท์ เป็นต้น ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น ควรให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยว
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ชาวเมียนมาให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูง และมีแนวโน้มการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาในระดับบนที่ใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงมาก
3.4 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่ความเหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการท่องเที่ยวได้ดี
ที่สุด
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ สื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งใช้งบประมาณไม่เยอะ และ
ตรงเป้าหมายมากที่สุด แต่การทาสื่อทางโซเชียลมีเดียควรมีการจัดทาสื่อที่เป็นภาษาพม่าควบคู่ไปด้วยเพื่อครอบคลุม
เป้าหมายได้ตรงที่สุด ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จาตุรงค์ จิระวงศ์วาน (2550) เรื่องแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจสถานที่พักแรมบ้านอาแป ตาบลดอยฮาง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่มีผลการศึกษาว่า ควร
ที่ จ ะพั ฒ นาเว็บ ไซตของสถานที่ พั ก แรมบานอาแปใหมี 2 ภาษาทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ให้ ต รงกั บ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด นอกจากนี้ นอกจากสื่อโซเชียลมีเดียแล้วนั้น ควรที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ช่องทางอื่นควบคู่กันไปอีกด้วย เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวีท้องถิ่น
3.5 การวางแผนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของสถานประกอบการ
สถานประกอบการต้องมีการจัดทาป้ายต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาพม่า เพื่ออานวยความ
สะดวก และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายอธิบายสินค้า ฉลากสินค้า
บางชนิด และพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาจาหน่ายให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรพัฒนารูปแบบสินค้าที่
มีความแปลกใหม่ ดึงดูดใจให้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงด้านสถานที่ให้เตรียมพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวดีอยู่
เสมอ
3.6 การพัฒนาบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ในด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยวนั้น พบว่ามีปัญหาบุคลากรทางานไม่นาน และบุคลากรที่มีฝีมือไม่
นิยมทางานในพื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดังนั้น แนวทางที่จะแก้ปัญ หานี้ คือ การเพิ่มค่าตอบแทนให้
เหมาะสม เพิ่มสวัสดิการ ให้กับบุคลากรดังกล่าวหรือส่งเสริมเรื่องเงินเดือนค่าตอบแทนให้สูงขึ้นเพื่อดึงให้บุคลากร
เข้ามาทางานในพื้นที่ นอกจากนี้สถาบันการศึกษาในพื้นที่จะต้องช่วยสร้างบุคลากรขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการโดยอาจทาหลักสูตรการเรียนการสอนร่ว มกันขึ้นมาโดยเฉพาะ เพิ่มรายวิชาภาษาที่ขาด และเพิ่ม
องค์ความรู้ที่จาเป็นในการทางาน หรือจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจ บุคลากรที่สนใจ เช่น ฝึกอบรมภาษาเมียนมา
ในงานบริการ เป็นต้น
3.7 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ในด้านแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากนั้น ควรแบ่งได้เป็น 2
ด้าน คือด้านการพัฒนาด้านคมนาคมกับด้านกฎระเบียบในด้านการคมนาคมนั้นพบว่า ในขณะนี้การคมนาคมใน
หลายส่วนกาลังได้รับการพัฒนาทั้งการเดินทาง ทางบก และทางอากาศ โดยหากโครงการพัฒนาการเดินทางเสร็จ
สมบูรณ์ก็จะสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้สะดวกสบายขึ้น แต่ทั้งนี้มีความจาเป็นต้องวาง
แผนการเดินทางภายในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย เช่น รถบริการจากจุดขนส่งหลักไปยังจุดท่องเที่ยว ที่พัก หรือแม้แต่จาก
จุดท่องเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยว ส่วนในด้านกฎระเบียบที่ควรมีปรับให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวมากกว่าที่เป็นอยู่ คือ
กระบวนการเข้ า เมื อ งของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวเมี ย นมาในปั จ จุ บั น อาจจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งระยะเวลาที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาพานักอาศัยในประเทศไทยให้นานขึ้นจากเดิม 14 วัน และขยายพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชาว
เมียนมาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ มากกว่าในปัจจุบัน หากสามารถแก้หรือ
มีการผ่อนผันในเรื่องระเบียบการผ่านแดนได้ ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวได้
อย่างแน่นอน
3.8 การจัดการได้จากการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วน
ในปั จจุบัน งบประมาณที่ได้รับสาหรับการนามาพั ฒ นาพื้นที่ยัง ไม่เพี ยงพอกับความต้องการจริง
ดังนั้ น หากสามารถจัดหาเพิ่ มหรือของบประมาณเพิ่ มเติมได้จะทาให้การกระจายรายได้กลับ ไปพัฒ นาด้านการ
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ท่องเที่ยวทาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ทั้งด้านความสะอาด ด้า นการคมนาคม และด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย
สาหรับในบางพื้นที่ เช่น อาเภอแม่ระมาดต้องมีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อจ้างบุคลากรที่มีความรู้ทางการ
ท่องเที่ยวหรือจัดตั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวขึ้นมารองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
3.9 ข้อเสนอแนะเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก
สาหรับ ข้ อเสนอแนะเพื่ อ กาหนดยุท ธศาสตร์การจั ดการการท่ อ งเที่ ยวอย่างยั่งยืน ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ คือ
3.9.1 จาเป็นต้องกาหนดพื้นที่ แบ่งโซนทางการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนตรงตาม
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน มีจุดเด่นทางการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน แต่สามารถเกื้อหนุน เติมเต็มด้านการท่องเที่ยวกันได้เป็นอย่างดี
3.9.2 ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเรื่องกระบวนการผ่านแดนให้มีความรวดเร็ว และตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องเวลาที่สามารถอาศัยในประเทศไทยและพื้นที่ที่สามารถเดินทางได้
3.9.3 เร่งสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ภาษาเมียนมา และบริษัทนาเที่ยว
การกาหนดยุทธศาสตร์
ในการกาหนดยุทธศาสตร์ ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจ จุบัน ทุก ๆ ด้า น โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT ซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ SWOT แล้วนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากนัก วิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการจังหวัดตาก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทา SWOT ของพื้นที่ในเขต
จังหวัดตากช่วยพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ SWOT เพื่ อความถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด
จากนั้นได้นาข้อมูล SWOT ที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ TOWS Matrix และนามาพิจารณากับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย
เชิง ปริม าณในข้า งต้น เพื ่อ เป็น แนวทางในการก าหนดยุ ท ธ์ศ าสตร์ จากผลการวิเคราะห์ พิ จ ารณา จึ งก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดังนี้
ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
พันธกิจ
ทาให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นเมืองเป้าหมายการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์
ภายในระยะเวลา 5 ปี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจะเป็นเป้าหมายทางการท่องเที่ยวยอดนิยม
อันดับ 1 ของกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายบนปรัชญาและหลักการการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ
1. การดารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สาคัญให้คงไว้
2. การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมในทุกภาคส่วน
3. การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
การกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
มุ่งเน้นความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว โดยมียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการต่างๆ
ตามรายละเอียด ดังนี้
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ตาราง 2 แสดงภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธศาสตร์ และโครงการ ในการพัฒนา การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
พันธกิจ
ทาให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นเมืองเป้าหมายการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์
ภายในระยะเวลา 5 ปี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจะเป็นเป้าหมายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนการอนุรักษ์ และส่งเสริม แผนการจัดตั้งหน่วยงานและ แผนการพัฒนาระบบคมนาคม แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมท้องถิ่น
พัฒนาบุคคลเพื่อรองรับ
เพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนา
สาคัญในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยว
เศรษฐกิจพิเศษตาก
พิเศษตาก และพื้นที่โดยรอบการ
ท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
การอนุรักษ์ การส่งเสริม
การจัดตั้ง
การพัฒนา การปรับปรุง การปรับปรุง
การพัฒนา
การเชื่อมโยง
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
หน่วยงาน
บุคลากร สาธารณูปโภ ระบบคมนาคม
แหล่ง
การท่องเที่ยว
ดั้งเดิม
ดั้งเดิมให้เป็น เพื่อรองรับ
ด้านการ
คที่จาเป็น
ให้สะดวกกับ ท่องเที่ยวใน ในเขตพัฒนา
ที่รู้จักอย่าง การท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
สาหรับการ การท่องเที่ยว
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
แพร่หลาย
ท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ
โครงการที่ 1 โครงการที่ 1 โครงการที่ 1 โครงการที่ 1 โครงการที่ 1 โครงการที่ 1 โครงการที่ 1 โครงการที่ 1
โครงการที่ 2 โครงการที่ 2 โครงการที่ 2 โครงการที่ 2 โครงการที่ 2 โครงการที่ 2 โครงการที่ 2 โครงการที่ 2
โครงการที่ 3 โครงการที่ 3
โครงการที่ 3
โครงการที่ 3
โครงการที่ 4 โครงการที่ 4
โครงการที่ 4
โครงการที่ 4
โครงการที่ 5
โครงการที่ 5
โครงการที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนการอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม
โครงการปราชญ์ชาวบ้าน
โครงการทายาทวัฒนธรรมสองแผ่นดินไทย–เมียนมา
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
โครงการชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมต้นแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
โครงการอบรมมัคคุเทศก์สองแผ่นดินไทย–เมียนมา
โครงการอนุรักษ์ประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และจัดแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดินไทย–เมียนมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนการจัดตั้งหน่วยงานและพัฒนาบุคคลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
โครงการจัดทาร่าง กฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว
โครงการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อรองรับบริบทของท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงสาธารณูปโภคที่จาเป็นสาหรับการท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
โครงปรับปรุงระบบคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกับพื้นที่
โดยรอบ
โครงการสร้างมาตรฐานด้านโรงแรม ที่พัก
โครงการสร้างมาตรฐานให้กับการบริการด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงระบบคมนาคมให้สะดวกกับการท่องเที่ยว
โครงการสร้างระบบขนส่งนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
โครงการจัดตั้งสหกรณ์รถแท็กซี่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและพื้นที่โดยรอบ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
โครงการสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
โครงการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) ทางการท่องเที่ยว
โครงการจัดการมลพิษในแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง
โครงการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
โครงการศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการแข่งขันด้านการตลาด
กลยุทธ์ที่ 2 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระบบรวมกลุ่ม (Cluster)
โครงการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1.1 เร่งอนุรักษ์วัฒ นธรรม ประเพณี งานเทศกาลท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไปโดยคงความเป็นดั้งเดิม
เอาไว้ให้ครบถ้วน
1.2 เร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั้งภายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และระหว่างพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกับพื้นที่อื่น ๆ
1.3 เร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับด้านการเข้าออก
เมืองของนักท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยภาครัฐยังสามารถ
ควบคุมได้
1.4 เร่งพัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
1.5 เร่งจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเป็น รูปธรรม
1.6 เร่งพัฒนาสร้างมาตรฐานให้กับแหล่งท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน
1.7 ทุกแผนในการพัฒนาต้องอยู่บนรากฐานของปรัชญาความยั่งยืน
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2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
2.1 ควรศึกษาแนวทางในการจัดตั้งระบบคมนาคมที่เหมาะสมกับพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวให้มาก
ที่สุด เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีบริบทที่ต่างจากพื้นที่อื่น
2.2 ควรศึกษาหาแนวอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน ให้คงอยู่
สืบไป ทั้งทางด้านธรรมชาติ และทางด้านวัฒนธรรมที่มีความพิเศษมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร เป็นการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของสองประเทศ ไทย-เมียนมา
2.3 ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของ
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการเข้าออกเมืองของนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันนี้ยังขัดแย้งกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
อยู่
2.4 ควรศึกษา และเร่งจัดตั้งหน่วยงานหลักเพื่อรับหน้าที่ดูแลบริหารจัดการการท่องเที่ ยวในพื้นที่
อย่างเร่งด่วน
3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตากของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา ที่ในปัจจุบันมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นจานวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีกาลังซื้อสูงประกอบกัน เพื่อเป็น
ข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์
ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุษณะ เตชคณา และดร. ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ที่กรุณาให้คาปรึกษา
ชี้แนะแนวทางในการทาวิจัย ด้วยดีเสมอมา ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกๆ ท่าน และรวมถึงหลายๆ
หน่วยงานที่มีความสาคัญด้านการท่องเที่ยวในจังหวั ดตากที่ให้ความกรุณาช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ดี
เสมอมา
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ทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษานอกสาขาวิชาวิชาภาษาไทย :
กรณีศึกษานักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Attitudes towards Thai Language Usage of Non-Thai Major Students: Case Study
of Students of The Faculty of Accounting, University of Bangkokthonburi
วิภาพ คัญทัพ

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษานอกสาขาวิชาภาษาไทย เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสารวจทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึ กษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ของนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติชองนักศึกษาที่ต้องเรียนภาษาไทยเป็นวิชาบังคับพื้น ฐาน โดยใช้
เครื่องมือ คือแบบสอบถามทัศนคติซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้วิจัย จานวน 40 ข้อ ครอบคลุมทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาไทย
ทุกด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน เพื่อนาไปสอบถามนักศึกษานอกสาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่สองของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจานวน 107
คน แล้วนาผลที่ได้จากแบบสอบถามนั้น มาวิเคราะห์ ตีความข้อมูล และพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยในทุกด้าน แต่มีรายละเอียดที่สรุปได้ดังนี้ คือ
ประการที่ 1 นักศึกษานอกสาขาวิชาภาษาไทยส่วนมากตอบไปในทางเห็นด้วยกับข้อคาถามที่มีเนื้อหา
ไปในเชิงอนุรักษ์
ประการที่ 2 นักศึกษานอกสาขาวิชาภาษาไทยตอบไปในทางไม่แน่ใจกับข้อคาถามที่มีเนื้อหาไปในเชิง
สร้างสรรค์
ประการที่ 3 นักศึกษานอกสาขาวิชาภาษาไทยส่วนมากตอบไปในทางไม่แน่ใจกับคาถามที่มีเนื้อหาไป
ในเชิงหลักการหรือข้อความรู้ทางหลักภาษาไทย
ประการที่ 4 นักศึกษานอกสาขาวิชาภาษาไทยไม่ค่อยตอบไปในทาง-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จึงอาจกล่าว
ได้ว่านักศึกษานอกสาขาวิชาภาษาไทยมีความรู้ด้านภาษาไทยในเชิงอนุรักษ์ มากกว่าเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ความ
มั่นใจในองค์ความรู้ และความเป็นตัวของตัวเอง
คาสาคัญ : ทัศนคติ, การใช้ภาษาไทย

Abstract
This research on Attitudes towards Thai Language Usage of Non –Thai Major Students
of the Faculty of Accounting, University of Bangokokthonburi has an objective of reviewing
attitudes towards Thai Language Usage of Students of the Faculty of Accounting, University of
Bangkokthonburi in order to formulare and design learning Thai activities for university level
students and to find ways and means to improve the attitudes of those students who have to
undergo Thai course studies as compulsory subjects. The tool of this reserach is questionnaire
formed by the author comprises of 40 questions covering attitudes on Thai languages in all
aspects; namely, speaking, listening, writing and reading. The questionnaire was introduced to
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non-Thai major students who are sophomore students of the Faculty of Accounting,
Bangkokthonburi University of the academic year 2560 B. E. The samples consist of
107respondents. Raw data collected from the questionnaire are complied and computed by
Percentile in a five scale measurement ranging from ‘totally agree to totally disagree’ levels. The
outcome is then interpreted by the author. Main points of the reserach are as follows:
1. the majority of the respondents tend to agree with the question items bearing
conservative connotation;
2. the majority of the respondents are somewhat unsure with the question items
bearing creative style;
3. the majority of the respondents are somewhat unsure with the question items of
the principles or structures in Thai language usage;
4. Non-Thai major students tend not to answer in the ’totally disagree’ level.
Therefore, it can be concluded that non-Thai Major students possess knowledge on Thai
language in a conservative nature rather than a creative manner which requires confidence and
profound understanding as well as unique characteristic style.
Keywords: Attitudes, Thai language usage

บทนา
ปัจจุบัน ภาษาไทยมีความสาคัญในฐานะภาษาประจาชาติ ทางการให้ความสาคัญ เช่น มีการออก
กฎหมายควบคุมการใช้ภาษาอื่นในการโฆษณาผ่านเครื่องขยายเสียง พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสี ยง พ.ศ.2493 มาตร 7 ระบุ ไว้ว่า “การโฆษณาโดยใช้ เครื่อ งขยายเสียงจะต้ องโฆษณาเป็ น ภาษาไทย” ค าว่า
“ภ าษ าไท ย ” นั้ น ให้ ห ม ายค วาม รวม ถึ งภ าษ าพื้ น เมื อ งบ างแ ห่ งใน ป ระเท ศ ไท ยด้ วย (สื บ ค้ น จ าก
http://www.law.moi.go.th.com/, วันที่ 26 มิถุนายน 2561) อย่างไรก็ตามการที่ประชาชนจะฝ่าฝืนหรือไม่มาก
น้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติของประชาชนด้วย
กล่าวเฉพาะทัศนคติในการเรียนการสอนภาษาไทย มีปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งแฝงตัวอยู่ คือ ปรากฏไม่ชัดว่า
มาจากสาเหตุใด แต่มักปรากฏออกมาในรูปของพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ในเรื่องความไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ หรือ
ความไม่ประทับใจ กล่าวคือ นักเรียนนักศึกษาเรียนหรือร่วมกิจกรรมทางภาษาไทยไปอย่างไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร
หรือ แสดงเจตนาว่าเรียนเพียงเพื่อให้ผ่านการวัดผลไป
ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยจึงมีความจาเป็นต้องปรับตัวให้เป็นสื่อ การสอนที่น่าสนใจอย่างมาก ทั้งการ
พูดจา บุคลิกลักษณะ และทัศนคติที่มีต่อผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาจะได้เข้าถึงเนื้อหา ขณะเดียวกัน สื่อ
ต่างๆภายนอกห้องเรียนก็มีความหลากหลายมาก จนนักเรียนนักศึกษาอาจนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือเกิดความ
บกพร่อง แล้วสะสมเป็นทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ทั้งในการใช้และสร้างสรรค์ภาษาไทย
คาว่า “ทัศนคติ” ในทีนี้ หมายถึง “...ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออก
ให้เห็นได้จากคาพูดหรือจากคาตอบข้อคาถาม/หรือรายงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดทัศนคติ หรือจากพฤติกรรมที่
สะท้อนทัศนคตินั้นๆ...บทบาทของทัศนคติต่อพฤติกรรมของคนมีมาก แทบจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์
ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ หรือเรื่องสาคัญมากมายเพียงใด...” (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546,
192)
อีกแง่มุมหนึ่งกล่าวว่า “...ทัศนคติ” (Attitude) นั้นเป็นการแสดงความคิดเห็น ในลักษณะ สั้นๆ ง่าย
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบข้อความที่เป็นประโยคออกมา หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เมื่อมีคน
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แสดงทรรศนะมาสู่เรา เราก็จะเป็นผู้แสดงทัศนคติออกไปเพื่อสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน เช่น เมื่อมีคนแสดงทรรศนะ
มาว่า “เราคาดว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขี้นภายในปีนี้แล้วถามเราว่า เห็นด้วยหรือไม่ นั่นแหละคือเขากาลังต้องการ
ให้เราแสดงทัศนคติออกมา ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย” (สืบค้นจาก http//www.bangkokbiznews.com, วันที่ 8
ธันวาคม 2560)
ดังนั้นก่อนการสอน ในชั่วโมงปฐมนิเทศ ครูอาจารย์มีความจาเป็นต้องปรับทัศนคติเสียก่อ น เพื่อปูทาง
ให้การนาเสนอเนื้อหาเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น เริ่มจากการปรับทัศนคติที่ตัวครูอาจารย์เองก่อน กล่าวคือให้มองนักศึกษา
ด้วยความเข้าใจว่าเขาเกิดมาในท่ามกลางสื่อภาษาไทยหลากหลายรูปแบบ จนทาให้การจัดระบบในความคิดของเขา
อาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องภาษาไทย เขามักมองไม่เห็นความสาคัญ และอาจเข้าใจว่าตนพูด ฟัง
เขียน และอ่านภาษาไทยได้อยู่พอสมควรแล้ว ทัศนคติเกี่ยวกับภาษาไทยระหว่างครูอาจารย์กับนักศึกษาจึงมีความ
แตกต่างกันมาก :ซึ่งควรจะค่อยๆเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าหากัน
สาหรับการศึกษาภาษาไทยในระดับ มหาวิทยาลัย แม้มีเนื้อหาในแต่ละรายวิชามาก แต่ครูอาจารย์ก็
ควรให้เวลาอธิบ ายความเพื่ อการปรับ เปลี่ยนทัศ นคติ สอดแทรกไปในเนื้ อหาโดยสม่าเสมอ เพราะนั กศึ กษาใน
มหาวิทยาลัย มักมีทัศนคติ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนต่อภาษาไทยอยู่แล้ว อาจไม่ง่ายที่จะปรับเปลี่ยนถ้า
ปล่อยปละละเลยก็อาจยิ่งทาให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่
มีต่อภาษาไทยจึงมีความสาคัญมาก ทั้งนี้เพื่อนามาประยุกต์กับการนาเสนอเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อทาให้นักศึกษาเกิดความเพลิดเพลิน และเจริญใจในการศึกษาหาความรู้นั้น
ความจริงเรื่องเช่ นนี้ มีนักวิชาการด้านภาษาไทยมองเห็ นปัญ หาและความสาคั ญ มานานแล้ว เช่ น
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้เขียนหนังสือชื่อ ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม กล่าวถึงทัศนคติต่อวิชาภาษาไทยไว้
อย่างสาคัญ โดยกล่าวเทียบเคียงให้เห็นว่าชาติที่เจริญ เช่น ฝรั่งเศส และอังกฤษ มีทัศนคติต่อภาษาของชาติตน
อย่างไร ท่านกล่าวว่า “การสอนภาษาของชาติควรได้รับความสาคัญเป็นอันดับหนึ่งในวงการศึกษา ความสาคัญข้อนี้
ในประเทศที่มีภาษาของชาติใช้มาเป็นเวลานาน เข้าใจกันถ่องแท้จนไม่ต้องกล่าวเป็นถ้อยคาให้ชัดเจน...รัฐบาล
ฝรั่งเศสจะไม่เสียดายเงินหรือแรงงาน ในการที่จะรักษาภาษาฝรั่งเศสไว้ให้เป็นภาษาสื่ อสารสารระหว่างชาติต่างๆใน
โลก...ในประเทศอังกฤษ ครูทุกคนต้องถือว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วย ครูทุกคนจะต้องระมัดระวังในการใช้
ภาษาอังกฤษ...ในสหรัฐอเมริกาครูสอนภาษาอังกฤษมักจะได้ปริญญาโท และในนิวซีแลนด์เท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นก็
เช่นกัน...” (บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2523, 3)
แต่สาหรับประเทศไทย แม้เวลาผ่านไปนานเพียงใด การเรียนการสอนภาษาไทยก็ยังมีบรรยากาศไม่
แตกต่างจากเดิมมากนัก ทั้งที่ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาของชาติ หรือภาษามาตรฐาน ดังมีนักวิชาการด้าน
ภาษาศาสตร์ได้กล่าวว่า “ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจ จึงทาหน้าที่เป็นภาษากลางของคน
ไทยทั้งชาติอีกด้วย ด้วยเหตุที่ภาษานี้ทาหน้าที่สาคัญทั้งหมดให้ประโยชน์มากที่สุดและยังเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาที่
มีศั กดิ์ศ รี (prestige) จึงจัดไว้ในลาดับ สูงสุด...” (อมรา ประสิท ธิ์รัฐสินธุ์ , 2542, 55) เช่ น นั้น การศึกษาทั ศนคติ
ผู้เรียนภาษาไทย จึงเป็นเรื่องที่จาเป็นต้องกระทา และควรกระทาต่อเนื่องสม่าเสมอ
ด้วยเหตุดังกล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นอกสาขาวิชาภาษาไทย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่สอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 และสร้า งเครื่อ งมื อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ในเรื่อ งการใช้ ภ าษาไทยขึ้ น มาจากเอกสารเกี่ ย วกั บ การเรีย นการสอน
ภาษาไทย เช่น ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม ของ หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ภาษาทัศนา ของ ปราณี กุลละ
วณิชย์ และคณะ การใช้ภาษา ของ ชลธิรา กลัดอยู่และคณะ, วิพากษ์การใช้ภาษาไทย ของ ปรีชา ช้างขวัญยืน ,
ภาษากับสังคม ของ อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ และ ภาษไทยเพื่อการสื่อสาร ของ วิระวัลย์ ดีเลิศ และปราการ เกิดมีสุข
เป็นต้น จากนั้นนามาสร้างเป็นแบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาไทย จานวน 40 ข้อ ครอบคลุมพื้นฐานการใช้
ภาษาไทยทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การพูด ฟัง เขียน และอ่าน แล้วนาผลของคาตอบมาตีความข้อมูลและพรรณนาวิเคราะห์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
โดยหวังว่าจะได้ข้อสรุปเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย เช่น รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอันเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งใน
ด้านการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน
2. เพื่อนาผลการสารวจทัศนคติที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษา

ขอบเขตและวิธีการของงานวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม จานวน 40 ข้อ ครอบคลุมทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาไทยทุกด้าน
ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน สอบถามนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ไม่จากัดเพศ
วัย แบบสอบถามออกแบบโดยผู้วิจัย ที่ผ่านการทดสอบและปรับปรุงแก้ไข ก่อนใช้สารวจจริงกับกลุ่มประชากรที่ใช้
เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) และตารางสุ่มตัวอย่างประชากรของเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie & D.W.Morgan) (สืบค้นจาก http://www.yala.ac.th. วันที่11 ธันวาคม 2560)
2. นาผลสารวจที่ได้มาวิเคราะห์และตีความข้อมูล แล้วพรรณนาวิเคราะห์ อภิปรายผล

สมมุติฐานของการวิจัย
1. นั ก ศึ กษาคณะบั ญ ชี ไม่ ให้ ค วามสนใจเรื่องการใช้ ภ าษาไทย แตกต่า งจากนั ก ศึ ก ษาในสาขาวิช า
ภาษาไทย
2. นักศึกษาคณะบัญ ชี ไม่เห็นความสาคัญ ของการใช้ภาษาไทย แตกต่างจากนักศึกษาในสาขาวิชา
ภาษาไทย

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งได้แจกแบบสอบถามแก่นักศึกษานอกสาขาวิขาภาษาไทย จานวน 107 ชุด แบบสอบถาม
ได้อ อกแบบโดยผู้ วิจั ย ซึ่ งได้ ค วามคิ ด พื้ น ฐานในการออกแบบมาจากเอกสารสาคั ญ เกี่ ยวกั บ การเรียนการสอน
ภาษาไทย ดังได้กล่าวมาแล้วนาคาตอบที่ได้มาหาค่าร้อยละ โดยใช้วิธีการสอบถามแบบลิเคิทสเกล ผลที่ได้สรุปความ
ว่าทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยทั่วไปไม่มีความแตกต่าง
จากนักศึกษาในสาชาวิชาภาษาไทย ทั้งในแง่ของการให้ความสนใจและการให้ความสาคัญ ทั้งในด้านการพูด การฟัง
การเขียน และการอ่าน แต่มีรายละเอียด ปรากฏดังนี้ คือ
ประการที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ในที่นี้ ส่วนมากตอบไปในทางเห็นด้วย กับข้อคาถามที่มีเนื้อหาในเชิง
อนุรักษ์ เช่น ด้านการพูด เห็นด้วยเป็นส่วนมากว่า ไม่ควรปล่อยให้การพูดภาษาไทยเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ด้าน
การฟัง เช่น เห็นด้วยว่าฟังไม่เข้าใจ หรือผิดความหมายไปได้ ถ้าคนพูด ร ล และคาควบกล้าไม่ชัด ด้านการเขียน
เช่น เห็นด้วยว่าการเขียนภาษาไทยควรสะกดให้ถูกต้องในทุกสถานการณ์ และ ด้านการอ่าน เช่น เห็นด้วยว่าการ
อ่านภาษาไทยควรเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง เป็นต้น
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ประการที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมักไม่แน่ใจ กับข้อคาถามที่มีเนื้อหาไปในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การพูดโดย
เล่นสานวนใหม่ๆ ถือเป็นการสร้างสรรค์ เป็นต้น
ประการที่ 3 กลุ่ม ตัวอย่างส่วนมากมั กตอบไปในทางไม่แน่ ใจกับ ข้อ คาถามที่เป็ นหลักการหรือ
ข้อความรู้ทางหลักภาษาไทย ได้แก่ การใช้สานวนภาษาไทยของผู้พูด ทาให้ฟังเนื้อหาเข้ารวดเร็วขึ้น เช่น น้ามาปลา
กินมด น้าลดมดกินปลา เป็นต้น
ประการที่ 4 กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยตอบไปในทางไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แม้ในข้อคาถามที่อาจแสดงความ
คิดเห็นในแบบที่ เป็นส่วนตัวได้ เช่น การอ่านออกเสียงภาษาไทยควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้องในทุกสถานการณ์
กล่าวคืออาจแย้งได้ว่าในบางสถานการณ์ ควรอนุญาตให้ผิดพลาดหรือย่อหย่อนไปได้บ้างเช่น ผู้อ่านไม่สบาย หรือ
เกิดอาการตื่นเต้น เป็นต้น

การอภิปรายผล
กล่าวได้ว่านักศึกษาคณะบัญชีมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย ซึ่งเท่ากับปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า ไม่สนใจ
และไม่เห็นความสาคัญของภาษาไทย ทั้งนี้เพราะนักศึกษามีแนวโน้มที่จะตอบไปในทางเห็นด้วย หลายกรณีก็เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง มากกว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับข้อคาถามที่เป็นในเชิงอนุรักษ์ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น
ในแง่การพูด “เห็นด้วยว่าไม่ควรปล่อยให้การพูดภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ” ส่วนใหญ่ตอบว่าเห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 88.78 ในแง่การฟัง “เห็นด้วยว่าภาษาไทยมีเสียงของคาไพเราะ” ส่วนใหญ่
ตอบว่าเห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นเปอร์เซ็น ต์รวมกันถึง 97.19 ในแง่การเขียน “เห็นด้วยว่าคนไทยควร
พยายามคัดลายมือให้สวยงาม” ส่วนใหญ่ตอบว่าเห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมกันถึง 64.48
และในแง่การอ่าน “เห็นด้วยว่า การอ่านออกเสียงภาษาไทยควรอ่านให้ถูกต้องในทุกสถานการณ์ ” ส่วนใหญ่ตอบว่า
เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมกันถึง 88.77 เป็นต้น
ส่วนความคิดเห็นในประเด็นที่ถามไปในทางสร้างสรรค์ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างมักตอบไปในทางไม่
มั่นใจเป็นจานวนไม่น้อย (ตัวอย่างเช่น “การพูดโดยเล่นสานวนใหม่ๆ ถือเป็นการสร้างสรรค์ ” เห็นด้วยอย่างยิ่งคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์เพียง 8.41 ส่วนตอบว่าใหญ่ตอบว่า ไม่แน่ใจ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 40.18 อาจสันนิษฐานได้ว่านักศึกษา
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการทางภาษาไทย ทาให้ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นไปในทางใดทางหนึ่ง อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษไม่ค่อยกล้าตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับประเด็นทั้งในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์
อาจกล่าวได้ ว่านักศึ กษาคณะบัญ ชี มีความรู้ด้านภาษาไทยในเชิ งอนุรักษ์ มากกว่าเชิงสร้างสรรค์ ที่
ต้องการความมั่นใจในองค์ความรู้และความเป็นตัวของตัวเอง
ต่อไปเป็นการอภิปรายเฉพาะทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน
การพูดภาษาไทย
ในแง่การพูดซึ่งเป็นทักษะทีใช้มากในชีวิตประจาวัน นักศึกษาคณะบัญชี ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าไม่
ควรปล่อยให้การพูดภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งที่ในโดยธรรมชาติแล้วภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ยุคสมัย จึงกล่าวได้ว่า เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ความเข้าใจเช่นนี้ อาจส่งผลต่อ ”ความคิดสร้างสรรค์ ” ทาให้
นักศึกษาขาดความเชื่อมั่นที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ในทางภาษาไทย หรืออาจส่งผลเหวี่ยงไปในทางกล้าอย่างไม่
สนใจหลักการ กล่าวคือนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดโดยขาดความเคารพและเชื่อมั่นในหลักการทางภาษาที่มีมาแต่เดิม
ไปเลย อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ น่าจะมีผลไปในทางไม่กล้าสร้างสรรค์มากกว่า
เนื่องจากนักศึกษส่วนมากมีความชื่นชมในเอกลักษณ์ของภาษาไทย เช่นที่เห็นควรว่า พูดค่ะ พูดครับ
เพื่อคงเอกลักษณ์ไทยที่มีคาลงท้าย ซึ่งในบางภาษาไม่มี หรือเห็นว่า คนไทยควรพูดภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจน
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะนักศึกษาเห็นด้วยว่าทุกภาษามีท่วงทานองที่เป็นเอกลักษณ์อัน
ควรอนุรักษ์
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อย่างไรก็ตาม นับได้ว่านักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการพูดภาษาไทย นอกจากนี้นักศึกษายังเห็นอีกด้วยว่า
การพูดภาษาไทยควรมีหลายรูปแบบ มิใช่แค่ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรืองนี้จะเปิดทาง
ให้การพูดมีทางสร้างสรรค์ออกไปได้หลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่ความบันเทิง อย่างที่เห็นเป็นอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคื อ การ
พูดในลักษณะแสดงความสามารถในรูปแบบอื่นอาจมีขึ้นได้ เช่น การพูดแบบเน้นเนื้อหาสาระ เป็นต้น
การฟังภาษาไทย
นักศึกษาคณะบัญชีส่วนมากมีทัศนคติที่เกี่ยวกับการฟังภาษาไทย และมีความเห็นไปในเชิงอนุรักษ์ เช่น
อนุรักษ์เรื่องการออกเสียง การเว้นวรรคตอน การรักษาคาต่างระดับไว้โดยเห็นว่าชวนฟัง การชื่นชมที่จะฟังสานวน
ไทยโดยเห็นว่าทาให้เข้าใจความหมายได้รวดเร็วขึ้น การเห็นว่าการฟังภาษาไทยถิ่นเป็นความเพลิดเพลิน ตลอดจน
การชื่นชมที่ได้ฟังเพลงไทย
ความเห็นที่แปลกไปในเรื่องการฟังคือ นักศึกษาคณะบัญชีเห็นด้วยว่าการได้ฟังสานวนที่คิดขึ้นใหม่จาก
ผู้พูดเอง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี แต่ก็มีที่ยังไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย เกือบถึงกึ่งหนึ่งทีเดียว
อีกเรื่องคือนักศึกษาคณะบัญชีเห็นด้วยว่าการได้ฟังคนไทยพูดภาษาต่างประเทศปนกับภาษาไทยโดยไม่
จาเป็น ทาให้รู้สึกขัดหู อย่างไรก็ตามกว่ากึ่งหนึ่งไม่ได้เห็นเช่นนั้น โดยแสดงออกไปในทางไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ถ้าหากสังเกต-เนื้อความที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ คาตอบของนักศึกษาจะไม่โน้มเอียงไปทางเห็นด้วย
หรื อ ไม่ เห็ น ด้ ว ยอย่ า งชั ด เจน เช่ น ที่ ว่ า ด้ ว ยการฟั ง ส านวนที่ ผู้ พู ด คิ ด ขึ้ น ใหม่ หรื อ การฟั ง คนพู ด ภาษาไทยปน
ภาษาอังกฤษ จะเห็นว่าเป็นการขอความเห็นนอกหลักการทางภาษาไทยออกไป ทาให้นักศึกษาขาดความมั่นใจที่จะ
แสดงความเห็นไปข้างหนึ่งข้างใด ผลของคาตอบจึงได้แก่ไม่แน่ใจเป็นจานวนไม่น้อย
การเขียนภาษาไทย
ในด้านการเขียนนั กศึ กษาคณะบั ญ ชี มีค วามเห็ น ค่ อนไปในทางเห็ นด้ วยในทุ กประเด็น โดยเฉพาะ
ความเห็ น ในประเด็ น ที่ ว่าการเขี ย นภาษาไทยควรสะกดให้ ถู ก ต้ อ งในทุ ก สถานการณ์ , ควรเขี ยนภาษาไทยในที่
เหมาะสม และ วรรณคดีคือหนังสือเขียนดีที่เราควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน สามประเด็นนี้นักศึกษาเห็นด้วยอย่างยิ่ง
เป็นส่วนมาก ทั้งที่ ปกตินักศึกษามักไม่แสดงความเห็นแบบมั่นใจในลักษณะเห็นด้วย “อย่างยิ่ง” หรือไม่เห็นด้วย
“อย่างยิ่ง” จึงแสดงว่านักศึกษามีแนวคิดเชิงอนุรักษ์การเขียนภาษาไทยในประเด็นนี้ อย่างเข้มข้น
ข้อที่น่าแปลกใจ คือ ข้อที่เกี่ยวกับการเขียนในเชิงสร้างสรรค์ แม้ว่าจะแสดงความเห็นค่อนไปทางเห็น
ด้วยก็จริง แต่มีนักศึกษาส่วนหนึ่งตอบไม่แน่ใจเป็นจานวนไม่น้อย กล่าวคือ
ประเด็นที่หนึ่ง นักศึกษาไม่แน่ใจว่าการเขียนภาษาไทยเป็นการสร้างสรรค์ ดังนั้นควรคิดเองเขียนเอง,
การไม่แน่ใจในประเด็นนี้สะท้อนว่า นักศึกษาอาจไม่เข้าใจคาว่าสร้างสรรค์ หรือให้ความสาคัญกับการคิดเองเขียนเอง
อย่างเต็มที่
ประเด็นที่สอง นักศึกษาไม่แน่ใจว่าไม่ควรเขียนภาษาไทยด้วยสานวนภาษาอื่น การไม่แน่ใจในประเด็น
นี้สะท้อนว่า นักศึกษาอาจไม่เข้มงวดกับการอนุรักษ์การเขียนในประเด็นนี้ หรือเปิดใจกว้างให้เขียนภาษาไทยแบบไม่
ใช้สานวนแบบภาษาไทย
และประเด็นที่สาม นักศึกษาไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ภาษาเขียนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป การไม่
แน่ใจประเด็นนี้สะท้อนว่า นักศึกษาอาจไม่ยอมรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์แบบใหม่ ซึ่งอาจส่งผลทาให้การใช้ภาษา
อิงกับมาตรฐานเดิมมากเกินไป
การอ่านภาษาไทย
การอ่านเป็นทักษะการรับสารที่จะทาให้ นักศึกษาคณะบัญชีมีความรู้ในหลายๆด้าน นักศึกษาตอบไป
ทางเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเกือบทุกประเด็น แต่มีประเด็นที่สร้างสรรค์ ได้แก่
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ประเด็นที่หนึ่ง นักศึกษาเห็นด้วยว่าการอ่านบทกวีหรือคาคล้องจองในภาษาไทยควรเป็นที่ต้องการของ
คนในสังคม อาจเป็นประเด็นใหม่สาหรับนักศึกษาทาให้แม้เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง จานวนมาก แต่ก็มีไม่แน่ใจ
มากเกือบเท่ากันทีเดียว
ประเด็นที่สอง นักศึกษาไม่เห็นด้วยว่าควรมีภาษาไทยให้อ่านน้อยลงในสื่อ ถ้าภาษาอื่นสามารถแทนที่
ได้ ประเด็นนี้นักศึกษาตอบไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งรวมกันมากกว่าไปในทางเห็นด้วย แสดงว่านักศึกษาให้
ความสาคัญกับภาษาไทย
ประเด็นที่สาม นักศึกษาเห็นว่าควรแปลภาษาอื่นเป็นภาษาไทยเพื่อคนไทยจะได้มีหนังสืออ่านมากขี้น
แต่ก็มีที่ไม่แน่ใจเป็นจานวนไม่น้อย แสดงว่านักศึกษาอาจคิดว่าไม่ใช่เรื่องจาเป็นที่คนไทยจะต้องมีหนังสืออ่านมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารน าแบบสอบถามในการวิ จั ย นี้ ไปสอบถามนั ก ศึ ก ษาในกลุ่ ม อื่ น ๆ และมี ก ารศึ ก ษา
เปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มต่างๆ
2. ควรนาผลการศึกษาทัศนคติที่มีต่อภาษาไทยไปเป็นฐานความคิดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย และมีการศึกษาเรื่องทัศนคติอย่างสม่าเสมอ เพราะทัศนคติเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่เหตุ
ปัจจัย
3. ควรเพิ่ ม การเรี ย นวิ ช าภาษาไทยในกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาคณะบั ญ ชี อี ก เช่ น การอ่ า นและวิ เคราะห์
วรรณกรรม เป็นต้น
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การเปรียบเทียบแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยจาแนกตามกลุ่มลักษณะ
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ยว : การสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้หลักการวิเคราะห์อภิมาน
The Comparison of Tourist Motivation and Tourist Satisfaction of Thai Tourists
Based on Differences in Demographic Backgrounds and Tourist Behaviour:
A Synthesis Study by Using Meta-Analysis.
มยุรี เสือคาราม1 พรรษกฤช ศุทธิเวทิน2 และเมธา เดชไธสงค์3
Mayuree Suacamram1 Paskrich Sutthiwetin2 and Matha Dechthaisong3
สานักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ1
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2, 3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะงานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และเพื่ออธิบายขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว งานวิจัย ที่นามาสังเคราะห์มีจานวน
ทั้งสิ้น 5 เล่ม โดยมีตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว และมีตัว
แปรตาม 2 กลุ่ม ได้แก่ แรงจูงใจต่อการท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบบันทึกคุณภาพงานวิจัย แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และแบบบันทึกงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ สถิติที่
ใช้ ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ การวิ เคราะห์ เนื้ อ หา และการค านวณขนาดอิ ท ธิ พ ลโดยใช้ สู ต รประมาณค่ า จากค่ า สถิ ติ
ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ทาการศึกษาการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย จานวน 4 เล่ม และต่างประเทศ 1 เล่ม ได้แก่ ประเทศเมียนมา คุณภาพของงานวิจัยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 2.20
– 2.53 คะแนนจากคะแนนเต็ ม 4 คะแนน งานวิ จั ย ทุ ก เล่ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาบรรยายและ
เปรียบเทียบ โดยมีจานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์
ต่อ แรงจู งใจ ความพึ งพอใจ และพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า 1) รายได้ มี ข นาดอิ ท ธิพ ลต่ อแรงจู งใจในการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ อายุ และระดับการศึกษา ตามลาดับ 2) เพศต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวมาก
ที่สุด โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวสูงกว่าเพศชาย รองลงมาคือ รายได้ อายุ และอาชีพ ตามลาดับ
3) อายุมีขนาดอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพ และสถานภาพสมรส ตามลาดับ
คาสาคัญ: แรงจูงใจ, ความพึงพอใจ, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, การวิเคราะห์อภิมาน

ABSTRACT
The objectives of the study are to describe the quality and characteristics of the
research carried out by the students who are pursuing their Master of Arts degree in Hospitality
and Tourism Management, and to be able to explain the impact of demographic backgrounds
and tourist behavior towards tourist motivation and satisfaction. This research is carried out based
on the data of 5 pervious relevant studies. There are 2 independent variables; namely,
demographic backgrounds and tourism behavior which are connected to dependent variables
which are tourist motivation and tourist satisfaction. The research tools utilized for the research
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are research quality record form, research features record form and comparative research record
form statistics used for the research are frequency descriptive statistics and effect size; calculated
by estimation statistic solution based on the gained statistic data. The results of the synthesized
study based on the data from 4 local studies and 1 foreign study (Myanmar); within the year of
2016-2018 are summarized as follows: The quality marks of the pertinent studies are between
2.20-2.53 of 4-point scale. Each of every study aims to describe and compare the differences of
the data based on 400 participants. After studying the demographic data, the impacts on tourist
motivation, tourist satisfaction and tourist behavior are as followings: 1 . Income is the most
influential factor towards tourist motivation; following by age and education respectively. 2 .
Gender has the biggest impact on tourist satisfaction when travelling; More female is satisfied
with their travels more than men. Income, age, and occupation of the tourist has minor effect to
tourist satisfaction respectively. Lastly, Age plays biggest role on tourist behavior effect size;
followed by occupation and marital status respectively.
Keywords: Motivation, Satisfaction, Tourism Behavior, Meta-Analysis

บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สามารถทารายได้ให้ประเทศ
อย่างมหาศาลเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในรูปแบบของการท่องเที่ยวมาก จึงดึงดูดให้เกิด
การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยมีทั้งเมืองที่ทันสมัย มีธรรมชาติ ที่สวยงาม มีอาหารที่หลากหลาย รวมถึง
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งจูงใจเหล่านี้ส่งผลดีต่อ เศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่
พัฒนาขึ้น จึงทาให้การเดินทางมีความสะดวกสบาย เกิดการท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดายและมีความถี่มากขึ้น (เมลดา
ธนิ ต นนท์ , 2560: 1) ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การรายงานของปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและการกี ฬ าถึ งภาพรวม
สถานการณ์การท่องเที่ยวสาหรับปี 2560 ที่ผ่านมาตลอดทั้งปีพบว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ ยวไทยในปี
2560 นั้น มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจานวน 156 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 4.39 จากปีที่ผ่าน
มา (www.362degree.com, 2560: ออนไลน์) ส่วนสถานการณ์นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ
ตลอดปี 2560 มีทั้งสิ้น 8.79 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.23% จากปีที่ผ่านมา และเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน
เช่นเมียนมา 227,904 เพิ่มขึ้นถึง 63.34% .
นอกจากนี้หากกล่าวถึงพฤติกรรมการเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น
Booking.com เว็บไซด์จองที่พักออนไลน์ ได้ทาการสารวจพฤติกรรมการเดินทางของคนไทยในปี2560 พบว่าอาหาร
เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไทยหวังจะพบเจอ โดยกว่าร้อยละ 91 บรรจุกิจกรรมด้านอาหารเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวด้วย ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้น พบว่าคนไทยตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวบ่อยขึ้น
และต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นด้วย โดยยังคงมุ่งความสนใจไปที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก จากผล
การสารวจยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทางหลักใน
การค้นหาข้อมูลและแรงบันดาลใจในการเดินทาง สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมองหาสาหรับการเดินทาง คือการ
เดินทางเพื่อฟื้นฟูความอ่อนเยาว์หรือสุขภาพองค์รวมและการผจญภัยเล็กๆน้อยๆ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะทา
กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และชายหาดระหว่ า งการท่ อ งเที่ ย ว พอๆกั บ ความสนใจท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์
(Now26.tv, 2559: ออนไลน์) จากที่กล่าวมานี้ จึงเห็นได้ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยตลอดช่วงที่ผ่านมามี
แนวโน้มดีขึ้น โดยพิจารณาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังคงให้ความสนใจการท่องเที่ยวในประเทศ และนอกจากนี้
ยังให้ความสนใจท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียอีกด้วย
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การให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวไทยอีกประการหนึ่งที่ได้จากการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามี
นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ให้ความสนใจศึกษาการท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่อง แรงจูงใจ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อนาผลการวิจัย
เหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการนาเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม
สนับสนุนให้การท่องเที่ยวไทยได้พัฒนาขึ้นอันส่งผลต่อประเทศไทยที่จะได้รับรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง (วิคิเนีย มายอร์, 2555; วิธาน จีนาภักดิ์, 2555; สุนิษา เพ็ญทรัพย์ และปวันรัตน์ แสงสิริโรจน์, 2555;
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, 2559; ธนกฤต สุทธินัทโชติ, 2559; ปนัสยา สิระรุ่งโรจน์กนก, 2559)
นอกจากนี้ ยังเป็นประเด็นที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสนใจศึกษาใน
ลักษณะการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ซึ่งศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ ได้แก่ พิชญา ดวงฟู (2558) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการเดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดลาปาง, นาวิน เกตุรวม (2559)
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศเมียนมา, วรลักษณ์
บริบูรณ์ยั่งยืน (2559) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอแหลง ท่องเที่ยวคลอง
ลัดมะยม, กิติยา มโนธรรมรักษา (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลต่อพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
ชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เมลดา ธนิตนนท์ (2560) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและ
ความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่มาเที่ยวบ้านบางเขน รวม5 เล่ม ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ เป็น งาน วิจัยที่ ใช้
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณและงานวิจัยแต่ละเล่มจะกล่าวถึงเฉพาะในบริบทที่ทาการศึกษาวิจัยนั้นๆ หากนักวิจัยได้
สังเคราะห์งานวิจัยในอดีตไว้ด้วยวิธีการที่มีระบบ นักวิจัยรุ่นหลังย่อมสามารถนาผลการสังเคราะห์งานวิจัยนั้นมาเป็น
ฐานและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ด้วยระบบเดียวกัน เรียกการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างมีระบบนี้ว่า การ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ซึ่งหมายถึงการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่ง ที่นักวิจัยนางานวิจัยที่
ศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกันจานวนลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่ อให้ได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่มี
ความกว้างขวางลุ่มลึกกว่าผลงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะงานวิ จั ย ของบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การ
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว สาหรับใช้พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบัณฑิต
2. เพื่ออธิบายขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกงานวิจัย เพื่อนามาสังเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์อ ภิมาน จากงานวิจัยของ
บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ตั้งแต่เปิดใช้
หลักสูตรปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน คณะผู้วิจัยพบงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ ยวระหว่างกลุ่มตามลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่ องเที่ ยว จากการสืบค้น ฐานข้อมู ล
dspace.bu.ac.th จานวน 5 เล่ ม โดยวิธีก ารคั ดเลื อกเพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ว่า งานวิจัย ที่ จะน ามาสั งเคราะห์ด้ วยการ
วิเคราะห์อภิมาณนั้น เป็น งานที่มีคุณ ภาพน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็ นพื้น ฐานที่มั่ นคงให้นั กวิจัยศึกษาต่อยอดได้ จากการ
พิจารณาตามลาดับขั้นตอน ขั้นที่ 1 ดูที่ชื่อ เรื่องงานวิจัยเป็นอันดับแรก ขั้นที่ 2 คณะผู้วิจัยนางานวิจัยที่เลือกไว้แล้ว
มาเปิดอ่านโดยอ่านที่บทคัดย่อก่อน ขั้นที่ 3 ดูภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในงานวิจัยในส่วนของตัวแปร และ
นิยามปฏิบัติการ ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ว่างานวิจัยนี้น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจาก
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คุณลักษณะงานวิจัย และการประเมินคุณภาพงานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงได้นามาสังเคราะห์งานวิจัย
โดยนับค่าความถี่และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่ออธิบายลักษณะงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ และ
คณะผู้วิจัยใช้หลักการการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) เพื่ออธิบายขนาดอิทธิพล
ของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม โดยคานวณหาค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) ที่ใช้สูตรประมาณค่าจากค่าสถิติในการ
ทดสอบที แ บบเป็ น อิ ส ระ (Independent t-test) และการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทิ ศ ทางเดี ย ว (One-way
ANOVA)

วิธีดาเนินการวิจัย
แหล่งข้อมูล คณะผู้วิจัยสังเคราะห์งานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ตั้งแต่เปิดใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน คณะผู้วิจัยพบ
งานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มตามลักษณะประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมการท่องเที่ยว จากการสืบค้นฐานข้อมูล dspace.bu.ac.th จานวน 5 เล่ม (รายละเอียดปรากฏใน
บรรณานุกรมงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์)
เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือการวิจัยประยุกต์จากงานวิจัยของสานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2551)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3 แบบ ได้ แ ก่ 1) แบบบั น ทึ ก คุ ณ ลั ก ษณะงานวิ จั ย 2) แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย เชิ ง
เปรียบเทียบ/เชิงทดลอง และ 3) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 ท่านซึ่งมีความเชี่ยวชาญการ
วิจัยท่องเที่ยว ได้แก่ ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท์ และดร.สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์ เป็นผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัยทั้ง 5
เล่มด้วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยดังกล่าว แล้วหาค่าความเที่ยงระหว่างผู้สังเกต (interrater reliability) มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.588 ถึง 0.891
การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้สังเคราะห์งานวิจัยโดยนับค่าความถี่และวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่ออธิบายลักษณะงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ และคณะผู้วิจัยใช้หลักการการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) เพื่ออธิบายขนาดอิทธิพลของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม โดยคานวณหาค่าขนาด
อิทธิพล (Effect Size) ที่ใช้สูตรประมาณค่าจากค่าสถิติในการทดสอบทีแบบเป็นอิสระ (Independent t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทางเดียว (One-way ANOVA) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ดังนี้

ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 หัวข้อตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ลักษณะงานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยว
งานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในและ
ต่างประเทศ มีจานวน 5 เล่ม อยู่ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 คุณภาพงานวิจัยทั้ง 5 เล่มอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 2.20 – 2.53 รายงานวิ จั ย ทั้ ง 5 เล่ ม มี ลั ก ษณะทั่ ว ไปแบ่ ง เป็ น 3 ประเด็ น ได้ แ ก่
1) วัตถุประสงค์และแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 2) ตัวแปรและสมมติฐาน และ 2) วิธีวิทยาการวิจัย แสดงรายละเอียดดังนี้
1. วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใช้ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ทั้ ง 5 เล่ ม เพื่ อ ศึ ก ษาบรรยาย และ
เปรียบเทียบ มีเพียง 1 เล่มที่เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพล แต่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบ
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของการบริการจานวน 4 เล่ม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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จานวน 1 เล่ม แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจานวน 4 เล่ม ทฤษฎีแรงจูงใจ 3 เล่ม พฤติกรรมผู้บริโภค 2 เล่ม และ
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 2 เล่ม
2. ตัวแปรและสมมติฐาน จานวนตัวแปรตามมี 2 ตัวแปร (แรงจูงใจและความพึงพอใจ) จานวน 3 เล่ม
ตัวแปรตามมี 1 ตัวแปร (ความพึงพอใจ) จานวน 1 เล่ม และตัวแปรตามจานวน 9 ตัวแปร (ความพึงพอใจ 1 ตัวแปร
และพฤติกรรมการท่องเที่ยว 8 ตัวแปร) มีจานวน 1 เรื่อง จานวนตัวแปรต้นมี 10 ตัวแปร (ปัจจัยประชากรศาสตร์ 5
ตั ว แปร และพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว 5 ตั ว แปร) จ านวน 2 เล่ ม จ านวนตั ว แปรต้ น มี 6 ตั ว แปร (ปั จ จั ย
ประชากรศาสตร์) มี 2 เล่ม และมี 5 ตัวแปร (ปัจจัยประชากรศาสตร์) จานวน 1 เล่ม จานวนสมมติฐานที่กาหนดไว้มี
2 สมมติฐาน จานวน 3 เล่ม และมี 3 สมมติฐาน จานวน 2 เล่ม ซึ่งแต่ละสมมติฐานนักวิจัยได้กาหนดสมมติฐานย่อย
ภายใต้สมมติฐานเหล่านั้น งานวิจัยทุกเล่มและทุกสมมติฐานได้กาหนดไว้แบบไม่มีทิศทาง
3 .วิธีวิทยาการวิจัย แบบแผนงานวิจัยทุกเล่มเป็นแบบงานวิจัยเชิงสารวจ กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
สูตรยามาเน่ เทโร จานวน 4 เล่ม และใช้สูตรที่ไม่ทราบจานวนประชากรจานวน 1 เล่ม ขนาดตัวอย่างที่ได้ทั้ง 5 เล่ม
ได้จานวน 400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างเลือกแบบสะดวก (Conveniently Sampling) จานวน 3 เล่ม ไม่ระบุวิธีการ
สุ่มตัวอย่างจานวน 2 เล่ม เครื่องมือการวิจัยทั้ง 5 เล่มใช้แบบสอบถาม โดยทุกเล่มตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรง
ด้ า นเนื้ อ หา (Content Validity) และความเที่ ย ง (Reliability) ด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ครอนบั ค (AlphaCronbach Coefficient) ซึ่ งมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.710 – 0.927 สถิ ติ วิ เคราะห์ ที่ ใช้ ทั้ ง 5 เล่ ม ประกอบด้ วย สถิ ติ
บรรยาย (Descriptive statistic) การทดสอบที แบบเป็ นอิ สระ (Independent t-test) และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทิศทางเดียว (One-way ANOVA)
แนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพงานวิจัยของบัณฑิต จากการสังเคราะห์ลักษณะงานวิจัยทั้ง 5 เล่ม พบ
ประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพ โดยอ้างอิงตามหลักวิจัยในหนังสือหลักสูตร “มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน
งานวิจัย” (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช, 2555) ดังนี้
1. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยควรเขียนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสมมติฐานและการวิเคราะห์
ข้อมูล
2. การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์เชื่อมโยงไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด
และการกาหนดสมมติฐาน ซึ่งควรกาหนดสมมติฐานอย่างมีทิศทาง
3. การออกแบบแผนงานวิจัยควรออกแบบให้ลึกซึ้งมากกว่างานวิจัยเชิงสารวจ
4. การกาหนดขนาดตัวอย่างควรใช้โปรแกรม G*power ซึ่งเป็นการคานวณขนาดตัวอย่างที่ให้ค่าที่
เหมาะสมมากกว่าการใช้สูตรยามาเน่ เทโร่ ซึ่งเป็นสูตรสาหรับตัวแปรทวิวิภาค (dichotomous variable) เท่านั้น
การใช้โปรแกรม G*power เพื่อคานวณขนาดตัวอย่างจะได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับสถิติทดสอบสมมติฐานแต่
ละตัว โดยใช้ค่าขนาดอิทธิพลในการคานวณ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)
5. วิธีการสุ่มตัวอย่างควรใช้แบบอาศัยความน่าจะเป็นที่สามารถอ้างผลการวิจัยไปสู่ประชากรได้ดีกว่า
ซึ่งงานวิจัยทั้ง 5 เล่มใช้การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่อาศัยความน่าจะเป็น ความสามารถในการอ้าง
ผลการวิจัยไปสู่กลุ่มประชากรจึงมีข้อจากัด
6. การหาค่าความเที่ยงของคุณภาพแบบสอบถามควรแสดงค่าความเที่ยงทีละตัวแปร
7. การจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์เปรียบเทียบควรให้จานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมีขนาดที่
พอๆ กัน
ขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อแรงจูงใจและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร์ต่อแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
การท่องเที่ยว พบประเด็นที่น่าสนใจใน 3 ประเด็น (ดังตารางที่ 1) ดังนี้
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1. ตัวแปรประชากรศาสตร์ที่มีขนาดอิทธิพล (effect size) ต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ
รายได้ ขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.30 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.15 ถึง 0.47
รองลงมาคือ ตัวแปรอายุ และระดับการศึกษา โดยมีขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.23 และ 0.20 ตามลาดับ
2. ตัวแปรประชากรศาสตร์ที่มีขนาดอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ เพศ (การ
ทดสอบมีเพียง 1 ครั้ง) ขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ -0.65 หมายถึงเพศหญิงมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวสูงกว่าเพศ
ชาย รองลงมาคือ ตัวแปรรายได้ ขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.18 ถึง 1.58 ตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลในลาดับถัดไป คือ อายุ และอาชีพ โดยมีขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 0.36
3. ตัวแปรประชากรศาสตร์ที่ มีขนาดอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการท่ องเที่ยวมากที่สุด คือ อายุ ขนาด
อิทธิพลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.16 ถึง 1.38 รองลงมาคือ ตัว
แปรอาชีพ และสถานภาพสมรส โดยมีขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.44 และ 0.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ขนาดอิทธิพลของตัวแปรประชากรศาสตร์ต่อแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
จานวน
ส่วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
ค่าเฉลี่ย
ค่าต่าสุด
การทดสอบ
มาตรฐาน
แรงจูงใจ
เพศ
3
-0.08
0.11
-0.01
อายุ
5
0.23
0.12
0.09
ระดับการศึกษา
5
0.20
0.09
0.12
อาชีพ
6
0.18
0.08
0.09
รายได้
6
0.30
0.15
0.15
สถานภาพสมรส
3
0.13
0.08
0.06
ความพึงพอใจ
เพศ
1
-0.65
0.00
-0.65
อายุ
6
0.36
0.52
0.11
ระดับการศึกษา
3
0.33
0.36
0.10
อาชีพ
6
0.36
0.42
0.11
รายได้
5
0.50
0.61
0.18
สถานภาพสมรส
2
0.25
0.20
0.11
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
อายุ
3
0.92
0.66
0.16
ระดับการศึกษา
3
0.15
0.05
0.10
อาชีพ
2
0.44
0.05
0.40
รายได้
3
0.19
0.02
0.17
สถานภาพสมรส
1
0.30
0.00
0.30

ค่าสูงสุด
-0.21
0.34
0.33
0.27
0.47
0.22
-0.65
1.41
0.74
1.21
1.58
0.39
1.38
0.20
0.47
0.21
0.30

การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า ตัว
แปรปริมาณการท่องเที่ยวมีขนาดอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ยเท่ากับ
0.14 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.10 ถึง 0.18 รองลงมาคือ ตัวแปรแหล่งข้อมูล
ท่องเที่ยว โดยมีขนาดอิทธิพลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.13 ส่วนวันที่ท่องเที่ยวมีขนาดอิทธิพลโดยเฉลีย่ เพียง 0.07 (ดัง
ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ขนาดอิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
จานวน
ส่วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
ค่าเฉลี่ย
การทดสอบ
มาตรฐาน
ความพึงพอใจ
วันที่ท่องเที่ยว
3
0.07
0.06
ปริมาณการท่องเที่ยว
4
0.14
0.03
แหล่งข้อมูลท่องเที่ยว
6
0.13
0.09

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

0.03
0.10
0.06

0.14
0.18
0.30

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ข้อค้นพบที่น่าสนใจที่นามาสู่การอภิปรายผลมี 3 ประเด็น ดังนี้
1. งานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว ยังควรพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยบางเล่มยังมีบางประเด็นที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิจัย
เช่น ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหน ด
สมมติฐานการวิจัยอย่างมีทิศทาง ซึ่งสอดคล้องกับ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (2555) ที่ได้ให้แนวคิดไว้ว่า วิธีการ
กาหนดขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2555) เป็นต้น ดังนั้น งานวิจัยในหลักสูตรจึง
ควรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว
2. รายได้มีขนาดอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมากที่สุด การท่องเที่ยวเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่
จาเป็นต่อการดารงชีวิต ดังนั้น หากบุคคลยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต ย่อมไม่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ในทางตรงกั น ข้ า มหากบุ ค คลถ้ า มี รายได้ สู งเหลื อ เกิ น กว่ าการด ารงชี วิ ต ย่ อ มต้ อ งการการท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤษ สุทธินันทโชติ (2559) ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยาน
แห่งชาติธารเสด็จ–เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏ์ธานีโดยพบว่าด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
สูงสุดกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวจาเป็ นต้องมีรายจ่าย และความสามารถในการใช้จ่าย
จะเป็นผลต่อเนื่องมาจากรายได้หลัก จึงทาให้นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงมีความพร้อมในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยว
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่า ดังนั้น นักการตลาดการท่องเที่ยวจึงควรมุ่งไปที่กลุม่ ผูม้ ีรายได้สูงซึ่งเป็นกลุ่มคนทีม่ ี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมาก
3. เพศ มีขนาดอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะว่า เพศชายกับเพศหญิงมี
มุมมองด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยว และความต้องการในด้านต่างๆที่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดสอดคลองกับงานวิจัยของศรินทิพย คาวาโนเบะ (2554) ที่ศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาว
ไทย กรณีศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดนาน โดยพบวานักทองเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทองเที่ยวเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย สวนใหญมี อายุ 26 -30 ป มี ภูมิ ลาเนาอยู ภ าคกลาง และยั งสอดคลองกับ แนวคิด ของ ทั ศนาคง ทองแกว
(2554) เนื่อ งจาก อายุ เพศ อาชี พ รายได เขตที่ อยู อ าศัย มีผ ลต่ อการตั ดสิ นใจในเรื่องต่างๆ ทั้ งทางดานสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยเหลานี้จะมีผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และความชื่นชอบในการทองเที่ยว
4. อายุมีขนาดอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ ยวมากที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงอายุมี
สมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันจึงมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ต่างกันด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยว
วัยเรียนที่มีพลังงานมากย่อมมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย มีเวลาท่องเที่ยวมาก แต่มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวน้อย นักท่องเที่ยววัยทางานมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจของแต่ละคนหรือแบบครอบครัว มี
เวลาท่องเที่ยวน้อย แต่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมาก ส่วนนักท่องเที่ยววัยสูงอายุมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ
พักผ่อน มีเวลาท่องเที่ยวมาก และมีค่าใช้จ่ายในการท่ องเที่ยวมากเช่นกัน เป็นต้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า อายุ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิคิเนีย มายอร์ (2555) ที่ศึกษาแรงจูงใจการ
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ท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้าร้อนรักษะวารินและบ่อน้าร้อนพร
รั้งจังหวัดระนองและพบว่าความแตกต่างระหว่างอายุสัมพันธ์กับลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวได้แก่ นักท่องเที่ยว
ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จะคานึงถึงด้านความปลอดภัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนินทร์ เก่งกล้าและธิติ มีปลื้ม
(2555) ที่ ศึ กษาพฤติ กรรมของนั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทยที่ มี ต่ อสถานที่ ท่ องเที่ ย วในเขตจั งหวัดเพชรบุ รี และพบว่ า
นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมและความพึงพอใจต่างกัน ดังนั้น นักการตลาดการท่องเที่ยวจึงควร
คานึงถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทว่าเหมาะกับนักท่องเที่ยวตามกลุม่ อายุใดที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่าง
กัน

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. งานวิจัยในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยวควรปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย โดยนัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วสร้างข้อตกลงในประเด็น
ต่างๆ ในงานวิจัยโดยพร้อมเพรียงกัน
2. นั ก การตลาดการท่ อ งเที่ ย วจึ งควรมุ่ งไปที่ ก ลุ่ ม ผู้ มี รายได้ สู งซึ่ งเป็ น กลุ่ ม คนที่ มี แ รงจู งใจในการ
ท่องเที่ยวมาก เนื่องจากการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมาก และกลุ่มบุคคลที่มีรายได้สูงเหล่านี้ ส่วนใหญ่ทางาน
หนัก จึงมีความต้องการอย่างมากในการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการหาประสบการณ์
แปลกใหม่ เป็นต้น
3. นักการตลาดการท่องเที่ยวจึงควรคานึงถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทว่าเหมาะกับนักท่องเที่ยว
ตามกลุ่มอายุใดที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น อาจต้องการ
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ตื่นเต้นและมีกิจกรรมให้ทาระหว่างการท่องเที่ยว ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มในวัย
ทางาน ต้องการท่องเที่ยวที่มีที่พักที่สะดวกสบาย ผ่อนคลาย อาหารอร่อย หลังจากที่ต้องทางานหนัก และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ต้องการการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และใช้เวลาพักผ่อนที่ใช้เวลานานมากกว่า
แบบไม่รีบเร่ง เป็นต้น
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การรับรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้้าในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร
ในอ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Farmer’s Perception toward Soil and Water Resources Management in
“Tubtimsiam” Pummelo Production in Pak Phanang District, Nakhon Si
Thammarat Province
วรารัตน์ รักษาพล1 ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล2 และชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์3
Wararat Raksapon1 Thanaporn Athipanyakul2 and Chinawot Yapwattanaphun3
สาขาการจัดการทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประมวลสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการรับรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรดินและน้าในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกรที่ โดยใช้วิธีการกาหนดตัวอย่างแบบเจาะจง
ทั้งหมด 60 ตัวอย่าง และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอพันธุ์
ทับทิมสยามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 58.13 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ทาสวนส้มโอเป็น
อาชีพหลัก มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 553,525 บาท ส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย
ปีละ 354,673.33 บาท เมื่อพิจารณาการรับรู้ด้านทรัพยากรดินและน้า พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้ด้านทรัพยากรดิน
และน้าอยู่ในระดับมาก ซึ่งเกษตรกรมีการรับรู้มากที่สุดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ที่ดีของดินเหนียวในการกักเก็บปุ๋ย ธาตุ
อาหาร และน้าไว้ในดิน และการให้น้าด้วยระบบสปริงเกอร์จะช่วยลดการใช้น้าเกินความจาเป็น สาหรับการรับรู้ด้าน
ทรัพยากรดินและน้าที่เกษตรกรรับรู้น้อยที่สุดคือ วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร และการปรับ
สภาพน้าที่มีค่าเป็นด่าง โดยการเติมกรดกรดไนตริก (HNO3)
ค้าส้าคัญ: การจัดการทรัพยากรดินและน้า; ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม; การรับรู้

ABSTRACT
The purpose of this study is to process the economy and society and perception of soil
and water resources management in the production of Tubtim Siam pomelo of farmers with farming
areas less than or equal to 5 rais to achieve the distribution of examples. The quota sampling with
30 samples per group was used, with the purposive sampling of all 60 samples. The statistics used
for the analysis were descriptive statistics. The study found that Tubtim Siam pomelo farmers are
mostly male, average age 58. 13 years, graduated with the highest level in primary school, doing
Pomelo farming for the main occupation, household income average annual 553, 525 baht. Part of
income comes from Tubtim Siam pomelo production, annual average 354, 673. 33 baht. When
considering the perception of soil and water resources found that the farmers have a perception
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of soil and water in high level which farmers are perceived the most about good properties of clay
in the retention of fertilizer, nutrients and water in the soil and the water sprinkler system will help
reduce the use of water over necessary. For the perception of the soil and water resource that
farmers aware least are the method to collect soil samples for the determination of nutrients and
the adjustment of water alkaline by adding nitric acid (HNO3) Moreover, Characteristics of planting
Tubtim Siam pomelo of farmers that mainly cultivate form Groove garden, plant by lifting the space
between the 6×6 meters. There are expansion branches by itself with water sprinkler system. Use
chemical fertilizers to boost growth and removal chemicals to prevent diseases and insect pests,
including harvest by observing the oil glands, the skin of pomelo effects.
Keywords: Soil and Water Resources Management, Tubtim Siam Pomelo, Perception

บทน้า
ส้มโอ เป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพทางการตลาดทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ ในปี 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอที่ได้รับผลผลิตแล้วประมาณ 168,963 ไร่ มีปริมาณ
ผลผลิต 240,265 ตัน (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) โดยผลผลิตส้มโอที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ส้มโอพันธุ์
ทองดี ขาวน้าผึ้ง และขาวแตงกวา นอกจากนี้ยังมีส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ซึ่งเป็นที่นิยมทั้ง ในและต่างประเทศ
เนื่องจากมีลักษณะเด่นด้านรสชาติ และผลที่มีรูปทรงคล้ายหยดน้า เปลือกบางและนิ่ม เนื้อของผลมีสีชมพูไปจนถึง
แดงทับทิม (สมศักดิ์ มณีพงศ์, 2556) แต่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลิตได้เฉพาะถิ่นจึงมีปริมาณอุปทานของท้องตลาด
ในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับพันธุ์อื่น โดยแหล่งผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในประเทศไทยที่สาคัญมีเพียงแหล่งเดียว
คือ อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รั บการรับรองว่ามีรสชาติและคุณภาพดี รวมถึงคุณลักษณะเด่น
หลายประการ ส่งผลให้ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ผลิตในพื้นที่อาเภอปากพนังผ่านการรับรองเป็นสินค้าคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2559)
ปี พ.ศ. 2559 อาเภอปากพนังมีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามทั้งหมดเพียง 1,393.75 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 470.50 ไร่ คิ ดเป็นร้อยละ 33.76 ของพื้นที่เพาะปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามทั้งหมด และมีพื้นที่
เพาะปลูกหลักอยู่ที่ตาบลคลองน้อย คิดเป็นร้อยละ 76.18 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด นอกจากนั้นกระจายอยู่ตามตาบล
ต่างๆ ของอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีจานวนทั้งหมด 298 ราย
แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม คื อ เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอน้อ ยกว่า หรือเท่า กับ 5 ไร่ จ านวน 216 ราย และ
เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอมากกว่า 5 ไร่ จานวน 82 ราย (สานักงานเกษตรอาเภอปากพนัง, 2559)
ถึงแม้ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภค แต่ในด้านของการผลิตนั้น พบว่า ยังมี
ปัญหาหลายประการกล่าวคือ เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตให้
มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพส้ม
โอลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และประธานฝ่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน พบว่า ปัญหาการผลิตแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกิดจากสิ่งที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้ คื อ ปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (น้า
ท่วม และภัยแล้ง) และส่วนที่เกษตรกรสามารถควบคุมได้ คือ ปัญหาด้านการขาดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร
ด้านการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อ การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมพร
ณ นคร และคณะ (2551) ที่แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการผลิตส้มโอ และขาด
การพัฒนาความรู้ เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรผลิตส้มโอไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวอาจทาให้เกษตรกร
ขาดการจัดการทรัพยากรในการผลิตส้มโอที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
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ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งเน้น ศึกษาประเด็นด้านการรับรู้การจัดการทรัพยากรดินและน้าในการผลิตส้ม
โอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร เนื่องจากทรัพยากรดินและน้าเป็นทรัพยากรทางการเกษตรที่มีบทบาทสาคัญต่อ
ระบบการผลิตในภาคการเกษตร เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้กาหนดนโยบายส่งเสริมการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามใน
พื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร และการรับรู้ด้านการ
ทรัพยากรดินและน้าในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลจากการวิจัยการรับรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้าในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนนโยบายส่งเสริมเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ ในส่วนที่เกษตรกรมีการรับรู้ในระดับ
น้อยให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น การจัดอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
เพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามอย่างมีประสิทธิภาพและ

ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาการรับรู้ด้านการทรัพยากรดินและน้าในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกรใน
พื้นที่อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กาหนดขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่ศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 112 ราย
โดยกาหนดขนาดตัวอย่าง จานวน 60 ตัวอย่าง ในปีการผลิต 2558/59 และดาเนินการเก็บข้อมูลในเดือนกันยายน
ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

วิธีด้าเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ
ประกอบด้วย เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนข้อมูล
จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ให้
ผลผลิตแล้วซึ่งมีอายุตน้ ตั้งแต่ 4 ปีขน้ึ ไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลของสานักงานเกษตร อาเภอปากพนัง (2559) พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอ
พันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม่ ีจานวนทั้งหมด 112 ราย โดย
ใช้วิธีการกาหนดตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งหมด 60 ตัวอย่าง
เครื่องมือการวิจัย การวิจัยนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Structured Questionnaire) และใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) ในส่วนของแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ใน
การวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ประกอบด้วย
ข้อมูล เพศ อายุ การศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ครัวเรือน รายได้จากการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
ภาวะหนี้สิน แหล่งเงินทุน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม สาหรับข้อมูลด้านการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดินและ
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น้าในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม กาหนดคาถามโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน และทรัพยากร
น้า ซึ่งการรับรู้ด้านทรัพยากรดิน ประกอบด้วย คุณสมบัติของดิน การเตรียมดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน เป็นต้น และ
การรับรู้ด้านทรัพยากรน้า ประกอบด้วย การเลือกใช้แหล่งน้า การตรวจวิเคราะห์น้า รูปแบบการให้น้า เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยนาข้อมูลที่ได้จาก
การตอบแบบสั ม ภาษณ์ ข องเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ส้ ม โอพั น ธุ์ ทั บ ทิ ม สยาม มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ อ ย่ า งง่ า ย
(Descriptive Statistics) ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า สู ง สุ ด และค่ า ต่ าสุ ด เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์ การวิจัย และการวิเคราะห์การรับรู้ รวมถึงการนาไปปฏิบัติใช้ กับการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดินและน้า ในส่วนของการวิเคราะห์ด้านการรับรู้ของเกษตรกร ซึ่งเป็นคาถามแบบ
รายการที่ใช้ในการตรวจสอบ (Check List) ทั้งหมดจานวน 19 ข้อ ที่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ทราบ
และไม่ทราบ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
1
ทราบ
0
ไม่ทราบ
โดยมีเกณฑ์การวัดระดับการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดินและน้ารายข้อ ซึ่งกาหนดระดับ
คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
0.68 - 1.00
เกษตรกรมีการรับรู้ มาก
0.34 - 0.67
เกษตรกรมีการรับรู้ ปานกลาง
0.00 - 0.33
เกษตรกรมีการรับรู้ น้อย

ผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม จานวน 60
ตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.33 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 31.67 มีอายุเฉลี่ย 58.13
ปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา มีอายุเท่ากันอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี
และ 61 - 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
55.00 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.00 และปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 11.67 เกษตรกรทุกรายมีอาชีพเกษตรกรที่ปลูกส้มโอเป็นพืชหลัก มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
4.12 คน ส่วนใหญ่มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในช่วง 3 - 4 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมา จานวนสมาชิก
ในครัวเรือนอยู่ในช่วง 5 - 6 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และจานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในช่วง 1 - 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00
เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 553,525 บาท ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนอยู่ในช่วง 100,001 300,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมา มีรายได้ครัวเรือนอยู่ในช่วง 300,001 - 600,000 บาทต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 28.33 และมีรายได้ครัวเรือนมากกว่า 600,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 21.67 โดยเกษตรกรมีรายได้
หลักจากการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเฉลี่ย ปีละ 354,683.33 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.60 ของรายได้
ทั้งหมดเฉลี่ยต่อครัวเรือน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือ นที่มาจากการทาสวนส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยามกลับพบว่า ร้อยละ 55.00 มีรายได้จากการทาสวนส้มโอ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 มีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ไร่ รองลงมา มีรายได้
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จากการทาสวนส้มโอ มากกว่า 600,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.33 และมีรายได้จากการทาสวนส้มโออยู่
ในช่วง 100,001 - 300,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15.00
เกษตรกรส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินโดยเฉลี่ย ครัวเรือนละ 357,031.25 บาท ซึ่งมีภาระหนี้สินอยู่ในช่วง
100,001 - 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 รองลงมา มี ภาระหนี้สิน ไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
15.00 และมีภาระหนี้สินอยู่ในช่วง 500,001 - 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 โดยส่วนใหญ่กู้ยืมเงินผ่าน
สถาบันการเงินที่สาคัญ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 31.67 รองลงมา สหกรณ์เพื่ อ
การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 13.33 นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ คิดเป็นร้อยละ
68.33 รองลงมา คือ เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 18.33 (ตาราง 1)
ตารางที่ 1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรตัวอย่างผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ในอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี
การผลิต 2558/59
(n = 60)
รายการ
จ้านวน (ราย)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
41
68.33
หญิง
19
31.67
อายุ
31 - 40 ปี
2
3.33
41 - 50 ปี
16
26.67
51 - 60 ปี
18
30.00
61 - 70 ปี
16
26.67
71 - 80 ปี
8
13.33
ค่าเฉลี่ย = 58.13 ค่าสูงสุด = 76 ค่าต่าสุด = 38
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
33
55.00
มัธยมศึกษาตอนต้น
5
8.33
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
12
20.00
อนุปริญญา/ปวส.
3
5.00
ปริญญาตรี
7
11.67
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
1 - 2 คน
12
20.00
3 - 4 คน
23
38.33
5 - 6 คน
21
35.00
มากกว่า 7 คน
4
6.67
ค่าเฉลี่ย = 4.12 ค่าสูงสุด = 8 ค่าต่าสุด = 1
รายได้ครัวเรือน
ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
7
11.67
100,001 - 300,000 บาท/ปี
23
38.33
300,001 - 600,000 บาท/ปี
17
28.33
มากกว่า 600,000 บาท/ปี
13
21.67
ค่าเฉลี่ย = 553,525 ค่าสูงสุด = 3,200,000 ค่าต่าสุด = 32,000
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รายการ
รายได้จากส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
100,001 - 300,000 บาท/ปี
300,001 - 600,000 บาท/ปี
มากกว่า 600,000 บาท/ปี
ค่าเฉลี่ย = 354,673.33 ค่าสูงสุด = 3,470,000 ค่าต่าสุด = 4,500

จ้านวน (ราย)

ร้อยละ
33
9
7
11

55.00
15.00
11.67
18.33

ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ

(n = 60)
ร้อยละ

จ้านวน (ราย)

ภาวะหนี้สิน
ไม่มี
ไม่เกิน 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท
ค่าเฉลี่ย = 357,031.25 ค่าสูงสุด = 1,300,000 ค่าต่าสุด = 25,000
แหล่งเงินทุนทางการเกษตร
ตัวเอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์เพื่อการเกษตร
กองทุนหมูบ้าน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่
เกษตรกร
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

28
9
16
6
1

46.67
15.00
26.67
10.00
1.67

28
19
8
3
2

46.67
31.67
13.33
5.00
3.33

7
41
11
1

11.67
68.33
18.33
1.67

จากการศึกษาการรับรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้า รวมถึงการจัดการทรัพยากรดินและน้าใน
การผลิ ต ส้ ม โอพั น ธุ์ ทั บ ทิ ม สยาม โดยมี แ บบสอบถาม จ านวน 19 ข้ อ แบ่ ง ออกเป็ น ทรั พ ยากรดิ น 10 ข้ อ และ
ทรัพยากรน้า 9 ข้อ ดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาการรับรู้ด้านทรัพยากรดิน พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้เกี่ยวกับ ทรัพยากรดินอยู่ในระดับ
มากโดยมีคะแนนการรับรู้เฉลี่ยภาพรวม เท่ากับ 0.76 เกษตรกรมีการรับรู้มากที่สุดเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินเหนียว
ในการกักเก็บปุ๋ย ธาตุอาหาร และน้าไว้ในดินได้ดีกว่าดินร่วนและดิ นทราย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 รองลงมาคือ
เกษตรกรมีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้ปูนขาว ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างปรับสภาพดินเหนียวที่มีสภาพเป็นกรดมากเกินไปให้ดินมี
ความเหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก และเมื่อดินขาดธาตุอาหาร เช่น ดินด่างมักจะขาดธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี
แมงกานีส เป็นต้น ซึ่งการใส่ปุ๋ยจาพวกนี้ในรูปเกลืออนินทรีย์ลงดิน มักจะตกตะกอน จึงควรใช้สารละลายของเกลือที่
มีธาตุอาหารเหล่านี้แล้วฉีดพ่นทางใบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 0.93 และดินที่ปลูกส้มโอจะต้องเป็นดินร่วน
เหนียว โปร่งร่วนซุย ระบายน้าดี และพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจะต้องปลูกแบบยกร่องสวน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ
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0.87 สาหรับการรับรู้ด้านทรัพยากรดินที่เกษตรกรมีการรับรู้น้อยที่สุดคือ การเก็บตัวอย่างดินควรเก็บหลังการใส่ปุ๋ย
1 เดือน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43
เมื่อพิจารณาการรับรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้า พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้าอยู่ในระดับ
มาก โดยมีคะแนนการรับรู้เฉลี่ยภาพรวม เท่ากับ 0.79 เกษตรกรทุกรายมีการรับรู้มากที่สุดเกี่ยวกับการให้น้าโดยใช้
ระบบสปริงเกอร์เป็นรูปแบบการจัดการน้าที่ประหยัด และช่วยลดการใช้น้าเกินความจาเป็น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.00 รองลงมาคือ เกษตรกรมีการรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีฝนตกชุก มีน้าท่วมขังจะต้องปลูกแบบยกร่องสวน การทา
สวนส้มโอจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้าภายในแปลงปลูกโดยการขุดร่องน้าภายในสวน และการบริหารจัดการ
น้าเป็นการช่วยบรรเทาความรุนแรงจากปัญหาน้าท่วม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 และการจัดเตรียมแหล่งน้าที่ดี
สาหรับช่วงฤดูแล้งที่น้าจากแม่น้าลาคลองอาจจะเน่าเสียจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.97 สาหรับการรับรู้ด้านทรัพยากรน้าที่ เกษตรกรมีการรับรู้ที่น้อยที่สุด คือ การปรับ
สภาพน้าที่มีค่าเป็นด่างโดยการเติมกรดไนตริก (HNO3) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.22 (ตาราง 2)
ตารางที่ 2 การรับรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้าในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกรตัวอย่างในอาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปีการผลิต 2558/59
(n = 60)
จ้านวน
ระดับ
รายการ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(ราย)
การรับรู้
ทรัพยากรดิน
1. ดินที่ปลูกส้มโอจะต้องเป็นดินร่วนเหนียว โปร่งร่วนซุย ระบายน้าได้ดี
52 86.67
0.87
มาก
2. ดินเหนียวสามารถกักเก็บปุ๋ย ธาตุอาหาร และน้าไว้ในดินได้ดีกว่าดินร่วน
และดินทราย
60 100.00
1.00
มาก
3. ดินปลูกที่มีสภาพเป็นดินเหนียวจาเป็นต้องปลูกแบบยกร่อง
52 86.67
0.87
มาก
4. การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินจาเป็นต้องทาทุกปี
44 73.33
0.73
มาก
5. การเก็บตัวอย่างดินเป็นการตรวจสอบปัญหาของดินก่อนทาการเพาะปลูก
โดยแยกเก็บดินบนและดินล่างลึก 45 ซ.ม.
32 53.33
0.53 ปานกลาง
6. การเก็บตัวอย่างดินควรเก็บหลังใส่ปุ๋ย 1 เดือน
26 43.33
0.43 ปานกลาง
7. ไม่ควรเก็บตัวอย่างดินในฤดูฝน (ดินมีความชื้น ไม่สะดวกในการเดินสารวจ)
และฤดูแล้ง (ดินแห้ง ยากต่อการขุดเจาะโดยเฉพาะดินเหนียว)
36 60.00
0.60 ปานกลาง
8. ค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสาหรับการเพาะปลูกส้มโอ อยู่ระหว่าง
5.5 - 6.5
40 66.67
0.67 ปานกลาง
9. การใช้ปูนขาว มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยปรับสภาพดินเหนียวที่มีสภาพเป็นกรดมาก
เกินไปให้มีความเหมาะสม
56 93.33
0.93
มาก
10. เมื่อดินขาดธาตุอาหาร เช่น ดินด่างมักจะขาดธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี
แมงกานีส เป็นต้น การใส่ปุ๋ยจาพวกนี้ในรูปเกลืออนินทรีย์ลงดินมักจะตกตะกอน
จึงควรใช้สารละลายของเกลือที่มีธาตุอาหารเหล่านี้ แล้วฉีดพ่นทางใบ
56 93.33
0.93
มาก
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ด้านทรัพยากรดิน
0.76
มาก
ทรัพยากรน้้า
11. พื้นที่ที่มีฝนตกชุก มีน้าท่วมขัง จะต้องปลูกแบบยกร่องสวน
59 98.33
0.98
มาก
12. การจัดหาแหล่งน้าที่ดีเตรียมพร้อมสาหรับช่วงฤดูแล้งที่น้าจากแม่น้า ลาคลอง
อาจจะเน่าเสียจะช่วยบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
58 96.67
0.97
มาก
13. การนาน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติมาใช้ภายในสวนจะต้องผ่านการตรวจสอบ
วิเคราะห์สภาพความเป็นกรดเป็นด่างก่อนนามาใช้
37 61.67
0.62 ปานกลาง
14. การทาสวนส้มโอจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้าภายในแปลงปลูก โดยการ
ขุดร่องน้าภายในสวน
59 98.33
0.98
มาก
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15. การบริหารจัดการน้าเป็นการช่วยบรรเทาความรุนแรงจากปัญหาน้าท่วม และ
ภัยแล้ง
16. การฝังท่อน้าล้นควบคุมระดับน้าในแปลงไว้ในคันที่ป้องกันน้าท่วม ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้าออกจากแปลง
17. น้าที่มีค่าเป็นด่างจัดสามารถแก้ไขโดยการเติมกรดไนตริก (HNO3)
18. น้าที่มีค่าเป็นกรดจัดสามารถแก้ไขโดยการกรองผ่านเครื่องกรองที่บรรจุหินปูน
หรือเติมปูนขาวลงไป
19. การให้น้าโดยใช้ระบบสปริงเกอร์เป็นรูปแบบการจัดการน้าที่ประหยัดและช่วย
ลดการใช้น้าเกินความจาเป็น
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ด้านทรัพยากรน้้า

59

98.33

0.98

มาก

53
13

88.33
21.67

0.88
0.22

มาก
น้อย

32

53.33

0.53

ปานกลาง

60 100.00

1.00
0.79

มาก
มาก

นอกจากนี้ ในการจัดการการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกรตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรเตรียม
พื้นที่เพาะปลูกส้มโอโดยการขุดยกร่องสวน เนื่องจากพื้นที่อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
ติดชายชายฝั่งทะเล เว้นระยะปลูกระหว่างต้น 6×6 เมตร มีจานวนต้นส้มโอเฉลี่ยไร่ละ 30 ต้น ทั้งนี้ ขนาดความกว้าง
ของแปลงปลูกและความกว้างร่องน้าขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพพื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้กิ่งพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยามที่ผลิตด้วยด้วยตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และความเสี่ยงจากโรคที่จะติดมากับกิ่งพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ ให้น้า
ด้วยระบบสปริงเกอร์ ตัดแต่งกิ่งส้มโอเพื่อช่วยในการเข้าถึงของแสงลดการเกิดโรค รวมถึงเป็นการตัดแต่งกิ่งที่ไม่
สมบูรณ์ ใส่ปุ๋ยเคมีในการบารุงและเร่งการเจริญเติบ โตของต้นส้มโอ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ คือ ปุ๋ยสูตร
15-15-15 ก่อนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน จะใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต กาจัดวัชพืช
ด้วยวิธีกลในการกาจัดวัชพืช (ตัดหญ้า) 2 - 3 เดือนต่อครั้ง แทนการใช้ชีวะวิธี (สารเคมีกาจัดวัชพืช) ในส่วนของโรค
พืช ซึ่งพบการระบาดของโรคแคงเกอร์เป็นปัญหาสาคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต การจาหน่ายผลผลิต
รวมถึงราคาจาหน่ายผลผลิต รวมถึงปัญหาของแมลงศัตรูพืช ได้แก่ หนอน หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ไรแดง
และไรขาว เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้วิธีการสังเกตต่อมน้ามันบริเวณผิวของผลส้มโอและ
นับวันเก็บเกี่ยวผลผลิต และปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม คือ ปัญหาการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช เช่น โรคแคงเกอร์ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ และไรแดง เป็นต้น รองลงมาคือ ภัยธรรมชาติ (น้าท่วม
และภัยแล้ง)

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามตัวอย่าง ทั้งหมด
60 ตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 58.13 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา มี
อาชีพเกษตรกรทาสวนส้มโอเป็นพืชหลัก เกษตรกรส่วนใหญ่มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในช่วง 3 - 4 คน มี
รายได้ครัวเรือน อยู่ในช่วง 100,001 - 300,000 บาทต่อปี รายได้ส่วนใหญ่ได้จากการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ไม่
เกิน 100,000 บาทต่อปี และเกษตรกรมีภาระหนี้สิน อยู่ในช่วง 100,001 - 500,000 บาท มีแหล่งเงินทุนสาคัญ คือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และส่วนใหญ่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
ผลการศึกษาด้านการรับรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้าในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พบว่า
เกษตรกรมีการรับรู้ด้านทรัพยากรดินและน้าอยู่ในระดับมาก เกษตรกรมีการรับรู้มากที่สุดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของ
ดินเหนียวในการกักเก็บปุ๋ย ธาตุอาหาร และน้าได้ดี ไว้ในดิน รองลงมาคือ การใช้ปูนขาวปรับสภาพดินเหนียวที่มี
สภาพเป็นกรดมากเกินไปให้ดินมีความเหมาะสม และเมื่อดินขาดธาตุอาหาร เช่น ธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี
แมงกานีส เป็นต้น ควรใช้สารละลายของเกลือที่มีธาตุอาหารเหล่านี้แล้วฉีดพ่นทางใบ และมีการรับรู้น้อยที่สุด
เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดิน ซึ่งจะต้องเก็บตัวอย่างดินหลังใส่ปุ๋ย 1 เดือน และการรับรู้ด้านทรัพยากรน้า เกษตรกรมี
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การรับรู้มากที่สุดเกี่ยวกับการให้น้าด้วยระบบสปริงเกอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการน้าที่ประหยัดน้าและลดการใช้น้า
เกิ น ความจ าเป็ น รองลงมาคื อ พื้ น ที่ ที่ มี ฝ นตกชุ ก มี น้ าท่ ว มขั ง จะต้ อ งปลู ก แบบยกร่ อ งสวน การท าสวนส้ ม โอ
จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้าภายในแปลงปลูกโดยการขุดร่องน้า และการบริหารจัดการน้าเป็นการช่วยบรรเทา
ความรุนแรงจากปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง และมีการรับรู้ที่น้อยที่สุดเกี่ยวกับการปรับสภาพน้าที่มีค่าเป็นด่าง โดย
การเติมกรดกรดไนตริก (HNO3)
นอกจากนี้ จากการสารวจลักษณะการจัดการการผลิต พบว่า เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยการ
ขุดยกร่องสวน ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 6×6 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับวิเศษ อัครวิทยากุล (2544) การปลูกส้มโอควร
ระยะปลูกระหว่างต้น 6×6 เมตร เมื่อพื้นที่เพาะปลูกเป็นดินที่มีสภาพไม่ดีหรือมีระดับน้าใต้ดินสูงเกษตรกรส่วนใหญ่
ผลิตกิ่งพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามด้วยตนเอง ให้น้าด้วยระบบสปริงเกอร์ มีการตัดแต่งกิ่งส้มโอ ใส่ปุ๋ยเคมีในการ
บารุงและเร่งการเจริญเติบโตของต้นส้มโอ ใช้วิธีกลในการกาจัดวัชพืช (ตัดหญ้า) เกษตรกรพบการระบาดของโรค
แคงเกอร์ ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต การจาหน่ายผลผลิต รวมถึงราคาผลผลิต และ
ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนชอนใบ และ เพลี้ยไฟ เป็นต้น การเก็บเกี่ยวผลผลิตสังเกตจากต่อมน้ามันบริเวณ
ผิวของผลส้มโอและนับวันเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจากการศึกษาวัลดา นวลศรี นพรัตน์ ทัดมาลา และสมัคร แก้วสุกแสง
(2558) ดัชนีการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พบว่า การเก็บเกี่ย วผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามด้วยการ
นับวันเก็บเกี่ยวโดยเริ่มนับหลังจากติดผล ซึ่งจะแตกต่างกันตามอายุต้นส้มโอ ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามอายุ 4 ปี และ 7
ปี มีช่วงอายุที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คือ 160 วัน และ 220 วัน ตามลาดับ และปัญหาการจัดการการผลิต
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม คือ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ (น้าท่วม และภัยแล้ง)

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรยังมีการรับรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้าในเรื่องของการ
ปรับปรุงสภาพดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้าอยู่ในระดับปานกลางและต่า ดังนั้น
หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของการตรวจ
วิเคราะห์ดินและการปรับปรุงสภาพน้า พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินเป็นประจาทุกปี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด
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ความต้องการรูปแบบการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชนของแกนนาชุมชน
ในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
The Need of Community Television Development Pattern of
Community Leaders in Songkhla Lake Basin Area
กรกฎ จาเนียร1และกมลรัฐ อินทรทัศน์2
Korrakot Chamnian1 and Kamolrat Intaratat2
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1
และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชนของแกนนา
ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
สอบถามกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งเป็นแกนนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาที่มีความพร้อมและความ
ต้องการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน จานวน 140 คน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อโทรทัศน์ สื่อบุคคล และสื่อออนไลน์ ตามลาดับ ในขณะที่
ความต้องการในการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ
สื่อออนไลน์ และวิทยุกระจายเสียง กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ในช่องโทรทัศน์ต่าง ๆ ใน 3 ลาดับแรก
ได้แ ก่ ช่อ ง 7 HD ช่ อง เวิร์ค พอยท์ ที วี และช่ อ ง 3 HD รายการที่ ก ลุ่ม ตั วอย่ างต้อ งการติ ดตามรับ ชมได้ แก่ ข่ าว
รองลงมาได้แก่ สารคดี ละครตลก รายการสนทนา และรายการกีฬา ตามลาดั บ รูปแบบรายการโทรทัศน์ชุมชนที่
กลุ่มตัวอย่างต้องการ ได้แก่ รายการข่าว สารคดี และรายการนั่งพูดคุย และเนื้อหารายการโทรทัศน์ชุมชนที่กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อันดับแรก คือ เนื้อหาสร้างรายได้เพิ่มให้กับ ชุมชน รองลงมาคือ เนื้อหา
ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในชุมชน สาหรับเนื้อหากระทบต่อสภาพชีวิต ความมั่นคงของชีวิต หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชน
และเนื้อหาส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ในประเด็นลักษณะการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตรายการและบริหารสถานีโทรทัศน์ชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้มี
ประสบการณ์ในการผลิตสื่อเป็นผู้ผลิตรายการ แต่ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดเรื่องที่จะผลิตและร่วมบริหารจัดการ
ต่าง ๆ
สาหรับขั้นตอนการดาเนินการการก่อตั้งโทรทัศน์ชุมชน รวมถึงการบริหารโทรทัศน์ชุมชนสู่ความสาเร็จ
นั้ น ชุ ม ชนควรมี ส่ ว นร่ วมทุ ก ขั้ น ตอน โดยการน าของผู้ น าที่ มี ค วามเหมาะสม ทั้ งนี้ ควรด าเนิ น การในรู ป แบบ
คณะกรรมการที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ลักษณะการบริหารจัดการ ควรมีการวางแผนในระยะยาว ควรมีการ
ระดมทุนจากชุมชนเป็นลักษณะการบริจาค มีการจัดหาสมาชิกเข้ามาทางาน การจัดตั้งสภาผู้ชมหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบการดาเนินงานเพื่อประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: โทรทัศน์ชุมชน, รูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ชุมชน, รูปแบบพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน
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ABSTRACT
This research aimed to study the need of community television development pattern
of community leaders in Songkhla Lake Basin Area by using the quantitative methodology.
Questionnaires were used for collecting data. The samples were 140 community leaders in
Songkhla Lake Basin area in total.
The samples perceived television, personal media and online media respectively.
Their media exposures were ranked as television, online media, and radio respectively. The
samples perceive television program from television station in three channels; channel 7 HD,
Work Point TV and Channel 3 HD respectively. The program that they perceive are news,
documentary, comedy, conversation, sports respectively. Community television programs which
the samples need are news, documentary, siting and talking and the content of community
television programs that the samples need has similar proportion which are content about
increasing income for community, new things creation for community. The content impacting life
condition, life stability or disaster happening in community and content about supporting and
conserving art, culture and tradition have the same mean. In the issue of community participation
relating to program production and community television station administration, most samples
need media expert producing programs whereas participation community take part in creating
issue for production and administrating community television station.
In case of establishment of community television including community television
administration for succeeding, community should take part in every stage under leading of
appropriate leader. There should be changeable committee according to circumstances. They
should have long term planning, fund raising from community in donation pattern, members
supplying for working and establishing audience council or committee for evaluating
continuously.
Keywords: Community Television, Pattern and Content of Community Television Program,
Community Television Development Pattern

บทนา
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ พุ ท ธศั ก ราช 2553 มาตราที่ 49 ได้ ก ล่ า วถึ ง กิ จ การ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ภาคประชาชนสามารถใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของคลื่นความถี่ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบแพร่ภาพและกระจายเสียง ส่งผลให้ประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคม
ดิจิทัล มีระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงในวงการโทรทัศน์ที่มีจานวนช่องในระบบดิจิทัลแพร่ภาพบนพื้นดินถึง
48 ช่ อ ง แบ่ งเป็ น ประเภทบริการธุรกิ จ 24 ช่ อง บริก ารสาธารณะ 12 ช่อ ง และบริก ารชุม ชน 12 ช่ อง ส าหรั บ
ประเภทบริ ก ารชุ ม ชนได้ ถู ก แบ่ ง เป็ น 12 ช่ อ งตามพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของเสารั บ สั ญ ญาณภาคพื้ น (ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , 2555) โดยโทรทัศน์บริการ
ชุมชนถูกวางบทบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการชุมชน
“โทรทัศน์บริการชุมชน” หรือโทรทัศน์ชุมชน เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ดาเนินการโดยคนในชุมชน คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานีฯ และร่วมเป็นผู้ผลิตรายการภายในสถานี การผลิตผลิตด้วยอุปกรณ์ที่มีราคาไม่
สูงมาก ช่องทางที่ใช้การลงทุนด้วยจานวนเงินที่ไม่มากจนเกิดไป การนาเสนอเนื้อหา รูปแบบรายการที่เกี่ยวข้องกับ
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ชุมชน ทั้งนี้เป็นเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสารที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น และให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมรับชม
พื้นที่ภาคใต้ การก่อตั้งและดาเนินงานสถานีโทรทัศน์ชุมชนในพื้นที่ มีเพียงสถานีโทรทัศน์ชุมชนทีวี
อันดามันมั่นคงที่ได้รับทุนสนับสนุนการทดลองออกอากาศผ่านทางออนไลน์จาก กสทช. และกาลังสร้างความร่วมมือ
ในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันผ่านการนาเสนอข่าวสาร กิจกรรม และการพัฒนาทักษะการผลิตของคนในพื้นที่ชายฝั่งอัน
ดามันแต่ยังไม่ขยายพื้นที่มาถึงพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย และพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และจากการสืบค้นข้อมูลใน
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันในลักษณะลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา พบว่ายังไม่มีสถานีโทรทัศน์ชุมชน ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวมี
ความหลากหลาย อุดมไปด้วยมิติด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม เป็นลุ่มน้าแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีระบบ
ทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 8,484.35 ตารางกิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ยาวประมาณ
150 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด และจังหวัดสงขลา
รวม 147 ตาบล 26 อาเภอ ประชากรในพื้ น ที่ ทั้งลุ่ม น้าทะเลสาบสงขลาจานวน 1,675,847 คน คาดว่าจานวน
ประชากรในลุ่มน้าฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2 ล้านคน ในอีก 25 ปีข้างหน้า คือ ในปี 2573 (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร, 2556)
ขณะนี้พื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลากาลังประสบปัญหาในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้าฯ แม้ชุมชนจะลุกขึ้นมาให้ความสาคัญต่อปัญหาในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพในพื้นที่ และการละเลยรวมถึงการจัดทาการสื่อสารในรูปแบบสื่อต่าง ๆ แล้ว แต่การสื่อสาร
ดังกล่าวยังเป็นเชิงตั้งรับ ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมในชุมชนพื้นที่รอบลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อเว็บไซต์ ฯลฯ ผู้วิจัยจึงมองเห็นโอกาสในการนาโทรทัศน์ชุมชนให้คนในพื้นที่ได้รู้จกั สร้างโอกาส
ในการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นแม่แบบการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชน
เพราะการพั ฒ นารูป แบบสถานีโทรทัศ น์ ชุม ชนที่ มี ทั้ งการน าเสนอเชิ ง รุก ที่ มีทั้ งภาพเสีย ง และสามารถน ามาใช้
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่คนในชุมชนได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้น
การศึกษาความต้องการรูปแบบการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชนของแกนนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
ทัง้ นี้เพื่อนาไปสู่รูปแบบการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชนในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อศึ ก ษาความต้ อ งการรูป แบบการพั ฒ นาสถานี โทรทั ศ น์ ชุมชนของแกนน าชุม ชนในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า
ทะเลสาบสงขลา

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างและด้านพื้นที่ ประชากรได้แก่ แกนนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลาที่มีความพร้อมและความต้องการสื่อสารเรื่องราวผ่านทางช่องทางโทรทัศน์ชุมชน ซึ่งได้แก่ พื้นที่โซน
ทะเลน้อยและพื้นที่โซนคาบสมุทรสทิงพระ โดยกลุ่มตัวอย่าง มีจานวน 140 คน แบ่งเป็นโซนละ 70 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาข้อมูลการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง และมุ่งเน้นศึกษา
ความต้องการรูปแบบ เนื้อหารายการ และลักษณะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ ลักษณะ
ประชากร พฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการสื่อของประชาชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา โดยจะเป็น
การศึกษาจากพื้นที่ที่มีความพร้อมคือ พื้นที่โซนทะเลน้อยและพื้นที่โซนคาบสมุทรสทิงพระ
ประชากร คื อ แกนน าในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าทะเลสาบสงขลาที่ คั ด เลื อ กจาก 6 โซน ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ท ะเลน้ อ ยและพื้ น ที่
คาบสมุทรสทิงพระ อันประกอบด้วย 2 หมู่บ้านหลักที่ประชาชนสามารถเข้าถึง มีการเปิดรับสื่อและมี การร่วมทา
กิจกรรมในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ คือประชาชนจาก ตาบลพนางตุง และตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง และหมู่ที่ 7 ตาบลท่าหิน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของประชากรที่เป็นแกนนาจากพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาที่ได้คัดเลือกจาก 6 โซน คือ
ในพื้ น ที่ ท ะเลน้ อ ยและพื้ น ที่ ค าบสมุ ท รสทิ งพระ โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage
Sampling) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชาชนที่สามารถเข้าถึง
และมีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ชุมชนอย่างสม่าเสมอ โดยขั้นที่ 1 คือทาการคัดเลือกในระดับโซน ขั้นที่ 2 คือ ทาการ
คัดเลือกในระดับอาเภอ ขั้นที่ 3 คือทาการคัดเลือกในระดับตาบล และขั้นที่ 4 คือทาการคัดเลือกในระดับหมู่บ้าน
รวมเป็นจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 140 คน มาจาก 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 70 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัญหาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ส่วนที่ 3 การเปิดรับสื่อ
และความต้องการสื่อของประชากร ส่วนที่ 4 ความต้องการรูปแบบ เนื้อหารายการและการมีส่วนร่วมในโทรทัศน์
ชุมชนของประชากร และส่วนที่ 5 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ แกนนาในพื้นที่ หมู่บ้านละ 70 คน รวม 140 หมู่บ้าน จึงมี
การประสานผู้ นาชุมชนในพื้ นที่ เพื่อ ระบุก ลุ่มตั วอย่างที่ มีลัก ษณะตามความต้อ งการ และเก็บ รวบรวมข้อ มูลใน
ลักษณะการใช้แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ โดยมีผู้ช่วยวิจัยใช้การสัมภาษณ์ประกอบ พร้อมทั้งอธิบายความหมายของ
โทรทัศน์ชุมชนให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจได้ง่ายขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)

ผลการวิจัย
จากแบบสอบถาม 5 ส่วนที่ได้ออกแบบเพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของแกนนาชุมชน การเปิดรับสื่อ
ความต้องการสื่อ ความต้องการรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ชุมชน ตลอดจนลักษณะการมีส่วนร่วมในการ
ก่อตั้งโทรทัศน์ชุมชนของแกนนาในพื้นที่ ผู้วิจัยขอนาเสนอในรูปแบบตารางพร้อมคาอธิบายดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1: ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
65
75
140

ร้อยละ
46.40
53.60
100

หน้า 75
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยเป็นเพศหญิง 75 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 และเพศ
ชาย 65 คน หรือร้อยละ 46.40
ตารางที่ 2: ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จานวน (คน)
2
20
33
34
28
23
140

ร้อยละ
1.40
14.30
23.60
24.30
20.00
16.40
100

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี และ 31-40 ปีในจานวนที่ใกล้เคียงกัน คือ 34
คน (ร้อยละ 24.30) และ 33 คน (ร้อยละ 23.60) ตามลาดับ
ตารางที่ 3: ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
56
10
32
20
20
2
0
140

ร้อยละ
40.00
7.10
22.90
14.30
14.30
1.40
0
100

การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คือ 56 คน หรือร้อยละ
40 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 32 คน หรือร้อยละ 22.90
ตารางที่ 4: ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
ค้าขาย
รับจ้าง/ลูกจ้าง
นิสิต/นักศึกษา
เกษตรกร
สื่อมวลชนท้องถิ่น
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
13
4
30
10
25
4
24
0
30
140

ร้อยละ
9.30
2.90
21.40
7.10
17.90
2.90
17.10
21.40
0
100
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อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ จานวน 30 คนเท่ากัน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 21.40 รองลงมาคื อ รั บ จ้ า ง/ลู ก จ้ า ง 25 คน (ร้ อ ยละ 17.90) และเกษตรกร 24 คน (ร้ อ ยละ 17.10)
ตามลาดับ
ตารางที่ 5: ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้
รายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

จานวน (คน)
84
33
22
1
0
0
140

ร้อยละ
60.00
23.60
15.70
0.70
0
0
100

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน จานวน 84 คน หรือร้อยละ 60
รองลงมาคือ 10,001-20,000 คน จานวน 33 คน ร้อยละ 23.60
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัญหาลุม่ น้าทะเลสาบสงขลา
ตารางที่ 6: ระดับปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
สภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสงขลา
ภัยธรรมชาติ/พิบัติภยั เกี่ยวข้องธรรมชาติ
น้าท่วมซ้าซาก
ภัยแล้ง
การรุกล้า/การปนเปื้อนของน้าเค็ม
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตร
ดินถล่ม
การบุกรุก/เสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้/ป่าต้นน้า/ป่าพรุ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง/สัตว์น้า
การใช้ที่ดิน/การเกษตรไม่เหมาะสม
ระบบนิเวศ/คุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง/ชุมชนเสื่อมโทรม
ขาดการอนุรกั ษ์ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง/ขาดโอกาสการศึกษา/การพัฒนาตนเอง
ขาดการมีส่วนร่วม/ขาดช่องทาง/พื้นที่แสดงสิทธิชุมชน

ค่าเฉลี่ย
4.56
2.24
2.90
3.40
1.34
2.91
3.51
2.66
3.01
2.58
2.64
2.61
0.01

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.65
1.10
1.25
0.92
0.78
1.20
0.89
0.97
1.02
0.95
0.97
1.02
0.17

สภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัญหามากที่สุด คือ เรื่องน้าท่วม
ซ้าซาก ค่าเฉลี่ย 4.56 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง/สัตว์น้า ค่าเฉลี่ย 3.51 และ
ความแปรปรวนอากาศ ค่าเฉลี่ย 3.40 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 3 การเปิดรับสื่อและความต้องการสื่อของประชากร
ตารางที่ 7: ความถี่ในการเปิดรับสื่อต่อสัปดาห์
ประเภทสื่อ
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์
สื่อออนไลน์
สื่อป้ายประกาศ
สื่อบุคคล การพูดปากต่อปาก
สื่อพื้นบ้าน มโนราห์ หนังตะลุง เป็นต้น

ค่าเฉลี่ย
.56
.49
1.23
4.49
6.32
4.86
4.54
6.05
3.69

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.17
0.97
1.57
2.68
1.54
2.70
1.87
1.61
2.04

กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 6.32 รองลงมาคือสื่อบุคคล ค่าเฉลี่ย 6.05 และสื่อ
ออนไลน์ ค่าเฉลี่ย 4.86 ตามลาดับ
ตารางที่ 8: ความต้องการในการเปิดรับสื่อ
ประเภทสื่อ
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์
สื่อออนไลน์
สื่อป้ายประกาศ
สื่อบุคคล การพูดปากต่อปาก
สื่อพื้นบ้าน มโนราห์ หนังตะลุง เป็นต้น
สื่ออื่น ๆ

ค่าเฉลี่ย
2.18
2.05
2.33
3.89
4.56
3.95
3.61
4.39
3.54
0.06

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.02
0.95
1.10
1.14
0.90
1.27
0.94
0.92
1.02
0.54

สาหรับความต้องการในการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการรับสื่อโทรทัศน์
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือ สื่อบุคคล การพูดปากต่อปาก ค่าเฉลี่ย 4.39 และสื่อออนไลน์ ค่าเฉลี่ย 3.95
ตามลาดับ
ตารางที่ 9: ความถี่ในการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ในหนึ่งสัปดาห์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 5
เอ็นบีที (NBT)
ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
ทีวีรัฐสภา
ช่อง 3 แฟมิลี่
อสมท. (เด็ก)
ทีเอ็นเอ็น (TNN)
นิวทีวี (NewTV)
สปริงส์นิวส์ (Spring News TV)

ค่าเฉลี่ย
1.59
2.01
2.97
.68
1.59
1.29
1.54
2.34
1.80

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.18
2.35
2.60
1.46
2.41
2.12
2.19
2.64
2.38
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 9: (ต่อ)
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 5
เอ็นบีที (NBT)
ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
ทีวีรัฐสภา
ช่อง 3 แฟมิลี่
อสมท. (เด็ก)
ทีเอ็นเอ็น (TNN)
นิวทีวี (NewTV)
สปริงส์นิวส์ (Spring News TV)
ไบรท์ทีวี (Bright TV)
วอยซ์ทีวี (Voice TV)
เนชั่นทีวี (Nation TV)
เวิร์คพอยท์ทีวี (Workpoint TV)
ทรู4ยู (True4U)
จีเอ็มเอ็ม 25 (GMM 25)
นาวทีวี (Now TV)
ช่อง 8
ช่อง 3 SD
โมโนทีวี (Mono TV)
อสมท HD
จีเอ็มเอ็มวัน (One)
ไทยรัฐทีวี
ช่อง 3 HD
อมรินทร์ทีวี
ช่อง 7 HD
พีพีทีวี (PPTV)
สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ แพร่ภาพทาง
อินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (Facebook)
และยูทูบ (YouTube)
ช่องอื่น ๆ

ค่าเฉลี่ย
1.59
2.01
2.97
.68
1.59
1.29
1.54
2.34
1.80
1.86
2.98
3.33
4.78
2.14
1.68
3.54
2.66
3.26
3.48
2.18
2.31
3.91
4.16
2.24
5.26
2.96
3.54

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.18
2.35
2.60
1.46
2.41
2.12
2.19
2.64
2.38
2.56
2.92
2.92
2.46
2.49
2.23
2.96
2.56
2.80
2.84
2.34
2.48
2.71
2.90
2.43
2.41
2.73
2.96

.11

0.69

กลุ่มตัวอย่างเปิด รับ ชมรายการโทรทัศ น์ในช่ องโทรทั ศน์ต่ าง ๆ ใน 3 ลาดับ แรก ได้แ ก่ ช่อ ง 7 HD
ค่าเฉลี่ย 5.26 ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ค่าเฉลี่ย 4.78 และช่อง 3 HD ค่าเฉลี่ย 4.16
ตารางที่ 10: รูปแบบรายการทางสื่อโทรทัศน์ที่ต้องการรับชม
รูปแบบรายการ
รายการข่าว
รายการสารคดี
รายการละครตลก
รายการละครที่นาเสนอเป็นตอน ๆ
รายการที่เกีย่ วกับเด็ก เช่น การ์ตูน
รายการสนทนาที่มีประเด็นเกี่ยวกับวิถีชวี ิต
รายการละครน้าเน่า
รายการกีฬา

ค่าเฉลี่ย
4.27
3.89
3.71
2.02
1.91
3.29
2.36
3.19

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.89
1.17
1.20
1.23
1.19
1.25
1.28
1.29
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 10: (ต่อ)
รูปแบบรายการ
รายการเกมโชว์
รายการภาพยนตร์สุดสัปดาห์
รายการให้ข้อมูลสินค้า โฆษณา
รายการที่นาเสนอกิจกรรมภายในองค์กรต่าง ๆ
รายการเพลง รายการที่นาเสนอมิวสิควีดิโอ
(Music Video) เพลงต่าง ๆ
รายการนาเทปบันทึกภาพทีอ่ ยู่ในรูปดีวดี ี (DVD)
รายการแนะนาละครหรือรายการทีวีที่นาเสนอ
ย้อนหลัง
รายการเว็บบิโสด (Webisode) เป็นรายการที่
นาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ เป็นรายการทีวีสั้นที่
นาเสนอสดหรือปล่อยให้ดาวน์โหลดรายการเพื่อ
การรับชม
รายการวอดเคสหรือโพสเคส
(Vodcast/Podcast) พบมากในยูทบู
(YouTube)
รายการเกีย่ วกับเกม เป็นรายการที่นาเสนอภาพ
การเล่มเกม แนะนาหรือให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเกม
รายการทีอ่ อกอากาศหลายช่องทาง รายการที่มี
รูปแบบออกอากาศที่หลากหลาย โดยใช้ช่องทาง
ใหม่ ๆ หรือช่องทางที่มีในการออกอากาศ

ค่าเฉลี่ย
2.99
2.22
1.56
2.74
2.69
1.71
2.09

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.29
1.28
1.02
1.22
1.21
1.04
1.32

1.74

1.16

1.81

0.96

2.30

1.17

0

0

รายการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการติดตามรับชมได้แก่ รายการข่าว ค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมา ได้แก่ รายการ
สารคดี รายการละครตลก รายการสนทนา และรายการกีฬา ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ความต้องการรูปแบบเนือ้ หารายการ และการมีส่วนร่วมในโทรทัศน์ชุมชนของประชากร
ตารางที่ 11: รูปแบบรายการโทรทัศน์ชุมชนที่ต้องการ
รูปแบบรายการ
รายการข่าว
รายการสารคดี
รายการละคร
รายการเพลง
รายการนั่งพูดคุย
รายการเกมโชว์
อื่น ๆ

ค่าเฉลี่ย
4.49
4.30
3.63
3.88
3.95
3.48
0.31

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.65
0.80
1.06
1.08
0.99
1.39
1.13

รูปแบบรายการโทรทัศน์ชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ ได้แก่ อันดับ 1 คือ รายการข่าว ค่าเฉลี่ย 4.49
รายการสารคดี ค่าเฉลี่ย 4.30 และรายการนั่งพูดคุย ค่าเฉลี่ย 3.95
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 12: เนื้อหารายการโทรทัศน์ชุมชนที่ต้องการ
เนื้อหารายการ
รายการที่มีเนื้อหากระทบสภาพชีวิต ความมั่นคงของชีวิต หรือ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชน
รายการที่เนื้อหาสร้างรายได้เพิ่มให้กบั ชุมชน
รายการที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในชุมชน
รายการที่มีเนื้อหาส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภายในชุมชน
รายการที่มีเนื้อหานาเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน
อื่น ๆ

ค่าเฉลี่ย
4.39

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.65

4.45
4.44
4.39

0.80
1.06
1.08

4.26
0.04

0.99
1.39

เนื้อหารายการโทรทัศน์ชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อันดับแรก คือ รายการที่
เนื้อหาสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.45 รายการที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.44 และ
เนื้อหารายการที่มีเนื้อหากระทบต่อสภาพชีวิต ความมั่นคงของชีวิต หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นชุมชน และรายการที่มี
เนื้อหาส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.39 สาหรับ รายการที่มี
เนื้อหานาเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชนและเนื้อหาอื่น ๆ มีความต้องการน้อยที่สุด
ตารางที่ 13: ความต้องการการมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาและบริหารจัดการ
ระดับความต้องการ
ความถี่
ความต้องการมากที่สุด
16
ความต้องการมาก
38
ความต้องการปานกลาง
25
ความต้องการน้อยที่สุด
59
ไม่แสดงความคิดเห็น
2

ร้อยละ
11.40
27.10
17.90
42.10
1.401

ลักษณะการมีส่วนร่วมชุมชนที่ชุมชนควรเป็นผู้ผลิตและคิดเรื่องที่จะผลิตเอง และร่วมบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ทั้งระบบ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการน้อยที่สุด คือ 59 คน (ร้อยละ 42.10) รองลงมาคือ ต้องการมาก 38
คน (ร้อยละ 27.10)
ตารางที่ 14: ความต้องการการมีส่วนร่วมในลักษณะร่วมคิดประเด็นเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตสื่อนาเสนอ
ระดับความต้องการ
ความถี่
ความต้องการมากที่สุด
46
ความต้องการมาก
53
ความต้องการปานกลาง
32
ความต้องการน้อยที่สุด
9

ร้อยละ
32.90
37.90
22.90
6.40

ตารางที่ 13: ความต้องการการมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาและบริหารจัดการ
ระดับความต้องการ
ความถี่
ความต้องการมากที่สุด
16
ความต้องการมาก
38
ความต้องการปานกลาง
25
ความต้องการน้อยที่สุด
59
ไม่แสดงความคิดเห็น
2

ร้อยละ
11.40
27.10
17.90
42.10
1.401
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ลักษณะการมีส่วนร่วมชุมชนที่ชุมชนควรเป็นผู้ผลิตและคิดเรื่องที่จะผลิตเอง และร่วมบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ทั้งระบบ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการน้อยที่สุด คือ 59 คน (ร้อยละ 42.10) รองลงมาคือ ต้องการมาก 38 คน
(ร้อยละ 27.10)
ตารางที่ 14: ความต้องการการมีส่วนร่วมในลักษณะร่วมคิดประเด็นเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตสื่อนาเสนอ
ระดับความต้องการ
ความถี่
ความต้องการมากที่สุด
46
ความต้องการมาก
53
ความต้องการปานกลาง
32
ความต้องการน้อยที่สุด
9

ร้อยละ
32.90
37.90
22.90
6.40

ลักษณะการมีส่วนร่วมที่ ให้ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อเป็นผู้ผลิตรายการ แต่ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การคิดเรื่องที่จะผลิต และร่วมบริหารจัดการต่าง ๆ ชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมาก 53 คน (ร้อยละ 37.90)
รองลงมา มีความต้องการมากที่สุด 46 คน (ร้อยละ 32.90)
ตารางที่ 15: ความต้องการการมีส่วนร่วมในลักษณะร่วมคิด ร่วมผลิต และร่วมบริหารจัดการ
ระดับความต้องการ
ความถี่
ความต้องการมากที่สุด
36
ความต้องการมาก
29
ความต้องการปานกลาง
62
ความต้องการน้อยที่สุด
13

ร้อยละ
25.70
20.70
44.30
9.30

ลักษณะการมีส่วนร่วมที่ ให้ผู้มีประสบการณ์ ในการผลิตสื่อและชุมชนผลิตร่วมกัน และร่วมบริหาร
จัดการต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการปานกลาง 62 คน (ร้อยละ 44.30) รองลงมา คือ มีความต้องการมากที่สุด
36 คน (ร้อยละ 25.70)
ตารางที่ 16: ลักษณะการมีส่วนร่วมที่ให้ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อผลิตรายการเองและคิดเรื่องที่จะผลิตเอง และร่วมบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ทั้งหมด ชุมชนเพียงติชมรายการ ให้ข้อเสนอแนะในฐานะผู้ชม
ระดับความต้องการ
ความถี่
ร้อยละ
ความต้องการมากที่สุด
42
30.00
ความต้องการมาก
19
13.60
ความต้องการปานกลาง
18
12.90
ความต้องการน้อยที่สุด
57
40.70
ไม่แสดงความคิดเห็น
4
2.90

ลักษณะการมีส่วนร่วมที่ให้ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อผลิตรายการเองและคิดเรื่องที่จะผลิตเอง
และร่วมบริหารจัดการต่าง ๆ ทั้งหมด ชุมชนเพียงติชมรายการ ให้ข้อเสนอแนะในฐานะผู้ชม กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการน้อยที่สุด 57 คน (ร้อยละ 40.70) รองลงมา มีความต้องการมากที่สุด 42 คน (ร้อยละ 30)
สาหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิดในแบบสอบถาม ได้ผลจาแนกตามประเด็น
ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการการก่อตั้งโทรทัศน์ชุมชน ชุมชนมีควรส่วนร่วมทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การประชุม
วางแผน กาหนดเป้าหมาย แนวทางการบริหารจัดการ ภายใต้ผู้นาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจกระบวนการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ท างานของโทรทั ศ น์ ชุม ชน และสามารถบริ ห ารการจั ด การโทรทั ศ น์ ชุม ชนได้ ทั้ งนี้ ค วรด าเนิ น การในรูป แบบ
คณะกรรมการที่ไม่ตายตัว มีลักษณะยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารจัดการของโทรทัศน์ชุมชน ควรมีการระดมทุนจากชุมชนเป็นลักษณะการบริจาค
การจัดหาอาสาสมัครเข้ามาทางาน การจัดตั้งสภาผู้ชมเพื่อติดตามวิเคราะห์ประเมินการทางาน
รูปแบบรายการโทรทัศน์ชุมชนที่ต้องการ ควรมีความหลากหลายเนื่องจากคนในชุมชนมีความแตกต่าง
กัน เช่น สารคดี หนังสั้น ฯลฯ
เนื้อหารายการโทรทัศน์ชุมชนที่ต้องการ เรียงตามลาดับ คือ เนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เช่น นวัตกรรมในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและทาได้จริง รายการเกษตรซึ่งเกษตรกรต้องการองค์ความรู้
ใหม่ ๆ การใช้ภูมิปัญ ญาในชุมชนแก้ปัญหาต่าง ๆ การแสดงถึงวิถีชิวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม สถานีที่
สาคัญ ๆ ของแต่ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้รู้เท่าทันสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคมโลกฃ
สาหรับ วิธีการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ชุม ชนให้ประสบความสาเร็จ คือ การเริ่มต้นจากการที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการวางแผนระยะยาวและประเมินผล ประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และการมี
คณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินงานอย่างจริงจัง

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยโดยสรุป การอภิปรายผล ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ตามลาดับ ดังนี้
สรุปผล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี และ 31-40 ปีในจานวนที่ใกล้เคียงกัน คือ 34
คน และ 33 คน การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คือ 56 คน อาชีพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ จานวน 30 คนเท่ากัน และรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน จานวน 84 คน หรือร้อยละ 60
สภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัญหามากที่สุด คือ เรื่ องน้าท่วม
ซ้าซาก ค่าเฉลี่ย 4.56 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง/สัตว์น้า ค่าเฉลี่ย 3.51 และความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตร ค่าเฉลี่ย 3.40 ตามลาดับ
กลุ่ มตั วอย่ างเปิ ด รับสื่ อ โทรทัศ น์ ม ากที่ สุด รองลงมาคือ สื่อ บุ คคล และสื่ อออนไลน์ สาหรับ ความ
ต้องการในการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อ
ออนไลน์ และวิทยุกระจายเสียง
กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ในช่องโทรทัศน์ต่าง ๆ ใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ ช่อง 7 HD ช่อง
เวิร์คพอยท์ทีวี และช่อง 3 HD รายการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการติดตามรับชมได้แก่ ข่าว รองลงมาได้แก่ สารคดี ละคร
ตลก รายการสนทนา และรายการกีฬา ตามลาดับ
รูปแบบรายการโทรทัศน์ชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ ได้แก่ อันดับ 1 คือ รายการข่าว สารคดี และ
รายการนั่งพูดคุย และเนื้อหารายการโทรทัศน์ชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อันดับแรก คือ
เนื้อหาสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.45 เนื้อหาก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.44 และเนื้อหากระทบ
ต่อสภาพชีวิต ความมั่นคงของชีวิต หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชน และเนื้อหาส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภายในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.39
ในประเด็นลักษณะการมีส่วนของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตรายการและบริหารสถานีโทรทัศน์ชุมชน สรุป
ข้อมูลทั้งหมดได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการลักษณะการมีส่วนร่วมที่ชุมชนให้ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
เป็นผู้ผลิตรายการ แต่ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดเรื่องที่จะผลิตและร่วมบริหารจัดการต่าง ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการมาก 53 คน รองลงมา มีความต้องการมากที่สุด 46 คน
สาหรับขั้นตอนการดาเนินการการก่อตั้งโทรทัศน์ชุมชน รวมถึงการบริหารโทรทัศน์ชุมชนสู่ความสาเร็จ
นั้ น ชุ ม ชนควรมี ส่ ว นร่ วมทุ ก ขั้ น ตอน โดยการน าของผู้ น าที่ มี ค วามเหมาะสม ทั้ งนี้ ควรด าเนิ น การในรู ป แบบ
คณะกรรมการที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ลักษณะการบริหารจัดการ ควรมีการวางแผนในระยะยาว ควรมีการ
ระดมทุนจากชุมชนเป็นลักษณะการบริจาค มีการจัดหาสมาชิกเข้ามาทางาน การจัดตั้งสภาผู้ชมหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบการดาเนินงานเพื่อประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ถือว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (2556) ชี้ให้เห็นว่าลุ่ม
น้าทะเลสาบสงขลา เป็นลุ่มน้าแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ หล่อ
เลี้ยงชีวิตและสร้างอาชีพให้ ประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและจังหวัด
สงขลา รวม 147 ต าบล 26 อ าเภอ ประชากรในพื้ น ที่ ทั้ งลุ่ ม น้ าทะเลสาบสงขลาจ านวน 1,675,847 คนและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนในพื้ น ที่ลุ่ มน้ าทะเลสาบสงขลาได้ แลกเปลี่ยนข้อมู ล ประสบการณ์ ตลอดจนการหารือแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งบ่อยครั้งประสบภาวะปัญหาทางธรรมชาติ ดังที่ผลวิจัยได้สะท้อนว่า
กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ แกนนาชุมชนในพื้นทีเ่ ห็นว่า น้าท่วมซ้าซาก เป็นสภาพปัญหาที่พบมากในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลามากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง/สัตว์น้า และความแปรปรวนสภาพ
ภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฯลฯ ทั้งนี้จากการประชุมลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาครั้งที่ 3 ของคนในพื้นที่ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เสรี กลิ่นจันทร์, 2558) พบว่า ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะระเบียบและมาตรการในภาพรวมของ
การจัดการลุ่มทะเลสาบสงขลาในประเด็นการรณรงค์เพื่อดูแลรักษา และเผยแพร่ข้อมูล ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ซี่ง
ในที่ประชุมคนในชุมชนได้ให้ข้อเสนอให้มีการใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ (Website), สถานีวิทยุกระจายเสียง
ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา รวมทั้งการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาเพื่อตอบสนองต่อการรณรงค์ในการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่
ดังนั้น การก่อตั้งและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา จะต้องดาเนินภายใต้
กลยุทธ์การบริหารงานโทรทัศน์ชุมชน ซึ่ง เอือ้ จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2560) เสนอแนะให้ดาเนินการโทรทัศน์ชุมชนควร
ให้สื่อในมิติของความเป็นชุมชน อันประกอบด้วย 1) การทาความเข้าใจในสิทธิที่ชุมชนได้รับผ่านสื่อโทรทัศน์ชุมชน
ความเข้าใจในสื่อโทรทัศน์ชุมชน 2) การรับรู้ถึงสารของโทรทัศน์ชุมชน 3) สารที่สู่ออกจะผลิตเนื้อหาอะไร 4) การรู้
ว่าควรนาเสนออะไร รวมถึง 5) รู้จักสังคมและชุมชนเพียงพอที่จะดาเนินการชุมชนให้ก้าวเดินต่อไป ในประเด็น
เกี่ยวกับรูปแบบรายการโทรทัศน์ชุมชน เพเรบินอสซอฟ และคณะ (Perebinossoff et al, 2015) กล่าวว่า วิธีการ
ที่จะทาให้รายการสามารถดึงดูดความสนใจและติดตามจากผู้ชม ควรมีกลวิธีที่เป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จนั่นคือ การทา
รายการให้ตรงใจผู้ชม โดยมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพการผลิตรายการที่จะทาให้รายการประสบความสาเร็จคือ
รายการต้องเจาะกลุ่มผูช้ มที่มีความชื่นชอบที่หลากหลายให้ได้ การผลิตรายการต้องคานึงถึงผู้ชมเป็นสาคัญ และตอบ
โจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ได้ และสามารถดึงดูดให้เกิดความสนใจและติดตาม การสร้างสรรค์รายการให้
น่าสนใจ โดยในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา พบว่า รูปแบบรายการโทรทัศน์ชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ ได้แก่
อันดับ 1 คือ รายการข่าว รองลงมา คือ รายการสารคดี และรายการนั่งพูดคุย ตามลาดับ และเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อันดับแรก คือ รายการที่มีเนื้อหาสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับชุมชน รายการที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในชุมชน รายการที่มีเนื้อหากระทบต่อสภาพชีวิต ความมั่นคงของ
ชีวิต และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชน และรายการที่มีเนื้อหาส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายใน
ชุมชน สอดคล้องกับที่ ซารายัน (Salajan) (2559) อธิบายวิธีในการผลิตรายการให้มีเนื้อหาตรงตามความต้องการ
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ของชุมชน (Local Target Demand) มี 4 ประเด็นที่ชุมชนต้องการ เรียงลาดับตามความต้องการ คือ 1) รายการที่
ผลิ ตจะต้ องมี เนื้ อ หาส่งผลกระทบต่ อชี วิตของคนในชุม ชน 2) รายการที่ ผลิ ตจะต้ องมี เนื้ อหาส่ งผลต่ อ ปากท้ อ ง
สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้ 3) ทางเลือกที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในชุมชน 4) รายการที่ให้ความบันเทิง
ในประเด็นลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้าทะเล
สงขลานั้น จากการศึกษาของ ภัทรา บุรารักษ์ (2554) พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภายใน
ท้องถิ่นที่มีอยู่ 4 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในการชี้เป้าประเด็น การมี ส่วนร่วมเป็นคณะทางาน การมีส่วนร่วมในการ
กาหนดประเด็นและเนื้อหารายการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในระดับกาหนดนโยบาย ทิศทางการบริหาร สอดคล้องกับ
ชัยวัฒน์ จันทิมา (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 ตุลาคม) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการผลิตรายการที่ได้ให้ละเอียด
เพิ่มเติมว่า มีอยู่ 4 ระดับเช่นกัน คือ 1) การผลิตรายการโดยผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชนคิดประเด็น เนื้อหาและ
ผลิตรายการเอง 2) การผลิตรายการโดยผู้ผลิตรายการและคนในชุมชนร่วมคิดประเด็นรายการ แต่การผลิตรายการ
เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตรายการเช่นเดิม 3) การผลิตรายการโดยผู้ผลิตรายการและคนในชุมชนร่วมคิดประเด็นและผลิต
รายการร่วมกัน 4) คนในชุมชนพัฒนาตนเองจนสามารถผลิตรายการและคิดประเด็นได้ ซึ่งจากผลการวิจัยได้ผลว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตรายการและบริหารสถานีโทรทัศน์
ชุมชนในแบบที่ 2 คือ การให้ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อเป็นผู้ผลิตรายการ แต่ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดเรื่องที่
จะผลิต และร่วมบริหารจัดการต่าง ๆ
นอกจากนี้ จากผลการวิ จัย เกี่ ย วกั บ แนวทางการก่ อ ตั้ งและบริห ารจั ด การสถานี โทรทั ศ น์ ชุม ชนสู่
ความสาเร็จ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี และนิธิดา แสงสิงแก้ว (2558) ที่อธิบายหลักการของ
แนวคิดการจัดการคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management (TQM)) คือ 1) การให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่มีสภาผู้ชม เป็นสมาชิก ในการบริหารสถานี 2) ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดหา
สมาชิกมาดาเนินงานในสถานี และ 3) การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากชุมชนในลักษณะระดมทุน
ผลการวิจัยจากงานวิจัยชิ้นนี้ จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญที่มาจากความต้องการของแกนนาชุมชนต่อ
การพัฒนารูปแบบสถานีโทรทัศน์ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งแกนนาเหล่านี้จะเป็นผู้ขั บเคลื่อนหลัก
ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ชุมชนเผยแพร่รายการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ค วรมี ก ารต่ อ ยอดในการจั ด การสนทนากลุ่ ม แกนน าชุ ม ชนหรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย การ
ด าเนิ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะปฏิ บั ติ ก ารเชิ งทดลองด าเนิ น การจั ด ตั้ งสถานี โทรทั ศ น์ ชุ ม ชน และร่ ว มกั น พั ฒ นา
สถานีโทรทัศน์ชุมชนให้เกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่
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การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Competency Classroom Research Development on Religion Teacher in
Southern border Provinces.
บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
Bunsit Chaichana
หลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนสาหรับครูสอนศาสนา และพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสอนศาสนาโดยใช้โปรแกรมพัฒ นา
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งศึกษาระดับความพึงพอใจของครูสอนศาสนาต่อโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการ
วิจัยในชั้นเรียน สาหรับกลุ่มที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2560
จานวน 37 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง ส่ วนเครื่อ งมื อ ที่ ในการวิจั ย ในประกอบด้ ว ย โปรแกรมการพั ฒ นา
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน, แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แบบวัดทัศนคติต่อการวิจัยในชั้น
เรียน แบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียน ในส่วนของสถิติ บรรยายที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อ้างอิง คือ การทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่สัมพันธ์ของวิลคอกซัน
ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสอนศาสนามีประสิทธิภาพ
E1/E2 = 82.25/81.13 และภายหลังการใช้โปรแกรมฯ ครูสอนศาสนามีความรู้และทัศนคติต่อการวิจัยในชั้นเรียนสูง
กว่าก่อนการใช้โปรแกรมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และภายหลังการใช้โปรแกรมฯ ครูสอนศาสนามี
ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากขึ้นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.01 รวมทั้งครูสอนศาสนามีความพึงพอใจต่อโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน,ครูสอนศาสนา

Abstract
The objective of this research is to create and efficiency search for competency
classroom research program application and development of competency classroom research
and to study of satisfaction towards of classroom research program.
The sample consisted of 37 religion teacher in southern border province. The
instruments were as follows: a classroom research program; a knowledge of classroom research
test; attitude to classroom research test and evaluation of classroom research skill test. The
research was analyzed of descriptive statistical consist of percentage mean and standard
deviation and inferential statistical is Wilcoxon matched pairs test.
The results of this research were as follows; This program application is efficiently
E1 / E2 = 82.25/81.13 level and knowledge and attitude to classroom research more than before
program application, showed a statistically significant at .001 level. And before program
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application religion teacher have 80 percentage higher level standard research skill, showed a
statistically significant at .01 level. And before program application a religion teacher have most
level of satisfaction.
Keyword: Competency of Classroom Research Program, Religion teacher

บทนา
จากความสาคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนในหมวด 4
มาตรา 24 และมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
อีกทั้งมีการกาหนดไว้ในมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้เพื่อให้ครูได้ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง มีทักษะในการแสวงหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความสมดุลทั้ง
ด้ านความรู้ ความคิ ด ความสามารถ ความดี งาม ความรับผิ ดชอบ ตลอดจนสามารถน าความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ ให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545, 4 – 15) ซึ่งสอดคล้อง
กับบทบาทของครูที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในยุคของการปฏิรูปการศึกษา โดยครูต้องใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้ทั้งของผู้เรียนและของครูเอง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเองด้านความรู้
ความสามารถ ทั้ งทางวิ ชาการ ทางการเรียนการสอน และการท าวิจั ยที่ มี คุ ณภาพ ทั้ งประสิ ทธิ ผลและประสิ ท ธิภ าพ
(นงลักษณ์ วิรัชชัย 2550, 1)
แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายภาคใต้ พบว่ามีปัญหาต่างๆ ที่
ส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับต่า เช่น ปัจจัยเชิงนโยบาย ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัย
ด้านความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนกระบวนการพัฒนาครูทางด้านการวิจัย (บรรจง ฟ้ารุ่งสาง 2550,เสริม
ศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 2552 และบุญสิทธิ์ ไชยชนะและคณะ 2559) จากสภาพการดังกล่ าว กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยสานักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูสอน
อิสลามศึกษา พุทธศาสนา และครูสอนปริยัติธรรม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครู สอนศาสนา สามารถนานวัตกรรมไปใช้สาหรับการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (เทศบาลนครยะลา, 2559)
สาหรับการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนจาเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะการปฏิบัติ หรือเรียกว่าสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน อีกทั้งต้องเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครู ใช้ในการพัฒนา
งานของตนเองโดยใช้กระบวนการสืบเสาะค้นหานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครูและไม่แยกส่วนจากการจัดการเรียนการสอน (สุวิมล ว่องวานิช. 2555:3) ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้ใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ครูสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเกิดสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนที่
มีประสิทธิภาพสาหรับการพัฒนาผู้เรียนในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูสอนศาสนา
2. เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะการวิจั ยในชั้น เรีย นของครูส อนศาสนาโดยใช้ โปรแกรมพั ฒ นาสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูสอนศาสนาต่อโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
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สมมุติฐานการวิจัย
1. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูสอนศาสนามีประสิทธิภาพสูงกว่าระดับ
E1/E2 = 80/80
2. ภายหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนครูสอนศาสนามีสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนด้านความรู้และทัศนคติต่อการวิจัยในชั้นเรียนการสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียน
3. ภายหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนครูสอนศาสนามีสมรรถนะการวิจัยใน
ชั้นเรียนด้านทักษะการทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80
4. ภายหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้น เรียนครูสอนศาสนามีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอวิธีดาเนินการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
กลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือครูสอนอิสลามศึกษา พุทธศาสนา และครูสอนปริยัติธรรม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา ปัตตานี
นราธิวาส สงขลาและสตูล ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จานวน 37 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
2. เครื่องมือวัดสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2.2 แบบวัดทัศนคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน
2.3 แบบประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาปัญหา เป็นการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลนครยะลา เพื่อ
พิจารณาถึงความรุนแรง สาเหตุ และความจาเป็นในการพัฒ นาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนครูสอนศาสนาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยพัฒนาโปรแกรมสาหรับการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนของครูสอนศาสนาและเครื่องมือวัดสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน และทดลองใช้และหาประสิทธิภาพกับครู
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จานวน 11 คน ก่อนนามาใช้พัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน จานวน 6 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การสร้างข้อตกลงและความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ครั้งที่ 2 การค้นหาปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
ครั้งที่ 3 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและค้นหานวัตกรรม
ครั้งที่ 4 การเขียนเค้าโครงการวิจัย
ครั้งที่ 5 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งที่ 6 การใช้นวัตกรรมและรวบรวมข้อมูล
ขั้ น ตอนที่ 4 การประเมิ น และสะท้ อ นผลข้ อ มู ล การน าข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากการใช้ น วั ต กรรม เพื่ อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งเป็นการแสดงถึงกระบวนการใช้นวัตกรรมและ
ผลที่ได้รับจากการพัฒนา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ลประกอบด้วย สถิติบรรยายคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิงสาหรับทดสอบสมมุติฐาน คือ การทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่สัมพันธ์
ของวิลคอกซัน

ผลการวิจัย
จากผลการประเมิ นประสิท ธิภ าพของโปรแกรมส่ งเสริม สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสอน
ศาสนา พบว่า ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับร้อยละ 82.25 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) มี
ค่ า เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 81.13 ดั ง นั้ น โปรแกรมส่ ง เสริ ม สมรรถนะการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 =
82.25/81.13 ซึ่งสอดคล้องตามสมมุติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1.
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการวิจยั ในชั้นเรียนของครูสอนศาสนา
คะแนนระหว่างการใช้โปรแกรม
คะแนนหลังการใช้
ครู
โปรแกรม
ระดับประสิทธิภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม
(35)
(25) (15) (15) (20) (30) (15) (25) (20) (165)
1
22
11
12
17
24
13
23
18 140
32
E1 = 82.25
2
21
12
11
18
23
11
21
16 133
33
3
22
11
12
15
25
12
18
14 129
32
E2 = 81.13
4
21
12
13
17
27
13
19
18 140
31
5
20
13
13
16
25
11
22
15 135
34
6
22
13
14
16
25
12
22
14 138
32
7
21
13
13
17
24
12
20
16 136
33
8
20
11
12
15
24
13
22
15 132
32
9
22
12
13
16
22
11
23
17 136
32
10 19
13
13
17
23
13
22
18 138
34
11 22
12
11
17
26
12
21
15 136
32
E1 / E2 = 82.25/81.13

เมื่อได้นาโปรแกรมฯไปใช้สาหรับการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสอนศาสนาและมีการ
เปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและทัศนคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน
พบว่าภายหลังจากการใช้โปรแกรมฯ ครูสอนศาสนามีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและทัศนคติต่อการวิจัยใน
ชั้นเรียนสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 2 – 3
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อนและหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ระยะการ
พัฒนา
ก่อนใช้
โปรแกรม

จานวน
(คน)

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

37

19.62

4.77

Wilcoxon
Value

แผนภูมิเปรียบเทียบ

5.31***
หลังใช้
โปรแกรม

37

25.48

3.48

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการวิจัยในชั้นเรียนก่อนและหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียน
ระยะการใช้
โปรแกรม
ก่อนใช้
โปรแกรม

จานวน
(คน)

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

37

101.59

8.92

Wilcoxon
Value

แผนภูมิเปรียบเทียบ

5.30***
หลังใช้
โปรแกรม

37

119.56

7.60

นอกจากนั้นมีการเปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนด้านทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสอน
ศาสนาจากการประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ภายหลังจากการใช้โปรแกรมฯ ครูสอนศาสนามีทักษะ
การวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 7 คน (ร้อยละ 18.9), ระดับดี จานวน 24 คน (ร้อยละ 64.9) และ
ระดับ ดี มาก จ านวน 6 คน (ร้อยละ 16.2) ทั้ งนี้เมื่ อเที ยบกั บ เกณฑ์ ที่ มี ทัก ษะการวิจั ยในชั้น เรียนระดั บ ดีขึ้น ไป
ปรากฏว่า ครูสอนศาสนามีทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ดังแสดง
ในตารางที่ 4
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
จานวน
(คน)

ร้อยละ

พอใช้

7

18.9

ดี

24

64.9

ดีมาก

6

16.2

ระดับทักษะ

เกณฑ์
ทดสอบ

แผนภูมิเปรียบเทียบ

2.67**

และจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนภายหลังการ
ใช้โปรแกรมฯ พบว่าครูสอนศาสนามีความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ ปรากฏว่า ครูสอนศาสนามี
ความพึ งพอใจอยู่ในระดั บมากที่ สุด ทุก รายการ ยกเว้นความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ในระดับ มาก และการ
สนับสนุนให้กาลังใจของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1.เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรมฯมีความเหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะการวิจยั
ในชั้นเรียน
2. วิธีการถ่ายทอดของวิทยากร
3. การลาดับขั้นตอนเนื้อหาของโปรแกรมฯ
4. ใบงานที่ใช้ในโปรแกรมฯ มีความชัดเจน น่าสนใจ
5. ความเหมาะสมในการประเมินผลของโปรแกรมฯ
6. การให้คาแนะนาอย่างต่อเนื่องของวิทยากร
7. การสนับสนุนให้กาลังใจของผู้บริหาร
8. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการพัฒนา
9. ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการพัฒนา
10. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารที่ใช้ในโปรแกรมฯ
รวม

4.35

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.86

4.37
4.94
4.76
4.89
4.46
2.97
4.54
4.19
4.62
4.41

0.92
0.23
0.64
0.46
0.96
1.36
0.73
0.88
0.64
0.29

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ โปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.25/81.13 ซึ่งสอดคล้องตามสมมุติฐาน ทั้งนี้เพราะการ
สร้างโปรแกรมพั ฒ นาสมรรถนะการวิจั ยในชั้ นเรียนได้มี กระบวนการทบทวนและสั งเคราะห์ เอกสารเอกสารที่
เกี่ยวข้องรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการสร้างโปรแกรมฯ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) การค้นหาปัญหา เพื่อวิเคราะห์ปัญหา,ความรุนแรง สาเหตุ และความจาเป็นในการพัฒนา 2) การกาหนดวิธีการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
พัฒนา เพื่อจัดทาโปรแกรมสาหรับการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนและนาโปรแกรมฯไปทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพก่อนนามาใช้จริง 3) การใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน จานวน 6 ครั้ง คือ การ
สร้างข้อตกลงและความเข้าใจ, การค้นหาปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551, การทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้องและค้นหานวัตกรรม, การเขียนเค้าโครงการวิจัย, การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยและการใช้นวัตกรรมและรวบรวมข้อมูล , 4) การประเมินและสะท้อนผลข้อมูล เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และ 5) การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจั ย เพื่อ
แสดงถึงกระบวนการใช้นวัตกรรมและผลที่ได้รับจากการพัฒนา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นได้สอดคล้องกับ ผลการ
วิเคราะห์รูปแบบการวิจัยปฏิบั ติการของ ภั ทราพร เกษสังข์ (2559, 48) ที่ กล่าวว่า รูป แบบการวิจัยปฏิ บัติ การ
ทางการศึกษาได้ดาเนินการโดยครูนักวิจัยที่ประยุกต์การวิจัยปฏิบัติการมาใช้ในขณะดาเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อ
แก้ไขให้ผู้เรียนมีผลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของผู้เรียนและได้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีการวางแผนปฏิบัติการ นาแผนไปปฏิบัติ และรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการสะท้อนผลข้อมูล เพื่อใช้
สาหรับการปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้การจัดทาโปรแกรมฯ ได้ใช้คาศัพท์ที่ครูสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยไม่ได้เน้นคาศัพท์
ทางการวิจัยหรือการใช้สถิติที่ทาให้เกิดความยุ่งยากในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลดังที่ สุวิมล ว่องวาณิช (2559, 37 – 38)
ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบการวิจัยแบบไม่เป็นทางการทาให้ครูมีแรงจูงใจในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เนื่องจากเห็น
ว่าสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวัน ไม่ต้องวิตกกังวลกับศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการวิจัย การกาหนดแบบ
แผนการวิจัย หรือการเรียนรู้วิธีวิจัยที่ต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจเนื่องจากเมื่อผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการ
ทาวิจัย จึงทาให้ครูกล้าที่จะบอกเล่าถึงสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติเหมือนเขียนบันทึกประจาวันหรือบันทึกการสอน โดยไม่
ต้องกลัวว่าจะทาวิจัยผิด ดังนั้นโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดได้
นั้นเกิดจากการทบทวนและสังเคราะห์รูปแบบตามหลักการของการวิจัยปฏิบัติการและมีการประยุกต์ให้มีความ
ยืดหยุ่นตามบริบทตลอดจนง่ายต่อการปฏิบัติของครูนั่นเอง
สาหรับภายหลังจากการใช้โปรแกรมฯ ครูสอนศาสนามีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและทัศนคติ
ต่อการวิจัยในชั้นเรียนสูงกว่าก่อนการใช้ โปรแกรมฯ ตลอดจนมีทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 และมี
ความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการใช้โปรแกรมฯ เริ่มจากการส่งเสริมให้ครู
สอนศาสนามีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ประโยชน์ และขั้นตอนของการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการบรรยายและตอบข้อซักถาม ตลอดจนการตอบโต้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็น ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเองและเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูสอนศาสนาได้มีความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนและทัศนคติที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุทธิพงษ์ บุญผดุง (2557) ที่ได้พัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูตามแนวคิดของไวก๊อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน
พบว่า การสนทนาอย่างเป็นกันเอง การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจูงใจ การอธิบายที่ชัดเจน การตอบ
คาถามและการยกตัวอย่างให้เห็นถึงสิ่งที่ครูควรรู้ รวมถึงการให้ครูที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาแสดงความ
คิ ด เห็ น จะเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้ ค รู มี ค วามรู้ แ ละเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น
นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนด้วยประชุมเชิงปฏิบัติการจานวน 6 ครั้ง คือ
1) การค้นหาปัญหาในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 2) การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและค้นหา
นวัตกรรม 3) การเขียนเค้าโครงการวิจัย 4) การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมื อและนวัตกรรมที่ใช้ในการ
วิจัย 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย และ 6) การนาเสนอผลการวิจัย โดยในแต่ละครั้งจะมีการ
ฝึกปฏิบัติเป็นรายกลุ่มและมีใบงานสาหรับปฏิบัติเป็นรายบุคคล โดยจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถาม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (กลุ่มไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการที่ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, 319) ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนา
ศักยภาพในการทาวิจัยของครูว่าต้องมีการพัฒนาทักษะของครูวิจัยด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้ครูได้เกิดความรู้ เกิดทักษะการวิจัยมีจิตวิจัยและมีการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งมีการนิ เทศเพื่อให้คาปรึกษา
แนะนาแก่ครูวิจัย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ส่ง วาทีรชตะ (2553) ที่ได้พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้น
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เรีย นเพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้ ของนั ก เรีย น โรงเรี ยนหนองหว้าพิ ท ยาสรรค์ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
นครราชสีมา ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับการนิเทศติดให้คาปรึกษา พบว่า ครูผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความรู้
เข้าใจด้านการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สามารถทางานวิจัยในชั้นเรียนและ
เขียนรายงานได้ถูกต้อง ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯยังพบว่า ด้านการ
สนับสนุนและให้กาลังใจจากผู้บริหารยังอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้
ระยะเวลาค่อนข้างมากจึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ งานของครูที่โรงเรียน อีกทั้งผู้บริหารบางส่วนยังไม่เห็นถึง
ความสาคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อใช้สาหรับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จึงไม่ให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่
ดังนั้นจะเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ได้บรรลุผลนั้นเกิดจากโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพและมีการประยุกต์ให้มี
ความยืด หยุ่น ตามบริบท โดยการใช้ การบรรยายและตอบข้อ ซัก ถามตลอดจนการตอบโต้แ ละการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และความคิดเห็น ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเองและเอื้อต่อการเรี ยนรู้ ส่งผลให้ครูสอนศาสนาได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและทัศนคติที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร่วมกับการ
ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนด้วยประชุมเชิงปฏิบัติการและมีการแนะนาอย่างต่อเนื่องด้วย
ระบบออนไลน์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลการใช้ประโยชน์จากการวิจัยไปสู่ผู้เรียน โดยติดตามผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
2. ควรมีการวิจัยแบบร่วมมือ (collaborative research) โดยอาจให้มีความร่วมมือกับครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกัน, ต่างกลุ่มสาระหรือต่างโรงเรียน เพื่อให้ครูได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง
ในการพัฒนาผู้เรียน
3. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบเครือข่ายสาหรับการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีการ
เสริมพลัง (empowerment) ซึ่งกันและกันในระหว่างนักวิจัยและเครือข่าย
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ควรมีการชี้แจงให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงประโยชน์และส่งเสริมให้ครูได้ทาวิจัยในชั้นเรียนและนา
ผลการวิจัยไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
2. ควรมีการใช้สื่อดิจิตอลและโปรแกรมสาเร็จรูปมาประกอบการใช้จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเริ่มตั้งแต่การ
ค้นหานวัตกรรม การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การจัดทานวัตกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ควรมีการรวมกลุ่มครูเป็นเครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ จึงขอขอบคุณมาใน
โอกาสนี้ด้ วย คือ นายอาพล พลศร ผู้อ านวยการสานักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ผู้บ ริห ารและครูโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) และครูสอนอิสลามศึกษา พุทธศาสนา และครูสอนปริยั ติธรรม สาระการเรียนรู้
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล
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การประเมินผลการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
An Evaluation of District Health System in Pabon District Phatthalung Province
ไพโรจน์ แสงจง1, ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล2, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์3, เพ็ญ สุขมาก4
Pairote Sangjong1, Sakchai Prechaverakul2, Bhunyabhadh Chaimay3, Phen Sukmag4
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.)1, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2

บทคัดย่อ
แนวคิดระบบสุขภาพระดับอาเภอเป็นการสร้างระบบการทางานร่วมกันของภาคสาธารณสุขกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ในระดับอาเภอเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันและบูรณาการทรัพยากร
ของทุ ก ภาคส่ ว นให้ เ กิ ด การท างานอย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ โดยการวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ นผลการ
ดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ตามกรอบประเมิน CIPP Model เก็บรวบรวม
ข้อมูลช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเมษายน 2561 ในกลุ่มประชากรเครือข่ายการดาเนินงานระบบสุขภาพ จานวน
43 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสนทนากลุ่ม ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิ งเนื้อหา ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .80 ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ ด้านบริบท ประกอบด้วย ด้านนโยบาย
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนทรัพยากร และความเหมาะสมของการแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมิน
ด้านผลผลิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานคือขาดการประสานงาน การร่วมคิด
ร่วมวางแผนในการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ ในอาเภอ ข้อเสนอแนะคือควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ
คาสาคัญ: การประเมินผล, ระบบสุขภาพระดับอาเภอ

ABSTRACT
District Health System Concept It creates a collaborative system of the health sector with
sectors at the district level to deal with health issues in the community. The goal is to share and
integrate the resources of all sectors to work effectively. The objectives of this study were to
investigate situations and to evaluate the performance of District Health System in Pabon district,
Phatthalung province according to CIPP model. This evaluation framework consists of context,
input, process and product evaluations. Data were collected from 43 health personnel in District
Health System in Pabon district, Phatthalung province during August 2017 to April 2018. The tool
used in data collection was questionnaire and focus group discussion. The data validation was
performed by 3 experts. The data analysis was performed by using descriptive statistics and content
analysis. Cronbach's alpha coefficients of the questionnaire were 0. 80. In overall, the context
evaluation showed that the performance of the District Health System which consisted of policy,
participation, resource support and the appropriateness of district health problem solution was at
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medium level. The input evaluation showed that the overall performance which consisted of
personnel, budget and resource aspects was at medium level. The process evaluation showed that
the overall performance was at medium level. For product evaluation, it was found that the overall
performance was at medium level. The obstacle to the operation of the district health system is
the lack of co-ordination, co-ordination and planning of the various sectors in the district. It is thus
recommended that more active Participation of health network to operate the district health
system.
Keyword: Evaluation, District Health System

บทนา
กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการจัดให้มีร ะบบบริการ
สุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งปัจจุบันระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทยประสบกับปัญหาสาคัญหลายประการ ได้แก่ ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพคุณภาพบริการ
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ ความแออัดของผู้รับบริการในสถานบริการระดับสูง สะท้อนถึงการใช้ทรัพยากร
ที่ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับบทบาทของสถานพยาบาลในการให้บริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงจาเป็นต้อง
ทบทวนแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการให้มีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ ต้องดาเนินการให้มีแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ(Service Plan) โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี (2555 - 2559) มุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูงสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายทั้งภายในจังหวัด ภายในเขต และเป็นเครือข่ายระดับประเทศ อีกทั้งดาเนินการจั ดทาแผนการสนับสนุน
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ของ
บริการแต่ละระดับและส่งเสริมสนับสนุนให้ดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพบริการที่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน (สานักบริหารงานสาธารณสุข, 2555) การกาหนดกรอบนโยบายการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตามแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งเน้นระบบสุขภาพแบบ “สร้างนาซ่อม”
ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพโดยการสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งระบบบริการ
ปฐมภูมิ ผ่านระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS) จึงเป็นแนวทางที่จะสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง ตามประเด็นหรือปัญหาสุขภาพของแต่ละพื้นที่ (ODOP : One District One Project) โดยใช้
แนวทาง UCARE เป็นการกระตุ้นและเสริมแรงให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดพัทลุงได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการสาธารณสุข โดยการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและหน่วยราชการตามแนวคิดระบบสุขภาพระดับอาเภอ มาตั้งแต่ปี 2556 โดย
มีเครือข่ายสุขภาพอาเภอทั้งหมด 11 เครือข่าย ภายใต้องค์ประกอบ UCAREคือ 1)การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ
2)การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน 3)การทางานจนเกิดคุณค่าทั้งกับผู้รับบริการและตัวผู้ให้บริการเอง 4)การ
แบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร และ5)การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการ
ประเมินผลการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโดยใช้แนวคิดการประเมินผล ตาม
กรอบประเมิน CIPP Model เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนางานระบบสุขภาพระดับอาเภอตามบริบทของพื้นที่
ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์แ ละประเมิน ผลการด าเนิน งานระบบสุ ขภาพระดับ อ าเภอ อ าเภอป่า บอน
จังหวัดพัทลุง ตามกรอบการประเมิน CIPP Model

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ อาเภอป่าบอน จังหวัด
พั ท ลุ ง ตามกรอบการประเมิ น CIPP Model โดยรวบรวมข้ อ มู ลมาวิ เคราะห์ เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณภาพที่ ไ ด้จาก
แบบสอบถามในเนื้อหา กิจกรรมปัญหาและข้อเสนอแนะ และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการศึกษาจากเอกสาร วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาตามองค์ประกอบดังนี้
1.ด้ า นบริ บ ท ประกอบด้ ว ยด้ า นนโยบาย การมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น งาน และ
วัตถุประสงค์ของระบบสุขภาพระดับอาเภอตามบริบทพื้นที่ในอาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ที่มีอยู่ก่อนดาเนินงาน
โครงการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ (District Health System :DHS)
2.ด้านปัจจัยนาเข้า ประเมินด้านด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ และ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3.ด้านกระบวนการ ประเมินกระบวนการ 5 ขั้นตอน ของระบบสุขภาพระดับอาเภอตามองค์ประกอบ
UCARE คือ 1)การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ 2)การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน 3) การทางานจนเกิด
คุ ณ ค่ า ทั้ งกั บผู้ รับบริก ารและตั วผู้ใ ห้ บริ การเอง 4)การแบ่ งปั น ทรัพ ยากรและการพั ฒนาบุ ค ลากร และ 5)การ
ให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น
4.ด้ า นผลผลิ ต การด าเนิ น งานตามโครงการกิ จ กรรมของเครือ ข่ า ยสุ ข ภาพระดั บ อ าเภอ ผลลั พธ์
ความสาเร็จตามประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข การบูรณาการองค์กรในระดับอาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน การจัดการสุขภาพ กิจกรรมการดูแลตนเองและพึ่งตนเองด้านสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง เกิดการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
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การประเมินผลการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ด้านบริบท
(Context : C)

ด้านปัจจัยนาเข้า
(Input : I)

ด้านกระบวนการ
(Process : P)

ความสอดคล้องและ
เหมาะสมของระบบ
สุขภาพระดับอาเภอ
- นโยบายของ DHS
- วัตถุประสงค์ของ
DHS
- เป้าหมายของ DHS

ความเหมาะสมและ
เพียงพอ
ป่-าบอน
จังหวัดพัทลุง
บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ/ เครื่องใช้
- เทคโนโลยี

การประเมินผล DHS
ตามองค์ประกอบ
UCARE

ด้านผลผลิต
(Product : P)
ผลลัพธ์ความสาเร็จ
ตามประเด็นการ
ขับเคลื่อนโครงการ
-การบริหารจัดการ
แผนงาน ทรัพยากร
บุคลากร งบประมาณ
- การบรรลุตัวชี้วัด
ด้านสุขภาพของพื้นที่
- การบูรณาการ ภาคี
เครือข่าย/องค์กรใน
ระดับอาเภอ
- การดูแลตนเองและ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัยตามกรอบการประเมิน CIPP Model

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ ตามกรอบการประเมิน
CIPP Model อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยการประเมินบริบท (Context Evaluation: C) การประเมิน
ปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) และ การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation: P) ดังนี้
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งศึกษาองค์ประกอบของแต่
ละพื้นที่ที่มีผลต่อการดาเนินงานหรือต่อปัจจัยอื่นของโครงการแม้แต่ต่อระดับของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยประเมินบริบทของการดาเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) ลักษณะโดยปกติของพื้นที่ ความสามารถของประชาชนในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพก่อนมี การ
ดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ
2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
3) การนานโยบายระบบสุขภาพระดับ อาเภอไปสู่การปฏิบัติ การร่วมคิด ร่วมวางแผนในการ
ดาเนินงานโดยภาคีเครือข่าย/ชุมชนในระดับอาเภอ
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2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ปัจจัยบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ ว่ามีอะไรบ้างเป็นไปตามแนวทางของระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอหรือไม่ ผู้วิจัยประเมินปัจจัยนาเข้า 2 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านบุคลากร ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการระบบสุขภาพระดับอาเภอ การรับรู้ความ
เข้าใจ และทัศนคติต่อการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทีม รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพ/ทักษะของทีมบุคคลากร
2) ด้านงบประมาณ ได้แก่ แหล่งที่มาของงบประมาณ ความเพียงพอและการร่วมแบ่งปันเพื่อ
พัฒนาการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอตามประเด็นปัญหาสุขภาพของพื้นที่(ODOP)
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินการดาเนินงานตามโครงการ
เพื่อหาข้อดีข้อบกพร่องของการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้เพื่อพิจารณาว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดทาได้หรือทาไม่ได้เพราะเหตุใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง มีการแก้ไขปัญหา
อย่างไรและโดยรวมแล้วการดาเนินงานอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือไม่ โดยผู้วิจัยประเมินกระบวนการดาเนินงาน
ตามองค์ประกอบ UCARE ด้วยกลไกบันได 5 ขั้น คือ
1) การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ
2) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน
3) การทางานจนเกิดคุณค่าทั้งกับผู้รับบริการและตัวผู้ให้บริการเอง
4) การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร
5) การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
หรื อ เมื่ อ โครงการด าเนิ น ไปแล้ ว ระยะที่ พ อจะเกิ ด ผลงานให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมแล้ ว เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และ
กระบวนการร่วมด้วย เพื่อตรวจสอบว่าเกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ คุณภาพและผลลัพธ์เป็นอย่างไร
เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงอื่นใดหรือไม่ โดยการวิจัยครั้งนี้ประเมินผลลัพธ์ที่ ความสาเร็จ ตามประเด็นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขการบูรณาการองค์ กรในระดับ อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน การจัดการสุขภาพ
กิจกรรมการดูแลตนเองและพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน

สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลคุณลักษณะของประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ ท าการศึ ก ษา คื อ เครื อ ข่ า ยการด าเนิ น งานระบบสุ ข ภาพระดั บ อ าเภอ ประกอบด้ ว ย
นายอาเภอ ผู้บริหารหรือผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้บริหารระดับอาเภอ นักวิชาการสาธารณสุข
สาธารณสุ ข อ าเภอ หั ว หน้ า งานในโรงพยาบาลชุ ม ชน ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชน อสม. แม่บ้าน ภาคีเครือข่ายจากวัด โรงเรียน รวม 43 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะส่วนบุคคล นาเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 62.79 และเพศหญิง ร้อยละ 37.21 อายุอยู่ในช่วง 40-50 ปี
มากที่สุดร้อยละ 60.47 การศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรีร้อยละ 41.86 รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 25,001 40,000 บาท ร้อยละ 41.51 ประสบการณ์การทางานส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 60.47
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ผลการประเมินการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอแยกรายด้าน
1. ด้านบริบท พบว่า การกาหนดนโยบายการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอมีความชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยรายข้อมากที่สุดคือ x̄ = 3.67 หมายถึงมีผลการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอด้านนโยบายอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนประเด็นความเหมาะสมของการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอกับการแก้ปัญหาสุขภาพในระดับ
พื้นที่ (ODOP) มีค่าเฉลี่ยรายข้อน้อยที่สุดคือ x̄ = 3.05 หมายถึงมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
2. ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ข้อคาถามบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติ งานขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ มีค่าเฉลี่ยรายข้อมากที่สุดคือ x̄ = 3.47 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อคาถาม มีจานวน
บุคคลากรเพียงพอทุกสาขาวิชาชีพในการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ/ทีมหมอครอบครัว มีค่าเฉลี่ยรายข้อ
น้อยที่สุดคือ x̄ = 2.86 หมายถึงการประเมินอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างไปในทางต่า ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงที่มีจานวนบุคคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ค่อนข้างจากัด
3. ด้านกระบวนการ พบว่า ประเด็นการบูรณาการ การวางแผนนิเทศ ติดตามงานการดาเนินงานระบบ
สุขภาพระดับอาเภออย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยรายข้อมากที่สุดคือ x̄ = 3.42 หมายถึงการประเมินอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนประเด็นมีการสรุปผลการประเมิน และนาผลไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับ
อาเภออย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยรายข้อน้อยที่สุดคือ x̄ = 2.72 หมายถึงการประเมินอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้าง
ไปในทางต่า
ผลการประเมินการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอแยกรายด้าน ตามการประเมิน UCARE
3.1 ด้านการทางานร่วมกันในระดับอาเภอ พบว่า มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานที่
ชัดเจน เหมาะสมตามตาแหน่งและวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยรายข้อมากที่สุดคือ x̄ = 4.05 หมายถึงการประเมินอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนประเด็น การเข้าร่วมประชุมในการติดตามการดาเนินระบบสุขภาพระดับอาเภออย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลีย่
รายข้อน้อยที่สุดคือ x̄ = 2.88 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างไปด้านต่า เนื่องจากขาดการประชุม
ติดตามงานของคณะกรรมการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ
3.2 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอมี
บทบาทในการสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในการดาเนินงานด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยรายข้อมากที่สุดคือ x̄ = 3.91
ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่สามารถสนับสนุน ดูแล กิจกรรม
ด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ส่วนประเด็นชุมชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมในการจัดการสุขภาพตามประเด็น
ปัญหาสุขภาพของพื้นที่และมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบและตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยรายข้อน้อยที่สุดคือ x̄ = 2.60 หมายถึงการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
3.3 ด้านการทางานจนเกิดคุณค่าทั้งผู้กับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการ มีความพึง
พอใจ เห็นคุณค่าและชื่นชมเจ้าหน้าที่/ทีมผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยรายข้อมากที่สุดคือ x̄ = 3.77 หมายถึงการประเมิน
อยู่ในระดับสูง ส่วนประเด็นทีมผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในงานและผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยรายข้อน้อย
ที่สุดคือ x̄ = 3.30 หมายถึงการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากผลลัพธ์ด้านปัญหาสุขภาพ สถานะ
สุขภาพของคนในพื้นที่ ชุมชน ยังมีปัญหาอยู่ทาให้ทีมผู้ให้บริการยังห่วงกังวลและมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย
3.4 ด้านการแบ่งปันทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร พบว่า มีการประสานงานเพื่อขอสนับสนุน
ทรัพยากรบุคคลจากภาคีเครื อข่ ายในการดาเนิน งานระบบสุ ขภาพระดับ อาเภอ มีค่าเฉลี่ยรายข้อมากที่ สุ ด คื อ
x̄ = 3.86 หมายถึ งการประเมิน อยู่ใ นระดั บ สูง ส่ ว นประเด็ น หน่ ว ยงานมี ส่ว นร่ว มในการวางแผนบุค คลากรที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับอาเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยรายข้อน้อย
ที่สุดคือ x̄ = 2.67 หมายถึงการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
3.5 ด้านการให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น พบว่า นาข้อมูลปัญหาสุขภาพมาวิเคราะห์ตาม
บริบทของพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยรายข้อมากที่สุดคือ x̄ = 3.65 ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วม
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ในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหาสุขภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดลาดับความสาคัญปัญหาของพื้นที่ มี
ค่าเฉลี่ยรายข้อน้อยที่สุดคือ x̄ = 2.74 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
4. ด้านผลผลิต พบว่า ประเด็นการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอทาให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
มีค่าเฉลี่ยรายข้อมากที่สุดคือ x̄ = 3.40 หมายถึงการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และการดาเนินงานระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอสามารถช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ มีค่าเฉลี่ยรายข้อน้อยที่สุดคือ x̄ = 3.12 หมายถึงการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

อภิปรายผลการวิจัย
การด าเนิ น งานระบบสุข ภาพระดับ อ าเภอ เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้อ งกั บ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหาโรคและภัยสุขภาพในระดับพื้นที่การนานโยบายไปสู่ปฏิบัติ และการวางแผนการดาเนินงาน
โครงการ สามารถบูรณาการเข้ากับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับอาเภอได้ แต่จากการวิจัยพบว่า การ
ดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอโดยเครือข่ายการดาเนินงานที่มีความหลากหลายขององค์กรในระดับอาเภอทา
ให้การพัฒนาหรือรูปแบบของกิจกรรมการดาเนินงานไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน การถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติที่ค่อนข้างทาได้ยาก ขาดการประสานงาน มีการประชุม วางแผนของคณะกรรมการไม่ต่อเนื่อง ทาให้การ
ดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ด้านบริบท ประเด็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอ ยังเกิด
ปัญหาการรับรู้บทบาท หน้าที่ที่ชัดเจน รวมถึงการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร ควรมีการ
พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนและภาคประชาชน
พร้ อ มทั้ ง ก าหนดบทบาทให้ ชั ด เจน ร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มแก้ ปั ญ หาให้ ส อดคลองตามสภาพปั ญ หาของ
พื้นที่ ด้านงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่เครือข่ายบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ
ด้านกระบวนการทางาน คณะกรรมการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
อปท. ภาคประชาชน/อสม. ผู้นาชุมชน ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในทุก ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นกาหนดประเด็นปัญหา
ของอาเภอ ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหา และประเมินผล ตามบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้านผลผลิต การดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอาเภอสามารถทาให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ดังนั้น
หน่วยงานองค์กรในระดับอาเภอควรมี แผนการพัฒนาสุขภาพประชาชนให้ความครอบคลุมทุกกลุ่มวัยตามนโยบาย
ระบบสุขภาพระดับอาเภอ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับ
อาเภอโดยการนาปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (ODOP) มาเป็นเครื่องมือในการวัดผลความสาเร็จ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนาอย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก, รศ.ดร.ปุญพัฒน์ ไชยเมล์, ดร.เพ็ญ สุขมาก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
และ รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ที่คอยให้คาปรึกษาให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการเขียนงานวิจัยผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุก
ท่านมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Roles of the Local Administrative Organizations in health promotion of
Agricltural Aging Labour A case study of Ban Suan Municipality,
Kuan Khanun District, Phatthalung Province.
ปาจรีย์ สุขแก้ว, กุลทัต หงส์ชยางกูร
Pajaree Sookgaew, Kullatat Hongchayangkool
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

บทคัดย่อ
การวิจัย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาบทบาทขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในการดูแ ลสุ ขภาพ
แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง ตามกลยุทธ์เพื่อการสร้าง
เสริม สุ ข ภาพของออตตาวา ชาร์เตอร์ (Ottawa Charter for Health Promotion) ประกอบด้ วย 1) การสร้า ง
นโยบายสาธารณะเพื่อการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
ของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม 3) การสร้างเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง 4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
และ 5) ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นและสมาชิกสภา เจ้าหน้ าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และแรงงานผู้สูงอายุภาค
เกษตรกรรม เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง จานวน 24 คน เก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม
2560 ถึงมีนาคม 2561
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย การสังเกต แบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม และการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพของออตตาวา ชาร์เตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการระบบสุขภาพ
ผลการศึก ษาพบว่า บทบาทขององค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภ าค
เกษตรกรรม เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในปัจจุบันได้ดาเนินงานตามกลยุทธ์ ออตาวาชา
เตอร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จานวน 3 บทบาท คือ 1) บทบาทในการสร้างนโยบายสาธารณเพื่อการดูแลสุขภาพ
โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อการดาเนินโครงการและกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งสนับสนุนผู้สูงอายุ ผนวกกับการส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ โดยมีการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีและเทศบัญญั ติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ ทุกปี 2) บทบาทในการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มีการจัดสรรให้มีพื้นที่ทาการเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน สาหรับพื้นที่เกษตรอินทรีย์
โดยเทศบาลตาบลบ้านสวนได้มีการทาข้อตกลงร่วมกันกับสานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดาเนินการทาการเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจร และ 3) บทบาทในการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ มีการกาหนดนโยบายในการดูแลสุขภาพ
ผู้ประกอบอาชีพในชุมชน รวมถึงสนับสนุน งบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยในการทางานส่งเสริม สนับสนุนทางเลือกให้กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

หน้า 104
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่ายั่งยืน”

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the role of local government organizations
in health care for older workers in the agricultural sector. Ban Suan Subdistrict, Kuan Khanun
District, Phatthalung Province to Ottawa Charter for Health Promotion which consisted of 1)
creating public policy for health promotion for the older workers in agriculture, 2) creating
supportive environments for the older workers in agriculture, 3) strengthening community
activities, 4) Developing personal skills, 5) Re-orienting health care services. The data was
collected from a sample group consisted of administrators, members, members, officers and
those involved with the local administrative organizations and older workers in agriculture,
Phatthalung province in total of 24 people. The data collection was performed during October
2017 to March 2018.
The tools used consisted of structured interview observations. Group discussion And
the workshop. The three experts who are experts in the health promotion strategy of Ottawa
Chartered Health System Management Professionals. And health system management experts.
The study indicated that The role of local government organizations in health care for
elderly workers in agriculture. Phatthalung Province At present, the strategy is implemented.
There are 3 types of health benefits for health promotion. 1) The role of public health policy The
budget allocated to promote the health of the elderly. To implement the project and activities
to meet the needs of the community thoroughly. Most activities aim to support the elderly.
Combined with the promotion of organic agriculture. It is included in the four-year development
plan and budgets support these activities every year. 2) Role in creating environment conducive
to health. Allocated to non-toxic agricultural areas in the community. For organic farming The
Tambon Municipality has made an agreement with the Provincial Agricultural Office. To complete
organic farming. And 3) the role of the health service system. There is a policy of community
health care. Include budget or other materials. Relevant in safety operation in promoting work.
Support for organic farmers.
Keywords: The roles of the local administrative organizations in health promotion for the older
workers in agriculture

บทนา
ปัจจุบันจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะด้านกาลังแรงงาน
จะมีผู้สูงอายุเข้ามามีสว่ นร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น ในประเทศไทยมีผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังคงมีการ
ทางานอยู่ถึง 3.84 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ทางานในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 61.7 ภาคการค้าและการบริการ ร้อยละ
27.2 และภาคการผลิต ร้อยละ 11.1 ตามลาดับ (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2557) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะสามารถ
ทางานเดิมเมื่ออายุเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้างานนั้นต้องใช้กาลังอย่างมากใกล้กับกาลังสูงสุดของร่างกาย เช่น งานกรรมกร
งานขุด ดิน จะท าให้ เหนื่ อยง่ายขึ้น การควบคุ ม ท่าทางและความสมดุล ร่างกาย (regulation of posture and
balance) แรงงานผู้ สู งอายุ มี โอกาสที่ จ ะสู ญ เสี ย ความสมดุ ล ร่ า งกายและหกล้ ม ได้ ม ากขึ้ น นอนหลั บ ( sleep
regulation) นอนได้ไม่มีคุณภาพ เมื่อการนอนไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลมาสู่การทางานในช่วงกลางวันด้วย สาหรับ
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แรงงานผู้สูงอายุที่ทางานกะหรือทางานกลางคืนจะเป็นปัญหามากขึ้น การเปลี่ยนเวลานอนของผู้สูงอายุจาเป็นต้อง
ใช้เวลาปรับตัวมากกว่าของคนหนุ่มสาว เป็นต้น (วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, 2552)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นมีบทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่หรือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นให้ดีขึ้นกว่าเดิม ตาม
แนวคิดการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จาก
การศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ พบว่าความพร้อมเชิง
องค์การเป็นตัวบงชี้ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในการจัดการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ
ภาวะผู้นาและเจตคติของผู้บริหารต่องานด้านสาธารณสุข ในส่วนของความพร้อมของชุมชนและภาคประชาชนก็เป็น
อีกตัวบงชี้ความพร้อมของท้องถิ่นที่สาคัญ โดยพบว่าภาคประชาชนก็ต้องมีทั้งเจตคติที่ดีต่อการรักษาสุขภาพให้
สมบูรณ์ในทุกด้านและความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะและกิจกรรมสังคมด้าน
สุขภาพ (ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, 2556)
ภูมิประเทศ ตาบลมะกอกเหนือ (เทศบาลตาบลบ้านสวน) มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบร้อยละ 90
ลักษณะลาดเอี ยงจากทางด้ านตะวัน ตกแล้ วค่อ ยลาดต่ าไปทางทะเลน้ อย พื้ นที่ ราบลุ่ม ประกอบไปด้วยนาข้ าว
สวนปาล์ม เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลาดเอียงจึงทาให้พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดปากคลอง หมู่ที่ 2 บ้านปาก
คลองเก่า หมู่ที่ 3 บ้านเขาอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านนาสวน และ หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะนาว เป็นพื้นที่รับน้า พื้นที่ดังกล่าวจะเกิด
ปัญหาน้าท่วมซ้าซากเป็นประจาทุกปี การประกอบอาชีพของประชากรในเทศบาลตาบลบ้านสวน แบ่งออกเป็น
2 โซนพื้นที่ตามลักษณะของภูมิประเทศ ซึ่งได้แก่ โซนแรกคือพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกของตาบล จากเนินควนบ้าน
สวนทางด้านตอนกลางของพื้นที่ แล้วค่อยลาดต่าไปทางด้านทิศตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6 และ
7 ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่บริเวณนี้ ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมมีการทานา สวนยาง ปาล์มน้ามัน ปศุ
สัตว์ พร้อมทั้งปลูกพืชผลระยะสั้นต่างๆ ตามฤดูกาล และในโซนพื้นที่นี้ มีการทานาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ซึ่งเป็นพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) เมื่อ 23
มิถุนายน 2549 จึงเป็นผลิตผลทางการเกษตร ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน ส่วนโซนที่ 2 คือ ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของควนบ้านสวน ซึ่งกินพื้นที่ หมู่ที่ 4, 8 และ 9 นั้น
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย และอื่นๆ ตามลาดับ
ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้ านสวน มี ส ถานที่ ให้ บ ริการทางด้ านการสาธารณสุข ให้ กั บ ประชาชน
จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปากคลอง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
ดอนศาลา พร้อมกันนี้ ก็ยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจานวน 9 แห่ง และอาสาสมัครมูลฐานชุมชน จานวน 135
คน คอยให้บริการทางด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนกับประชาชนในเขตหมู่บ้านต่างๆ นอกจากนี้ งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมสานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานภายในที่มีภารกิจที่รับผิด ชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการสุขภาวะของคนในชุมชนในมิติต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง หรือบางโอกาสก็ได้ขอสนับสนุนองค์กรทางด้านการ
สาธารณสุข หรือบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาดาเนินภารกิจในพื้นที่อยู่เสมอ ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันในการ
ยกระดับสุขภาวะของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้เกิดการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์
ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน จะเห็นได้ว่าการได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขของคนในเทศบาลตาบลบ้าน
สวนนั้น มีความพร้อมพอสมควร
เทศบาลตาบลบ้านสวน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรผู้สูงอายุ
จานวน 1,100 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด และผู้สูงอายุที่ยังต้องทางานหารายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวโดยทางานในภาคเกษตรกรรมจานวน 517 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ของผู้สูงอายุทั้งหมด (ข้อมูลจากการ
สารวจด้านการประกอบอาชีพของผู้ สูงอายุเทศบาลตาบลบ้านสวนปี 2560) พบแรงงานผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บและ
เจ็บป่วยจากการทางานดังนี้ 1) ผื่นคันจากสารเคมีจานวน 69 คน 2) บาดเจ็บจากเครื่องมือเครื่องจักร จานวน 42
คน และการปวดเมื่ อ ยจ านวน 38 คน (รพ.สต.บ้ า นดอนศาลาและบ้ า นปากคลองปี , 2560 และข้ อ มู ล จาก
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โรงพยาบาลควนขนุนปี, 2560) ซึ่งบทบาทในการดูแลสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง ทั้งในมิติเรื่องปัญหาของแรงงาน สิทธิแรงงาน และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
รู้จักกลุ่มแรงงานในฐานะที่เป็นกลุ่มอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ยังไม่มีแผนในการดูแลสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุ
ภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ มีเพียงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะเรื่อง ตามสภาพปัญหาที่พบเป็น
หลัก โดยมีหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ จึงไม่มีแผนหรือ
นโยบายให้การสนับสนุนการดูแลสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมที่ชัดเจนในปัจจุบัน ผู้สูงอายุภาค
เกษตรกรรมต้องได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้แรงงาน และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ป้องกันไม่ให้แรงงาน
สูงอายุต้องตกอยู่ในสภาพเจ็บป่วยโดยกาจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยการควบคุมมิให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่จะเป็นปัจเจก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และระบบและกลไก เหล่านั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุและเป็นการดูแลแบบ
องค์รวม ไม่จากัดการรักษา บริการด้านสุขภาพเท่านั้น แต่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาค
ส่วนในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุ ซึ่ง สอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างเสริมตามกฏบัตรออตตาวาเชื่อมโยงกับ
ปัจจั ยกาหนดสุข ภาพ โดยปั จจุบั นมี บ ริบทต่ างๆ ที่ เอื้อ ต่อการด าเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น เช่ น
การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุ ภาคเกษตรกรรม ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ใช้ในการวางแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
บ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการจัดทางบประมาณและบริก ารสุขภาพสาหรับแรงงานผู้สูงอายุ และ
การสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สงู อายุที่ทางานให้มีการดูแลสุขภาพและปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อชะลอความ
เสื่อมของร่างกายและคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการดู แ ลสุ ข ภาพของแรงงานผู้ สู งอายุ ภ าค
เกษตรกรรม ของเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
ของเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนน จังหวัดพัทลุง ภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของออตตาวา
ชาร์เตอร์ ซึ่งเป็นแนวคิดและกระบวนการที่ทาให้บุคคลมีความสามารถในการควบคุม พัฒนา ปรับปรุงตนเองให้มีสุข
ภาวะ แนวทางการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพตามกฎบั ต รออตตาวา ประกอบด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ 5 ประการ
ประกอบด้วย 1)การสร้างนโยบายสาธารณะที่ เอื้อต่อสุขภาวะ (Building healthy public policy) 2)การสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ สนับสนุนให้เกิดสุขภาวะ (Creating supportive environments) 3)การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน เพื่อให้ยืนได้ด้วยตนเอง (Strengthening community action) 4) การพัฒนาทักษะระดับบุคคล ทั้งเรื่อง
ความรู้ ทั ก ษะชี วิ ต และคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่ จ ะท าให้ บุ ค คลนั้ น ๆ สามารถจั ด การชี วิ ต ตนเองให้ มี สุ ข ภาวะได้
(Developing personal skills) 5)การจั ด การระบบบริก าร สุ ข ภาพให้ สามารถ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ ที่
แท้จริงของประชากร เพื่ อให้เกิดสุขภาวะ (Reorienting health services) บทบาทสร้างเสริ มสุขภาพใน ระบบ
บริการสุขภาพ เป็นบทบาทของทุกภาคส่วน ทั้งบุคคลกลุ่มภายในชุมชน บุคลากรสุขภาพ หน่วยงาน บริการสุขภาพ
และภาครัฐ ภาคส่วนเหล่านี้ต้องทางานร่วมกัน เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพนาไปสู่สุขภาวะ ภาคส่วนที่ให้บริการ
สุขภาพต้องปรับเปลี่ยนทิศทางมาสู่การสร้างเสริมสุขภาพ มิใช่เพียงให้การดูแลรักษาเท่านั้น
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บริบทของชุมชนท้องถิ่น

กลไกชุมชน

การศึกษาข้อมูล
ภาคสนาม
-การสังเกต
-การสัมภาษณ์
-การสนทนากลุ่ม
-การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ

วัด

บ้าน
การดูแลตัวเองของ
แรงงานผู้สูงอายุ
ครอบครัว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ครอบครัว
โรงเรียน

กลุ่มอาสาอาสา

บทบาทที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
- การดูแล บริหาร
- การส่งเสริมสุขภาพ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ขอบเขตการวิจัย
การศึก ษาครั้งนี้ เป็ น การวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เพื่ อ ศึ กษาบทบาทขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ของเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง โดยทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม มุมมอง ทัศนคติ ด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประยุกต์ใช้กลยุทธ์ ในการสร้างเสริมสุขภาพของออตตาวา ชาร์เตอร์ เป็นกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ดาเนินการศึกษาใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 3) กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ของ
เทศบาลต าบลบ้ านสวน อ าเภอควนขนุ น จั งหวั ด พั ท ลุ ง ตามกลยุ ท ธ์ เพื่ อ การสร้ างเสริม สุ ข ภาพของออตตาวา
ชาร์เตอร์ มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทาการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 1) เป็นผู้ที่มีบทบาทหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในการดูแลสุขภาพแรงงานผูส้ ูงอายุ
ภาคเกษตรกรรม 2) มีความสนใจและยินดีเข้าร่วมการวิจัยมิถุนายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุงจานวน 8 คน
2. เจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัด นักพัฒนาชุมชน เกษตรอาเภอ นักวิชาการสาธารณสุข พัฒนากรอาเภอ
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากรพ.สต. จานวน 8 คน
3. แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ เทศบาลตาบลบ้ านสวน อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง
จานวน 8 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม มุมมอง ทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุข ภาพแรงงานผู้สูงอายุภาค
เกษตรกรรม ของเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามกลยุทธ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของ
ออตตาวา ชาร์เตอร์
พื้นที่การวิจัย
ผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูล กับแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ในตาบลบ้านสวน จังหวัด
พัท ลุง เนื่องจากเป็น พื้ นที่ เกษตรอินทรีย์ นต้น แบบ โดยได้มีการทา MOU เป็น เอกสารหรือ หนั งสือที่ เก็ บบั นทึ ก
ข้อตกลง ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดาเนินการให้คนในชุมชนทาการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นเตรียมการ
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาวิจัยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ของเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ผ่าน
มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เอกสาร รายงานสถิติ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน สถานการณ์การดูแลสุข
ภาแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม รวมถึงปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ขอหนั งสื อ น าส่ งจากสถาบั น การจั ด การระบบสุ ข ภาพภาคใต้ ถึ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ
และแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อชี้แจงความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ รายละเอียดในการทาวิจัย และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัย รวมถึงผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูล
ประกอบการทาวิจัยครั้งนี้
3. ทาหนังสือขอความร่วมมือจากผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านสวน
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
4. ประชุมเตรียมความพร้อมของผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ
ข้อคาถาม รวมถึงกาหนดแผน ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน
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ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การสนทนากลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้องจานวน 3 กลุ่มๆ ละ 8 คน คือ กลุ่มที่ 1 คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาในเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และกลุ่มที่ 3 แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมในพื้นทีเ่ ทศบาลตาบล
บ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มละประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการด้วยตนเองทุกกลุ่ม
2. บันทึกการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในกระดาษและเครื่อง
บันทึกเสียง
3. ก่อนจบการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้มีการกล่าวสรุป
สิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนาคร่าวๆ เมื่อสิ้นสุด ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับผู้วิจัย และอธิบายถึงการบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะ
ถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะทาการลบข้อมูลในส่วนที่เป็นที่อัดเสียงเมื่อการศึกษาวิจัยสิ้นสุดลง
4. ภายหลังการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้ดาเนินการถอด
ข้อความจากเครื่องบันทึกเสียงแบบคาต่อคาออกเป็นบทสนทนาที่เป็นตัวอักษรด้วยตนเอง จัดข้อความที่ได้ให้เป็น
หมวดหมู่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยนามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัด
หมวดหมู่ตามประเด็นปัญหา และทาการตีความหมายจากข้อมูลที่ได้

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 8 คน (ร้อยละ 33.3) พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 8 คน (ร้อ ยละ
33.3) และแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
จานวน 8 คน (ร้อยละ 33.3) โดยกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 14 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.3 มีอายุ
มากกกว่า 60 ปี จานวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จานวน 8 คน
คิดเป็น ร้อยละ 33.3 โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.2
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม จานวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.3 โดยมีอาชีพ ทานา/ทาสวน/
ทาไร่ จานวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.0 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอาชีพที่ทามากกว่า 10 ปี ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=24)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
เพศ
ชาย
14
หญิง
10
อายุ
40-45 ปี
4
46-50 ปี
5
51-55 ปี
5
56-60
1
มากกว่า 60 ปี
9
ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาตอนต้น
5
ประถมศึกษา
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2
อนุปริญญา
2
ปริญญาตรี
8
สูงกว่าปริญญาตรี
4
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
5
10,001-20,000 บาท
4
20,001-30,000 บาท
4
30,001-40,000 บาท
7
มากกว่า 40,000 บาท
4
ตาแหน่ง
ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1
หัวหน้าฝ่ายใน สสอ.
1
ผอ.รพ.สต.
2
สมาชิกสภาเทศบาล
3
แรงงานจังหวัดพัทลุง
1
ตัวแทนภาคีเครือข่าย
2
แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
8
อื่นๆ
1
อาชีพ
ทานา/ทาสวน/ทาไร่
12
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ
9
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1
อื่นๆ
2
ประสบการณ์การทางาน
5-10 ปี
6
มากกว่า 10 ปี
18

ร้อยละ
58.3
41.7
16.7
20.8
20.8
4.2
37.5
20.8
12.5
8.3
8.3
33.3
16.7
20.8
16.7
16.7
29.2
16.7
20.8
4.2
4.2
8.3
12.5
4.2
8.3
33.3
4.2
50.0
37.5
4.2
8.3
25.0
75.0
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ส่วนที่ 2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุ ภาคเกษตรกรรม จังหวัด
พัทลุง
จากการศึ ก ษาบทบาทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการดู แ ลสุ ข ภาพแรงงานผู้ สู งอายุ ภ าค
เกษตรกรรม ของเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง โดยพบว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินงานตามกลยุทธ์ออตาวาชาเตอร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จานวน 3 บทบาท คือ
บทบาทในการสร้างนโยบายสาธารณเพื่อการดูแลสุขภาพ บทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และ
บทบาทในการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บทบาทในการสร้างนโยบายสาธารณเพื่อการดูแลสุขภาพ เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง มีบทบาทในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อการดูแลสุขภาพ
แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม โดยเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อการดาเนินโครงการ
และกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันนโยบายด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ หรือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ยังคงทางานเกษตรกรรมอยู่นั้น ผู้บริหารได้มีแนวทาง
สร้างเสริมสุขภาพในระดับตาบลไว้ เช่น การส่งเสริมการออกกาลังกายหลังเลิกงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ การส่งเสริมการนวดแผนไทย การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ
ร่างกายอย่างเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งสนับสนุนผู้สูงอายุ ผนวกกับการส่งเสริมด้าน
เกษตรอินทรีย์ โดยมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีและเทศบัญญัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ทุกปี
2. บทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุ น
จังหวัดพัทลุง มีบทบาทในการจัดสรรให้มีพื้นที่ทาการเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน สาหรับพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดย
เทศบาลตาบลบ้านสวนได้มีการทา MOU ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดาเนินการทาการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม
ผู้ทานาในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนาสวน ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
3. บทบาทในการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง มีการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทางานของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
โดยกาหนดนโยบายในการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในชุมชน รวมถึงสนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพ หรือการจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชนสนับสนุนในด้านทรัพยากร การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทางาน
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในชุมชนให้ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทางาน เช่น งบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางานส่งเสริม สนับสนุนทางเลือกให้กลุ่มเกษตรกรปลูกพืช
แบบเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การสร้างนโยบายสาธารณเพื่อการดูแลสุขภาพ เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง มีนโยบายการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ นโยบายสาธารณะเพื่อการดูแลสุขภาพ
แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรงนั้นยังไม่มี แต่จะเป็นการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาพรวมมากกว่า โดยผู้บริหารเป็น ผู้กาหนดนโยบาย เพื่อการดาเนินโครงการและ
กิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันนโยบายด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ หรือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ยังคงทางานเกษตรกรรมอยู่นั้น ผู้บริหารได้มีแนวทางสร้าง
เสริมสุขภาพ ในระดับตาบลไว้ เช่น การส่งเสริมการออกกาลังกายหลัง เลิกงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ
แข่งขันกีฬาผู้ สูงอายุ การส่งเสริมการนวดแผนไทย การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุ การดู แลสุขภาพ
ร่างกายอย่างเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งสนับสนุนผู้สูงอายุ ผนวกกับการส่งเสริ มด้าน
เกษตรอินทรีย์ โดยมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีและเทศบัญญัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ทุกปี สอดคล้อง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่ายั่งยืน”
กับอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า (2556) ทาการศึกษาการพัฒนากระบวนการสื่อสารไปสู่นโยบายสาธารณะ ด้านสุขภาพ
ผลการวิจัยพบว่า ผลต่อผู้นาสุขภาวะตาบล มีการคิดวิเคราะห์และพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ มีผล
ต่อคนในพื้น ที่ คือมีการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมทางด้านบริโภคไปสู่การบริโภคอาหารที่ผ ลิตจากชุ มชน เกิดการ
รวมกลุ่มเพื่อผลิตผักปลอดสารและกระจายสินค้ามายังตลาด ทาให้เกิดการขยายตลาดหมุนเวียนไปทุกหมู่บ้าน
รวมถึงในด้านนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการที่ส่งเสริมด้าน สุขภาพให้กับชุมชน โดยบรรจุใน
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นทุกปี มีการจัดทาแผนโดยใช้ข้อมูลของพื้นที่เป็นฐานในการจัดการปัญหาและสร้างการมีส่วน
ร่วมให้ประชาชนได้เข้าถึงนโยบายด้านสุขภาพด้วยตนเอง
ประเด็นที่ 2 การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุ น
จังหวัดพัทลุง มีการจัดสรรให้มีพื้นที่ทาการเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน สาหรับพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เทศบาลตาบล
บ้านสวนได้มีการทา MOU ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดาเนินการทาการเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของกลุ่มผู้ทานา
ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนาสวน เป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรคือ ซึ่งในอนาคตควรขยายพื้นที่การทาเกษตร
อินทรีย์ให้มากขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดด้วย จาเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมและผู้บริโภค เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์
และคุณประโยชน์ของการเกษตรอินทรีย์ในแง่ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อ
ประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อมรวมทั้ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของแรงงานผู้ สู งอายุ ภาค
เกษตรกรรม อีกด้วย สอดคล้องกับพงค์เทพ สุธีรวุฒิ (2559) ที่กล่าวว่า การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เนื่องจาก
สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงความเป็นอยู่ที่ทางาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่นๆ ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพ และยัง
สอดคล้องกับ WHO (2013) ที่ระบุถึงปัจจัยกาหนดสุขภาพ (Determinants of Health) ตามความหมายของ
องค์การอนามัยโลกคือ ปัจจัยหลายอย่างรวมกันที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชน ทั้งผู้มีสุขภาพ
ดีและไม่ดี ซึ่งถูกกาหนดโดยสถานการณ์และสภาพแวดล้อมหลากหลายปัจจัย เช่น สิ่งแวดล้อม พั นธุกรรม ระดับได้
ราย การศึกษา ความสัมพันธ์เชิงสังคม การเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพ เช่นเดียวกับสานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (2550) ระบุว่า ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การกาหนดและ
การปล่ อยของเสี ยและสิ่งคุก คามสุ ขภาพ การรับ สั ม ผัส ต่อ มลพิษ และสิ่ งคุ มคามสุข ภาพ การเปลี่ ยนแปลงและ
ผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงานและสภาพการทางานในท้องถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข องประชาชนและชุ ม ชน การเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ มี ค วามส าคั ญ และมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกล่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่ม
ประชาชนที่มีความพร้อมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแง่ของการสร้างเสริม การป้องกันการรักษา และการฟื้น ฟู
สุขภาพของประชาชน
ประเด็นที่ 3 การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ เทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุ น จังหวัด
พัทลุง มีการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทางานของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
เทศบาลตาบลบ้านสวน มีการดาเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทางาน มีการกาหนดนโยบาย
ในการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในชุมชน รวมถึงสนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
หรือการจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชนสนับสนุนในด้านทรัพยากร การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทางาน กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพในชุมชนให้ ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทางาน เช่น งบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางานส่งเสริม สนับสนุนทางเลือกให้กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
ในอนาคตต้องเพิ่มเติม ในส่วนของแรงงานผู้สูงอายุ เนื่องจากสภาพร่างกายผู้สูงอายุเสื่อมไปตามวัยหากยังคงทางาน
หนักอาจจะทาให้สุขภาพอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มแรงงาน
ผู้สูงอายุเกษตรกรรม มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ในอนาคตควรมีการรวบรวมข้อมูลปัญหาจากการทางาน
ของกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เพื่ อใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับองค์กรอื่นๆ ด้วย
สอดคล้องกับปัจฉิมา บัวยอมและคณะ (2552) ที่กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนระบบและกลไกการบริการด้านสุขภาพ
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่ายั่งยืน”
เป็นบทบาทของการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นบทบาทของทุกภาคส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางสู่การสร้างเสริมสุขภาพ
มิใช่เพียงให้การดูแลรักษา แต่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ที่ดูแลสุขภาพได้เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า บทบาทในการดูแลสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ของเทศบาล
ตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในปัจจุบันยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่ดาเนินการตามกรอบแนวคิดกล
ยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพของออตตาวา ชาร์เตอร์ ผู้วิจัยจึงมีขอเสนอแนะแนวทาง ดังนี้
1. การสร้างนโยบายสาธารณเพื่อการดูแลสุขภาพ
1.1 ควรมีนโยบายการเพิ่มสวนสาธารณะ ลานกีฬา มุมสาธารณะ เพื่อให้แรงงานผู้สูงอายุภาค
เกษตรกรรมใช้จัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ด้านการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวของโครงการ คือ 1) การส่งเสริมการออกกาลังกายในแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่จะเหน็ดเหนื่อยจากการทางาน คิดว่าเสียเวลาในการทามาหากิน ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจ และ
ไม่มี เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแนวทางการแก้ ไข คื อ เทศบาลตาบลบ้ านสวน ควรมี นโยบายในการส่ งเสริมแรงงาน
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ที่ ไม่เพียงแต่ เรื่องสุขภาพเท่ านั้ น เทศบาลฯ ควรท าการส่งเสริมรายได้ ให้ แก่ผู้สูงอายุ อาชี พเสริมที่
ผู้สูงอายุสามารถทาได้ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมดีขึ้น ผู้สูงอายุต้องการมีรายได้เสริม มี
อาชีพ และมีสุขภาพี่ดี จึงต้องทาควบคู่กันไป 2) งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติที่ไม่เพียงพอพอ
อีกทั้งงบประมาณดังกล่าว ก็ไม่ได้ตั้งไว้สาหรับแรงงานผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งแนวทางการแก้ไข คือ ควรมีการจัด
ประชุม ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันกาหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานผู้สูงอายุ
ภาคเกษตรกรรม ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณของเทศบาล หรืองบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นๆ เช่น พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เป็นต้น
1.2 ควรมีการจัดทาแผนสุขภาพชุมชนครอบคลุมกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตาบลบ้านสวนยังไม่มีนโยบายในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาค
เกษตรกรรม จึงทาให้แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมไม่ได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการกาหนดนโยบายดังกล่าว แต่มี
การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลบ้ า นสวน การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานกองทุ น หลั ก ประกัน สุ ข ภาพเทศบาลต าบลบ้ านสวน การจั ด ท า
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลบ้านสวน ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ในอนาคตเทศบาล
ควรเปิดโอกาสให้แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เช่น การจัดทาแผนการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านสวน
1.3 การจัดตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อการพึ่งพากันเองของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตาบลบ้านสวน มีการจัดตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อการพึ่งพากันเองของ
แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมหลายกองทุน เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลบ้านสวน ชมรม
ผู้สูงอายุ กองทุนฌาปนกิจ แต่ยังไม่มีกองทุ นเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งในอนาคตควรมีการจัดตั้ง
กองทุนดังกล่าว โดยควรมีการจัดตั้งกลุ่มของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม และจัดตั้งคณะกรรมการเทศบาลเพื่อ
หางบประมาณในการสนับสนุน
1.4 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตาบลบ้านสวน มีเพียงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้สูงอายุในการ
ดูแลสุขภาพระหว่างชมรมผู้สูงอายุด้วยกัน การประชุมของกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ การศึกษาดู
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งานการทาปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งถือว่าการดูแลสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ยังมีกิจกรรมน้อยมาก
ในอนาคตควรมีการประชุมระหว่างเครือข่ายสุขภาพ ผู้สูงอายุที่ทาการเกษตร และหน่วยงานด้านการเกษตร เพื่อ
รวมกันค้นหาปัญหาสุขภาพร่วมกัน และจัดทาแผนสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครั ว ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม และปรั บ สภาพแวดล้ อ มในการท างาน
เพื่อลดความเสี่ยงจากการทางาน รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอในการพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุที่
มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ควรมีมาตรการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายลงและใช้เกษตรทางเลือก เช่น การ
เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
2. การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางานให้เหมาะสม
กับแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ประกอบด้วย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การใช้อุปกรณ์ทาง
การเกษตรอย่างปลอดภัย การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และควรมีการจัดสรรให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา
ออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม
3. การสร้างเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง ควรมีการจัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการดูแล
สุขภาพแรงงานผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องโดยมีเครือข่ายการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน เพื่อเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ตลอดจนภายในชุมชน
ควรมีการสื่อสาร แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพแก่แรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ควรมีการสร้างและพัฒนาแกนนาในการดูแลสุขภาพแรงงานผู้สูงอายุ
ภาคเกษตรกรรมในชุมชน โดยจัดให้มีผู้นาการออกกาลังกาย รวมทั้งควรมีการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุให้มีทักษะใน
การป้องกันโรค ที่เกิดจากการทางานภาคเกษตรกรรม และให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
5.การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
และรักษาแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม ที่เหมาะสม โดยมีการบันทึกการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากกการ
ทางานของแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และแนวทางการพัฒ นา
คุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี
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ที่มาและรูปแบบการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาผู้แทนราษฎร
Causes and Form of the Thailand House of Representative Standing
Committees’ Oversight
ชยภัทร ประจวบมอญ
Chayabhat Prajuabmon
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบควบคุมของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาผู้แทนราษฎรกับรูปแบบการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจา
สภาผู้แทนราษฎรของไทย 2) เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการหาแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการไทย โดยได้ดาเนินการศึกษาคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาผู้แทนราษฎรชุดที่
23 และชุดที่ 24 ชุดละ 3 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการ เกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมาธิการคมนาคม และ
คณะกรรมาธิการ ทหาร ผลการศึกษาพบว่าการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทยเป็นผลมาจาก
สภาพกาหนด (Setting) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดอานาจในการเรียกเอกสารและบุคคลมาชี้แจง รวมทั้งการขาด
สภาพบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามติและข้อเสนอของคณะกรรมาธิการไปปฏิบัติ เมื่อผนวกกับการแทรกแซง
จากพรรคการเมืองและฝ่ายบริหารทาให้การทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบเกิดขึ้นได้ยากและขาดความกระตือรือร้น
แม้ว่าจะมีการแก้ไขและให้อานาจเพิ่มเติมตามกฎหมายในภายหลังก็ตาม ดังนั้นคณะกรรมาธิการไทยจึงมีการทา
หน้าที่ ควบคุมตรวจสอบน้อย แต่จะท าหน้ าที่ในพิ จารณาสอบสวนเรื่องที่ อยู่ในอานาจหน้าที่และเรื่องร้องเรียน
ค่อนข้างมาก ในขณะที่การทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบไม่ได้รับความใส่ใจทัง้ จากผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุม
คาสาคัญ: การควบคุมตรวจสอบ, กรรมาธิการสามัญ, สภาผู้แทนราษฎร

ABSTRACT
This article has 2 purposes: 1) To find the factors affecting the oversight of the
Thailand House of Representatives Standing Committee and the Form of its oversight 2) To use
the analysis to find out Guidelines for improving factors related to performance Of the Standing
Committees’ oversight. The samples in this study were the 23rd and 24th committees composed
of the Agriculture and Cooperatives Committee, Transport Committee and the Military
Committee. The study found that the form of the Thai Committees’ oversight was causes from
the setting, especially the lack of power to hearing, failure to enforce the relevant agencies to
adopt the resolutions and suggestion of the committees, combining with interventions by
political parties and the government. These caused the difficult oversight and lackadaisical
performance, although there were amendments and additional legal powers later. Therefore, the
Thailand Standing Committees has relative little oversight, but it is most responsible for
investigating matters and complaints.
Keywords: Oversight, Standing Committees, House of Representatives
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บทนา
คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาผู้แทนราษฎรคือคณะบุคคลที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นองค์กรขนาด
เล็กภายในสภา และเป็นกลไกสาคัญของรัฐสภาในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สภาวะที่พึงปรารถนา อย่างไรก็ตาม
การปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมาธิก ารฯของไทย กลั บ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามที่ ค าดหวังมากนั ก ทั้ งนี้ งาน
ศึกษาวิจัยจานวนมากชี้ให้เห็นถึงปัญหาของคณะกรรมาธิการฯ ในด้านต่างๆ ทว่าภายใต้สภาพการณ์ ที่มีปัญ หา
มากมายดังกล่าว ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เหตุปัจจั ยดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อการทาหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการฯ แต่ที่น่าสนใจคือท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวคณะกรรมาธิการฯมีวิธีการทางานอย่างไร
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯทาให้เกิดรูปแบบหรือแนว
ทางการทางานของคณะกรรมาธิการฯอย่างไร จากปัญหาและข้อสงสัยดังที่กล่าวมาแล้ว นั้น บทความนี้จึงมุ่งทาการ
ส ารวจปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ท าหน้ าที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบ และผลกระทบที่ มี ต่ อ รูป แบบของควบคุ ม ตรวจสอบของ
คณะกรรมาธิการฯไทย เพื่อศึกษาคุณลักษณะของแนวทางการทางานภายใต้ภาวะเงื่อนไขนั้นๆ ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบควบคุมของคณะกรรมาธิการฯ กับรูปแบบการ
ตรวจสอบควบคุมของคณะกรรมาธิการฯไทย
2. เพื่อนาผลการศึกษาวิเคราะห์มาใช้ในการหาแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของของคณะกรรมาธิการฯไทยต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเลือกทาการศึกษาคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23
และ 24 ชุ ด ละ 3 คณะ ประกอบด้ วย คณะกรรมาธิก ารเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมาธิก ารคมนาคม และ
คณะกรรมาธิการทหาร ทั้งนี้ในการศึกษาจะทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสารวจละรวบรวมปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯ แต่ในส่วนของการศึกษาและวิเคราะข้อมูลจะ
เลือกปัจจัยที่จะนามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยจะละไม่นาปัจจัย
แรงจูงใจภายในใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจากัดในการพัฒนาเครื่องมือวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วน
ปัจจัยอื่นๆที่เหลือ จะใช้ศึกษาพฤติกรรมการทาหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
ผู้แทนราษฎร รวมทั้งบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) โดยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในสองส่วนด้วยกันคือ
เครื่องมือการวิจัย
1. การวิจัยเอกสาร จะทาการศึกษาวิเคราะห์ เอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น สรุปการประชุม /บันทึ กการ
ประชุม รายงานการศึกษา สรุปผลการสัมมนา ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ์
บทความและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนี้จะทารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่
ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯ ผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวกับการทาหน้าที่ และพฤติกรรมหรือแนว
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ทางการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการฯที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในส่วนของกิจกรรมการควบคุมตรวจสอบ
ประเด็นที่ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์จากองค์กรสนับสนุนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทาการศึกษาเช่น เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ประธานกรรมาธิการฯ, กรรมาธิการฯและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ศึกษาใน
ประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นนอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยเอกสาร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเลือกทาการศึกษาคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23
และ 24 ชุ ด ละ 3 คณะ ประกอบด้ วย คณะกรรมาธิก ารเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมาธิก ารคมนาคม และ
คณะกรรมาธิการทหาร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง จะหาได้จากการสืบค้นข้อมูลโครงสร้าง และข้อมูลของสมาชิกกรรมาธิการฯ
จากสรุป/รายงานการประชุม สื่ออิเล็คทรอนิคส์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเอกสารจะสืบค้นจากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ห้องสมุดรัฐสภา ฯลฯ และฐานข้อมูลออนไลน์และอิเล็คทรอนิคส์ของสถาบันต่าง ๆ และการ
สัมภาษณ์ โดยจะทาการสัมภาษณ์ในประเด็นเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเอกสาร ข้อมูลส่วนบุคคล และ
เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฎในข้อมูลเอกสาร
ข้อมู ลเกี่ ยวกั บสิ่ งจูงใจภายนอก ข้อ มูล เกี่ ยวกั บ อิท ธิพ ลของพรรคการเมื อ งต่ อกรรมาธิการฯ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติจะใช้ข้อมูลจากสรุป/รายงานการประชุม รายงานการศึกษา ซึ่ง
จะทาให้เห็นประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯศึกษาและสนใจ ภายใต้บริบททางสังคม การเมืองในขณะนั้น ในส่วนนี้จะ
เก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
จะใช้ ก ารวิ เคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยอาศั ย กรอบแนวคิ ด ที่ ท าการศึ ก ษา
ทบทวนมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะข้อมูล

ผลการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทยนั้นมีด้วยกันหลายปัจจัย
ซึ่งแต่ละปั จจั ยจะมี ความส าคั ญ และผลกระทบต่ อการท าหน้ าที่ค วบคุ มตรวจสอบแตกต่างกัน ดังจะได้น าเสนอ
ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยภายใน
1.1 การสรรหาและการด ารงต าแหน่ ง คณะกรรมาธิ ก ารฯ การสรรหาและการคั ด เลื อ ก
คณะกรรมาธิการไทยนั้นอยู่บนหลักเกณฑ์ของสัดส่วนหรือโควตา ตามจานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่
ละพรรคการเมืองมีในสภา การจัดสรรตามเกณฑ์นี้มีความเหมาะสมในแง่ของสัดส่วน ที่กรรมาธิการมาจากสมาชิก
ของทุกพรรค โดยส่วนใหญ่พรรคทาการคัดเลือกกรรมาธิการโดยอาศัยความสนใจและความชานาญ แต่ก็มีบางส่วนที่
การแต่งตั้งกรรมาธิการโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสนใจหรือความเชี่ยวชาญ เนื่องจากพรรคไม่สามารถจัดหา
สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับภารกิจได้ กรรมาธิการที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับภารกิจ
มัก จะไม่ เข้ าร่วมการประชุม และมี แนวโน้ ม ที่ จะลาออกซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อต่อการทาหน้าที่ เช่น การไม่มีความสนใจหรือ
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ความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ก็มักจะไม่เข้าประชุมทาให้องค์ประชุมไม่ครบ และไม่สามารถดาเนินการประชุมและ
ทางานได้ ก่อให้เกิดความล่าช้า การทางานใม่สาเร็จลุล่วง การที่กรรมาธิการมาจากหลายพรรคด้วยกันส่วนนึงก็
ส่งผลกระทบต่อการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบเนื่องจากสมาชิกแต่ละคนมุ่ง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมติหรือ
แนวทางของแต่ละพรรคที่ตนสังกัดอยู่ นอกจากนี้คุณสมบัติหรือบารมีส่วนบุคคลยังส่งผลกระทบต่อการได้รับความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานและการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ โดยกรรมาธิการที่เป็นที่ยอมรับหรือมีความสัมพันธ์
ส่ ว นตั ว มั ก จะได้ ค วามร่ ว มมื อ มากกว่ ากรรมาธิ ก ารที่ ไม่ ได้ รั บ การยอมรั บ (Olson, David M. and Crowther,
William E. 2014. p.16) นอกจากนี้พรรคการเมืองที่ครองเสียงข้างมากจะมีอิทธิพลอย่างมากในการสรรหาและ
คั ด เลื อ กกรรมาธิ ก ารท าให้ พ รรคการเมื อ งเสี ย งข้ า งมากมี อิ ท ธิ พ ลในการท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบของ
คณะกรรมาธิการผ่านกรรมาธิการที่ตนสรรหาและคัดเลือกมา
1.2 ขนาดของกรรมาธิการฯ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2551 กาหนดให้สภาตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญ 35 คณะแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจานวน 15 คนที่มาของคณะกรรมาธิการอยู่
บนพื้นฐานของสัดส่วนจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคมีในส่วนของจานวนสมาชิกคณะกรรมาธิการ
15 คนนั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาระงานในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาสอบสวนเรื่องที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้นมีเป็นจานวนมาก ประกอบกับระยะเวลาการทางานจากัด ทาให้เกิดปัญหา
การไม่สามารถทางานได้ทัน ซึ่งกระทบต่อการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ เนื่องจากเป็นบทบาทที่ไม่ได้รับความใส่ใจ
อยู่แต่เดิมแล้ว เมื่อกรรมาธิกรมีภาระมากจนยิ่งทาให้โอกาสในการที่หน้าที่ควบคุมตรวจสอบยิ่งมีน้อยลงไปอีก ใน
ส่วนของจานวนคณะกรรมาธิการนั้น ไทยมีมากถึง 35 คณะ และพบว่าอาจเกิดปัญหาความซ้าซ้อนในการทาหน้าที่
ด้าน เช่น คณะกรรมาธิการชายแดนอาจมีความทับ ซ้อนกับการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการความมั่นคงหรือ
คณะกรรมาธิการปกครองซึ่งอาจมีการทาหน้าที่ทับซ้อนกับการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นได้
ความซ้าซ้อนของอานาจหน้าที่อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ เนื่ องจากหากเมื่อเริ่องที่
คาบเกี่ยวกันในระหว่างคณะกรรมาธิการจะต้องมีการพิจารณากลั่นกรองเสียก่อนว่าเรื่องดังกล่า วอยู่ในขอบเขต
อานาจของคณะกรรมาธิการใด
1.3 ขอบเขตอานาจหน้าที่ รัฐ ธรรมนูญปีพ.ศ. 2550 มาตรา 135 และข้อบังคับการประชุม สภา
ผู้แทนราษฎรปีพ.ศ. 2551 มาตรา 89 ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายกาหนดให้อานาจคณะกรรมาธิการ ในการเรียกเอกสาร
และบุคคลมาชี้แจง แต่ในความเป็นจริงกลับไม่มีสภาพบังคับนี่เป็นเหตุผลที่ทาให้คณะกรรมาธิการทาได้เพียงแค่เรียก
สอบสวนแต่อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือ กรรมาธิการชุดที่ 23 จึงเป็นเสมือนเสือกระดาษ การที่ไม่ ได้รับความ
ร่วมมือในการเข้ามาชี้แจงหรือส่งเอกสารเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้คณะกรรมาธิการมีการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ
น้อ ยไปด้ วยเนื่ อ งจาก เห็ น ว่าเป็ น เรื่อ งยากมากที่ จ ะได้ รับ ความร่วมมื อจากข้ าราชการระดั บ สูงและฝ่ ายบริห าร
นอกจากนี้เมื่อ ผนวกกับการที่มติ คาแนะนา หรือผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการมักจะไม่ได้รับการใส่ใจจากฝ่าย
บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังไม่มีมาตรการในการบังคับให้มีการนาเอาผลการศึกษาหรือข้อแนะนาของ
คณะกรรมาธิการไปประยุกต์ใช้ และไม่มีมาตรการในการติดตามผลการนาเอาผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการไป
ใช้อย่างจริงจัง จึงเป็นเหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ ทั้งในส่วนของคณะกรรมาธิการในฐานะที่เป็นผู้ตรวจสอบ
และผู้ถูกตรวจสอบ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการทาหน้าที่ตรวจสอบควบคุม เนื่องจากเมื่อไม่ได้รับความร่วมมือในการ
เข้ามาชี้แจงหรือส่งเอกสารก็ไม่สามารถทางานต่อไปได้ หรือเมื่อทางานจนบรรลุผลมีมติหรือผลการศึกษาออกมาแล้ว
ก็ไม่มีหลักประกันใดใดว่าจะมีการนาเอาข้อแนะนา หรือผลการศึกษาไปใช้จริง เมื่อไม่มีการนาไปใช้ก็ไม่สามารถ
ประเมินสัมฤทธิผลในการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้ อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาเรื่องอานาจในการบังคับให้
บุคคลมาชี้แจงหรือ ส่งเอกสารได้มีการแก้ไขโดยมีการออกพระราชบัญญัติคาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิ สภาพ.ศ. 2554 ซึ่งได้กาหนดบทลงโทษทั้ ง ในส่วนของคณะกรรมาธิการในฐานะผู้ควบคุม
ตรวจสอบ ทีป่ ฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เพื่อทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ไว้ในมาตรา 12 และกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการปฏิบัติ
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หน้าที่ โดยมีโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา ไว้ในมาตรา 13-15 ในส่วนนี้จึงทาให้คณะกรรมาธิการชุดที่ 24 มีอานาจ
มากกว่าคณะกรรมาธิการชุดที่ 23 ในการเรียกบุคคลและเอกสารมาเพื่อทาการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามการทา
หน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการชุดที่ 24 ก็ไม่ได้เป็นไปอย่าง เข้มข้นมากนัก เนื่องด้วยปัจจัยอื่น ๆ
รวมทั้งการที่มติหรือผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการยังคงไม่มีบทบัญญัติหรือมาตรการในการบังคับ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติจริงอยู่เช่นเดิม ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการของไทยจึงทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบค่อนข้าง
น้อยโดยส่วนใหญ่จะทาหน้าที่ในการพิจารณาสอบสวนเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ คณะกรรมาธิการจะทาหน้าที่ใน
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมาก
1.4 คณะอนุกรรมการกรรมาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมาธิการไทยมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมาหลายคณะเพื่อแบ่งงานกันทาซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การทางานของคณะกรรมาธิการ มีโอกาสใน
การทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบมากขึ้น (Aberbach, 1979 p.513) อย่างไรก็ตามการกาหนดให้กรรมาธิการดารง
ตาแหน่งใน คณะอนุกรรมการได้ 2 คณะทาให้ เกิดปัญหาในการทาหน้าที่ได้ เนื่องจากการทับซ้อนของกาหนดการ
ประชุม ทั้งในระดับอนุกรรมาธิการและระดับคณะกรรมาธิการ ทาให้เกิดการขาดการประชุม การทางานของบาง
คณะอนุกรรมการจึงไม่สามารถดาเนินไปได้หรือมีความล่าช้าในการทางาน
1.5 ทรัพยากรบุคล การมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอหรือเพิ่มมากขึ้นจะมีส่วนในการช่วยสนับสนุน
การท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบของคณะกรรมาธิ ก าร โดยเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ท างานสนั บ สนุ น การการ ท างานของ
คณะกรรมาธิการไทย เช่นที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นักวิชาการและเลขานุการมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ จานวนบุคลากรยังไม่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ กล่าวคือ จานวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการทางานของคณะกรรมาธิการมีกรอบอัตรากาลังเจ้าหน้าที่บุคลากรในแต่ละ
คณะกรรมาธิการกาหนดไว้ที่ประมาณคณะละ 12 คน แต่ในความเป็นจริงในแต่ละคณะมีบุคลากรประจาเพียงคณะ
ละ 5-7 เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากไม่ มี เงิ น เดื อ น ซึ่ งไม่ เพี ย งพอต่ อ การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามภาระงานของ
คณะกรรมาธิ ก าร มี ค วามรู้ ต รงกั บ บทบาทหน้ า ที่ ที่ ต นปฏิ บั ติ งานอยู่ นอกจากนี้ ก ารแต่ งตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาของ
คณะกรรมาธิการบางส่วนยังเป็นไปเพื่อตอบสนองทางการเมือง โดยไม่ได้คานึงถึงความรู้ความสามารถ บางคนได้รับ
การแต่งตั้งมาเพราะเหตุว่าเป็นคนสนิทคุ้นเคยหรือเป็นเครือญาติกัน (จีระพงศ์, 2555, น. 91, 105, 122, 123) และ
บุคคลที่ถูกแต่งตั้งบางครั้งก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพซ้ายังมีการใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมืองในทางที่มิชอบเช่นการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การแต่งตั้งที่ปรึกษาการและเลขานุการ
จึงมักจะขาดประสิทธิภาพในการทางานที่ความรับผิดชอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ
1.6 การจัดสรร และอิทธิพลของประธานคณะกรรมาธิการฯ การจัดสรรตาแหน่งและอิทธิพลของ
ประธานกรรมาธิการการจัดสรรตาแหน่งของคณะกรรมาธิการ ไทยนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อการทาหน้าที่ควบคุม
ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานคณะกรรมาธิการมาจากฝ่ายเสียงข้างมากหรือ
รัฐบาลมักจะได้รับความร่วมมือในการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆเป็นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามหาก
ประธานคณะกรรมาธิการมาจากฝ่ายค้านหรือตัดเสียงข้างน้อยมักจะไม่ได้รับความร่วมมือ รูปแบบของความสัมพันธ์
จะเป็นไปในลักษณะของการขอข้อมูลเพื่อติดตามตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ถ้ารัฐมนตรี
มีสังกัดพรรคการเมืองเดียวกับประธานคณะกรรมาธิการมักจะมีการขาดการติดตามการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ในทางตรงกั น ข้ า มถ้ ารั ฐมนตรี สั งกั ด พรรคการเมื อ งต่ างกั บ ประธานคณะกรรมาธิ ก าร จะมี ก ารติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมากกว่า (จีระพงศ์, 2555, น.102, 104) ประธานคณะกรรมาธิการของไทยจะมี อิทธิพล
ในการทาหน้าที่ตรวจสอบเนื่องจากประธานจะเป็นผู้ที่ทาหน้าที่คัดเลือกประเด็ นที่จะทาการศึกษา ดังนั้นที่มาของ
ประธานคณะกรรมาธิการจึงมีส่วนสาคัญในการทาหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเป็น
อย่างมาก
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2. ปัจจัยภายนอก
2.1 ด้ านสิ่ งจู งใจภายนอก การท าหน้ าที่ ควบคุม ตรวจสอบของคณะกรรมการไทยใน สิ่ งจูงใจ
ภายนอกโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งทรั พ ยากรเชิ งสถาบั น ที่ มี ส่ ว นในการกระตุ้ น การท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบของ
คณะกรรมาธิการ ที่สาคัญก็คือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ (Bert A Rockman, 1984, 425-426 ซึ่งพบว่า
คณะกรรมาธิการไทย ไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีการแทรกแซงจากพรรคการเมืองต้นสังกัด
และจากฝ่ายบริหารซึ่งที่บั่นทอนความตั้งใจในการที่จะทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบอย่างกระตือรือร้น ในส่วนนี้จะ
กระทบต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพของงกรรมาธิการ ที่จะมีส่วนสาคัญ
ในการสร้างความนิยมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความก้าวหน้าในงานอาชีพ ด้วย นอกจากนี้หน่วยงานที่ทาหน้าที่
ขององค์กรสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ยังมีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการทางาน
ของคณะกรรมาธิก ารได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งเป็ น อีก ปั จจั ย หนึ่ งซึ่ ง บั่ น ทอนแรงกระตุ้น ในการท าหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมาธิการ ทรัพยากรเชิงสถาบันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลักษณะทางกายภาพ เช่น การมีห้องประชุมที่คับ
แคบและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ การมีที่จอดรถไม่เพียงพอ หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการทางานของ
คณะกรรมาธิการเช่น สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสานักกรรมาธิการ กองกรรมาธิการ ที่มีการจัดระเบียบ
โครงสร้างองค์กรและจานวนทรัพยากรบุคคลที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอที่ที่จะสนับสนุนการทางานของคณะกรรมาธิ
กา การมีห้องสมุดรัฐสภาที่เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาข้อมูลเพียงแห่งเดียว นอกจากนี้สถานที่ปฏิบัติงานและสานักงาน
เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติหน้าที่การอยู่คนละที่ ทาให้ไม่มีความสะดวกการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
ในการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการใครที่ทาการศึกษาส่วนใหญ่ จะเป็นประเด็น
ร้อนทางสังคมซึ่งเป็นที่สนใจของสังคม ซึ่งสะท้อนถึงแรงจูงใจในการที่จะพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่เป็นที่สนใจของ
สาธารณะชน ทีจ่ ะส่งผลต่อการได้รับคะแนนนิยมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนั้นๆ ทั้งนี้การควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายที่ แ ถลงไว้ ข องฝ่ ายบริ ห ารมี ค่ อ นข้ า งน้ อ ย การหน้ าที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบการจะเป็ น ไปตาม
สถานการณ์ของสังคมการเมืองในขณะนั้นมากกว่า
2.2 อิทธิพลของพรรคการเมืองไทยมีผลต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ เนื่องจาก
พรรคจะเข้ามามีส่วนในการกาหนดแนวทางการตัดสินใจของกรรมาธิการ ที่ เป็นสมาชิกของพรรคทั้งในและนอก
คณะกรรมาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามมติหรือนโยบายของพรรค ดังนั้นจึงพบว่ากรรมาธิการส่วนหนึ่งจะกาหนดจุดยืน
ของตนเองโดยเป็นไปตามใบสั่งของพรรคการเมืองที่ตนสังกั ด นัยนี้จึงสะท้อนถึงปัญหาความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งความจริงจังในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่ อควบคุม ตรวจสอบการบริหารราชการ
แผ่นดินอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาด้วย ความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนอกจากจะปรากฏใน
ระบอบประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังสามารถพบได้ในระบบรัฐสภาซึง่ มิได้มพี รรคใหญ่พรรคเดียวมีอานาจ
ในสภา (Döhring, 1995, 254) แต่กรณีของไทยนั้น แม้ว่าอาจจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นระบอบพรรคใหญ่พรรคเดียวแต่
จากการเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยสามารถครองที่นั่งในสภาได้เกือบครึ่งหนึ่งของที่นั่ง
ทั้งหมด ในสมัยของนายสมัครสุนทรเวช และได้ที่นั่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งในสมัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งในส่วนนี้
จะกระทบต่อปัจจัยอื่นๆด้วยเป็นต้นว่า จานวนสมาชิกกรรมาธิการและประธานกรรมาธิการในคณะต่าง ๆ จะมีมาก
ขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการทาหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจาก ฝ่ายรัฐบาล
จะสามารถควบคุมการทางานของคณะกรรมาธิการได้ผ่านสมาชิกของพรรคที่ดารงตาแหน่งเป็นทั้งกรรมาธิการและ
คณะกรรมาธิการ รวมทั้งแทรกแซงการทางานของคณะกรรมาธิการจากทั้งภายในและภายนอกคณะกรรมาธิการ
2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบริหารและนิติบัญญัติ ไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภาออกเป็น 3 ฝ่ายคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลา วัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ
ของไทยนั้ น เป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ฝ่ ายบริห ารมี อ านาจกว่า ฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ โดยฝ่ ายบริ ห ารหรือ ฝ่ ายรัฐ บาลมั ก จะ
แทรกแซงการทาหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติคาสั่ง
เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 ฝ่ายบริหารยังปฏิเสธการทาหน้าที่ในการ
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ตรวจสอบการโดยการไม่ให้ความร่วมมือในการไปชี้แจงหรือส่งเอกสาร ส่งผลให้คณะกรรมาธิการขาดความจริงจังใน
การปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากยังไม่มีสภาพบังคับเพื่อให้กระบวนการควบคุมตรวจสอบลุล่วงไปได้ คุณลักษณะดังกล่าว
อาจเป็นผลมาจากระบบรัฐสภา เหมือนกับที่เกิดในประเทศอังกฤษซึ่งระบบรัฐสภาที่ผู้นาของพรรคเสียงข้างมากใน
สภาคือคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีก็จะครอบงากระบวนการนิติบัญญัติทั้งภายในคณะกรรมาธิการและในสภา
(Benda, Susan R. 1996, p.7) สาหรับกรณีของไทยแม้จะมีพระราชบัญญัติคาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 แล้วแต่ก็ยังไม่มีบทบัญญัติหรือมาตรการในการบังคับให้ฝ่ายบริหารนาเอามติ
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปปฏิบัติ ผลคือฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลยังสามารถปฏิเสธอานาจในการ
ควบคุมตรวจสอบโดยการเพิกเฉยต่อมติ หรือผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการนั้นๆนั่นเอง ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า
รูปแบบการปกครองจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งกระทบต่อบทบาท
และการทาหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบด้วย

อภิปรายผลการวิจัย
ในการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะกรรมาธิการสามัญไทยมีปัจจัยที่
มีอิทธิพลเกี่ยวข้องด้วยเป็นจานวนมาก แต่ปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านอานาจกรรมาธิการดังจะเห็น
ได้จากก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติคาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554
กรรมาธิการชุดที่ 23 แม้จะมีกฎหมายอื่นกาหนดให้อานาจในการเรียกเอกสารและบุคคลมาชี้แจง แต่ในข้อเท็จจริง
กลับไม่ได้รับความร่วมมือ ซึง่ ส่วนนี้เองทาให้คณะกรรมาธิการของขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
ตรวจสอบ เนื่องจากเห็นว่าถึงดาเนินการไปก็อาจไม่ได้รับความร่วมมือ การดาเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า และ
ถึงแม้ว่าจะสามารถดาเนินงานจนมีมติ ข้อเสนอแนะและผลการศึกษาออกมาก็ไม่มีหลักประกันหรือมาตรการที่จะ
บังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติจริง ยิ่งส่งผลให้คณะกรรมาธิการไม่ได้ให้ความสาคัญกั บการทาหน้าที่
ควบคุมตรวจสอบมากนัก เช่นเดียวกันกับผู้ถูกควบคุมเนื่องด้วยปัจจัยเงื่อนไขดังที่กล่าวไปแล้วนั้ น ผู้ถูกควบคุม
สามารถเพิกเฉยหรือหลีกเลี่ยงได้โดยการไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่มีมาตรการบังคับ เมื่อผนวกกับปัจจัยอื่น ๆ
เช่ น การแทรกแซงของพรรคการเมื อ งและฝ่ า ยบริ ห าร ก็ ยิ่ ง ท าให้ ก ารท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบของ
คณะกรรมาธิการถูกขัดขวางและยากที่จะเกิดขึ้นได้ แม้ว่าต่อมาจะมีพระราชบัญญัติคาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
และสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2554 ซึ่งทาให้การทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการเรียก เอกสารและบุคคลมาชี้แจง
สามารถดาเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีมติผลการศึกษาออกมาก็ยังไม่มีหลักประกันหรือมาตรการในการบังคับ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติจริงได้อยู่ ดี นัยนี้จะเห็นได้ว่าสภาพกาหนด (Setting) ต่าง ๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว
เป็นสิ่งที่กาหนดสร้าง (Shape) รูปแบบการทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมาธิการไทย ที่ไม่ได้รับความใส่
ใจทั้งจากผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุม ขาดความกระตือรือร้นและและการทางานเชิงรุก เนื่องจากเงือ่ นไขไม่เอื้ออานวย
ให้สามารถกระทาได้ การทางานของคณะกรรมาธิการไทยส่วนใหญ่จึงเน้นที่การรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณา
สอบสวนเรื่ องที่ อ ยู่ในอ านาจหน้ าที่ เป็ น ส่ วนใหญ่ เน้ น การท างานเชิ งรับ คล้ายกับ รู ป แบบการท าหน้ าที่ ค วบคุ ม
ตรวจสอบแบบสัญญาณเตือนไฟ ที่รอให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วจึงเข้าไปดาเนินการแก้ไข อย่างไรก็ตามการที่
การทางานของคณะกรรมาธิการไทยมักจะถูก แทรกแซงจากทั้งการเมืองและรัฐบาล บ่อยครั้งที่เป็นไปตามใบสั่งของ
พรรคการเมือง การทาหน้าที่เน้นที่การพิจารณาสอบสวนเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบ
กับการที่คณะกรรมาธิการไทยไม่มีอานาจในการบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอแนะ เป็น
แต่เพียงการทาหน้าที่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือมีการสั่งการมา ผู้ศึกษาจึงนิยามรูปแบบการทา งานแบบนี้ว่า
เป็นรูปแบบการควบคุมตรวจสอบแบบ “ทนายหน้าหอ”
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีมาตรการในการกาหนดให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญและนาเอามติ
ข้อเสนอแนะและผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการไปปฏิบัติ และกาหนดแนวทางในการติดตามผลของการนาเอา
มติข้อเสนอและผลการศึกษาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. พิจารณานาระบบจัดสรรตาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการที่กาหนดให้ประธานกรรมาธิการมาจาก
พรรครัฐบาลและรองประธานกรรมาธิการมาจากพรรคฝ่ายค้านเพื่อก่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจและก่อให้เกิดการทา
หน้าที่ควบคุมตรวจสอบที่กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น (Olson, David M. and Crowther, William E. 2014. p.16-17)
3. ควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่ทางานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการอย่างเพียงพอ
เพิ่มค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ และกาหนดเกณฑ์ในใน
การทางานและการคัดเลือกที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเลขานุการให้ชัดเจน
4. ควรพัฒนาหน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุนการทางานของคณะกรรมาธิการเช่นสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรสานักคณะกรรมาธิการให้มี ให้มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถ พัฒนาห้องสมุดให้
มี ค วามสะดวกและทั น สมั ย รวมทั้ งระบบเทคโนโลยี ส าระสนเทศที่ เป็ น ระบบและเข้ า ถึ ง ได้ ง่า ย และจั ด สรร
งบประมาณให้เพียงพอสาหรับการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ
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อิทธิพลทีส่ ่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
FACTOR INFLENCING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF STAFFS IN THE
GOVERNMENT SECTORS IN NORTHEASTERN, THAILAND
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์ และสุธนา บุญเหลือ
Nichaporn Ritthiboon and Sutana Boonlua
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของ
รัฐที่ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้านบรรยากาศในการท างานของหน่ วยงาน ด้านการสนั บ สนุ น และการสร้างแรงจู งใจของ
หน่วยงาน และด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของ
บุคลากรในหน่วยงานของรัฐจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทตาแหน่ง และ 3) เพื่อเสนอแนวทาง
พัฒ นาการปฏิ บั ติงานของบุค ลากรของหน่ วยงานของรัฐต่อ ไป พร้อมทั้ งสามารถทาให้เกิ ดความพึ งพอใจสูงขึ้ น
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามมีมาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ กลุ่มประชากรเก็บจากบุคลากรที่ทางานในหน่วยงาน
ของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบุคลากรแบ่งเป็น อานวยการ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการจานวนทั้งสิ้น 165 คน ดาเนินการเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2560 มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าสถิติคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ตาแหน่งพนักงานทั่วไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการทางานโดยรวมของหน่วยงาน ด้านการสนับสนุนและการ
สร้างแรงจูงใจโดยรวมของหน่วยงาน และด้านนโยบายและการบริหารงานโดยรวมของหน่วยงานอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด 2) ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของรั ฐ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจาแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงและระดับการศึกษามีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์กรแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรด้านบรรยากาศในการ
ทางานของหน่วยงานมากที่สุด กลุ่มอายุ 41-50 ปี มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรด้านการสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจของหน่วยงานมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 51-60 ปี มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรด้านนโยบายและการ
บริห ารงานของหน่วยงานมากที่สุด ระดับการศึกษาทุกกลุ่มมี ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพัน องค์กรแต่ละด้านไม่
แตกต่างกั น ตาแหน่ งผู้ อานวยการและเจ้ าที่ ทั่ วไปมี ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รด้ านนโยบายและการ
บริหารงานของหน่วยงานมากที่สุด และ 3) แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ
ควรเน้นการออกนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงานโดยมีการกาหนดเป้าหมายการบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคลให้ แน่ชัด มี แผนการพั ฒ นาบุคลากรที่แน่น นอน มี การติดตามการปฏิบั ติงานที่ชัด เจนและมีกระบวนการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
คาสาคัญ: ความผูกพันองค์กร ด้านบรรยากาศในการทางานของหน่วยงาน ด้านการสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจ
ของหน่วยงาน ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน
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ABSTRACT
The purposes of this research are: 1) to study the factors influencing organizational
commitment of staffs in the government sectors in the Northeastern of Thailand in 3 dimensions
such as (1) workplace environment, (2) support and motivation of the workplace, and (3) Policy
and administration of the workplace; 2) to compare the organizational commitment of staffs in
the government sectors in overall and each factor classified by gender, age, education, and
position; and 3) to propose the guidelines to develop the human resources in the government
sectors and lead to increase organizational commitment. The questionnaire was the instrument
of this research. The Likert scale was anchored by five-point Likert scale. The data was collected
from staffs who work in the government sectors in the Northeastern part of Thailand various from
director, academic staffs, general staffs, full-time workers, and government employees. The data
was collected during March to May 2017. The statistical techniques which were frequency,
percentage, means, standard deviation, multiple correlation analysis, and multiple regression
analysis were used to analyze the data.
The results showed 1) most of respondents are male, age between 31-40 years old,
undergraduate level of education, and general staffs have most satisfaction in overall ( 3
dimensions) . 2) The results of analysis to compare the factors influencing organizational
commitment of staffs in the government sectors in each factors classified by gender, it found that
male/female and every education level groups have no different in all dimensions. Age between
31-40 years old have most organizational commitment in workplace environment, age between
41-50 years old have most organizational commitment in support and motivation of the
workplace, and age between 51-60 years old have most organizational commitment in policy and
administration of the workplace. The directors and general staffs have most organizational
commitment in policy and administration of the workplace. Finally, 3) the guideline to develop
the human resources in the government sectors and lead to increase organizational commitment
is to focus on the policy and administration of the workplace. Each government sector should be
clearly defined human resource programs and targets to develop human resources. The effective
human resource development plan, and the transparency monitoring and evaluation programs
are included.
Keywords: Organizational Commitment, Workplace Environment, Support and Motivation of the
Workplace, Policy and Administration of the Workplace
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บทนา
องค์กรจะประสบความสาเร็จย่อมต้องมีทรัพยากรที่ดี ซึ่งทรัพยากรเป็นพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการ
จัดการ หรือที่เรียกว่า 4 Ms ได้แก่ บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) โดย
ที่ทรัพยากรเหล่านี้จะมีอยู่ในแต่ละองค์กรในปริมาณที่จากัดและแตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารที่มีศักยภาพจะต้อง
สามารถจัดการบริหารทรัพ ยากรที่มีอยู่ขององค์กรที่ จากัดในอัตราส่วนที่ เหมาะสมได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยทรัพยากรที่มีความสาคัญที่สุดในทรัพยากรทั้งสี่ คือ บุคคล (Man
หรือ Human) (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545) โดยบุคคลถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งของการจัดการ เพราะบุคคลเป็น
ผู้ปฏิ บัติ งานทุ กอย่างขององค์กร และบุค คลเปรียบเสมือนวัต ถุดิบ ที่ ช่วยให้ ทุก กิจกรรมและทุ กหน้ าที่ ในองค์ก ร
สามารถดาเนิ น ไปได้ อย่างต่ อเนื่อ ง จึงกล่าวได้ว่า บุ คคลเป็น ผู้ป ฏิ บัติ งานในทุ กหน่วยงานขององค์กรและเป็ น ผู้
ปรับ เปลี่ยนองค์ ก รให้ ด าเนิ น การไปในแนวทางที่ ต้อ งการ องค์ กรจะประสบผลสาเร็จตามที่ ต้อ งการได้ หรือไม่
จาเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน หากไม่มีบุคคลหรือมีบุคคลที่ไม่มี
คุณภาพ จะทาให้การจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้นย่อมดาเนินไปได้ยาก (สมคิด บางโม, 2553) ดังนั้น
องค์กรต่าง ๆ จะต้องหาวิธีการรักษาคนที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรนานที่สุด
ถึงแม้ว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐจะมีผลการดาเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐยังมีข้อบกพร่องคืออัตราการลางาน/การขาดงานของบุคลากร
ค่อนข้างสูง ทั้งที่หน่วยงานของรัฐพยายามหาวิธีเพื่อกาจัดข้อบกพร่องนี้ก็ตาม ในการบริหารจัดการองค์การ “คน”
หรือ “บุคคล” ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจัยสาคัญที่สุด เพราะ “คน” หรือ “บุคคล” เป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและประสบความสาเร็จ การบริหารงานบุคคลนั้นเป็นการสรรหา
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กรและธารงรักษาบุคลากรไว้ ผู้บริหารจาเป็นต้องตระหนักถึง
ปัจจัยที่ทาให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้องค์กรประสบความสาเร็จ รักองค์กร มี
ความสุขกับงานที่ปฏิบัติ นั่นคือทาอย่างไรให้คนมีความพึงพอใจในการทางาน อันจะทาให้เกิดความผูกพันกับ
องค์กรในที่สุด
ความผูกพันของบุคลากรกับองค์กรสามารถสร้างความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรในองค์กร
ได้ มีผลต่อความสาเร็จของงาน และองค์กร รวมทั้ งความสุขของผู้ทางานด้วย องค์ก รใดก็ตามหากบุคลากรไม่มี
ความพึงพอใจในการทางานก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่า คุณภาพของงานลดลง ส่งผล
ให้มีการขาดงาน การลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย แต่
ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทางานสูงก็ย่อมที่จะส่งผลในทางบวกต่อการ
ปฏิ บั ติ งาน นอกจากนี้ ร ะดั บ ความผู ก พั น กั บ องค์ ก รและความพึ งพอใจในการท างานของบุ ค ลากร ยั งเป็ น
เครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีจานวนประชากรหนึ่งในสามของประชากรไทยทั้ง
ประเทศ (21,916,034 คน จาก 65,729,098 คน) (สานักงานสถิติ แห่งชาติ , 2561) เพื่อ เป็ นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานของภาครัฐและสามารถ
นามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศ
ในการทางานของหน่วยงาน ด้านการสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน และด้ านนโยบายและการ
บริหารงานของหน่วยงาน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐจาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประเภทตาแหน่ง
3. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานของรัฐต่อไป พร้อมทั้งสามารถ
ทาให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย จูงใจด้ านความพึ งพอใจต่อ บรรยากาศในการท างานของหน่ วยงาน มี ค วามสัม พั น ธ์แ ละ
ผลกระทบต่อความผูกพันของบุคคลากรที่มีต่อองค์กร
2. ปัจจัยจูงใจด้านความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบต่อความผูกพันของบุคคลากรที่มีต่อองค์กร
3. ปัจจัยจูงใจด้านความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบต่อความผูกพันของบุคคลากรที่มีต่อองค์กร

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
ตามวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้กล่าวว่า ความผูกพันของบุคลากรในองค์กรต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงานเป็นหลัก (ธร สุนทรายุทธ, 2553) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนิยามความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังต่อไปนี้
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ไว้ดังนี้
ธร สุ น ทรายุ ท ธ (2553: 111) ได้ ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน หมายถึ ง
ความรู้สึกรวมๆ ของบุคคลต่อการทางานทั้งด้านดีที่เกิดจากการทางาน ทาให้ได้รับผลตอบแทนจนเกิดความพึงพอใจ
เกิ ด ความรู้ สึ ก กระตื อ รื อ ร้ น มุ่ งมั่ น ที่ จ ะท างาน มี ข วั ญ และก าลั งใจในการท างาน ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551: 78) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ทัศนคติเกี่ยวกับงานของพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในงานของเขา เช่น ค่าตอบแทน โอกาสในการเลื่อน
ตาแหน่ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของพนักงาน ความพึง
พอใจในงานยังเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมของงาน ได้แก่ รูปแบบ การบริหาร นโยบายและขั้นตอนการทางาน กลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมการทางาน ตลอดจนประโยชน์และผลตอบแทน เป็นต้น
โสภิณ ทองปาน (2542: 36) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพึง
พอใจในการทางานเป็นระดับ (Degree) ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีความรู้สึกในแง่บวกหรือลบต่องานที่ทาเป็น
ประจา เป็นการสนองตอบในความรู้สึกหรือในความคิดต่องานที่ตนเองทา ต่อสถานที่ทางาน รวมทั้งลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Conditions) เช่น ห้องทางาน ทางเข้า -ออก ตาแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักร อุปกรณ์ ห้องน้ า
บันได และอื่น ๆ และลักษณะทางสังคม (Social Conditions) คือ สังคมของผู้ร่วมงานตั้งแต่ หัวหน้างาน เพื่อน
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ร่วมงาน มองในอีกแง่หนึ่งความพึงพอใจในการทางานเป็นระดับเครื่องชี้วัดถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังใน
ความรู้สึกกับสิ่งที่เป็นจริง
สมยศ นาวีการ (2540: 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึก
ที่ดีโดยส่วนรวมของคนที่มีต่องาน เมื่อบุคคลกล่าวว่าคนมีความพอใจในงานสูง โดยทั่วไปมักจะหมายความว่า บุคคล
ชอบและให้คุณค่ากับงานสูงและมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ทา นั่นเอง
จากความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารสรุปได้ว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน คือ ความรู้สึกด้านจิตใจ หรือทัศนคติ ความชอบ ความพอใจ ของแต่ละบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคลมีความระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ถ้าได้รับความประทับใจ รู้สึกดี จะได้รับการตอบสนอง
ในแง่บวก แต่ไม่ประทับใจ จะได้รับการตอบสนองในทิศทางตรงกันข้าม
แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานจากผลการวิจัย ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (Mumford, 1972:
4-5 อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550: 12-13)
1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา (The Psychological Needs School) กลุ่มนี้ ได้แก่ มาสโลว์
(Maslow) เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ลิเคิร์ท (Likert) โดยมองความพึงพอใจในงานเกิดจากความต้องการของบุคคลที่
ต้องการความสาเร็จของงานและความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น
2. กลุ่มภาวะผู้นา (Leadership School) มองความพึงพอใจในงานจากรูปแบบและการปฏิบัติงาน
ของผู้นาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มนี้ได้แก่ เบลค (Blake) มูตัน (Mouton) และฟิดเลอร์ (Fiedler)
3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) เป็นกลุ่มที่มองความพึงพอใจ
ในงานจากรายได้ เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น กลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร์
(Manchester Business School)
4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการ (management Ideology School) มองความพึงพอใจจากพฤติ
กรรมการบริหารขององค์การ ได้แก่ โครซิเอร์และโกลเนอร์ (Crozier and Gouldner)
5. กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) ความพึงพอใจใน
งานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน กลุ่มแนวความคิดนี้ได้แก่ นักวิชาการจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institue)
จากมหาวิทยาลัยลอนดอน
องค์ประกอบที่เอื้ออานวยต่อความพอใจในการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่เอื้ออานวยต่อความพอใจในการปฏิบัติงาน มี 10 ประการ ดังนี้ (Gilmer, 1971: 380384)
1. ความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงทางกายภาพ รวมตลอดถึงความมั่นคงปลอดภัยในการ
ทางาน เป็นต้น
2. โอกาสก้าวหน้าในการทางาน ได้แก่ การมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นจากความรู้ความสามารถใน
การทางาน เป็นต้น
3. บริษัทหรือสถานที่ทางานและการจัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อสถานที่ทางาน ตลอดจนชื่อเสียงและ
การดาเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นต้น
4. ค่าจ้างสาหรับค่าจ้างหรือรางวัลนั้นต้องเป็นรางวัลที่ เสมอภาคสาหรับการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน
โดยประกาศให้ทราบทั่วไป และเป็นรางวัลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ปฏิบัติงานด้วย
5. ลักษณะของงานที่ทาหรือความสนใจในลักษณะงานนั้นเอง ความพึงพอใจมักจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคล
ได้ทางาน ซึ่งสาหรับบุคคลนั้น ๆ แล้วในเนื้องานมีความน่าสนใจในตัวของมันเอง แต่เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้นเนื้องานซึ่งเป็นที่น่าสนใจสาหรับบุคคลจึงแตกต่างกันไปแต่ก็มีลักษณะของงานบางประการ อาทิ งานที่มี
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ความเป็ นอิสระ งานที่ไม่จาเจน่าเบื่อ มีการพบปะผู้คนมักจะเป็นงานที่หลายๆ คนชอบ แต่ขณะเดียวกันก็มีคน
จานวนหนึ่งที่ชอบงานที่ต้องคิดและแก้ปัญหานานัปการ
6. การควบคุมบังคับบัญชา มีความสาคัญที่จะทาให้ผู้ทางานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานได้
การควบคุมบังคับบัญชาที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทาให้ย้ายงานและลาออกจากงาน
7. ลักษณะทางสังคม ถ้าผู้ปฏิบัติงานทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ก็จะเกิดความพอใจในงาน
นั้น
8. การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ค วามส าคั ญ มาก การปฏิ บั ติ งานจะส าเร็ จ ได้ ก็ เพราะมี
กระบวนการวิธีการทางานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ
การควบคุมบังคับบัญชา การประสานงาน และการประเมินผลงาน อาจกล่าวได้ว่าภาระหน้าที่ทางการบริหารที่กล่าว
มาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีการติดต่อสื่อสารเป็นตัวเชื่อม
9. สภาพการทางาน อาทิ แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงทางาน ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับการทางานนั้นๆ
10. สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ เช่น เงินบาเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การบริการ
และการรักษาพยาบาล สวัสดิการที่อยู่อาศัย เป็นต้น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพอใจในงาน
1. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายใน
การวัดความพอใจในงาน ได้แก่ แบบสอบถามโดยมีตัวเลือกเป็นมาตราส่วนประเมินค่าที่ผู้ตอบให้ตามลาดับค่า
น้าหนักของแต่ละตัวเลือกจนครบทุกตัวเลือก เครื่องมือวัดในลักษณะนี้มีหลายแบบ ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น
- ดัชนีบ่งชี้งาน (Job Descriptive Index : JDI) เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้แพร่หลายที่สุด ประกอบด้วย
คาถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทางาน เช่น ด้านเกี่ยวกับลักษณะของงานเอง (Work Itself) ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน
(Pay) ด้านโอกาสก้าวหน้า (Promotional Opportunities) ด้านนิเทศงาน (Supervision) และด้านเกี่ยวกับคน
หรือเพื่อนร่วมงาน (People) โดยแต่ละด้านจะใช้คาคุณศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในด้านนั้นให้ผู้ตอบตอบว่าใช่หรือ
ไม่ใช่ โดยคาตอบจะบ่งบอกให้ทราบทิศทางของความพอใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
- แบบสอบถามความพอใจของมินเนโซต้า (Minnesota Satisfaction Questionnaire : MSQ) วิธีนี้
มหาวิทยาลัย Minnesota ในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้พัฒนาแบบสอบถามนี้ เป็นวิธีที่ให้ผู้ตอบระบุระดับของความพอใจ
หรือไม่พอใจในแต่ละด้านของงาน เพื่อใช้วัดความคิดเห็นและความพอใจที่มีต่องาน เช่น ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน
หรือด้านโอกาสก้าวหน้า เป็นต้น ถ้าได้คะแนนมากแสดงว่าผู้ตอบมีความพอใจในงานอยู่ในระดับสูง
- แ บ บ ส อบ ถาม ค วาม พ อใจ ค่ าต อบ แ ท น (Pay Satisfaction Questionnaire : PSQ) เป็ น
แบบสอบถามที่เจาะจงเรื่องเงินเดือนค่าตอบแทนผูกพันกับความพอใจ โดยเครื่องมือ PQS จะวัดระดับความพอใจที่
มีต่อแต่ละประเด็นที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เช่น ระดับเงินเดือน การขึ้นเงินเดือน หรือเพิ่มค่าตอบแทน
การให้ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่างๆ โครงสร้างและการบริหารระบบและเงินเดือนค่าตอบแทน เป็นต้น
2. การใช้เทคนิคกรณีเหตุการณ์สาคัญ (Critical Incident) เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้วัดความพอใจใน
งาน โดยให้ผู้ตอบเขียนบรรยายถึงเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตนเอง ที่
ทาให้เขาพอใจหรือไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะนาเหตุการณ์ดังกล่าวไปวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิค
นี้จะเป็นเทคนิคเชิงคุณภาพ เพื่อพิจารณาความพอใจหรือไม่พอใจ แต่เป็นเทคนิคที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก และผู้ตอบ
ข้อมูลอาจจะมีอคติในการตอบ หรือผู้วิเคราะห์อาจจะมีอคติในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้
3. การสัมภาษณ์ (Interviews) เทคนิคนี้เป็นวิธีวัดความพอใจในงานด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยแบบสอง
ต่อสองกับพนักงานอย่างละเอียด ซึ่งข้อดีคือ จะได้ข้อมูลเชิงลึกและทราบทัศนคติที่มีต่องานมากกว่าวิธีการตอบ
แบบสอบถาม ดั งนั้ น การใช้ เทคนิ คนี้ จ ะได้ ผ ลดี ก็ ต่ อเมื่ อ ผู้ต อบพู ด ความจริง มีค วามซื่ อสั ต ย์ต่ อ กัน และระบาย
ความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองออกมา ด้วยเหตุนี้การได้รับความร่วมมือ คือ จุดสาคัญของความสาเร็จในการเลือกใช้
วิธีนี้ อีกทั้งจะต้องเลือกคาถามสัมภาษณ์อย่างรอบคอบ พร้อมทั้งมีระบบการบันทึกคาตอบที่ดี นอกจากนี้ยังต้อง
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สร้างความไว้วางใจในการไม่ระบุชื่อผู้ตอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของพนักงาน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์,
2551)
กล่าวโดยสรุป แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันขององค์กรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งมุ่งเน้นปัจจัยที่เป็นความต้องการของมนุษย์ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
ความต้องการทางกาย หรือทางจิตวิทยาก็ดี เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถตอบสนองได้โดยใช้แรงจูงใจเฉพาะอย่าง กับ
ความต้องการของบุคคล และการตั้งเป้าหมายที่ยากและเฉพาะเจาะจงจะนามาซึ่งระดับของผลการปฏิบัติงานที่
ออกมาสูงมากกว่าเป้าหมายทั่วๆ ไป อันเปรียบเสมือนแรงกระตุ้นภายใน ผลสะท้อนกลับที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองจะเป็น
แรงจูงใจที่มีอานาจมากกว่าผลสะท้อนกลับที่เกิดจากภายนอก ต่อจากนั้นจึงเป็นเรื่องของทฤษฎีความพึงพอใจที่ช่วย
ชี้ว่าบุคคลจะใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความคาดหวังของตนเองที่มีต่อผลที่จะได้รับและ
จะนามาซึ่งความพึงพอใจในงานและเกิดความผูกพันกับองค์กรหรือไม่ และความคาดหวังจะเป็นแรงผลักดันทางด้าน
จิตใจให้เกิดเป็นการกระทา หากเห็นว่าสิ่งที่ต้องการนั้นมีคุณค่า ซึ่งความผูกพันของบุคลากรจะเกิดขึ้นได้เมื่อสามารถ
บรรลุถึงความคาดหวังของตนเอง รวมถึงพฤติกรรมของบุคลากรที่เกิดจากผลการกระทาของตนเอง ซึ่งอาจเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ของบุค ลากรนั่นเอง ดังนั้น การเสริมแรงจูงใจเป็นการต้องการให้บุคลากรแสดง
พฤติกรรมที่ต้องการ ทั้งนี้ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี คือ เรื่องของความสามารถ และ
การรับ รู้ในเรื่องของความเป็ นธรรมและไม่เป็นธรรมของนโยบาย การบริหารงานบุคคล ซึ่งเริ่มแต่กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและระบบการให้รางวัลที่ก่อให้เกิดการรับรู้ว่าเป็นธรรมที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลด
ความพยายามในการปฏิบัติงาน นั่นเอง
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทตาแหน่ง

ปัจจัยที่มีอิทธิพล
- ด้านความพึงพอใจต่อบรรยากาศใน
การทางานของหน่วยงาน
- ด้านความพึงพอใจต่อการสนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน
- ด้านความพึงพอใจต่อนโยบายและ
การบริหารงานของหน่วยงาน

ความพึงพอใจของบุคคลากร
ที่มีต่อองค์กร

ความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ดังนี้
1) อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น 2) อ าเภอคาม่ วง จังหวัดกาฬสิน ธุ์ 3) อ าเภอเสิงสางและอ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด นครราชสีม า และ 4) อาเภอสังคม จังหวัด หนองคาย ซึ่งเป็ น ตัวแทนแต่ ละส่ วน โดยจังหวัด
ขอนแก่ น เป็ น ตั ว แทนของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เ ป็ น ตั ว แทนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนตะวันออก จังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง และ
จั งหวั ด หนองคายเป็ น ตั ว แทนของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ตั้ งแต่ ร ะดั บ
ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ และขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการใช้วิธีคานวณเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochan โดยกาหนด
ระดับค่า ความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า 74)
ใช้สูตรของ W.G.Cochran
P(1 P)Z2
n
d2

เมื่อ n
P
Z

คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
คือ สัดส่วนของประชากรทีผ่ ู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 50% หรือ 0.50)
คือ ระดับความมั่นใจที่กาหนด หรือระดับนัยสาคัญทางสถิติ เช่น
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น 90%) >> Z = 1.65
d
คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นนั้นๆ)
เช่น ระดับความเชื่อมั่น 90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
แทนค่า
n = (.50)(1 - .50)(1.65)2 / 0.102 = 68.06
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึงใช้ข นาดตั ว อย่า งอย่ างน้ อ ย 70 คน จึ งจะสามารถประมาณค่ าร้ อยละ โดยมี ค วาม
ผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 10 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการ วิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 165 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่น้อย
กว่า 70 ตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กั บ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของรั ฐ ในจั ง หวั ด
มหาสารคาม จานวน 30 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Itemtotal Correlation ซึ่งผลลัพธ์ออกมามีค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.449-0.919 ซึ่งสอดคล้องกับ รังสรรค์ มณี
เล็ก และคณะ (2546 : 35) ได้เสนอว่าค่าอานาจจาแนกรายข้อ ต้องมีค่า 0.40 ขึ้นไปจึงจะถือว่ายอมรับได้ ส่วนค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของแต่
ละด้าน ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาอยู่ระหว่าง 0.957-0.984 เช่นเดียวกัน รังสรรค์
มณีเล็ก และคณะ (2546 : 36) ได้เสนอว่าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ต้องมีค่า 0.70 ขึ้นไปจึงจะถือว่ายอมรับได้
ดังนั้ น ผู้วิจัย จึงได้ ทาการเก็บ ข้อ มูลด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยส่งทางไปรษณี ย์และ
ติดตามจากการโทรศัพท์ พร้อมส่งผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่ เพื่อทาการเก็บแบบสอบถามเอง ระหว่างเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 90 วัน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สถิตเิ ชิง
พรรณนา ได้แก่ จานวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
2. สถิ ติ เชิงอนุ ม าน (Inferential Statistic) ส าหรับ การวิจั ย ในครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ใช้ ก ารวิเคราะห์ ก าร
ถดถอยแบบพหุคูณทดสอบผลกระทบของปัจจัยจูงใจด้านความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการทางาน ด้านความพึง
พอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ และด้านความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ซึ่งเขียนออกมาเป็นสมการได้ดังนี้
สมการ TTO = β0 + β1TEN + β2TSU + β3TPO
โดยที่
TTO คือ คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของบุคคลากรที่มตี ่อองค์กรในภาพรวม
TEN คือ คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่ วกับความผูกพันของบุคคลากรด้านบรรยากาศในการทางาน
ของหน่วยงาน
TSU คือ คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของบุคคลากรด้านการสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจของหน่วยงาน
TPO คื อ คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ของบุ ค คลากรด้ า นนโยบายและการ
บริหารงานของหน่วยงาน

ผลการวิเคราะห์และการอภิปรายผล
ผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.7 )
อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 49.1) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 41.8) ตาแหน่งงานคือ เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ร้อยละ
46.1) ดังตาราง 1 ส่วนข้อมูลด้านความมีอิทธิพลด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยความความมี
อิทธิพลสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 4.17)
และด้านบรรยากาศในการทางานของหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 4.15) อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังตาราง 2
ตารางที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
ประเภทตาแหน่ง
อานวยการ
วิชาการ

จานวน

ร้อยละ

87
78

52.7
47.3

36
81
32
16

21.8
49.1
19.4
9.7

4
1

2.4
11.5
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ทั่วไป
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ

จานวน
76
42
24

ตารางที่ 2: ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ระดับความพึงพอใจ
ด้านบรรยากาศในการทางานของหน่วยงาน
ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน
ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย
4.15
4.17
4.26

ร้อยละ
46.1
25.5
14.5
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.70
0.72
0.83

ผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระดับความมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทตาแหน่ง
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรภาครัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงและระดับการศึกษามี ระดับความมีอิทธิพลที่
ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีระดับความมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันองค์กรด้านบรรยากาศในการทางานของหน่วยงานมากที่สุด กลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับความมีอิทธิพลที่ส่งผล
ต่อความผูกพันองค์กรด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงานมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 51-60 ปี มีระดับ
ความมี อิ ท ธิ พ ลที่ ส่งผลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รด้ า นนโยบายและการบริห ารงานของหน่ ว ยงานมากที่ สุด ระดั บ
การศึ ก ษาทุ ก กลุ่ ม มี ระดั บ ความมี อิ ท ธิพ ลที่ ส่ งผลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รในแต่ ล ะด้ านไม่ แ ตกต่ า งกั น ต าแหน่ ง
ผู้ อ านวยการและเจ้ า หน้ า ที่ ทั่ วไป มี ระดั บ ความมี อิ ท ธิ พ ลที่ ส่ งผลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รด้ า นนโยบายและการ
บริหารงานของหน่วยงานมากที่สุดมากที่สุด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยข้อมูลเชิงอนุมาน
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัยและผลกระทบของปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์กรทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการทางาน ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ และด้านนโยบายและการ
บริหารงานของหน่วยงานว่ามีผลต่อความผูกพันขององค์กรเช่นไร ได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 3 และ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3: การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
ตัวแปร
TTO
TEN
TSU
TPO
ค่าเฉลี่ย
4.44
4.15
4.17
4.26
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.76
0.70
0.72
0.83
TTO
1
0.576**
0.685**
0.774**
TEN
1
0.832**
0.722**
TSU
1
0.830**
TPO
1
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

VIF

3.28
5.05
3.25

จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันอาจเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ของตัวแปรอิสระความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทั้ง 3 ด้าน มีค่าตั้งแต่ 3.25-5.05 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับ
ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา (Black, 2006 : 585)
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ตารางที่ 4: การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ
ความผูกพันองค์กร
ปัจจัยที่มีอิทธิพล
t
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
ค่าคงที่
1.281
0.236
5.435
ด้านบรรยากาศในการทางาน (TEN)
-0.052
0.098
-0.526
ด้านการสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจ (TSU)
0.182
0.118
1.538
ด้านนโยบายและการบริหารงาน (TPO)
0.614
0.082
7.473
2
F = 82.531
p = 0.000 Adj.R = .599
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

p-value
0.000*
0.600
0.126
0.000*

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
องค์กร ในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (F = 82.531; p = 0.000) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.614 และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์
ปรับปรุง (Adj.R2) เท่ากับ 0.599 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรของบุคลากรใน
หน่วยงานของรัฐ ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง บวกอย่างมี
นัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 ซึ่ง บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ มีระดับความพึงพอใจต่อนโยบายและเป้าหมายในการ
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล อันมีแผนการพัฒนาและยกระดับกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ชัดเจนและเป็นธรรม จนถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกคนในหน่วยงานด้วย
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Kehinde (2012 : 185) พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีประสิทธิภาพมี
ความสาคัญและคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดาเนินงาน
ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Singh และคณะ (2012 : 101) พบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรในองค์ กรรวมทั้ งวิธีการรักษาบุ คลากรให้ อยู่ กับ องค์ กรนั้ นจะส่งผลให้ องค์ก รมีก าร
เจริญ เติบโตอย่างรวดเร็วและมีป ระสิทธิภาพ และมีการพัฒ นาศักยภาพของบุ คลากรและองค์กรเพื่ อเกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชิต เทพวรรณ์ (2555 : 155) พบว่า การที่องค์กร
ค้นหาคนเก่งเพื่อพัฒนาเป็น Champion ขององค์กรจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้พนักงานคนอื่นๆ ขององค์กรมีความ
กระตือรือร้นที่จะแสดงศักยภาพของตนเองออกมา และทาให้เกิดผลดีต่อองค์กรในที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เมขลา วุฒิวงศ์และคณะ (2559 : 108) พบว่า องค์กรของรัฐควรให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การบริหารจัดการคน
โดยรวมในด้านกลยุทธ์การหาเอกลักษณ์ ของแต่ละบุคคล กลยุทธ์การธารงรักษาและจูงใจคน และกลยุทธ์การ
กระจายกาลังคนเพื่อองค์กรจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามนโยบายขององค์กร อันจะทาให้องค์กร
ของรัฐมีศักยภาพดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของธุรกิจภาคเอกชนอุทุมพร รุ่งเรือง (2555 : 81) พบว่า ความ
พึงพอใจในด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัทมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ในทางตรงกัน
ข้าม งานวิจัยของ ธวัลนภัส เกิดสิน และ แคทลียา ชาปะวัง (2559 : 54) พบว่า การอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ประเทศไทย เพราะบุคลากรใน
ธุรกิจให้บริการทุกคนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และปฏิบัติต่อลูกค้าตามแนวทาง
ของธุรกิจที่ได้กาหนดไว้โดยมาตรฐานการบริการอยู่แล้ว
ดังนั้น จากผลการวิจัยจึงสามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนก็ตามย่อมมีความพึงพอใจในการจัดตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและยังมี
การปรับเปลี่ยนนโยบายทีให้มีความทันสมัยทันกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ (อุทุมพร รุ่งเรือง. 2555)
ทาให้ลักษณะการทางานของบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทางที่ดี มีพฤติกรรมที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทางาน
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และรู้สึกว่างานที่ทาอยู่นั้นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร จึงมีผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน อันส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรในที่สุด ดังนั้น จึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (สมมุติฐาน 3)
ในขณะเดียวกัน ความมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรด้านบรรยากาศในการทางานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน ต่อองค์กรที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 อาจเนื่องจากว่า บุคลากรมีความ
พึงพอใจในส่วนของความมั่นคงทางอาชีพ ความมั่นใจต่อนโยบายขององค์กรมากกว่าสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศ
ในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทุมพร รุ่งเรือง (2555 : 82) พบว่า การมีอิทธิพลในการทางานของ
พนักงานด้านสภาพแวดล้อมในการทางานไม่มผี ลต่อความผูกพันขององค์กร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของไสว นาม
โยธา (2552 : 176) และ อรุณ แสวงหอม (2558 : 54) พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการ
กระตือรือร้นในการทางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีส่วนจูงใจอันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของรัฐ
ด้วย ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (สมมุติฐาน 1)
ส่วนความมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรด้านการสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรของรัฐ
นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพั น ต่อองค์กรที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปราโมทย์ บุญเลิศ (2545 : บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในการทางานจะประกอบด้วยสัมพันธภาพกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่ง Shore และ Wayme (1993 : 778) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ถึงการได้รับการ
สนับสนุนให้ก้าวหน้าในอาชีพจากองค์การ จะเกี่ยวกับค่านิยมสนับสนุนพนักงานและการให้ความสนใจดูแลเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่ของพนักงาน อันเป็นการที่พนักงานรับรู้ว่าตนเองได้รับการสนับสนุนจากองค์การดังกล่าว จะทาให้
บุคลากรมีความผูกพันและคงอยู่ในองค์การต่อไป ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (สมมุติฐาน 2)

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจยั ไปใช้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐด้าน
นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ เมื่อบุคลากรในหน่วยงานมี
ความพึงพอใจในเรื่องของนโยบายการบริหารขององค์กรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้น ทางหน่วยงานไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชนจึงควรตระหนักถึงความสาคัญและมีการชี้แ จงเป้าหมายหรือ
นโยบายในการทางานขององค์กรให้แก่บุ คลากรรับทราบอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ
ตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความกระตือรือร้นในการทางาน ทาให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันกับเป้าหมายขององค์กร ลดการขัดแย้ง รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบและความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา เพื่อจะสามารถนา
ข้อมูลจากการวิจัยไปเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร เพื่อผู้บริหารหรือผู้
ที่สนใจศึกษาสามารถนาปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงแก้ไขตรงประเด็น
3. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม
เช่น กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น มา
ใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้
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กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะฯ ที่ได้ให้โอกาสผู้วิจัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านและครอบครัวที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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หลักบริหารของกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนที่มีอิทธิพลต่อสมาชิก
Management principle Influencing of Savings Group and Community Welfare on
its Members
เมธาวัตร ภูธรภักดี1 ศณัทชา ธีระชุนห์2 และฐิติมา บูรณวงศ์3
Methawat Phutornpukdee1, Sanatcha Theerachun2 and Thitima Booranawong3
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง หลักการบริหารของกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนที่มีอิทธิพลต่อสมาชิก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ หลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
วัดป่ายางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม
การวิจั ย ในครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล แบบหลากหลาย โดยมี ก ระบวนการวิ จั ย
ประกอบด้วย การดาเนินการสารวจโดยมุ่งเน้นกระบวนการหลักการบริหารของกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชน
ที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกตามหลักทฤษฏี 4M ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการบริหารกลุ่มจานวน 5 คน ซึ่งใช้การเก็บ
ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่มตัวอย่างที่สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัด
ป่ ายาง จ านวน 316 คน ซึ่ งใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงสถิติ วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความสาคัญ เพื่อสรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า หลักการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัด
ป่ายางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม ตามหลักการบริหาร 4Ms พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกให้ค่าความสาคัญ ใน
แต่ละปัจจัยอยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งสามารถเรียงลาดับได้ ดังนี้ 1. ปัจจัยทางด้านการจัดการ ค่าเฉลี่ย 4.49 กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือการจัดสรรผลกาไรที่เหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.63 และให้ความสาคัญน้อยสุดคือการมี
การจั ดองค์ก รและรู ป แบบโครงสร้างองค์ก รที่ ดี ค่าเฉลี่ย 4.36 2. ปั จ จัย ด้านการบริห ารวัส ดุ ในการด าเนิ น งาน
ค่าเฉลี่ย 4.26 กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด คือมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คุ้มค่า
ค่าเฉลี่ย 4.29 และให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับงาน ค่าเฉลี่ย 4.20 3. ปัจจัยด้านการ
บริหารเงิน ค่าเฉลี่ย 4.22 กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด คือการไหลเวียนของงบประมาณกองทุนมีความ
มั่นคง/น่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 4.33 และให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ ขนาดจานวนเงินของกองทุนของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯ ค่าเฉลี่ย 4.05 4. ปัจจัยด้านการบริหารกาลังคน ค่าเฉลี่ย 3.80 กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 3.83 และให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือมีคณะกรรมการมี ความสามารถ
ค่าเฉลี่ย 3.76
คาสาคัญ: การดาเนินงาน, กลุ่มออมทรัพย์, สวัสดิการ
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ABSTRACT
The research title was ‘operations and factors of the savings group and community
welfare affecting on its members’. The research aimed to study and analyze the operation factors
of the veracity savings group for the entire moral development in Payang Temple that have
influences on its members.
The research was a mixed method. The qualitative research consisted of exploring
the group’s working process and factors of the savings group and community welfare affecting on
its members according to the 4 Ms theory. The interviewees were 5 management committees.
The quantitative research was surveyed with questionnaires to 316 members of the veracity
savings group for the entire moral development in Payang Temple. The statistics used for
the analysis were frequency, mean, and standard deviation.
The findings were the operation factors of the veracity savings group for the entire moral
development in Payang Temple that have influences on its members according to the 4 Ms theory
were ranked based on their importance as follows: 1 . Management factor ( X = 4 .4 9 ): the most
important item was an appropriate profit allocation ( X = 4.63) whereas the least important item was
an organization management and good organizational structure ( X = 4.36). 2. Material management
factor ( X = 4.26 ): the most important items were good quality materials and reasonable material
usage with equally important ( X = 4.2 9) whereas the least important item was that the materials
were suitable for the job ( X = 4.20). 3. Money management factor ( X = 4.22): the most important
item was the strong/reliable flow of capital ( X = 4 .33) whereas the least important item was the
amount of capital of the veracity savings group ( X = 4.05). 4. Man management factor ( X = 3.80):
the most important item was the responsible committees ( X = 3.83) whereas the least important
item was the capable committees ( X = 3.76).
Keywords: Operations, Saving Group, Welfare

บทนา
ชุมชนเป็นหน่วยสาคัญที่สุดของประเทศ เป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการของคนในชุมชนก่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้ตั้งแต่
ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน จะเป็นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคง การมีชุมชนเข้มเข็ง
สามารถพึ ง ตนเองได้ จะเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการบรรเทาปั ญ หาเศรษฐกิ จ และสั งคมในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และยังเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาและยกระดับชุมชนให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง ด้วย
เหตุนี้ในประเทศไทยจึงมีการก่อตั้งกลุม่ /องค์กรขึ้นมาจานวนมากเพื่อการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของ
ชุ ม ชนให้ ดี ยิ่ งขึ้ น ซึ่ งปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ห ลายกลุ่ ม ที่ ก่ อ ตั้ งขึ้ น และยั งด ารงอยู่ ไ ด้ ด้ ว ยความเข้ ม แข็ งและมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่อีกหลายกลุ่มก่อตั้งขึ้นแต่ต้องปิดตัวลง
“ทาดีไว้ฝากลูก ทาถูกไว้ฝากหลาน สร้างรากฐานไว้กับชุมชน” เป็นแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตวัดป่ายาง หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 19 ปี โดยการนาของ
พระเสรี(สุวรรณ) คเวสโก ชาวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนยางพาราและสวนผลไม้ ทานา ปลูกผัก เลี้ยง
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สัตว์ ซึ่งอาชีพดังกล่าว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เว้นจากอาชีพหลักจึงมีเวลาว่าง ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในชุมชนรวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนเข้าถึงหลักคาสอนทางศาสนามากขึ้น จึงได้ใช้เงินสวัสดิการเป็นเครื่องมือดูแล
วงจรชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย แลกกับการทาความดี จนเกิดเป็นกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิตวัดป่ายาง โดยการนาแนวความคิดและหลักคาสอนทางพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จนถึงปัจจุบัน การก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตวัดป่า
ยาง เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2542 มีสมาชิก 411 คน ได้เงินทั้งหมด 18,000 บาท นาเข้ามาเป็นกองทุนสวัสดิการ จนถึงปี
พ.ศ. 2556 เงินส่วนนี้ได้เติบโตกว่า 5 ล้านบาท มีสมาชิกกว่า 1,000 คน ในระยะเวลา 15 ปี (ถึงปี พ.ศ. 2556) ได้
ก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด 23 กลุ่ม ใน 12 อาเภอ มีสมาชิกว่า 6,000 คน มี
ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 60 ล้านบาท กองทุนสวัสดิการกว่า 10 ล้านบาท
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลเบื้องต้นทาให้พบว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
วัดป่ายาง มีแนวทางการดาเนินงานที่ดีสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เป็นกลุ่ม
ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างดีเยี่ยมสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อ พัฒนาทางสังคม และเป็นกลุ่มที่ มีขั้นตอนการ
ดาเนินงานยาวนานและต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ขอคาปรึกษาในการก่อตั้งกลุ่มสวัสดิการและแนว
ทางการดาเนินงานที่ดีจานวนมาก แต่ยังไม่มีการจัดทาให้ออกในรูปแบบของแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งกลุ่มมีความ
ประสงค์จะเผยแพร่แนวความคิดดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายได้เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่
สาธารณชน โดยการบริหารจัดการองค์กรมีด้วยกันหลายปัจจัยแต่ปัจจัยพื้นฐานและเป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยม คือ
หลักการบริหาร 4 Ms (จินตนา บุญบงการ และกรองแก้ว อยู่สุข,2531, หน้า 3-4) (ธงชัย สันติวงษ์ , 2545, หน้า
15) (สมคิด บางโม, 2538, หน้า 30) ประกอบด้วย บุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์
และการจัดการ ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ประโยชน์ในการนากระบวนการดังกล่าวมาพัฒนาและศึกษาเพื่อขยายผล
ทางด้านวิชาการแล้ว ยังช่วยให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง ทราบถึงแนวการ
ปฏิบัติที่ดี จุดด้อยหรือปัญหา ลดความขัดแย้งภายใน และแก้ปัญหาความขัดแย่งที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานของ
กลุ่ม ดังนั้นการทาความเข้าใจถึงปัจจัยในการดาเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต วัดป่ายางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นส่วนสาคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศชาติให้
เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน และถาวร

วัตถุประสงค์การวิจัย
หลักการบริหารในการดาเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่า
ยางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยจากัดขอบเขตด้านเนื้อหา คือ หลักการบริหารในการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีพื้นที่หลัก
คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง และให้งานวิจัยแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2560

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Mix Method) ตามหลักทฤษฎีหลักการบริหาร
4Ms ได้แก่ การบริหารกาลังคน การบริหารเงิน การบริหารวัสดุในการดาเนินงาน และการจัดการ โดยมุ่งเน้น ที่
หลักการบริหารในการดาเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายางที่มีอิทธิพล
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ต่อสมาชิกในกลุ่ม มีการเก็บข้อมูลโดยการสั มภาษณ์ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการเก็บแบบสอบถามจาก
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง เพื่อวิเคราะห์หลักการบริหารในการ
ดาเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การกาหนดประชากรในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) ซึ่งมีหลักสาคัญคือ
ผู้ให้ข้อมูลมีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม จานวน 1 คน
2. คณะกรรมการกลุ่ม จานวน 4 คน
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้การกาหนดประชากรตัวอย่างในการวิจัย คือ สมาชิกในกลุ่ม จานวน 316 คน จาก
สมาชิกทั้งหมด 1,325 คน โดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan กาหนดระดับความเชื่อมั่นในการประมาณค่าเป็น 95%
รวมทั้งความคลาดเคลื่อนเป็น 5%
เครื่องมือการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้คาถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide) ในแนวทางของทฤษฎีหลักการบริหาร
4 Ms
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้ การออกแบบแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อยืนยัน
ข้อมู ลที่ ตรงกั น โดยก่อนการนาแบบสอบถามไปใช้จริง ผู้ วิจั ย ใช้ Cronbach’s alpha เพื่ อเป็น เครื่องมือ ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยกาหนดค่า Cronbach’s alpha ไม่ต่ากว่า 0.7
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 5
คน โดยการสังเกตและการจัดบันทึก (Observation and Field-note) ใช้การบันทึกเสียงการสนทนา ภาพถ่าย
และการจดบันทึกประเด็นสาคัญ และให้ความสาคัญกับน้าเสียง คาพูด และท่าทางรวมถึงสภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบัน
เชิงปริมาณ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)
การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับ แบบสัมภาษณ์
ตามหลักบริหาร 4 M
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์จาก แบบสอบถาม โดย แบ่งการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ออกเป็น
3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ เชิงสถิติ วิธีห าค่าร้อยละ นาค่ าตั วแปรที่
เกี่ยวข้องจาการศึกษามาเปรียบเทียบ ใช้เป็นสถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ตอนที่ 2 ผู้วิจัยดาเนินการสารวจและ
ประเมินตามหลักทฤษฏีหลักการบริหาร 4Ms โดยมุ่งเน้นหลักการบริหารในการดาเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม หาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ตามช่วง
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจานวน 5 ระดับความสาคัญ แต่ละระดับจะมีความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากัน และตอนที่ 3
เป็นแบบสอบถามข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ เป็นคาถามปลายเปิด

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้หลักการบริหาร 4Ms การวิจัยในครั้งนี้ผู้ให้
สัมภาษณ์มีจานวน 5 คนประกอบด้วย ที่ปรึกษากลุ่ม, ประธานกลุ่ม, รองประธานกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่ม 2
คน ส่วนของแบบสอบถามเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต วัดป่ายาง ทั้งสิ้น 316 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามลาดับต่อไปนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ตารางที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง
หัวข้อ
ประเภท
เพศ
ชาย
51.3
หญิง
48.7
อายุ
31-45 ปี
39.2
46-60 ปี
31.3
มากกว่า 60 ปี
14.6
16-60 ปี
13.0
1-15 ปี
6.0
การศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษา
42.1
ปริญญาตรี
28.2
ประถมศึกษา
18.7
อื่นๆ
11.1
อาชีพ
เกษตรกร
37.7
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน
16.1
ของรัฐ
ธุรกิจส่วนตัว
14.2
รับจ้างทั่วไป
11.7
ค้าขาย
10.4
พนักงานเอกชน
5.1
นักเรียน-นักศึกษา/ข้าราชการบานาญ/
4.7
แม่บ้าน/ว่างงาน
รายได้โดยประมาณ
10,001-15,000 บาท
36.1
15,001-20,000 บาท
29.7
5,000-10,000 บาท
13.6
20,001-25,000 บาท
11.1
ต่ากว่า 5,000 บาท
7.6
มากกว่า 25,000 บาท
1.9
รุ่นของสมาชิก
รุ่นที่ 4
26.9
รุ่นที่ 3
25.9
รุ่นที่ 1
24.4
รุ่นที่ 2
22.8

ร้อยละ

เชิงปริมาณ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยของแบบสอบถามเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่ อพั ฒนาคุณ ธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง ทั้งสิ้น 316 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชายและเพศหญิ งจานวน
ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 51.3 และ 48.7 ตามลาดับ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-45 ปี จานวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.2 จบปริญญาตรี จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน 119
คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อเดือนจานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ
36.1 และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในรุ่นที่ 4 จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9
เชิงคุณภาพ การวิจัยในครั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีจานวน 5 คนประกอบด้วย ที่ปรึกษากลุ่ม, ประธานกลุ่ม,
รองประธานกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่ม 2 คน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตอนที่ 2 ระดับความสาคัญในการดาเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต วัดป่ายางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม
เชิงคุณภาพ การดาเนินงานด้านการบริหารกาลังคนบุคคล (Man) คณะกรรมการในปัจจุบันมีจานวน
คนเพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็นฝ่ายดังนี้คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการฝ่าย
ต่างๆ 3 ฝ่าย ได้แก่ สัจจะ เงินกู้ และสวัสดิการ ในอนาคตคาดว่าคณะกรรมการอาจมีการเพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับภาระ
งานและจ านวนสมาชิ ก ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น และควรเป็ น คนรุ่ น ใหม่ อยากให้ ค ณะกรรมการที่ เข้ า มาใหม่ ควรมี
ความสามารถ อ่านออกเขียนได้ มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี มีลักษณะนิสัย รู้จักหน้าที่ ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข
เสียสละต่อส่วนรวม ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น คณะกรรมการมีจุดเด่นคือ ความโปร่งใส ตั้งใจทางาน ตรงต่อเวลา
ซื้อสัตย์ แต่มีจุดด้อย ความตั้งใจในการพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม เสียสละในบางกรณี แต่โดยภาพรวมคิดว่าคุณภาพ
ของคณะกรรมการอยู่ในระดับดี ซึ่งกลุ่มวิธีการพัฒนาคณะกรรมการโดยการใช้ธรรม มาเป็นจุดเริม่ ต้นเพื่อช่วยในการ
พัฒนาคน และให้คนนาธรรมที่ได้เข้ามาพัฒนางาน ในการเลือกแบ่งหน้าที่ให้กับคณะกรรมการแต่ละคนจะใช้ความ
สมัครใจตามความสามารถ หรือการลงมติในที่ประชุมโดยเลือกจากความสามารถของแต่ละคน
ตารางที่ 2: ปัจจัยทางด้านการบริหารกาลังคน (Man) ที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
วัดป่ายาง
ปัจจัยทางด้านการบริหารกาลังคน (Man)
Mean
Std. Deviation
ระดับความสาคัญ
มีคณะกรรมการปฏิบัติงานเพียงพอ/เหมาะสม
3.81
.754
มาก
มีคณะกรรมการมีความสามารถ
3.76
.715
มาก
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
3.83
.690
มาก
รวม
3.80
.645
มาก

เชิงปริมาณ ปัจจัยด้านการบริหารกาลังคน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกให้ความสาคัญในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ ดี และเมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ แล้ ว พบว่า อยู่ ในระดั บ ดี เช่น กั น โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ างให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่อ งของ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 3.83 และให้ความสาคัญน้อยที่สุดในเรือ่ งของมีคณะกรรมการมี
ความสามารถ ค่าเฉลี่ยความสาคัญ 3.76
เชิงคุณภาพ การดาเนินงานด้านการบริหารเงิน (Money) ขนาดของกองทุนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ
มีเงินไหลเวียนเพียงพอต่อการบริหารงานในปัจจุบัน ในมุมมองของคณะกรรมการสิ่งที่ทาให้กลุ่มมีความมั่นคง คือ
ความเชื่อมั่นและเข้มแข็งของสมาชิก เงินหมุนเวียน การศึกษาข้อมูลของผู้กู้อย่างละเอียด และการสร้างสวัสดิการ
ตรงตามความต้องการที่แท้จริงให้แก่สมาชิก กลุ่ มมีวิธีในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิกว่ากองทุนสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยการให้กรรมการเป็นแบบอย่างที่ดี มีกระบวนการที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของสมาชิก และ
การให้สวัสดิการที่ตรงเวลาและตรงกับความจาเป็นแก่สมาชิก กลุ่มมีการนาเอาเงินออมของสมาชิก เพื่อไปสร้าง
ประโยชน์คืนกลับให้ แก่สมาชิกด้านการให้เงินกู้ โดยคานึงถึงความจาเป็นและการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่สมาชิก
สวัสดิการ ครบวงจรชีวิต ได้แก่ การเกิด การแก่ การเจ็บป่วย และการเสียชีวิต และการมีกลุ่มร้านค้าเพื่อนากาไรมา
ปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม ปัจจุบันสวัสดิการมีความเพียงต่อสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต
คิดว่าจะเพิ่มสวัสดิการขึ้นในส่วนของการซื้อที่ดินและซื้อบ้าน แต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 3: ปัจจัยทางด้านการบริหารเงิน (Money) ที่มีอิทธิพลต่อสมาชิก กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
วัดป่ายาง
ระดับ
ปัจจัยทางด้านการบริหารเงิน (Money)
Mean
Std. Deviation
ความสาคัญ
ขนาดจานวนเงินของกองทุนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ
4.05
.691
มาก
มีงบประมาณภายในกลุ่มเพียงพอ
4.19
2.409
มาก
การไหลเวียนของงบประมาณกองทุนมีความมั่นคง/น่าเชื่อถือ
4.33
2.930
มากที่สุด
งบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินออม สวัสดิการ ฯลฯ
4.32
.643
มากที่สุด
รวม
4.22
1.061
มากที่สุด

เชิงปริมาณ ปัจจัยด้านการบริหารเงิน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกให้ความสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่ สุด และเมื่ อพิ จารณารายข้ อแล้ วพบว่า กลุ่ มตั วอย่าง กลุ่ม ตัวอย่างให้ ค วามสาคัญ มากที่สุ ดในหั วข้อ การ
ไหลเวียนของงบประมาณกองทุนมีความมั่นคง/น่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 4.33 และให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ ขนาด
จานวนเงินของกองทุนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ค่าเฉลี่ยความสาคัญ 4.05
เชิงคุณภาพ การดาเนินงานด้านการบริหารวัสดุในการดาเนินงาน (Material) กลุ่มมีวัสดุอุปกรณ์ใน
การดาเนิ นงานได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ เครื่องเขียนต่าง ๆ ซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ มีความ
เพี ย งพอในส่ ว นของคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งเขี ย น โต๊ ะ แต่ ค วรเพิ่ ม ตู้ จั ด เก็ บ เอกสารและจ านวนเครื่ อ งคิ ด เลข
คณะกรรมการมีการนาวัสดุอุปกรณ์ที่มีถูกมาใช้งานและมีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนามาใช้ได้อย่าง
เหมาะสมภายใต้ความพอเพียงและสามารถนามาใช้ประโยชน์สูงสุดได้ ปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่มีคุณภาพเพียงพอ
ในการด าเนิ น งานของกลุ่ ม มี ก ารใช้ งานวัส ดุ อุ ป กรณ์ อ ย่า งคุ้ ม ค่ า เพราะมี ก ารใช้ งานและซ่ อ มแซมจนถึ งการใช้
ประโยชน์สูงสุด
ตารางที่ 4: ปัจจัยทางด้านการบริหารวัสดุในการดาเนินงาน (Materials) ที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง
ปัจจัยทางด้านการบริหารวัสดุในการดาเนินงาน (Materials)
Mean
Std. Deviation
ระดับความสาคัญ
มีวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานเพียงพอ
4.26
.677
มากที่สุด
มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน
4.20
.658
มากที่สุด
มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
4.29
.706
มากที่สุด
มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คุ้มค่า
4.29
.693
มากที่สุด
รวม
4.26
.521
มากที่สุด

เชิงปริมาณ ปัจจัยด้านการบริหารวัสดุในการดาเนินงาน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกให้ความสาคัญ
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดในหัวข้อมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและหัวข้อ
มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่คุ้มค่า โดยให้ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.29 และน้อยที่สุดคือ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20
เชิงคุณภาพ การดาเนินงานด้านการจัดการ (Management) ในการทางานแต่ละครั้งคณะกรรมการมี
การวางแผนการดาเนินงาน โดยก่อนการประชุมจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมก่อนวันที่ 21
ของทุกเดือน จะทาการพิจารณาเงินกู้ วันที่ 24 ของทุกเดือน เขียนสัญญาเงินกู้ ผู้กู้และผู้ค้ารับฟังคาชี้แจงต่อหน้า
คณะกรรมการ วัน ที่ 25 ของทุ ก เดือ น ส่ งเงิน ออมทรัพ ย์ สั จจะ เงิน กู้ และจ่ายเงิน สวัส ดิ การการพั ก รัก ษาตัว ที่
โรงพยาบาล คณะกรรมการประชุมพร้อมกัน วันที่ 26 ของทุกเดือน สรุปบัญชีแต่ละเดือน ประชุมกลางปีทุกเดือน
กรกฎาคมของทุกปี กลุ่มมีการวางผังโครงสร้างของบุคลากร โดยเริ่มจากการคัดสรรประธานมาจากการเลือกตั้ง
คณะกรรมการทั้ง 12 คนได้จากการเสนอชื่อของประธาน และคณะกรรมการที่มีอยู่ โดยจะทาการสรรหาบุคคลที่
เหมาะกับงานแต่ละหน้าที่ คณะกรรมการใช้วิธีในการประสานงานกับคณะกรรมการโดยการใช้การโทรศัพท์ การ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
สร้ า งกลุ่ ม ไลน์ และการประชุ ม ในการประสานงานระหว่ า งคณะกรรมการ และการประสานงานระหว่ า ง
คณะกรรมการกับสมาชิก โดยการแบ่งคณะกรรมการตามโซนพื้นที่ที่รับผิดชอบ และให้คณะกรรมการประจาพื้น
ประสานงานโดยใช้การเข้าพบสมาชิกโดยตรง หรือการโทรศัพท์ นอกจากนี้ในส่วนกลางจะมีการออกวารสารแจ้งข่าว
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน คณะกรรมการมีวิธีการให้คาชี้แจงข่าวสาร ให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาแก่สมาชิกด้วยวิธี
วารสารแจ้งข่าวให้แก่สมาชิกทุกเดือนชื่อว่า “สารวัดป่ายาง” และสมาชิกสามารถสอบถามคณะกรรมการได้โดยตรง
โดยทางกลุ่มยึดมั่นว่า “คณะกรรมการรู้เท่าไหร่ ต้องให้สมาชิกรู้เท่านั้น ” กลุ่มมีวิธีหรือขั้นตอนกระบวนการในการ
ร่างกฎระเบียบต่าง ๆ ขึ้น โดยคณะกรรมการทาการประชุมและร่างกฎระเบียบขึ้นมา จากนั้นทาการนาเสนอต่อ
สมาชิกทุกคนในที่ประชุม หลังจากนั้นสมาชิกจะท าการลงมติเพื่อยอมรับและแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวร่วมกัน
กฎระเบียบที่สร้างขึ้นเน้นการส่งเสริมสัจจะ คุณธรรม การไม่เห็นแก่ตัว เป็นหลัก จากนั้นจึงนากฎระเบียบมาใช้ให้
ตรงกับงานในแต่ละส่วน ทั้งในส่วนของ การรับสมาชิก การฝากเงินสัจจะ การกู้เงิน สวัสดิการ และการปันผลให้แก่
สมาชิก และบทลงโทษสาหรับผู้ทาผิดกฎใช้การลงโทษในรูปแบบของคุณธรรมจริยธรรมคือ ให้สังคมรับรู้และเป็นผู้
ตัดสิน ในส่วนของกฎระเบียบ 1. การส่งสัจจะประจาเดือนถ้าส่งผิดเวลาจะถูกปรับเล่มละ 10 บาท และถ้าจานวน
หุ้นในแต่ละปีไม่ครบตามกาหนดที่วางไว้จะไม่ทาการปันผลประจาปีคืนให้แก่สมาชิกคนนั้น 2. กรณีการส่งเงินกู้ ถ้าผู้
กู้ไม่ส่งเงินกู้ตามกาหนด คณะกรรมการจะทาการติดต่อและเรียกผู้ค้าเงินกู้ให้มารับผิดชอบ ขั้นต่อมาถ้าผู้ค้าไม่
รับผิดชอบทางกลุ่มจะไม่อนุมัติให้กู้เงินในเดือนนั้น ๆ จนกว่าจะรับผิดชอบที่ในส่วนที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 5: ปัจจัยทางด้านการจัดการ (Management) ที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
วัดป่ายาง
ปัจจัยทางด้านการจัดการ (Management)
Mean
Std. Deviation
ระดับความสาคัญ
มีการวางแผนการดาเนินงานที่ดี
4.43
.655
มากที่สุด
มีการจัดองค์กร รูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ดี
4.36
.678
มากที่สุด
มีการจัดสรรบุคลากร คณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4.37
.651
มากที่สุด
มีการประสานงานที่ดี
4.45
.672
มากที่สุด
มีการอานวยความสะดวกและการแนะนาที่ดี
4.46
.654
มากที่สุด
มีกฎระเบียบ ควบคุม อย่างเป็นธรรมและเคร่งครัด
4.54
.673
มากที่สุด
มีผลประกอบการที่ดี
4.63
.622
มากที่สุด
การจัดสรรผลกาไรที่เหมาะสม
4.66
.625
มากที่สุด
รวม
4.49
.471
มากที่สุด

เชิงปริมาณ ปัจจัยทางด้านการจัดการ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกให้ความสาคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดใน
หัวข้อการจัดสรรผลกาไรที่เหมาะสม โดยให้ค่าเฉลี่ยคือ 4.66 รองลงมาคือ มีผลประกอบการที่ดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63
และน้อยที่สุดคือ มีการจัดองค์กร รูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36
ตารางที่ 6: ปัจจัยหลักการบริหาร 4Ms ที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง
ปัจจัยทางหลักการบริหาร 4Ms
Mean
Std. Deviation
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยทางด้านการบริหารกาลังคน (Man)
3.80
.645
มาก
ปัจจัยทางด้านการบริหารเงินทุน (Money)
4.22
1.061
มากที่สุด
ปัจจัยทางด้านการบริหารวัสดุในการดาเนินงาน (Materials)
4.26
.521
มากที่สุด
ปัจจัยทางด้านการจัดการ (Management)
4.49
.471
มากที่สุด
รวม
4.19
.490
มาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
เชิงปริมาณ ปัจจัยในการดาเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัด
ป่ายางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิก ให้ค่าความสาคัญ มากที่สุดคือปัจจัยทางด้านการ
จัดการ ค่าเฉลี่ยความสาคัญ 4.49 รองลงมาคือปัจจัยทางด้านการบริหารวัสดุในการดาเนินงาน ค่าเฉลี่ยความสาคัญ
4.26 ถัดไปคือ ปัจจัยทางด้านการบริหารเงินทุน ค่าเฉลี่ยความสาคัญ 4.22 และปัจจัยทางด้านการบริหารกาลังคน
มีค่าเฉลี่ยความสาคัญน้อยที่สุด คือ 3.80

อภิปรายผลการวิจัย
หลักการบริหารในการดาเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่า
ยางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม โดยใช้หลักการบริหาร 4M พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกให้ค่าความสาคัญ ใน
แต่ละปัจจัยอยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งสามารถเรียงลาดับได้ ดังนี้ 1) ปัจจัยทางด้า นการจัดการ โดยให้ความสาคัญ
มากที่สุดคือการจัดสรรผลกาไรที่เหมาะสม รองลงมาคือมีผลประกอบการที่ดี แต่ให้ความสาคัญน้อยสุดในหัวข้อ การ
มีการจัดองค์กรและรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ดี อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในรุ่น 2 – 4 ดังนั้นอาจ
แสดงได้ว่ามุมมองการของสมาชิกที่ให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากปัจจัยด้านการจัดการ
เป็นส่วนสาคัญในการตอบรับการเป็นสมาชิกใหม่และการคงอยู่ของสมาชิกเดิมมากกว่ากระบวนการการจัดการ 2)
ปัจจัยด้านการบริหารวัสดุในการดาเนินงาน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดในหัวข้ อมีวัสดุอุปกรณ์ที่มี
คุ ณ ภาพและหั ว ข้ อ มี ก ารใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ คุ้ ม ค่ า และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เหมาะสมกั บ งาน ซึ่ งจาก
กระบวนการดาเนินงานของกลุ่มที่เน้นให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้วยตนเองและร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
ส่งผลให้สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้ าของกลุ่มทาให้เกิดความหวงแหนและคานึงถึงการใช้ประโยชน์ของต้นทุนที่มีอยู่
อย่างให้คุ้มค่ามากที่สุด 3) ปัจจัยด้านการบริหารเงิน โดย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดในหัวข้อการไหลเวียน
ของงบประมาณกองทุนมีความมั่นคง/น่าเชื่อถือ และให้น้อยที่สุดคือขนาดจานวนเงินของกองทุนของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ สะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกเล็งเห็นถึงความน่าเชื่อถือในการได้ประโยชน์ในระยะยาวอย่างมั่นคงของกลุ่ม
มากกว่าการขยายขนาดของกลุ่มให้มีขนาดใหญ่ 4) ปัจจัยด้านการบริหารกาลังคน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญใน
เรื่อ งของคณะกรรมการมี ความรับ ผิ ด ชอบมากที่ สุ ด และให้ ค วามสาคั ญ น้ อยที่ สุด ในเรื่อ งของมีค ณะกรรมการ
ความสามารถ ซึ่ งอาจเป็ น ผลมาจากการที่ ค ณะกรรมมาจากสมาชิ ก ในชุ ม ชนเดี ย วกั น จึ งท าให้ มี ค วามรู้ จั ก ถึ ง
ความสามารถของคณะกรรมการที่เลือกเข้าไปทางานในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นปัจจัยด้านบริหารบุคคลจึงเป็นปัจจัยที่
ให้ความสาคัญน้อยที่สุดจากหลักการบริหารทั้ง 4 ปัจจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญถม ชัยญวนและประจักร บัว
ผัน(2553) เรื่อง ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขใน
ศูน ย์สุ ข ภาพชุม ชน จังหวั ด ขอนแก่ น ซึ่ งพบว่า ตั วแปร 3 ตัว ที่ ส ามารถร่ว มกั น พยากรณ์ สมรรถนะหลัก ได้ แ ก่
กระบวนการบริหารด้านการจัดการองค์การ และปัจจัยการบริหารด้านงบประมาณและด้านกาลังคน ในส่วนของ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของกระบวนการบริหารสมรรถนะหลักด้านการจัดองค์การ รองลงมาคือ
ปัจจัยการบริหารสมรรถนะหลักด้านงบประมาณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553) เรื่อง
กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต2 ว่า
พบว่า ระดับการปฏิบัติกระบวนการการ บริหาร เรียงลาดับจากมากไป หาน้อยได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์ ก าร ด้ านการจั ด งบประมาณ ด้ า นการจั ด ที ม งาน ด้ านการ ประสานงาน ด้ านการรายงาน และด้ า นการ
อานวยการ ตามลาดับ ซึ่งกระบวนการการบริหาร ทั้ง 7 ด้าน โดยรวมมีระดับความสัมพันธ์สูงและมีความทิศทาง
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยกระบวนการการบริห ารด้านการรายงาน ด้านการจัด
งบประมาณ และด้านการประสานงาน โดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 แต่ ในงานวิ จั ย ของ จรู ญ เกี ย รติ กุ ล สอน และคณะ (2559) เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากที่สุด คือปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล และเป็นตัวแปรที่มี
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
อิทธิพลทางอ้อ มที่มีความสาคัญ มากที่ สุด แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรที่ส่งผลทางตรง ต่อการบริหารจัด การระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คือปัจจัยด้านสมรรถนะของโรงเรียน และงานวิจัยของ ขวัญกมล ดอน
ขวา (2555) เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลกระทบทางตรงต่อกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนด้านการขายมาก
ที่สุด

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการชุมชนพึ่งตนเองอย่างเป็นรูปธรรมโดยการนา
กลุ่มชุมชนเข้มแข็งไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนต่างๆ ให้สามารถดาเนินการเองได้ด้วยตนเอง
2. การพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหากรัฐบาลเข้าสนับสนุนในส่วนของ
กระบวนการและให้ความช่วยเหลือกลุ่มออมทรัพย์โดยเน้นให้กลุ่มออมทรัพย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาตนเองเพื่อ
สะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลของสมาชิกควรเป็นในช่วงของการประชุมประจาปี ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 ช่วง
คือ เดือนกรกฎาคมและมกราคมของทุกปี เนื่องจากสมาชิกจะมาพร้อมกันเป็นจานวนมากทาให้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเก็บข้อมูล
2. ในการเข้าพบคณะกรรมการกลุ่มควรมีการแจ้งล่วงหน้าให้ชัดเจนเพราะคณะกรรมการกลุ่มจะมี
ช่วงเวลามาทางานหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน ยกเว้นในการประชุมแต่ละครั้งตามแผนการดาเนินงานของกลุ่มที่วางไว้
วิจัยที่น่าสนใจในครั้งต่อไป
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ
2. การดาเนิน งานทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้ องการของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ฯ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง หลักการบริหารของกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนที่มีอิทธิพลต่อ
สมาชิก ในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และเป็นแนวทางการจัดโครงสร้างและการดาเนินงานของชุมชนที่ต้องการสร้างกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการต่างๆ
โดยมีสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก รวมถึงเป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพชุมชนทาให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยังยืน ในส่วนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพั ฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่า
ยาง ส่งผลให้ เกิด ความเข้ าใจเกี่ย วกั บ หลัก การบริ ห ารในการด าเนิ น งานของกลุ่ ม สัจ จะสะสมทรัพ ย์ เพื่ อพั ฒ นา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายางที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม ตามหลักการบริหาร 4Ms เพื่อให้ทราบถึงการตอบรับ
และแนวทางการลดความขัดแย้งรวมถึงการแก้ปัญหาภายในกลุ่มสมาชิก ที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานของกลุ่ม

กิตติกรรมประกาศ
การทาวิจัยในหัวข้อ หลักการบริหารของกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนที่มีอิทธิพลต่อสมาชิก
ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเกิดจากการสนับสนุนเกื้อกูลจากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ พระสุวรรณ คะเวชะโก, นางกัลยา ศิริพรหม, นางโสภี กุลใจการ, นายกนก วิไชยเดช และ
น.ส.ประเวียงจุลแก้ว ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ รวมถึงสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรชีวิต วัดป่ายาง ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการทาวิจัยในครั้งนี้ ทั้งในด้านของแหล่งข้อมูลในการศึกษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การให้สัมภาษณ์ การเก็บแบบสอบถามรวมถึงการให้การต้อนรับที่เป็นมิตรทาให้งานวิจัย
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ นางสาวธิศาชล ขุนพิ พั ฒ น์ , นางสาวเกวลิ น อักษรเงิน, นางสาววิรากานต์ คงกาเนิด ,
นางสาวชัญญานุช พิมรงค์, นางสาวปิ่นอนงค์ เพชรศรีทอง, นางสาวพิมพ์นภัส แสงนพรัตน์ และนางสาวสุริยุ ดา
พัฒ น์ นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญ ที่ ทาให้งานวิจัยในครั้งนี้มีค วามถูกต้อ ง
รวดเร็วและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงนักศึกษาในรายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและวิชาสัมมนาทาง
การตลาด และวิชาสถิติเพื่องานวิจัยทางธุรกิจ ที่ร่วมกัน รวบรวมและจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศและ
งานทางสถิติ รวมทั้งวิเคราะห์และออกแบบสื่อคู่มือที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรชีวิต วัดป่ายาง
นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนาและเป็นกาลังใจ จนทาให้งานวิจัยในครั้งนี้ลุล่วงไปได้
ด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่ บิดา มารดา ผู้เป็นกาลังใจให้แก่ผู้วิจัย
เสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และขอน้อมบูชาท่านบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยความ
รัก และเมตตา
ตลอดจนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือเป็นกาลังใจด้วยดีตลอดมา
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ความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง ความมั่ น คงทางอาหารของพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า
นา เล กรณี ศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล กรณีศึกษา พื้นที่
จังหวัด นครศรี ธรรมราช 2. ศึ ก ษาปั จจั ย โอกาส ความเสี่ ย งและปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เกี่ ย วข้ อ งและส่ งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล กรณี ศึกษา พื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช และ 4. จั ด ท าคู่ มื อ
การถอดบทเรี ย นเกี่ ย วกั บ แนวทางการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นความมั่ น คงทางอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่
ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์กลุ่ม การจัดสนทนากลุ่ม โดยเลือก
กลุ่ม ตั วอย่างที่ เป็น ตั วแทนในแต่ ละบริบ ทพื้ น ที่ ผลการวิจัย เกี่ ยวกับ การวิ เคราะห์ สถานการณ์ ด้ านความมั่น คง
ทางอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช พบว่ า สถานการณ์ ด้ านความมั่ น คงทางอาหารของชุม ชน ระดั บ ชุ ม ชน ในภาพรวม มี ระดั บ
ความมั่นคงอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.57 , S.D. = 1.09) ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ความมั่ น คงทางอาหารในอดี ต ทั้ ง ในประเด็ น ของคุ ณ ภาพของทรั พ ยากรที่ ส ามารถน ามา
เป็นอาหาร จานวนของทรัพยากรที่มีความอุดมสมบู รณ์ ลดน้อยลง และส่งผลถึงความไม่มั่นคงทางอาชีพ จิตใจ
สุขภาพ วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น ในส่วนของปั จจัย โอกาส ความเสี่ยงและปัญ หาอุป สรรคที่เกี่ยวข้อ ง
และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน ประกอบด้วย สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากร สถานการณ์
ด้านปัจจัยการผลิต สถานการณ์ ด้านแรงงานภาคเกษตร การวางแผนการผลิตและการตลาด การเปลี่ยนแปลง
ของภู มิ อ ากาศโลกและผลกระทบต่ อ การผลิ ต อาหาร การเข้ า ถึ ง อาหารของประชากร และ แนวทาง
การเสริมสร้างศักยภาพด้ านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า
นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า จะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโดยการนาทรัพยากร
ของแต่ละชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการคานึงถึงศักยภาพในการจัดการโดยชุมชน และการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการและการหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้าง
ให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
คาสาคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร ; พื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ABSTRACT
The research proposed food security in diverse communities based on the context of
Khoa (Mountain), Par (Forest), Na (Rice Field), Lay (Sea), Nakhon Si Thammarat (NST) Province.
The objectives of the research were to 1) study and analyze the situation of food security
in diverse communities based on the context of Khoa, Par, Na, Lay, NST 2) study factors,
opportunities, risks, problems and obstacles relating to and affecting food security in the diverse
communities based on the context of Khoa, Par, Na, Lay, NST 3) find ways to strengthen the ability of
communities for maintaining food security in the diverse area based on the context of Khoa, Par, Na,
Lay, NST, and 4) make and publish the lesson learned visualizing book of ways to strengthen the
ability of communities for maintaining food security in the diverse area based on the context of Khoa,
Par, Na, Lay, NST. The study was quantitative and qualitative research. Data was collected by using
questionnaire, interview and group discussion. Representatives of each community were chosen as
the sample of the research. For the results of the food security situation analysis in diverse
communities based on the context of Khoa, Par, Na, Lay, NST, the research shows that the overall
situation of food security are at medium level (x̄ = 2.57, S.D. = 1.09). The situation has changed when
compared to the past years. First change is the lower quality of resources for making food. Second
change is the decrease in the number of plentiful resources. These changes also make the insecurity
in career, mental, health, culture, and local wisdom aspects. Factors, opportunities, risks, problems
and obstacles relating to and affecting food security in communities consist of resource situation,
production factors, agricultural labor, production and marketing plans, change of the world weather
and effects toward food production, and food access. For the ways to strengthen the ability of
communities for maintaining food security in the diverse area based on the context of Khoa, Par, Na,
Lay, NST, the research shows that the communities should give priority to the development for
sustainable use resources of each community. The ability of community management should also be
considered to develop the communities. Moreover, each community needs the cooperation between
government sectors and other related sectors to operate and find appropriate ways to maintain food
security.
Keywords: Food Security; A diverse communities based on the context of Khao (Mountain), Par
(Forest), Na (Rice Field), Lay (Sea), Nakhon Si Thammarat Province.

บทนา
ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบการดารงชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน จากที่ดารงชีวิตในลักษณะ
ของการพึ่ งตนเองเป็ น หลั ก อยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือ เกื้ อกูล กัน มาเป็น การพึ่ งพาผู้อื่น การแย่งชิง การแข่ งขั น
และส่งผลกระทบให้มีการเบียดเบี ยนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อความอยู่รอดในยุคสังคม
ของระบบทุน ภายใต้ความเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ ที่ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อโลก ต่อสังคมที่หลากหลายรูปแบบ
จนกลายเป็นผลกระทบระยะยาวและมีความสาคัญต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในระดับโลก โดยเฉพาะผลกระทบ
ที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น การส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ภั ย ธรรมชาติ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลง
ของสภาพภู มิอากาศ ภาวะมลพิษ ปัญ หาจานวนประชากร เกิดบรรษัทข้ามชาติ เกิดวิกฤติด้านพลังงาน วิกฤต
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ด้านอาหารที่มีจานวนจากัดและราคาสูง และการที่ผู้คนต้องปรับเปลี่ ยนจากผู้ผลิตในอดีต มาเป็นผู้บริโภคที่ต้องใช้
ปัจจัยในการแลกเปลี่ยนที่สูง การลดจานวนลงของเกษตรกร ระบบการผลิตอาหารไปอยู่ในมือของธุรกิจการเกษตร
ขนาดใหญ่และเน้นการส่งออกเพื่อผลิตอาหารสู่ระบบอาหารโลก การตอบสนองการพัฒนาระบบอาหารเพื่อการค้า
มากกว่าการสร้างระบบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และการคานึงถึงแต่ปริมาณของอาหาร แต่ละเลยมิติ
คุณภาพของอาหาร ความเป็นธรรมต่อผู้คน อาหารและสิ่งแวดล้อม (ปิยาพร อรุณพงษ์ , 2556) (1) ปัญหาดังกล่าว
ส่งผลให้ทุกคนจะต้องได้รับผลกระทบ จนมีการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมากขึ้น และหันมาให้ความสาคัญกับการ
แก้ปั ญ หาดังกล่าวในระดั บโลก เช่น การนาแนวคิดการพั ฒ นาแบบยั่งยืนมาใช้ การร่วมมือกันด าเนินการระดั บ
นานาชาติ ที่เกิดขึ้นจากการทบทวนแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมา กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลก
แนวทางหนึ่งที่สังคมโลก และโดยเฉพาะสังคมไทยกาลังให้ความสาคัญกับการพั ฒนาที่มุ่งเน้นให้
ผู้คนมีการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก เช่น การพึ่งพาตลาด การพึ่งพาเงินทุนสนับสนุน มาเป็นการสร้างฐาน
การผลิตภาคเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเจริญเติบโตและความมั่นคงในการดาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม คือ การ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะการพัฒนาในภาคเกษตรกรรม ซึ่งนับเป็นฐานการผลิตที่เป็นจุดแข็งและเป็น
วิถีดั้งเดิมของสังคมไทยที่ควรนากลับมาพิจารณาและนามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศ
โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ให้นิยามของความมั่นคงทางอาหารในระดับประเทศไว้ว่า
“การที่มีปริมาณอาหารในการบริโภคภายในครอบครัว ชุมชนอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน อีกทั้งยังรวมถึงความมั่นคงทางการผลิต การเข้าถึงที่ดิน แหล่งน้า และทรัพยากรเพื่อการผลิตอื่นๆ รวมทั้ง
ต้องมีระบบการกระจายผลผลิตที่ดี เป็นธรรม เหมาะสมทั้งในระดับครัวเรื อน ชุมชนและประเทศ” โดยในการทาให้
เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับประเทศ จาเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
และมี ก ารเติบ โตอย่ างสมดุ ล เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และผู้ก าหนดนโยบายรัฐจ าเป็ น ที่ จะต้อ งกาหนด
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่ชัด เจนเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรให้เกิดความมั่นคงและมีความปลอดภัยด้านอาหาร
รวมถึงจะต้องสร้างความร่วมมือในระดับนานาประเทศให้เกิดขึ้นเพื่อร่วมกาหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
ให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค (ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ , 2553) (2) ซึ่งสอดคล้องกับที่ ปิยนาถ อิ่มดี (2547) (3) กล่าวไว้
ว่า การมีทรัพยากรอาหารที่หลากหลายเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะ
ความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่เรื่องของการมีปริมาณอาหารเพียงอย่างเดียว ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความมั่นคงทาง
อาหาร จะต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรอาหารที่ดีและมีคุณภาพ การจัดการนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง
ทางอาหารได้ สามารถใช้อาหารได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ฉะนั้น การจะพัฒนา
ให้ ชุมชนเกิดความมั่นคงทางอาหาร จาเป็นจะต้องพัฒ นาคนในชุมชนให้ มีความสามารถในการจัด การ เสียก่อ น
ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรอาหารของตนเองโดยตรง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการศึกษาโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนของชุมชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า น า เล กรณีศึกษา
พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พื้น ที่ที่มี ความหลากหลายของสภาพทาง
กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ส่งผลต่อความหลากหลายของทรัพยากร และความหลากหลายของการดารงชีวิต รวมไป
จนถึง วัฒนธรรมในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ ท่ามกลางการเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย และการเลือกพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษา ประกอบด้วย พื้นที่
บริบทเขา ในพื้นที่บ้านขุนคีรี ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งผลิตรายได้สาคัญ โดยเฉพาะแหล่งส่งออกมังคุด สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น พื้นที่บริบทป่า ในพื้นที่บ้านตรอกไม้แดงตาบลไม้เรียง อาเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งยังเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งเศรษฐกิจในการ
ทาสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน เป็นพื้ นที่ที่ มีการจัด ทาแผนแม่บ ทยางพาราไทย พื้ นที่บริบทนา ในพื้น ที่
บ้านพรุขวาง ตาบลท่าขนาน อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่ยังมีการทานา ประชากรยังคง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
รูปแบบการดารงชีวิตที่ มีความผูกพั นกับ อาชีพท านา การสร้างรายได้จากการทานา และพื้ นที่บ ริบททะเล (เล)
ในพื้นที่บ้านแหลมประทับ ตาบลอ่าวท้องเนียน อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญ
กับการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล และประชากรยึด อาชีพการประมง
เป็นหลัก

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึ กษาวิเคราะห์ สถานการณ์ ด้านความมั่ นคงทางอาหารของชุมชนในพื้ นที่ที่ มีความหลากหลาย
ภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ศึกษาปัจจัย โอกาส ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ด้ า นอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
3. ศึ กษาแนวทางการเสริ มสร้างศั กยภาพด้ านความมั่ น คงทางอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ความ
หลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
ผู้ วิจั ย ก าหนดขอบเขตในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ได้ แ ก่ การศึ ก ษาวิ เคราะห์
สถานการณ์ ด้ านความมั่ น คงทางอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า นา เล
กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาปัจจัย โอกาส ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องและส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล กรณีศึกษา
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนใน
พื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และการจัดทาคู่มือ
การถอดบทเรียนเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานต่อไป
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจั ยกาหนดศึกษาจากประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4
บริบทที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอบเขตด้านพื้นที่ ประกอบด้วย ประกอบด้วย พื้นที่บริบทเขา ในพื้นที่
บ้านขุนคีรี ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่บริบทป่า ในพื้นที่บ้านตรอกไม้แดงตาบลไม้
เรียง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่บริบทนา ในพื้นที่บ้านพรุขวาง ตาบลท่าขนาน อาเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่บริบททะเล (เล) ในพื้ นที่บ้านแหลมประทับ ตาบลอ่าวท้องเนียน อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย กาหนดศึก ษาจากประชากรที่ อ าศั ยอยู่ในพื้ น ที่ทั้ ง 4 บริบ ทที่ เป็ น
ตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ในเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยทา
การเลือ กกลุ่ม ตั ว อย่ างโดยใช้ ห ลั ก ความเป็ น ตั วแทน โดยก าหนดค่ าในการค านวณ คือ ร้ อยละ 25 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมดในแต่ละบริบทพื้นที่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ตัวแทนในระดับ ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นตัวแทนของชุมชน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
โดยเฉพาะผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเป็นผู้ที่มีความต้องการในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางอาหารได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม ส่งผลให้มีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละครัวเรือนและชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่เขา มีจานวน 201 ครัวเรือน (จานวนประชากร 816 คน) มีกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 50 คน พื้นที่ป่า มีจานวน 120 ครัวเรือน (จานวนประชากร 476 คน) มีกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พื้นที่นา
มีจ านวน 53 ครัว เรือน (จ านวนประชากร 260 คน) มี กลุ่ ม ตั วอย่ าง จานวน 15 คน และพื้ น ที่ ท ะเล มี จานวน 77
ครั ว เรื อ น (จ านวนประชากร 230 คน) มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 20 คน รวมจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม จานวน 115 คน และการเก็บ ข้อมู ลเชิงคุณ ภาพ โดยการสัมภาษณ์ (กลุ่ม )
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และการจัดสนทนากลุ่ม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
ปราชญ์ ผู้รู้ ผู้นาชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในแต่ละบริบทชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชน
ละ 3-5 คน กลุ่มชาวบ้ านในแต่ละบริ บทชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนละ 10-40 คน มีกลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาทั้งสิ้น ทั้ง 4 พื้นที่ ประมาณ 60 คน โดยผู้คนเหล่านี้ จะเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูลสาคัญและผู้ที่เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มซึ่งคณะผู้วิจัยอาศัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selection)
ในการคัดเลือ กกลุ่ม ตัวอย่างหรือผู้ให้ ข้อมู ลสาคัญ ผู้ วิจัย จะใช้วิธีการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างที่ สามารถ
เป็นตัวแทนของชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีความต้องการในการ
เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร พร้อมกับผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลที่มีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตลอดเวลา
เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยภาคสนามที่ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเปิดโอกาส
ให้ ภ าคส่ ว นต่ า งในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ได้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน และมี ขั้ น ตอนในการด าเนิ น การวิ จั ย
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร ( Documentary Research)
การใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ มี ก ารออกแบบข้ อค าถามให้ ส อดคล้ องกับ ประเด็น ที่ ต้ อ งการศึ กษา และ
สอดคล้ อ งกั บ นิ ย ามของความมั่ น คงทางอาหาร โดยมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้ แ บบสอบถาม
ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงทางอาหารในระดั บ ชุ ม ชน ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบเครื่ อ งมื อ ในลั ก ษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน
มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านความพอเพียง ด้านการเข้าถึง ด้านการใช้ประโยชน์ และด้านเสถียรภาพ ในการสร้าง
เครื่ อ งมื อ ผู้ วิ จั ย มี วิ ธี ก ารในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ โดยผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษาต ารา เอกสารและงานวิ จั ย
ที่เกี่ย วข้ อง โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ย วกับ ความมั่ นคงทางอาหาร เพื่ อน ามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม
ในแบบสอบถาม ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาและกรอบแนวความคิดในการวิจัย พร้อมทั้งผู้วิจัย
มีการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือ โดยการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบใช้ ( Try – Out) กับตัวแทนชุมชน
ในแต่ละบริบท และภายหลังจากการทดสอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาปรับเพื่อให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังที่ผู้วิจัยได้นาเสนอไว้ในประเด็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยข้างต้น
ผู้วิจั ยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลโดยการใช้ เทคนิ คการวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis) เพื่ อการร่วมกั น
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (กลุ่ม) ผู้ให้
ข้อ มู ล ส าคั ญ (Key Informant Interview) และการจั ด สนทนากลุ่ ม เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย โอกาส ความเสี่ ย งและปั ญ หา
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบท
เขา ป่า นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง
ทางอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
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หลักจากนั้น ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ จัดข้อมูลให้เป็นระบบ
และวิเคราะห์ข้อมูล และการเปิดเวทีชาวบ้าน เพื่อนาเสนอผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในขั้นต้น เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการจัดสนทนากลุ่ม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลเชิงปริมาณ หรือการใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป คือ โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่ งประกอบด้วย ค่าร้อยละ(Percentage) สาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความมัน่ คงทางอาหารระดับชุมชน โดยได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ
ของแบบสอบถาม (บุญชม ศรีสะอาด) (4) ดังนี้
ระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด
กาหนดให้
5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กาหนดให้
4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กาหนดให้
3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กาหนดให้
2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ /ไม่มี
กาหนดให้
1 คะแนน
ผู้วิจัยได้นาค่าเฉลี่ยของคาตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด) (4) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด/ไมมี
ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวม ทั้งโดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ (กลุ่ม) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และการ
จัด สนทนากลุ่ ม ผู้วิ จั ยน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าทั้ งหมด มาจั ด ระบบ ท าการวิ เคราะห์ ผ ลการศึ ก ษาและการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน การวิ เคราะห์ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย การสรุ ป
และอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
1. สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา
ป่า นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า พื้นที่ทั้ง 4 พื้นที่มีความแตกต่างกันด้านทรัพยากร
ที่มีความจาเพาะตามลักษณะของระบบนิเวศที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งส่งผลให้ทั้ง 4 พื้นที่มีจุดร่วม
ที่เป็นขุดแข็งที่มีความเหมือนกัน คือ การมีแหล่งอาหารภายในชุมชน ซึ่งมีปริมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศ
ของแต่ละชุมชน และเมื่อพิ จารณาสถานการณ์ ด้านความมั่นคงทางอาหารของชุม ชน ทั้ง 4 พื้น ที่ พบว่า มีการ
เปลี่ ย นแปลงเมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ความมั่ น คงทางอาหารในอดี ต ทั้ งในประเด็ น ของทรัพ ยากรที่ ส ามารถน ามา
เป็นอาหาร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง อีกทั้ง ยังส่งผลถึงความไม่มั่นคงทางอาชีพ จิตใจ สุขภาพ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนขุนคีรี โดยนา
องค์ ป ระกอบของความมั่ น คงทางอาหาร ตามที่ อ งค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (Food and
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Agriculture Organization of the United Nations - FAO) ว่า ความมั่น คงทางอาหาร จะต้องมี องค์ ประกอบ
สาคัญ 4 ประการ คือ การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพ
ด้านอาหาร (อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย ) (5) พบว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร ระดับชุมชน ในชุมชนที่มี
ลักษณะพื้ น ที่ เขา มีค่ าเฉลี่ยระดั บ ปานกลาง ( X = 2.73, S.D. = 1.05) เนื่ องจาก ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ วิถีก าร
ทาสวนที่มีความเปลี่ยนแปลงไป วิถีการบริโภคที่มีการพึ่งพาระบบตลาดมากยิ่งขึ้น การซื้อข้าวสาร น้า มาใช้ในการ
บริโภค การประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติและการได้รับการปนเปื้อนของสารเคมีที่มากับอาหาร จึงส่งผล กระทบ
ต่อสถานการณ์ ค วามมั่ นคงทางอาหารของชุมชน ชุ มชนที่ มีลั กษณะพื้ น ที่ ป่า มี ค่าเฉลี่ย ระดับ น้ อย ( X = 2.43,
S.D. = 1.03) เนื่องจาก เป็นชุมชนที่มีรายได้หลักการทาสวนยางพารา ซึ่งไม่มีความมั่นคงเรื่องรายได้ และภายใน
ชุมชน มีแหล่งอาหารที่ไม่หลากหลายมากนัก จึงส่งผลให้คนในชุมชนต้องพึ่งพาระบบตลาดเป็นหลัก ต้องซื้ออาหาร
มาเพื่อบริโภค จึงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่นา มีค่าเฉลี่ย
ระดั บ ปานกลาง ( X = 2.80 , S.D. = 1.12) เนื่ องจาก ในพื้ นที่ น า แม้ ว่า จะเป็ น พื้ นที่ ที่ มีก ารปลูกข้ าวเป็ นหลั ก
และสามารถเก็บหาอาหารมาบริโภคได้จากแหล่งอาหารในชุมชน แต่ก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร
เช่น การที่ชาวนาไม่สามารถกาหนดราคาข้าวได้เอง การถูกกดราคาข้าว ปัญ หาต้นทุนในการทานา การประสบ
กับปัญหาจากภัยธรรมชาติ การปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร การประสบปัญหาการเป็นหนี้สิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน และชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่เล มีค่าเฉลี่ยระดับน้อย ( X = 2.22
, S.D. = 1.11) เนื่ องจาก แม้ ว่า พื้ นที่เล จะเป็ นพื้ นที่ ที่ คนในชุมชน สามารถหารายได้ จากการจาหน่ ายอาหารทะเล
ซึ่งมีราคาสูง แต่การที่ ระบบนิเวศในชุมชน ไม่มีแหล่งอาหารที่หลากหลายมากนัก คนในชุมชนต้องซื้อน้า ซื้อข้าวสาร
มาเพื่อบริโภค และการที่ต้องประสบกับปัญหาจากความไม่แน่นอนของฤดูกาล สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มี การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จึ งส่งผลต่ อการประกอบอาชีพและความมั่ นคงทางอาหารของชุ มชน และสถานการณ์
ด้ า นความมั่ น คงทางอาหาร ระดั บ ชุ ม ชน ในภาพรวม พบว่ า มี ร ะดั บ ความมั่ น คงอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
( X = 2.57 , S.D. = 1.09) เนื่องจาก แม้ว่า ทุกพื้นที่ จะมีความสามารถในการหาอาหารมาบริโภคทั้งโดยการซื้อ
จากแหล่งจาหน่ ายอาหาร หรือการเก็ บ หา แต่ มุม มองความคิด เห็ นโดยส่วนใหญ่ ก็ยั งให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ
ความมั่น คงทางอาหารที่ ไม่ มี ความมั่ น คงมากนั ก เนื่ องจาก ทุ กพื้ น ที่ ยั งต้ องพึ่ งพาระบบตลาด ไม่มี ค วามมั่ น คง
เรื่ อ งรายได้ แ ละความมั่ น คงทางด้ า นอาชี พ การที่ ต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หาจากภั ย ธรรมชาติ ความเสื่ อ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการกาหนดราคา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ที่ส่งผลต่อสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของแต่ละพื้นที่
2. ปัจจัย โอกาส ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน
อาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
2.1 สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากร ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทาการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื้นที่ที่มีบริบทเขา
และบริบทป่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยพื้นที่เขา มีความเสี่ยงในเรื่องของความล่มสลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และปัจจัยประการสาคัญ คือ การที่ชาวสวนหันมานิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือพืช
เศรษฐกิจ เช่น ปลูกมังคุด ทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี ทดแทนการปลูกพืชผสมผสาน
หรือการทาสวนสมรมที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศภายในสวนและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความหลากหลายของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งอาหารมีความอุดมสมบูรณ์
ลดน้อยลง และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ป่า ที่มีการปลูกยางพาราเป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากในอดีตที่มีการปลูกแบบผสมผสาน และเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าว และพืชผัก มาเป็นการ
ปลูกปาล์มน้ามันและยางพารามากขึ้น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้ นที่นา มีการปรับเปลี่ยน
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การประกอบอาชีพจากการทานา มาเป็น การปลูกปาล์มน้ามันมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การทาสวนปาล์มน้ามัน
กลับพบว่าได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและแหล่งอาหารของคนในชุมชนเช่นเดียวกัน
2) การถือครองที่ดินภาคการเกษตร การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านลักษณะการถือครองที่ดินทา
กินของพื้นที่ทั้ง 4 พื้นที่ พบว่า มีผู้ถือครองเนื้อที่ทากิน โดยส่วนใหญ่มีเป็นที่ดินของตนเอง จานวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.35 รองลงมาเป็นอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม จานวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 เป็นทั้งที่ดิน
ของตนเองและเช่า จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.61 และเช่า จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 ตามลาดับ ทั้งนี้มีผู้ไม่
ตอบ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.22
3) ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารใน
ด้านของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า เป็ นปัจจัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยพื้นที่เขาที่มีการใช้
สารเคมีในการทาสวนผลไม้ ซึ่งส่งผลต่อการสะสมของสารเคมีในดิน พื้นที่ป่า การที่ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการทาเหมืองแร่ยิปซั่ม ที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่และการลดลงของสัตว์น้า การล้ม
ตายของต้นไม้ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน การขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภค พื้นที่นา พบว่า
มีการใช้ปุ๋ย สารเคมี ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพื ช ได้ ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
แหล่งอาหารของชุมชน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน และในพื้นที่ทะเล พบว่า มีการเข้ามาทามา
หากินของคนต่างถิ่น การเข้ามาของอวนลาก อวนรุน อวนตาถี่ (อวนปลาเกล็ดขาวและปลาหลังเขียว) และการทา
การประมงด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหนาแน่นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของปลาโลมา ที่อาจทาให้ปลาโลมา
มีจานวนลดน้อยลงหรือสูญพันธุ์
2.2 สถานการณ์ด้านปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1) พันธุกรรมของพืชและสัตว์ในการผลิตอาหาร มีรายละเอียด พบว่า ในทุกพื้นที่ มีการให้
ความสาคัญกับพืชและสัตว์ที่มีจาหน่ายตามท้องตลาดมากกว่าพืชพันธุ์พื้นบ้าน หรือสัตว์ที่ได้มาจากแหล่งอาหาร
ภายในชุมชน และโดยเฉพาะการทานา พบว่า มีการปลูกข้าวสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าข้าวสาย
พันธุ์พื้นบ้านที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงว่า แต่ต้องดูแลรักษามากกว่า
2) การพึ่งพาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร การผลิตอาหารหรือการประกอบอาชีพในเกือบทุก
พื้นที่ พบว่า มีการพึ่งพาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่นา มีการใช้ปุ๋ย ยาฆ่ าแมลง สารเคมีและยา
ปราบศัตรูพืช ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่ทา
นา รวมทั้ง ความไม่ปลอดภัยต่อแหล่งอาหารอื่น ๆ
2.3. สถานการณ์ด้านแรงงานภาคเกษตร ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้
1) ภาวะหนี้สิน การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับภาวะหนี้สินในพื้นที่ทั้ง 4 พื้นที่ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีจานวนหนี้สินอยู่ระหว่าง 50,000 บาท ขึ้นไป จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 45.22
2) โครงสร้างแรงงานภาคเกษตร พบว่า ในทุกพื้นที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ภาคเกษตร
2.4 การวางแผนการผลิตและการตลาด นับว่าเป็นปัญ หาสาคัญอีกปัญ หาหนึ่งของผู้ที่มีอาชีพ
ในบริ บ ทต่ า ง ๆ เช่ น ปั ญ หาที่ เกิ ด จากการถู ก ก าหนดราคาผลผลิ ต โดยพ่ อ ค้ า คนกลาง โรงสี ราคาผลผลิ ต ที่ มี
ความเปลี่ยนแปลงอันมีสาเหตุมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง
2.5 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการผลิตอาหาร
ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการผลิตอาหาร พบว่า เกิดขึ้น
กับพื้ นที่เขา พื้ นที่ ป่า พื้ นที่น า และพื้ นที่เล ซึ่งทุ กพื้น ที่ต้องอาศัยสภาพภูมิ อากาศเป็นสาคัญ ในการผลิตอาหาร
หรือการประกอบอาชีพอันจะนามาซึ่งรายได้ของคนในชุมชน
2.6 การเข้าถึงอาหารของประชากร พิจารณาจากปัจจัย 2 ประการ ประกอบด้วย
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1) สภาวะเศรษฐกิจ จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายในภาพรวม
ของทั้ง 4 พื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57
2) ภาวะขาดแคลนอาหารและโภชนาการ การศึกษาข้อมูลด้านภาวะโภชนาการของเด็ก
ในชุ ม ชน มาท าการวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ด้ า นสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน อั น อาจมี ส าเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง
มาจากการบริ โ ภคอาหารและสามารถน าไปวิ เคราะห์ ใ นประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงทางอาหาร พบว่ า
ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการอยู่ในกลุ่มน้าหนักตามเกณฑ์ มีเพียงส่วนน้อยที่มีภาวะน้าหนักน้อยและภาวะน้าหนักมาก
และการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโรคเรื้อรังในพื้นที่ทั้ง 4 พื้นที่ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีภาวะของโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง สถานการณ์การรับประทานอาหารของคนในชุมชน และการดูแลรักษา
สุขภาพ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน ที่อาจจะมีการรับประทาน
อาหารที่ได้มาจากการซื้ออาหารสาเร็จรูป การพึ่งพาระบบตลาด การรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน หรือการ
รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
3. แนวทางการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นความมั่ น คงทางอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
1. พื้นที่เขา มีแนวทางในการดาเนินงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพและการให้ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรของชุมชน ซึ่งให้ความสาคัญในการทาสวนสมรมให้มีความยั่งยืน การนาผลผลิตจาก
เขามาแปรรูป การอนุรักษ์แหล่งน้าธรรมชาติ พร้อมกับการการดาเนินการด้านการวางแผนการผลิตและการตลาด
โดยมีแนวทางเสริมสร้างศักยภาพโดยการพัฒนาธุรกิจโดยชุมชน ทั้งการสร้างตลาดชุมชน ที่พัก ร้านอาหารขอ ง
ชุมชน ให้สมาชิกของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของกลุ่ม มีการออกแบบรูปแบบของตลาดที่ มี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนคีรีวง และควรมีการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในด้านราคาและคุณ ภาพ
ผลผลิต หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือเรื่องประกันราคาผลผลิต และควรมีการดาเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจรให้ มี ค วามเป็ น ระเบี ย บ เช่ น การก าหนดจุ ด จอดรถ หรื อ การจั ด ให้ มี ร ถโดยสารในหมู่ บ้ า นเพื่ อ น า
นัก ท่ องเที่ ย วเยี่ ยมชมหมู่บ้ านอย่างเป็ นระเบี ย บ และการเสริมสร้างศั กยภาพในการตั้ งรับ กั บการเปลี่ ยนแปลง
ของภูมิอากาศ
พื้นที่ป่า มีแนวทางการดาเนินการด้านเสริมสร้างศักยภาพในการวางแผนการผลิตและการตลาด โดยมี
ความต้องการให้มีการแก้ปัญหาราคายางพารา การส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริม การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพื่ อ แปรรูป ผลผลิ ต การสร้ างระบบสหกรณ์ การสร้ างสวั สดิ ก ารชุม ชน การส่ งเสริม ให้ มี กลุ่ ม อาชี พ และสร้ า ง
หลักประกันความมั่นคงทางอาหาร การสร้างเครือข่ายการดาเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การมีแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในจัดการด้านฐานทรัพยากร โดยจะต้อง
มีการจัดการแหล่งน้าสาธารณะอย่างเป็ นระบบ การจัดหาและการจั ดให้มี พื้ นที่สาธารณะในชุมชน ในการเป็ น
แหล่งอาหารของคนในชุมชน และควรมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทาเหมืองแร่ในบริเวณ
ชุมชน
พื้นที่นา มีแนวทางด้านการเสริมสร้างศักยภาพในด้านการวางแผนการผลิตและการตลาด ซึ่งเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการประกันราคาข้าว รวมถึงการผลักดันราคาพืชผักให้มีราคาคงที่ การแยกภูมิภาคการ
ลงทะเบี ยนชาวนาให้ สอดคล้ องกับ ฤดูก าล และแนวทางด้านการอนุ รัก ษ์ ภู มิปั ญ ญาในการท านา การรวมกลุ่ ม
เกษตรกรผู้ทานา การส่งเสริมการทาอาชีพเสริมแก่เกษตรกรชาวนาที่สามารถสร้างรายได้แก่ชาวนา หน่วยงาน
ภาครัฐควรมีการส่งเสริมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการสร้างกลุ่ม การจัดระบบสวัสดิการที่ชัดเจนและยั่งยืนให้กับ
เกษตรกรผู้ทานา รวมทั้ง แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูฐานทรัพยากร โดยชุมชนมีความต้องการให้มี
การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ความต้องการให้ชุมชนเกิดการรวมตัว การรวมกลุ่มในการ
พู ด คุย วางแผนเกี่ย วกั บ สถานการณ์ ข องชุ ม ชนเพื่ อ จะได้ มี อ านาจในการต่ อรองซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารสนั บ สนุ น จาก
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หน่วยงานต่างๆ และความต้องการให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มทางด้านการเกษตร กลุ่มสตรี เพื่อจะได้พัฒนาชุมชน
ต่อไป
พื้ น ที่ เล มี แ นวทางในการให้ รั ฐ เข้ า มาควบคุ ม ดู แ ลการเข้ า มาท ามาหากิ น ของเรือ ประมงพาณิ ช ย์
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า การเพาะพันธุ์สัตว์น้า หรือการ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ปะการังเทียมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ควรมีการดาเนินการเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องน้าสาหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ และแนวทางประการหนึ่งที่ชุมชนให้ความสาคัญ คือ ชุมชน
ควรมีความตั้งใจในการรวมตัวกันของกลุ่มประมงพื้นบ้านในการช่วยกันดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรทางทะเล
4. การจัดทาคู่มือการถอดบทเรียนเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทาง
อาหารให้กับชุมชน ผู้วิจัยกาหนดประเด็นในการจัดทาคู่มือ ประกอบด้วย ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความ
มั่น คงทางอาหารของชุม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ความหลากหลายภายใต้ บ ริบ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึก ษา พื้ น ที่จั งหวั ด
นครศรีธ รรมราช ปั จ จั ย โอกาส ความเสี่ ย งและปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เกี่ ย วข้ อ งและส่ งผลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
ด้ า นอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ จั งหวั ด
นครศรี ธ รรมราช และแนวทางการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นความมั่ น คงทางอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่
ที่ มี ค วามหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ จั งหวัด นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการดาเนินงานต่อไป

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า
นา เล กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ชุมชนโดยส่วนใหญ่ยังมีอาหารสาหรับ
การบริโภคที่เพียงพอ สามารถเข้าถึงอาหาร ใช้ประโยชน์จากอาหาร ซึ่งในปัจจุบัน ทั้ง 4 ชุมชน มีการบริโภคอาหาร
ที่สามารถผลิต เก็บหา และการซื้อจากแหล่งจาหน่ายอาหารที่หลากหลาย แม้ว่า บางพื้นที่จะไม่สามารถผลิตอาหาร
บางประการได้ โดยเฉพาะข้ าว ก็ ส ามารถประกอบอาชี พ มี ร ายได้ ส าหรับ น าไปซื้ อ ข้ า วมาบริ โภค และความ
มีเสถียรภาพด้านอาหารนั้น พื้นที่ทั้ง 4 พื้นที่ กล่าวถึง ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารหรือสิ่งที่เรียกว่า เป็นทรัพยากร
ในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีการกล่าวถึงการคงอยู่ของอาหารต่อไปในอนาคต และสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ
การพิจารณาในด้านของคุณภาพของอาหาร และจานวนของทรัพยากรชนิดต่างๆ เนื่องจาก ทรัพยากรหรืออาหาร
มีคุณ ภาพและปริมาณลดน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับความมั่นคงทางอาหารในอดีต อันส่งผลต่อความไม่มั่นคง
ทางอาชีพ จิตใจ สุขภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื่อชุมชนมีการพิจารณาความมั่นคงทางอาหาร โดยภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง
ทางอาหารของทั้ง 4 ชุมชน มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งแต่ละชุมชน ต่างมองว่าชุมชนตนเอง ล้วนมีความมั่นคง
ทางอาหาร แต่มีความแตกต่างกันในด้านระดับ และอาจขึ้นอยู่กับความแตกต่างของลักษณะพื้ นที่ ระบบนิเวศ
ที่ส่งผลต่อรูปแบบการทามาหากิน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์และความอุดมสมบูรณ์
แตกต่างกัน ซึ่งทุกชุมชนต่างให้ความคิดเห็นว่า สามารถหาอาหารหรือผลิ ตอาหารรับประทานได้เองในระดับหนึ่ง
เช่น ชุมชนพื้นที่เขา มีความสามารถในการเก็บหาพืชผัก สมุนไพร สัตว์น้า การมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพ
การทาสวนผลไม้ และการมีอาชีพเสริม มีการรวมกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลผลิตจากทรัพยากรในชุมชน การเป็น
พื้นที่ทีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว พื้นที่ป่า สามารถเก็บหาพืชผักได้บริเวณครัวเรือนและชุมชน การมีอาชีพการทา
สวนยางพาราเป็นอาชีพหลักและมีการอาชีพเสริม และพื้นที่เล มีความมั่นคงของอาชีพการทาสวนและความสามารถ
ในการเข้าถึงทรัพยากรในทะเลและพื้นที่โดยรอบ การเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว แต่ทั้งสามพื้นที่นี้
ยั งต้ อ งมี ก ารซื้ อ ข้ าว ซื้ อ น้ าสะอาดมาบริ โภคและความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ห ลายประการ เช่ น ราคาผลผลิ ต
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
สภาพภูมิอากาศ นโยบายภาครัฐ ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น และพื้นที่นา แม้เป็นพื้นที่ที่มีการทานาเป็นอาชีพหลัก มีข้าว
รับประทาน สามารถเก็บหาพืชผักมารับประทาน แต่คนในชุมชนบางคนต้องซื้อข้าว ต้องซื้อน้า และความเสี่ยงที่เกิด
จากการใช้สารเคมี ต้นทุนในการทานา ราคาข้าวที่ไม่สามารถกาหนดราคาเองได้ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ชาวนามีความวิตก
กังวล ชาวนาบางคนจึงคิด แก้ ปัญ หาด้ วยการประกอบอาชี พ เสริม ซึ่งผลจากการศึก ษาในครั้งนี้ พบว่า มีค วาม
สอดคล้ อ งกั บ ที่ ปิ ย นาถ อิ่ ม ดี (3) ที่ ส ะท้ อ นผลการศึ ก ษาที่ ส ามารถสรุป บทเรีย นได้ ว่ า การมี ท รัพ ยากรอาหาร
ที่หลากหลายเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่
เรื่องของการมีปริมาณอาหารเพียงอย่างเดี ยว ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร จะต้องมีระบบการ
จัดการทรัพยากรอาหารที่ดีและมีคุณภาพ การจัดการนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการพึ่งตนเองทางอาหารได้ สามารถใช้
อาหารได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ฉะนั้น การจะพัฒนาให้ชุมชนเกิดความมั่นคง
ทางอาหาร จาเป็นจะต้องพัฒนาคนในชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการเสียก่อน ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของ
ทรั พ ยากรที่ มี สิ ท ธิ ในการจั ด การทรั พ ยากรอาหารของตนเองโดยตรง และสอดคล้ อ งกั บ ที่ เกศิ นี แกว่น เจริ ญ
และคณะ (6) ที่สรุปบทเรียนได้ว่า การศึกษาตัวชี้วัดด้านความมั่นคงทางอาหารนั้น จะต้องพิจารณาในหลายด้าน
ร่วมกัน การมีทรัพ ยากรอาหารที่ หลากหลาย เป็น หลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้เพี ยงระดับหนึ่งเท่านั้ น
และความมั่ น คงทางอาหาร ไม่ ใช่ เรื่ อ งของการมี ป ริ ม าณอาหารเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ เกิ ด
ความมั่นคงทางอาหาร จะต้องมีระบบการจัดการฐานอาหารและฐานทรัพยากรควบคู่กัน รวมทั้งการจัดการให้ได้มี
อาหารที่ดีและมีคุณภาพเพียงพอสาหรับการบริโภค การจัดการนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองทางอาหาร
และก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ และที่สาคัญคือจะต้องให้ความเคารพในสิทธิ องค์ความรู้และภู มิปัญญา
ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการฐานอาหาร ดังนั้น การจะพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่งคงทางอาหาร
จาเป็นจะต้องพัฒนาคนในชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการเสียก่อน ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มี
สิทธิในการจัดการทรัพยากรอาหารของตนเองโดยตรง
ในส่วนของปัจจัย โอกาส ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ด้านอาหารของชุมชน ประกอบด้วย สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากร สถานการณ์ด้านปัจจัยการผลิต สถานการณ์
ด้านแรงงานภาคเกษตร การวางแผนการผลิตและการตลาด การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อ
การผลิตอาหาร การเข้าถึงอาหารของประชากร นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
อาหาร ซึ่งมีความสอดคล้องกับที่พฤกษ์ ยิบมันตะสิริและคณะ (2553) (7) ได้สรุปว่า “องค์ประกอบของความมั่นคง
ทางอาหารที่ สาคัญ คือ ตั วชี้ วัดด้ านความเสี่ ยงและการปรั บตั ว ในประเด็น ความเสี่ย งด้ านราคาของพื ชเกษตร
ความเสี่ยงที่เกิดจากฝนแล้ง น้าท่วม ดินถล่ม และความเสี่ยงจากโรคระบาด ไข้หวัดนก แมลง และสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช
เป็ น ความเสี่ ยงต่อ ความมั่น คงทางอาหารของครัวเรือ น ความเสี่ ยงด้ านตลาดสิน ค้ าเกษตรมี ผ ลต่ อความมั่ น คง
ทางอาหารของครัวเรือน และความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นผลกระทบจากนโยบายรัฐ เช่น การประกัน
ราคาข้าว การรับจานาข้าวโพด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นหนี้นอกระบบ ความเสี่ยงด้านการ
ลงทุนและซื้อปัจจัยการผลิต ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการไม่มีแรงงานและปัญหาด้านแรงงาน”
การพิจารณาในข้างต้น จะมีผลต่อการนามาพิจารณาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง
ทางอาหารของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายภายใต้ บ ริ บ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น แนวทางที่สามารถนาทุ นหรือทรัพ ยากรของชุม ชนมาใช้หรือการนาศักยภาพ
ของชุม ชนมาใช้ในการพัฒ นาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เป็น การพั ฒ นาที่ อยู่บนฐานของการพึ่งตนเอง ภายใต้
ความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นให้ ชุม ชนได้ รั บ การพั ฒ นาที่ ต รงกั บ ปั ญ หา
และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโดยการนา
ทรัพ ยากรของแต่ละชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการคานึงถึงศักยภาพในการจัดการโดยชุมชน
และการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการและการหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการสร้างให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร โดยจะต้องเริ่มต้นจากการให้ความตระหนักของชุมชน และการเริ่มต้น
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ที่ชุมชน โดยการนาเอาทุนและศักยภาพที่ ชุมชนมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีความสอดคล้องกับที่ สัญ ญา
สัญญาวิวัฒน์ (8) ได้ให้ความหมายการพึ่งตนเอง (self-reliance) ว่าหมายถึง ความสามารถในการดารงตนอยู่ได้
อย่ างอิ ส ระ มั่ น คง สมบู รณ์ ซึ่ งการพึ่ งตนเองได้ นั้ น มี ทั้ งในระดั บ บุ ค คล และชุม ชนการพึ่ งตนเอง ต้ องสามารถ
ผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้อง และสมดุล โดยหลักการและแนวทางเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ทีก่ ิติชัย รัตนะ (9) ได้กล่าวถึงนิยาม
และความหมายของการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไว้ว่าหมายถึงขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
เพื่ อ ตอบสนองต่อ การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตของชุม ชนรวมทั้ งให้ เกิด การอนุ รักษ์ และจั ดการทรัพ ยากรธรรมช าติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนสามารถนามาเป็นแนวทางให้กับชุมชนสามารถนาจุดแข็งหรือข้อดี
มาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ธนันชัย มุ่งจิต (2555) (10) กล่าวไว้ว่า
“ข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน ประกอบด้วย การเสริมศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการแหล่งอาหารตามธรรมชาติ การเสริมศักยภาพชุมชนในการผลิตพืชอาหารหลักที่มีความปลอดภัย
เพี ยงพอและหลากหลาย การเสริม ศัก ยภาพชุม ชนด้ านการจัด การอาหารผ่ านวิถีวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่น การเสริ ม
ศักยภาพชุมชนในวิถีการบริ โภคอย่างรู้เท่าทัน และการเสริมศักยภาพบุคลากรในชุมชน ให้มีกลไกในการเฝ้าระวัง
ความมั่ น คงทางด้านอาหารของชุม ชน ตลอดจนการสร้างการเรียนรู้เรื่อ งความมั่ นคงทางอาหารให้ กับ คนอื่ น ๆ
ในชุมชน”
การพิจารณาสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร การพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางอาหาร และการพิจารณาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางอาหาร นับว่าเป็นประเด็นสาคัญ
ที่ทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหาหรือการส่งเสริมให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในการจัดทาคู่มือการถอดบทเรียนเกี่ยวกับแนวทาง
การเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน นับว่ามีความสาคัญในการสร้างความตระหนัก การ
รับรู้ของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการนามาพิจารณา กาหนดแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากการ
ทบทวน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสามารถเป็นตัวอย่างในการดาเนินงานให้กับชุมชนอื่นต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ผลจากการวิจัย สามารถทาให้ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชน ประกอบด้วย การส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการทบทวนสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชนอย่างต่ อเนื่ อง การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มี ผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุม ชน และการร่วมกัน คิดหา
แนวทางในการเสริมสร้างเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และควรมีการนาผลจากการวิจัยมาเป็นฐานในการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร เพื่อนาไปสู่การหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหาร เช่ น การส่ งเสริม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรควบคู่กั บ การอนุ รั กษ์ การส่ งเสริ ม ให้ ชุม ชนมี การ
พึ่งตนเองบนฐานของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการจัดการแหล่งน้าอันจะมีผลต่อแหล่งอาหาร
ของชุมชน การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากขึ้น การส่งเสริม ดูแลเกี่ยวกับราคา
ผลผลิตของชุมชนให้มีความมั่นคง และการให้ความสาคัญกับการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ชุมชนได้เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญในการทาให้ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัย เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทเขา ป่า นา เล
กรณี ศึกษา พื้น ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่องแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านความมั่นคงทางอาหารของพื้น ที่ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบ ทเขา ป่ า นา เล กรณี ศึกษา พื้นที่ จังหวัด
หน้า 162
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
นครศรีธรรมราช ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2558
คณะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมู ลและตรวจสอบข้อมูล
ในการวิจัย ขอขอบพระคุ ณ เครือ ข่ายองค์ ก รบริห ารงานวิ จัย แห่ งชาติ (คอบช.) โดยส านั ก งานพั ฒ นาการวิจั ย
การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ที่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ให้ ค วามส าคั ญ ในการเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารน าผลจากการวิ จั ย มาเผยแพร่ แ ก่ ส าธารณชน และขอขอบพระคุ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เล็งเห็นถึงความสาคัญและสนับสนุนให้บุคลากรทาวิจัยและส่งเสริมให้มีการ
นาผลจากการวิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบของการนาเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อันจะมีประโยชน์ต่อการนาไปพิจารณาแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมต่อไป
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โมเดลองค์ประกอบการสอบคัดเลือกระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556-2559
A Factor Analysis Model Direct Entrance Examination at Faculty of Medicine
Prince of Songkla University (Academic Year 2013-2016)
เจริญพร แก้วละเอียด
Jarernporn Kawlaierd
นักวิชาการศึกษา ,ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อตรวจสอบโมเดลองค์ ประกอบการสอบคั ดเลื อกระบบรั บตรง คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556-2559 กับข้อมูลเชิงประจักษ์และหาประสิทธิภาพของ
โมเดลการวัดโมเดลการสอบคัดเลือกรูปแบบที่ 1 กาหนดรายวิชาสอบคัดเลือก 8 รายวิชา รูปแบบที่ 2 จานวน 7
รายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลทุติยภูมิ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 808 คน ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ทา
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis :CFA) และหาประสิทธิภาพของโมเดลการวัดด้านความตรง
(Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS และ AMOS ผลการศึกษา พบว่า
โมเดลองค์ประกอบการสอบคัดเลือกมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด ประสิทธิภาพของโมเดลการวัดพิจารณาจากค่าความตรงพบว่าแต่ละวิชามีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 10-18 วิชาเคมี ชีววิทยา มีความตรงในการวัดองค์ประกอบการ
สอบคัดเลือกสูงกว่าวิชาอื่นๆ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.88 – 0.95 และ 0.80-0.92 ตามลาดับ
ยกเว้ น คะแนนความถนั ด ทั่ วไป (GAT) มี น้ าหนั ก ประมาณร้ อยละ 5-10 มี ความเที่ ยงเชิ งโครงสร้ าง (Construct
Reliability : CR) อยู่ระหว่าง 0.87 – 0.95 ค่ าความผันแปรของค่ าความเชื่ อมั่ นเชิ งโครงสร้าง (Average Variance
Extracted : AVE) อยู่ระหว่าง 0.47- 0.74 อยู่ในเกณฑ์ดี
คาสาคัญ : การสอบคัดเลือกระบบรับตรง, โมเดลการวัด

Abstract
The purposes of this research were tested ( 1) the direct entrance examination
measurement model at faculty of medicine Prince of Songkla University (Academic year 20132016) with empirical data and ( 2) the efficiency of measurement model. The measurement
model of direct entrance examination no.1 and no.2 were 8 and 7 courses, respectively. The
sample consisted of 808 case by multi-stage sampling for Secondary Data. The data were
analyzed using descriptive statistics, exploratory factor analysis: EFA, confirm factor analysis: CFA,
validity, and reliability. The instruments used SPSS and AMOS. The findings revealed that the
measurement models of direct entrance examination and empirical data are congruence and up
to standard, which there is only one factor. The covariate variable scored to 55.04% - 78.95% .
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The validity of the efficiency of examination models indicated that the factor loading of each
course was similarly level, 10% - 18% . The chemistry and biology are high validity than other
courses. The standard averages are between 0.88 – 0.95 and 0.80 – 0.92, respectively.
Exclusive of GAT ( General Aptitude Test) should be less credit than other courses
about 5% - 10%. The construct reliability of measurement models of direct entrance examination
are between0.87 – 0.95. The average variance extracted: AVE are between 0.47 – 0.74. It is a good
criterion.

บทนา
ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากระบบ
เอ็นทรานซ์ ระบบแอดมิช ชั น และถูกพัฒ นาเรื่อยมาจนถึงปัจ จุบั นเป็นระบบ TCAS (Thai University Central
Admission System) ซึ่งเชื่อว่าเป็นระบบที่จะเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมกันในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ผู้ ที่เกี่ยวข้องวิพากษ์และหาแนวทางปรับปรุงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เป็นองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่อยู่ในขอบข่ายความสนใจร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ต่างๆ มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย แนะนาให้ปรึกษาแก่ม หาวิทยาลัยและรัฐบาลใน
การกากับระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ประชุมมีมติให้ปรับระบบการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษาโดยเริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 โดยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
สามารถกาหนดองค์ประกอบในการสอบคัดเลือกได้ (http://www.matichon.co.th/category/education)
ในปีการศึกษา 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแผนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 190
คน ตามศั กยภาพที่ ไ ด้รับอนุ มัติจากแพทยสภา โดยมีรูป แบบการรับนั กศึ กษา 3 รูป แบบ คื อ โครงการรับ ปกติ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กศธ.) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CRIRD) ในระบบรับตรงโควตาภูมิภาคที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดสอบ กาหนดองค์ประกอบและค่าน้าหนักคะแนนรายวิชา โดยใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียน
7 รายวิชา คือ ภาษาไทย อังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และมีการพิจารณานาคะแนนวิชาความ
ถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) มาใช้ในบางปีการศึ กษา โดยให้แต่ละรายวิชามีคะแนนเต็ม 100
คะแนน และไม่นาคะแนน GPA มาพิจารณา (http; www.entrance.psu.ac.th) ซึ่งต่างกับการรับในระบบกลางซึ่ง
กาหนดองค์ประกอบและน้าหนักคะแนนรายวิชาที่ต่างกัน
การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ และน้าหนักรายวิชา ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้จะ
เป็นข้อมูลที่สาคัญในการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกาหนด องค์ประกอบที่เหมาะสมในการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นข้อมูลสนับสนุนพัฒนาระบบการรับบุคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงให้มีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่
เหมาะสมในการศึกษาต่อ ส่งผลให้กระบวนการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคมได้ใน
อนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบโมเดลองค์ประกอบการสอบคัดเลือกระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร์ ปีการศึกษา 2556 – 2559 กับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของโมเดลองค์ ประกอบการสอบคั ดเลื อกระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดลองค์ประกอบ การ
สอบคัดเลือกจากแนวคิดการหาน้าหนักองค์ประกอบรายวิชา ของสุพัฒ น์ สุกมลสันต์ (2539) ที่กล่าวว่าการคิด
น้าหนักคะแนนของการสอบที่เป็นจริงของการสอบแต่ละครั้งหรือแต่ละวิชาเป็นเท่าใดมีวิธีการหาโดยพิจารณาจาก
ค่าน้าหนักองค์ประกอบรายวิชา โดยการนาเอาผลการสอบทุกวิชาของนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาในแต่ละคณะ
ต่างๆ ในปีก่อนๆ มาทาการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และปรับน้าหนักคะแนนมาตรฐานเป็นร้อยละของ
รายวิชา เพื่อทราบว่าวิช าใดมีความสาคัญต่อการเรียน และแต่ละวิชามีน้าหนักความสาคัญมากน้อยเพียงใด โดย
กาหนดองค์ประกอบในการศึกษา ดังนี้
1. องค์ประกอบรายวิชาในการสอบคัดเลือก
การศึกษาองค์ประกอบรายวิชาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พบได้จากงานวิจัย
ของพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร (2555) ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่าผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ คะแนนสอบคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาสังคม นอกจากนี้ยังพบในงานวิจัยของ Lipton และคณะ (อ้างอิง จากพิ ทยา กิจวิจารย์และ
คณะ, 2543) พบว่าคะแนนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนนจากการทดสอบบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นในโรงเรีย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง สุ ด กั บ วิ ช า Physical และ Biological science คะแนน
ภาษาอังกฤษสามารถทานายผลการเรียนวิชา Clinical Science คะแนนวิชา Physics สามารถทานายผลการเรียน
วิชา Basic Clinical Science ได้ดีที่สุด คะแนนรวมของวิชาฟิสิกส์ และวิชา Language สามารถทานายผลการเรียน
วิชา Biological science ได้ดีกว่าวิชา Biology เพียงวิชาเดียว ดังนั้นจะเห็นว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) เป็นองค์ประกอบที่สะท้อนความสามารถทางวิชาการในระดับโรงเรียนของนักเรียนที่
สมัครสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาความไม่มี มาตรฐานของคะแนน GPA ของแต่ละโรงเรียนเป็นประเด็นที่ทาให้มี
การวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม รวมทั้งการปล่อยเกรดในโรงเรียนได้ โดยพบงานวิจัยที่
แสดงให้เห็นว่าคะแนน GPA เป็นตัวทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมหาวิทยาลัยของนักศึกษานักเรียนที่มี GPA
สูง ส่งผลให้นั กเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนสูง ทั้งกลุ่มนั กเรียนกลุ่มวิท ยาศาสตร์สุขภาพทั้ งมหาวิทยาลัยใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เช่นของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ณั ฐวุฒิ แก้วสุทธา, 2555)
นักศึกษาในโครงการแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน (ประนอม บุพศิริและคณะ, 2555) และนักศึกษาหลักสูตรต่างๆของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี การศึกษา 2551 (ปัทมา ทองสม และคณะ (2552) รวมทั้งนั กศึกษาแพทย์คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร, 2555) ส่วนในกลุ่มทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พบ
ผลการศึกษาในลักษณะเดียวกัน พบได้ในงานวิจัยของปฐมา อาแวและคณะ (2553) ศึกษากลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช (มณฑารัตน์
ชูพินิจ 2540) ในขณะที่ผลการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ประกาย จิ
โรจน์กุล และคณะ, 2553) พบว่าคะแนน GPA มัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในชั้นปีที่ 1
2. ความสามารถอื่นๆ
แนวคิดการนาคะแนนความสามารถขั้นพื้นฐาน ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางการเรียนขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จากการประมวลเอกสารพบงานวิจัยที่
แสดงให้เห็นว่าคะแนน O-NET มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จากงานวิจัยของ ดาว
สงวน รังสิริกุล (2554) ที่ได้ศึกษาในกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่าคะแนน ONET, GAT, PAT ผลการศึกษาเช่นนี้ยังพบจากงานวิจัยที่ศึกษากับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าความสามารถ
ทางวิชาการในระดับโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย GPAX_M6O_NETA_NET และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วารี
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กุล วิทยอุดม, 2555) งานวิจัยของ ปัทมา ทองสมและคณะ (2552) ศึกษาผลลัพธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา พบว่า
ผลการทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนผลการการสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ผลการสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดรายวิชาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาโดยการนาคะแนนสอบเข้ ามาหาความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการหาองค์ประกอบ และน้าหนักคะแนนรายวิชาที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละคณะวิชา
งานวิ จั ยครั้ ง นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาความเหมาะสมของโมเดลองค์ ป ระกอบการสอบคั ด เลื อ กระบบรั บ ตรงคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนามาสร้างแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างตัวแปรได้ ดัง
ภาพประกอบที่ 1 โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่าแบบจาลองสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบการสอบคัดเลือกระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2556-2559

วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย (Method)
1. รูปแบบการวิจัย (Study Design)
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ รู ปแบบการวิ จั ยเชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้ เทคนิ คการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบจานวนองค์ประกอบ วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อหาน้าหนักคะแนนแต่ละรายวิชาจาแนกตามรูปแบบการสอบ และ
ปีการศึกษา
2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ที่ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ โดยวิ ธี รั บ ตรง คณะ
แพทยศาสตร์ รูปแบบการสอบ 1 ปีการศึ กษา 2556-2559 จานวน 2,703 คน รูปแบบการสอบ 2 ปี การศึ กษา
2557 – 2558จานวน 1,060 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 3,833 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G * Power3 กาหนดขนาดอิทธิพล (effect size) ในระดับ
ปานกลาง เท่ากับ 0.30 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ค่าอานาจการทดสอบ (Power of test) เท่ากับ 0.80 ค่า
องศาอิสระ (df) ของโมเดลอิสระคานวณได้จากสูตร df = NI(NI+1)/2 เมื่อ NI หมายถึง จานวนตัวแปรสังเกตได้ ทา
การคัดเลือกโดยการสุ่มแบบขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จาแนกตามรูปแบบการสอบคัดเลือก และ
ปีการศึกษา พบว่า รูปแบบการสอบที่ 1 มีตัวแปรสังเกต(รายวิชาคะแนนสอบ) จานวน 8 ตัว ดังนั้นใช้กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา จานวน 423 คน รูปแบบการสอบที่ 2มีตัวแปรสังเกตจานวน 7 ตัว ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 385
คน ทาการสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จานวนตามสัดส่วนที่กาหนด
วิธีดาเนินการวิจัย (Procedure)
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ทาหนังสือขออนุญาตใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากฐานข้อมูลคะแนนสอบคัดเลือก
เข้าศึ กษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึ กษา 2556-2559 ไปยัง
ผู้อานวยการงานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติภาคพรรณนา ได้แก่ ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง เพื่อศึกษาลักษณะ
การกระจายตัวของตัวแปร (รายวิชา)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
3. วิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อยืนยันความเป็นองค์ประกอบเดียวของโมเดลองค์ประกอบการสอบ
คัดเลือกระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556-2559 โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFC) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
4. วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ AMOS ใช้สถิติทดสอบความกลมกลืน ได้แก่ การทดสอบไค-สแควร์, ค่า p, GFI, AGFI, NFI, IFI,
CFI, RMSEA ตามเกณฑ์ของ Hair et al. (2006) และ Diamantopoulos and Siguaw (2000)
5. วิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดลองค์ ป ระกอบการสอบ คั ด เลื อ กระบบรั บ ตรง คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ โดยพิ จ ารณาค่ า ความเที่ ย งตรงขององค์ ป ระกอบ (Construct
Reliability :CR) และ ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average variance extracted : AVE) ซึ่งได้จาก
ผลการวิเคราะห์โมเดลด้วยโปรแกม AMOS ซึ่งเป็ นค่ าที่ บอกสัดส่วนความแปรผัน ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ กับ
องค์ประกอบร่วมที่ครอบคลุมคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ดังนั้น R square จึงเป็นค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ
ตัวแปรสังเกตได้ (Observe Score) กับคะแนนจริง (True Score) หากค่าความเที่ยงสูงแสดงว่ามีความคลาดเคลื่อน
น้อย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
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สรุปผลการศึกษา
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการทางสถิติ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในศึกษา
ตารางที่ 1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้อมูลรายวิชาในการสอบคัดเลือกจาแนกตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
(n=
163
คน)
(n
=
177
คน)
(n=
208
คน)
(n= 260 คน)
รายวิชา
ความเบ้
ความโด่ง
ความเบ้
ความโด่ง
ความเบ้
ความโด่ง
ความเบ้
ความโด่ง
(skewness) (Kurtosis) (skewness) (Kurtosis) (skewness) (Kurtosis) (skewness) (Kurtosis)
THAI
-.292
.376
-.197
.044
-.347
-.426
.002
-.334
SOC
-.219
.293
.162
-.455
.146
-.899
.185
-.382
ENG
.059
-.522
-.196
-.278
.064
-1.237
.442
-.563
MAT
.569
.055
.707
2.305
.312
-.946
.904
-.015
CHE
-.426
-1.002
-.723
-.535
.094
-1.460
.045
-1.181
PHY
-.122
-.402
.586
.023
.735
-.312
.760
-.331
BIO
-.297
-.696
-.195
-.853
.233
-1.209
.226
-.747
GAT
-1.848
4.504
-1.850
3.641

จากตารางที่ 1 การพิจารณาการกระจายของตัวแปร (คะแนนรายวิชา) ในการสอบคัดเลือกแต่ละตัวว่า
มีการกระจายเป็นโค้งปกติตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวแปรทุกตัวมี
การแจกแจงเป็นโค้งปกติ (Normal Distribution) เนื่องจากค่าความเบ้ (Skewness) ไม่เกิน 3.00 (ค่าสัมบูรณ์) ค่า
ความโด่ง (Kurtosis) ไม่เกิน 10.00 (ค่าสัมบูรณ์) ถือว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556
อ้างอิงจาก Curran, West และ Finch, 1997) จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบการสอบที่ 1 ปีการศึกษา
2556 และปี ก ารศึ ก ษา 2559 ตั วแปรทุ กตัวมีค วามสัมพั น ธ์กัน อย่างมี นั ยสาคั ญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 มีค่ าพิ สั ย
สัมประสิท ธิ์สหสั มพั น ธ์ตั้งแต่ 0.296 ถึง 0.766 และ 0.129 ถึง 0.799 ตามลาดับ ลั กษณะเมทริกซ์ สหสัมพั น ธ์
ระหว่างตั วแปรสังเกตได้แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ และตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมี
ความสั มพั นธ์ กั นมากพอที่ จะน าไปวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื น ยั นได้ เนื่ องจากตั วแปรที่ จะน าไปใช้ วิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันควรเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าไม่เกิน
.90 แสดงว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ม่ สู ง เกิ น ไป ท าให้ ไ ม่ เกิ ด สภาวะ Multicollinearity จึ ง สามารถน าไปวิ เคราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ (Aroian & Norris, 2001) รูปแบบการสอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558
ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.204
ถึง 0.741 และ 0.554 ถึง 0.849 ตามลาดับ ลักษณะเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากเมท
ริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ และตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันได้
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่ อ ยื น ยั น ความเป็ น
องค์ ประกอบเดียวของการกาหนดรายวิชา แยกตามรูปแบบการสอบในแต่ละปีการศึกษา โดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis : PCA) ทาการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax พบว่า รูปแบบการ
สอบที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2559 มีค่า KMO และ Bartlett’s Test พบว่า ค่า KMO มีค่าเท่ากับ
.878, .900 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 55.04, 59.82 ตามลาดับ แสดง
ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบและผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of Sphericity พบค่า
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Chi-square มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ นั่นคือ ตัวแปรในโมเดล
(รายวิชา) มีความสัมพันธ์กันจึงสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ รูปแบบการสอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ
ปีการศึกษา 2558 ผลการวิเคราะห์ ค่า KMO และ Bartlett’s Test พบว่า ค่า KMO มีค่าเท่ากับ .860, .936 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.50 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 60.24, 78.95 ตามลาดับ แสดงว่าข้อมูลมีความ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบและผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of Sphericity พบค่า Chi-square มี
นัยสาคั ญ ทางสถิติ แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพั น ธ์ไม่เป็ นเมทริกซ์เอกลักษณ์ นั่น คื อตัวแปรในโมเดล (รายวิช า) มี
ความสัมพันธ์กัน จึงสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมเมน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient : r)
รูปแบบการสอบที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ตัวแปร
THAI
SOC
ENG
MAT
CHE
PHY
BIO
GAT
THAI
1.000
SCO
.492**
1.000
ENG
.441**
.466**
1.000
MAT
.351**
.385**
.556**
1.000
CHE
.439 **
.490**
.628**
.612**
1.000
PHY
.296**
.452**
.444**
.635**
.573**
1.000
BIO
.471**
.586**
.589**
.581**
.766**
.510**
1.000
GAT
.364**
.312**
.433**
.348**
.435**
.328**
.427**
1.000
** p<.01
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = .878
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 605.271, df= 28, Sig = .000
รูปแบบการสอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ENG
MAT
CHE

ตัวแปร
THAI
SOC
PHY
THAI
1.000
SCO
.623**
1.000
ENG
.531**
.608**
1.00
MAT
.486**
.618**
.604**
1.000
CHE
.471**
.656**
.574**
.755**
1.000
PHY
.447**
.545**
.541**
.799**
.695**
1.000
BIO
.508**
.680**
.627**
.685**
.748**
.600**
GAT
.276**
.289**
.261**
.228**
.251**
.129**
** p<.01
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = .900
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square =1260.428, df= 28, Sig = .000

BIO

GAT

1.000
.269**

1.000

หน้า 170
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่ายั่งยืน”
รูปแบบการสอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตัวแปร

THAI

SOC

ENG

MAT

CHE

PHY

BIO

1.000
.488**

1.000

CHE

PHY

BIO

1.000
.798**
.849**

1.000
.773**

1.000

THAI
1.000
SOC
.561**
1.000
ENG
.581**
.650**
1.000
MAT
.317**
.500**
.544**
1.000
CHE
.511**
.622**
.662**
.627**
1.000
PHY
.204**
.436**
.415**
.557**
.470**
BIO
.456**
.682**
.608**
.475**
.741**
** p<.01
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = .860
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square =662.735, df=21, Sig = .000
รูปแบบการสอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตัวแปร

THAI

SOC

THAI
SOC

1.000
.772**

1.000

ENG

MAT

ENG
.726**
.805**
1.000
MAT
.669**
.737**
.753**
1.000
CHE
.702**
.798**
.805**
.848**
PHY
.554**
.693**
.698**
.762**
BIO
.676**
.783**
.780**
.804**
** p<.01
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = .936
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 1502.048, df= 21,

Sig = .000
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ภาพที่ 2 โมเดลการวัดองค์ประกอบการสอบคัดเลือกระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2556-2559

ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลการวัดองค์ประกอบการสอบคัดเลือกระบบรับตรง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากการศึกษาพบว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบการสอบคั ดเลือกระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีที่ใช้วัดความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์พิจารณาของ Diamantopoulos และ Siguaw (2000) มี
ความสอดคล้องทุกดัชนี ประกอบด้วยค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-square/df) เป็นดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบระดับ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งค่าที่ได้จากการคานวณปีการศึกษา 25562559 เท่ากับ .927, 1.874, .460, 1.520 ตามลาดับซึ่งน้อยกว่า 2 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดดัชนีตรวจสอบความ
กลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ ค่า NFI เท่ากับ .976, .972, .997, .981 ค่า IFI เท่ากับ 1.00, .987, 1.00, .993 ค่า CFI
เท่ า กั บ 1.000, .987, 1.000, .993 ค่ า GFI เท่ า กั บ .977, .972, .994, .977 ค่ า AGFI เท่ า กั บ .949, .921, .982,
.947 และ ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า RMSEA เท่ากับ .000, .070, .000, .045 ตามลาดับดังภาพที่ 2
และตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลการวัดตามสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
ดัชนีตรวจสอบ
ค่าที่ได้จากการคานวณ
ผลการ
เกณฑ์
ความสอดคล้อง
พิจารณา
การยอมรับ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
Chi-square/df
.927
1.874
.460
1.520
สอดคล้อง
2 /df<2
NFI
NFI > 0.90
.976
.972
.997
.981
สอดคล้อง
IFI
IFI > 0.90
1.000
.987
1.000
.993
สอดคล้อง
CFI
CFI > 0.90
1.000
.987
1.000
.993
สอดคล้อง
GFI
GFI > 0.90
.977
.972
.994
.977
สอดคล้อง
AGFI
GFI > 0.90
.949
.921
.982
.947
สอดคล้อง
RMSEA
RMSEA < 0.08
.000
.070
.000
.045
สอดคล้อง

ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลการวัดองค์ประกอบการสอบคัดเลือกระบบรับตรง คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่ามีค่าความตรง (Validity) ซึ่งพิจารณาจากน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
(Standardized Loading) ของตัวแปรสังเกต (รายวิชา) ที่กาหนดที่มีค่ามากกว่า 0.5 และมีนัยสาคัญทางสถิติทุกรายวิชา
ยกเว้น คะแนน GAT ในปีการศึกษา 2559 มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 0.31 ส่วนวิชาเคมี และ
ชีววิทยา มีความตรงในการวัดองค์ประกอบการสอบคัดเลื อกสูงกว่าวิชาอื่นๆ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.88 – 0.95 และ 0.80-0.92 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability
: CR) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.87 – 0.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์ คือ มากกว่า 0.60 (Hair & Other, 1998 : 642) ค่าความผันแปร
ของค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของความผันแปรที่สกัดได้ (Average Variance Extracted : AVE)
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47- 0.74 ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีค่า AVE เท่ากับ 0.47 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ คือต่ากว่า 0.50 ก็ตาม
แต่อย่างไรก็ตามได้ให้ค่ าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.52 – 0.88 ซึ่ง Hatcher (1994)
กล่าวว่า ค่าความผันแปรของค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของการผันแปรที่สกัดได้ จะมีค่าต่ากว่า
0.50 เมื่อเป็นเช่นนี้ให้พิจารณาที่ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability : CR) ซึ่งควรมากกว่า 0.60
และค่าน้าหนักองค์ประกอบ ซึ่งควรมีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) แทน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 น้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และร้อยละ รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก จาแนกตามรูปแบบการสอบ และปี
การศึกษา
รูปแบบการสอบที่ 1
รูปแบบการสอบที่ 2
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
รายวิชา
Factor
Factor
Factor
Factor
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
loading
loading
loading
loading
ไทย (THA)
0.54
9.94
0.59
10.35
0.59
11.73
0.74
12.31
สังคม (SOC)
0.57
10.58
0.77
13.40
0.86
16.91
0.84
13.94
อังกฤษ (ENG)
0.73
13.43
0.76
13.23
0.74
14.59
0.85
14.04
คณิตศาสตร์ (MAT) 0.70
12.90
0.83
14.40
0.64
12.70
0.89
14.75
เคมี (CHE)
0.88
16.32
0.89
15.49
0.92
18.21
0.95
15.80
ฟิสิกส์ (PHY)
0.62
11.51
0.75
13.02
0.51
10.03
0.84
13.96
ชีววิทยา (BIO)
0.85
15.71
0.84
14.67
0.80
15.84
0.92
15.20
GAT
0.52
9.60
0.31
5.44
CR
0.87
0.89
0.88
0.95
AVE
0.47
0.54
0.54
0.74
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อภิปรายผล
1. การกาหนดรายวิชาในการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบในการคัดเลือกในระบบรังตรงคณะแพทยศาสตร์มีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลเชิงประทักษ์ในทุกรูปแบบการสอบคัดเลือก ที่กาหนดรายวิชาในสอบ 7 รายวิชา หรือรูปแบบที่นาคะแนนสอบ
GAT มาร่วมพิจารณาเป็น 8 รายวิชา แสดงให้เห็นว่าการกาหนดรายวิชาในการสอบคัดเลือกทั้งรายวิชาหลัก ได้แก่
วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ หรือรายวิชาที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการเรียนทางด้านวิชาชีพ
ทางการแพทย์ ได้แก่ วิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์รวมทั้งการนาคะแนนสอบ GAT เข้ามาร่วมพิจารณาใน
การกาหนดรายวิชาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีรับตรง มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับแนวคิด การกาหนดองค์ประกอบที่สะท้อนความสามารถทางวิชาการในระดับโรงเรียนของนักเรียนที่สมัครสอบ
เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่เสนอให้นาผลการเรียนที่ผ่าน ทั้งด้านความรู้วิชาการ และทักษะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของหลักสูตรนั้นๆ
2. การกาหนดน้าหนักคะแนนรายวิชาในการสอบคัดเลือก
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ประสิทธิภาพของโมเดลการวัดองค์ประกอบการสอบคัดเลือกระบบรับตรง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ มี ป ระสิ ท ธิภ าพด้ านตรง และความเชื่ อ มั่ น อยู่ในระดั บ สู ง ซึ่ ง
พิจารณาจากน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Loading) ของตัวแปรสังเกต (รายวิชา) ที่กาหนดที่มี
ค่ามากกว่า 0.5 ยกเว้น คะแนน GAT มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต่ากว่ารายวิชา โดยเฉพาะคะแนนในวิชา
เคมี และชีววิทยา มีความตรงในการวัดองค์ประกอบการสอบคัดเลือกสูงกว่าวิชาอื่นๆ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.88 – 0.95 และ 0.80-0.92 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้าง (Construct
Reliability : CR) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.87 – 0.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์คือมากกว่า 0.06 ค่าความผันแปรของค่าความเชื่อมั่น
เชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของความผันแปรที่สกัดได้ (Average Variance Extracted : AVE) มีค่าอยู่ระหว่าง
0.47- 0.74 ดังนั้นในการกาหนดน้าหนักคะแนนรายวิชาในการสอบคัดเลือก โดยเฉพาะวิชาเคมี ชีววิทยา ควรให้
ความสาคัญมากกว่าวิชาอื่น ๆ ในขณะที่วิชาพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ สังคม มีน้าหนัก
ความสาคัญ อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่การนาคะแนนการสอบ GAT ควรให้ความสาคัญน้อยกว่าวิชา
พื้นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญพร แก้วละเอียด และอารี เมธาธรรมวัฒน์ (2557) ศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์
ความเหมาะสมในการกาหนดน้าหนักคะแนนรายวิชา ในการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับ
ตรง ปีการศึกษา 2555-2556 กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่พบว่า คะแนนสอบคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัยทั้ง 7 วิชา มีความตรงเชิงพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 โดยในปีการศึกษา 2555 มีอานาจ
การพยากรณ์ ร้อยละ 18.50 และปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 25.30 ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
คะแนนสอบคัดเลือกวิชาชีววิทยา สังคม พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา พยากรณ์ได้ดีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
เพื่อหาน้าหนักคะแนนรายวิชาพบว่าทั้ง 7 วิชา มีน้าหนักคะแนนไม่ต่างกันทั้ง 2 คณะวิชา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษา
ข้อมูลในการสอบคัดเลือกเพียง 2 ปีการศึกษา และเสนอแนะให้มีการศึกษาข้อมูลต่อเนื่องเพื่อดูผลการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึก ษาของสุนันท์ มีเทศและคณะ (2556) เรื่อง การพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัย มหิดล พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
(b = .238) คะแนนสอบคัดเลือก O-NET วิชาภาษาไทย (b = 0.011) คะแนนสอบคัดเลือก O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
(b = 0.007) และงานวิจัยของ ปฐมา อาแว และคณะ (2553) เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และผลการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปีการศึกษา 2546-2550 ทา
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การวิเคราะห์โดยใช้ สมการถดถอยลอจิสติก พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา (GPA) คะแนนสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควรกาหนดรายวิชาในการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 8 รายวิชา คือ ภาษาไทย อังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
และนาคะแนนการทดสอบความถนัด มาใช้ในทุกปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ
ด้าน
2. ควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ในกาหนดน้าหนักคะแนนรายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก โดยให้
น้าหนัก
คะแนนรายวิช าที่ ต่างกัน ให้ค วามสาคั ญ กับวิช าที่มีค วามสาคั ญ มากกว่ารายวิชาอื่นๆ คื อวิชาเคมี
ชีววิทยา มีน้าหนักคะแนนวิชาร้อยละ 16-18 วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ สังคม มีน้าหนักคะแนน
ร้อยละ 10-15 คะแนน GAT ร้อยละ 5-10
3. ควรขยายขอบเขตการศึกษาในลักษณะดังกล่าวในครอบคลุมทุกคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ โดยเฉพาะในคณะวิชาที่มีแนวโน้มการสอบแข่งขันอยู่ในระดับสูง เพื่อให้เห็นแนวโน้มของข้อมูลในแนว
กว้าง และเป็นข้อมูลพื้นฐานในกาหนดเป็นนโยบายในการสอบคัดเลือกต่อไป อีกครั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
The Construction of Strategies to Develop Community Relations at
Thungroungthong School in Palian,Trang District
อรอุมา ชูสุวรรณ์, อนุศักด์ ห้องเสงี่ยม
Onuma Choosuwan, Anusak Hongsa-ngiam
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนทุ่ง
รวงทอง วิเคราะห์ ห าจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค และเพื่ อ สร้า งยุ ท ธศาสตร์ในการพั ฒ นาการสร้า ง
ความสัมพันธ์ชุมชน โดยข้อมูลในการศึกษาได้จากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และ
การสนทนากลุ่ม เพื่ อระดมสมอง น าไปสู่การสร้างแผนยุท ธศาสตร์โดยข้อมูลที่ ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ เพื่อหาข้อสรุป ผลการศึกษาเป็นดังนี้
1. สภาพปัจจุบันในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนพบว่า การประชาสัมพันธ์มชี ่องทางหลากหลาย แต่ยัง
ไม่ทั่วถึงและล่าช้า การให้บริการชุ มชนยังขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ บุคลากรและนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนเสมอแต่ชุมชนยังเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนไม่มากนัก โดยมีความร่วมมือที่ดีจากคณะกรรมการ
ชมรมศิษย์เก่าและวิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานอื่น มีแผนในการดาเนินงาน
แต่การปฏิบัติยังไม่เด่นชัด
2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน พบว่า
- จุดแข็งได้แก่ การมีนโยบายและวิธีการหลากหลายในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนบุคลากรของ
โรงเรียนเป็นผู้มีจิตบริการที่ดี และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานอื่น
- จุ ด อ่ อ น ได้ แ ก่ ครู มี ภ าระงานมากและขาดความเชี่ ย วชาญ โรงเรี ย นมี ข้ อ จ ากั ด ในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนขาดการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน
- โอกาส ได้แ ก่ การอยู่ ในชุ ม ชนแบบชนบทขนาดเล็ก การมีช มรมศิ ษ ย์ เก่ าและคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ช่วยเหลือโรงเรียน ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อความก้าวหน้าของบุตรหลาน หน่วยงานต่างๆ ใน
ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียน
- อุป สรรค ได้แ ก่ การขาดแคลนงบประมาณ ความตระหนั ก และเวลาในการร่วมกิจ กรรมของ
ผู้ปกครองฐานะทางเศรษฐกิจ จิตสานึกและความเข้าใจในการจัดการศึกษาของคนในชุมชนการเปลี่ยนผู้บริหาร และ
การมีเจตคติด้านลบต่อโรงเรียน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทองใน 3 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 7 แผนยุทธศาสตร์ รวม 18 แผนกลยุทธ์ คือ
1) ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 2 แผนยุทธศาสตร์
รวม 6 แผนกลยุทธ์
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงเรียนประกอบด้วย 2 แผนยุทธศาสตร์ รวม
4 แผนกลยุทธ์
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3) ยุทธศาสตร์การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย 3
แผนยุทธศาสตร์ รวม 8 แผนกลยุทธ์
คาสาคัญ : การสร้างยุทธศาสตร์, ความสัมพันธ์ชุมชน

ABSTRACT
The objectives of this research were to investigate the current situation of community
relations at Thungrouangthong School in Palian District, Trang; to analyze the strengths,
weaknesses, opportunities and threats associated with the school’s community relations; and to
construct strategies enable to develop the school’s community relations. Data of the study were
collected from the analysis of relevant documents, key informants interviews and focus group
discussions. The key informants were consisted of 3 persons from the school’s staff, 4 members
from the school’ s committee, and 4 persons from parent representatives. The data were
analyzed qualitatively to obtain assertions and the research conclusions.
The results are as follows:
1) At the current situation, Thungrouangthong School provided public relation by
using various channels but is still inadequate and delayed. The school is also shortage of
personnel and budget for community services. Although the school personnel and students were
encouraged to participate with community activities, the people in the community are not much
participated with the school’s activities. However, the school received good cooperation from the
commission members, alumni club, and local intelligences. Furthermore, the school has good
relationship with the surrounded community and other agencies. Whether the school has setup
its action plans for community relation but the practices were not yet apparent.
2) The strengths, weaknesses, opportunities, and threats derived from the SWOT
analysis about the school’s community relations are summarized as the following.
- Strengths include of school’ s framework of policy and various procedures for
community relations, service mind of the school’s staffs, and the good relationship between the
school with community and other agencies.
- Weaknesses include of the burdensome tasks and lack of expertise in community
relations of teachers, the school’s constraint in community relations, and the lack of planning for
consistent collaboration with other agencies.
- Opportunities include of the school location in a peaceful-small-rural village,
having an alumni and school committee to help the school, the expectations of parents towards
their child's progress, and the good cooperation and support from community and other
agencies.
- Threats include of the lack of budget, the lack of awareness and time
participating with school from the parents, poverty and poor understanding about education of
people in the community, and probably the transferring of administrator and negative attitudes
toward school.
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3) The strategies to develop the community relations of Thungrouangthong School
were classified into 3 key strategies. These strategies could be accomplished by the 7 strategic
plans which totally consist of 18 relevant tactical plans. The 3 strategies were:
- The Strategy of School’ s Effective Public Relation, which consist of 2 strategic
plans and 6 tactical plans.
- The Strategy of School’s Public Service Potential Development, which consist of 2
strategic plans and 4 tactical plans.
- The Strategy of School’ s Creation in Good Relationship with Community and
Other Agencies, which consist of 3 strategic plans and 8 tactical plans.
Keywords: The Construction of Strategies, Community Relations

บทนา
เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นสถาบันพัฒนาคนเพื่อการดารงชีวิตที่ดีในชุมชน และ
โรงเรียนยังเป็นองค์กรและตัวกลางที่สาคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนอีกด้วย ดังนั้น โรงเรียนกับชุมชนจึง
มีค วามสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สตูฟส์และมาร์ค (Stoops and Marks, 1965: 369) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
โรงเรียนกับชุมชนไว้ว่าแต่ละโรงเรียนในชุมชนต่างมีจุดมุ่งหมาย ความต้องการ และมีรูปแบบเฉพาะของตนในแต่ละ
สังคม ศาสนา และอาชีพ ชุมชนนั้นมีหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนของตน โรงเรียนเปรียบเสมือนกระจกเงาที่
สะท้อนให้เห็นภาพของชุมชนนั้นๆ หลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนก็จะสะท้อนให้เห็นจุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมเด็กแต่ละ
คน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะทาให้นักเรียนเข้าใจและให้ความร่วมมือในภารกิจทั้งปวงของ
โรงเรียน ผู้บริหารและคณะครูเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น การแจ้งข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริงให้
ชุมชนทราบ ชุมชนก็อาจให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เช่นการให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการนักเรียน การให้บริการแนะแนวอาชีพ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือดูแลควบคุมด้านระเบียบวินัยนักเรียนตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เมื่อเป็นเช่นนี้
โรงเรียนกับชุมชนจึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นภารกิจของการบริหารโรงเรียนที่สาคัญ เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นความสัมพันธ์สองทาง ทั้งโรงเรียนและชุมชนมี
บทบาทเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษานั้น
เป็นวิธีการสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ โรงเรียนเป็นสถาบันที่สังคมตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความ
ต้องการของสังคมในด้านให้บริการทางการศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้บริห ารจ าเป็นต้องรู้จักหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุ มชน โดยให้โอกาส
ผู้ปกครองและประชาชนมามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนควรดาเนินการโดยให้โรงเรียนพยายามเอื้ออานวยประโยชน์ซึ่งกันและกันกับชุมชน ปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน มุ่งที่จะช่วยกันป้องกันแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของชุมชนตาม
หน้าที่และบทบาทของโรงเรียนที่พึงกระทาได้ ซึ่งมีผลตอบสนองมาถึงความเจริ ญก้าวหน้าของโรงเรียนด้วยในที่สุ ด
(ลิขิต การะภักดี, 2546:19)
จะเห็นว่าชุมชนกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึ กษา ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากโรงเรีย นเป็ น ส่ วนหนึ่ งของสังคม และเป็ น หน่ วยงานทางการศึ ก ษาที่ ส าคั ญ ที่ สุด การ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นต้องจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งด้านคุณลักษณะที่
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พึงประสงค์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มประสบการณ์และด้า นสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ความมั่นใจ และความนิยมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อการส่งบุตรหลานเข้ามาในสถานศึกษา (สุพัชรี เชาว์ดี, 2551: 2)
ในปัจจุบันจากสภาพสังคมที่เป็นปัญหาในเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ความยากจน ครอบครัว
แตกแยก ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย การอพยพพลเมือง การละเลยต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ขาดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การมีแหล่งอบายมุขและสถานที่เริงรมย์จานวนมาก ล้วนแต่สร้างปัญหาให้กับชุมชนทั้งสิ้น จึงเป็น
การส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเกี่ยวกับการขาดเรียนของนักเรียน ผู้ปกครองมีเวลาให้บุตรหลานน้อย การให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนลดน้อยลง เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ในส่วนของโรงเรียน
เองก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับอัตรากาลังครูไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากงบประมาณมีจากัด จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา และสนับสนุนให้โรงเรียนมีบทบาทในการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน (เดชา ชมจันทร์, 2543: 3)
โดยทั่วไปสถานศึกษาย่อมมีความใกล้ชิดกับชุมชน โดยเน้นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ และสามารถดารงตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และต้องมี
บทบาทในการช่วยเหลือประชาชน ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ทั้งในแง่ของการครองชีพ ทัศนคติ ความเชื่อ ความ
ศรัทธา เพื่อให้ชุมชนรู้จักการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น และช่วยเหลือสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย ให้เกิดขึ้นทั้งใน
โรงเรียนและชุมชนโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นตัวชี้ เพราะโรงเรียนกับชุมชนจะแยกกันไม่ได้จึงจาเป็น
ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะถ้าไม่มีชุมชนโรงเรียนก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีโรงเรียนชุมชนนั้นก็ไม่มีโอกาส
ได้รับการศึกษาที่ดี
โรงเรียนทุ่งรวงทองเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประสบกับปัญหาต่าง ๆ หลากหลายด้าน เช่น
ปัญหาจากสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของคนในชุมชน ทาให้ต้องดิ้นรนในการหาเลี้ยงชีพ จึงส่งผลให้ ไม่มีเวลาใน
การเอาใจใส่บุตรหลานด้านการศึกษาเล่าเรียน ปัญหาจากครอบครัวแตกแยก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจ
ของคนในชุมชน ทาให้เกิดการละเลยในการเอาใจใส่บุตรหลาน ปัญหาจากแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ที่มีในชุมชน เช่น
ร้านเกม บ่อนการพนัน ล้วนเป็นแหล่งที่มาของปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย อาทิ การเป็นหนี้สินนอกระบบ หวย
หุ้น เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลให้คนในชุมชนไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาและละเลยในการ
เอาใจใส่บุตรหลานด้านการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้การเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากใน
ชีวิตประจาวันของคนส่วนใหญ่ในชุมชน อาจส่งผลให้เห็นความสาคัญการศึกษามีน้อยลงมาอีกได้เช่นกัน
ผู้วิจัยเห็นว่า สิ่งที่จะทาให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนประสบความสาเร็จ และสังคมดารงอยู่อย่าง
สงบสุขนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
การมี ส่ วนร่วมของทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ พื้ น ฐานของความสอดคล้ อ งกั บ วิถี ชี วิ ต ของประชาชน และประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
จากความเป็นมาของปัญ หา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อพัฒ นา
ความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา และให้ได้รั บ
ความร่วมมือจากชุมชนในการที่จะสร้างสรรค์ความสมานสามัคคีและความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ทั้งนี้เพื่อเป็น
เกราะป้องกันโรงเรียนให้ตั้งมั่น และดาเนินงานอยู่ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

คาถามการวิจยั
1) สภาพปัจจุบันในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทองเป็นอย่างไร
2) ในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
อะไรบ้าง
3) มียุทธศาสตร์อย่างไรในการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง
2) เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนของ
โรงเรียนทุ่งรวงทอง
3) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง

ขอบเขตของการวิจัย
1) ด้านพื้นที่
กาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะโรงเรียนทุ่งรวงทอง และชุมชนในเขตการรับผิดชอบของโรงเรียนทุ่ง
รวงทองเท่านั้น
2) ด้านระยะเวลา
เป็นการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560
3) ด้านเนื้อหา
กาหนดขอบข่ายการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนใน 5 ด้าน คือ
- การประชาสัมพันธ์
- การให้บริการชุมชนของโรงเรียน
- การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนของโรงเรียน
- การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนของชุมชน
- การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(action research)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ประกอบด้ วยบุ ค ลากรของโรงเรีย นทุ่ งรวงทอง จ านวน 3 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 คน และตัวแทนผู้ปกครอง จานวน 4 คน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
วิเคราะห์เอกสาร
สัมภาษณ์ / สนทนากลุ่ม

บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้ปกครอง

ยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์

-

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
การให้บริการของโรงเรียนแก่ชุมชน
การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนของโรงเรียน
การร่วมกิจกรรมในโรงเรียนของชุมชน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและหน่วยงานอื่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบบั น ทึ กการวิเคราะห์ เอกสาร ซึ่งผู้วิจั ยได้ ตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือ และความถูกต้อ งของ
เครื่องมือ ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยผู้วิจัยได้กาหนดหัวข้อคาถามที่ ทาการศึกษาไว้อย่างกว้างๆ
เป็นการล่วงหน้า เป็นลักษณะคาถามแบบเปิดที่ผู้วิจัยต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลระดับลึกได้
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของเครื่องมือด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity)
3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้ให้
ข้อมูลหลัก ที่จะนามาหาแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เอกสารที่นามาใช้ในการวิเคราะห์สาหรับการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ แผนกลยุทธ์ของโร งเรียน แผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน บันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน บันทึ ก
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นของชุมชน ฯลฯ
2) การสัมภาษณ์ (Interview) โดยผู้สัมภาษณ์ (interviewer) และผู้ถูกสัมภาษณ์ (interviewee) ได้
ซักถามและโต้ตอบกันจนได้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การสัมภาษณ์ทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้
เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยมีคาถามทั้งที่มีและไม่มีโครงสร้างตายตัว จึงเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง
ผลการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้นาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นและประเด็นในการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ต่อไป
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3) การสนทนากลุ่มเพื่อระดมสมอง (Focus group brain storming) เป็นสถานการณ์รวบรวมข้อมูล
จากการสนทนากันของผู้ให้ข้อมูลหลักทุกกลุ่ม โดยจัดในลักษณะให้มีการโต้ตอบ โต้แย้งกันได้ ในรู ปแบบกึ่งทางการ
โดยตัวผู้วิจัยทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่ม
เกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative content analysis)
ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง พบว่า โรงเรียนทุ่งรวงทองใน
ปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางหลากหลาย แต่ยังไม่ทั่วถึงและล่าช้า การให้บริการชุมชนยังขาดแคลน
บุคลากรและงบประมาณ บุคลากรและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเสมอแต่ชุมชนยังเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรีย นไม่ ม ากนั ก โดยมี ค วามร่ว มมื อ ที่ ดี จ ากคณะกรรมการ ชมรมศิ ษ ย์ เก่ า และวิ ท ยากรท้ อ งถิ่ น โรงเรีย นมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานอื่น มีแผนในการดาเนินงานแต่การปฏิบัติยังไม่เด่นชัด
2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการสร้างความสัมพั นธ์ชุ มชนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง
พบว่า
- จุดแข็งได้แก่ การมีนโยบายและวิธีการหลากหลายในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนบุค ลากรของ
โรงเรียนเป็นผู้มีจิตบริการที่ดี และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานอื่น
- จุดอ่อน ได้แก่ ครูมีภาระงานมากและขาดความเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมี
ข้อจากัดในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนขาดการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆให้สอดคล้องกัน
- โอกาส ได้ แ ก่ การอยู่ ใ นชุ ม ชนแบบชนบทขนาดเล็ ก ที่ มี ค วามสงบสั น ติ ก ารมี ช มรมศิ ษ ย์ เก่ า
คณะกรรมการสถานศึ กษาที่ ช่ วยเหลือโรงเรียน ความคาดหวังของผู้ป กครองต่อความก้ าวหน้ าของบุ ตรหลาน
หน่วยงานต่างๆ ในชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียน
- อุ ป สรรค ได้ แ ก่ การขาดแคลนงบประมาณ ความตระหนั ก และเวลาในการร่ ว มกิ จ กรรมของ
ผู้ปกครองฐานะทางเศรษฐกิจ จิตสานึกและความเข้าใจในการจัดการศึกษาของคนในชุมชนการเปลี่ยนผู้บริหาร และ
การมีเจตคติด้านลบต่อโรงเรียน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทองใน 3ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 7 แผนยุทธศาสตร์ รวม 18 แผนกลยุทธ์ คือ
1) ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 2 แผนยุทธศาสตร์ รวม 6
แผนกลยุทธ์ คือ
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 แผนกลยุทธ์ คือ การ
วางแผนการประชาสั ม พั น ธ์อ ย่ างเป็ น ระบบ การพั ฒ นาและปรับ ปรุงรูป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ การใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มพูนความรู้ในการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้เครือข่ายทางสังคมในการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2 แผนกลยุทธ์ คือ
การใช้ชมรมศิษย์เก่าและคณะกรรมการในการประชาสัมพันธ์ และการใช้คณะครูและนักเรียนในการประชาสัมพันธ์
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงเรียนประกอบด้วย 2 แผนยุทธศาสตร์ รวม 4
แผนกลยุทธ์
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระบบการให้บริการของโรงเรียน ประกอบด้วย 2 แผนกลยุทธ์ คือการวาง
แผนการให้บริการอย่างเป็นระบบ และการสร้างจิตสานึกร่วมของชุมชนและโรงเรียน
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การระดมทุนเพื่อการให้บริการชุมชน ประกอบด้วย 2 แผนกลยุทธ์ คื อ การ
สนับสนุนและระดมทุนจากภายในชุมชน และ การระดมทุนจากภายนอกชุมชน
3) ยุทธศาสตร์การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย 3
แผนยุทธศาสตร์ รวม 8 แผนกลยุทธ์
แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 การวางระบบการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ประกอบด้วย 2 แผนกลยุทธ์ คือ การ
วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างเป็นระบบ และการผสานการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน
แผนยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 2 แผนกลยุทธ์ คือการเพิ่ม
หลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้วิทยากรในชุมชน และการจัดกิจกรรมความก้าวหน้าที่หลากหลายของนักเรียน
แผนยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย 4 แผน กลยุทธ์
คือ การวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในชุมชน การแสวงประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
หน่วยงานอื่น การประสานความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน และการประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกชุมชน

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผล การศึ ก ษ าเรื่ อ งการสร้ า งยุ ท ธศ าสต ร์ เ พื่ อ พั ฒ น าค วาม สั ม พั น ธ์ ชุ ม ช น ข องโรงเรี ย น
ทุ่งรวงทอง อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
สภาพปัจจุบันในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
1) ด้านการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดาเนินการทั้งโดยทางวาจาและเอกสาร แต่ยังไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง
และล่าช้า ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับที่ บัญญัติ มะเด็ง (2552:บทคัดย่อ) ได้กล่าวไว้ คือปัญหาในการ
ปฏิบัติงานสัมพันธ์ชุมชนของผู้บริหาร ได้แก่ มีปัญหาการประชาสั มพันธ์ไม่ทั่วถึงและสอดคล้องกับแนวคิดของ ลิขิต
การะภักดี (2546:64) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารทางเดียว คือ จากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง ขาด
แคลนเครื่องมือที่ทันสมัย โรงเรียนไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยตรง
2) ด้านการให้บริการชุมชน โรงเรียนพยายามใช้ทรัพยากรในการให้บริการแก่ชุมชน แต่ยังขาดแคลน
บุคลากรและงบประมาณซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับที่นิรันดร์ ช่วยเจริญ(2543:บทคัดย่อ) ได้กล่าวไว้ คือ
ปัญหาการบริหารงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ ขาดแคลนงบประมาณเพื่อนามาจัดกิจ กรรม
ด้านความสัมพันธ์กับชุ มชน ชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญ ชู แก้วเกลี้ยง
(2545:บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า งานที่ปฏิบัติมาก ได้แก่ การให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ส่วนปัญหาของผู้บริหาร
โรงเรีย น ได้ แ ก่ ปั ญ หาการส่ งเสริม ความรู้ให้ แ ก่ บุ ค ลากร ปั ญ หาขาดงบประมาณสนั บ สนุ น งานกิ จ กรรม และ
สอดคล้องกับ ระวี เฉตาไพย (2545:บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า โรงเรียนขาดบุคลากรด้านวิชาชีพที่จะเป็นวิทยากรให้กับ
ชุมชนขาดงบประมาณ ในการจัดพิมพ์เอกสาร และการสรหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริการชุมชน
3) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชนและลงพื้นที่ในชุมชนโดยกาหนดเป็นโครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับที่นิรันดร์ ช่วยเจริญ(2543:บทคัดย่อ)
ได้กล่าวไว้ คือโรงเรียนบริหารงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยการประชุมครูและกรรมการ
โรงเรียน เพื่ อกาหนดแผนงานและโครงการก่อนที่ จะดาเนิน งานตามกิจ กรรมเป็น ครั้งๆ ไปซึ่งสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ บุญชู แก้วเกลี้ยง(2545:บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ได้วางแผนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ได้มอบหมาย
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งาน โครงการแต่ละงานให้ครูรับผิดชอบ มีการประชุมครู กรรมการโรงเรียนเพื่อกาหนดแผนงานโครงการ พร้อมให้
ความรู้ความเข้าใจครูเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน แม้ว่าชุมชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนแต่ก็ยังไม่มากนัก เนื่องจากปัญหาด้านฐานะเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพอย่างไรก็ตาม
โรงเรียนได้รับความร่วมมือดีจากคณะกรรมการ ชมรมศิษย์เก่าและวิทยากรท้องถิ่น สอดคล้องกับที่นิรันดร์ ช่วย
เจริญ(2543:บทคัดย่อ) ได้กล่าวไว้ คือ ปัญหาการบริหารงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ ชุมชน
มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน กรรมการโรงเรียนมีงานประจาไม่ค่อยมีเวลาให้กับโรงเรียน สภาพเศรษฐกิจในชุมชนไม่
เอื้อต่อการบริจาค เพื่อจัดตั้งชมรม สมาคม มูลนิธิซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลิขิต การะภักดี (2546:66) ที่
กล่าวว่า ประชาชนในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ทาให้ไม่มีเวลาที่
จะให้ความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรือสนับสนุนด้านงบประมาณและแรงงานแก่โรงเรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ระวี เฉตาไพย (2545:บทคัดย่อ) ที่พบว่าปัญหาการนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่
ในระดับปานกลางทุกงาน รายการที่จัดเป็นปัญหาสูงสุดของแต่ละงานดังกล่าว คือ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
5) ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่น โรงเรียนมีเป้าหมายกลยุทธ์ และ
แผนงานในการดาเนินงาน แต่การปฏิบัติยังไม่เด่นชัด แต่โรงเรียนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับบุญ ชู แก้วเกลี้ยง (2545:บทคั ดย่อ) ที่กล่าวว่า งานที่ปฏิบัติมาก ได้แก่ การประชุ ม
ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา ร่วมป้อ งกันโรคติดต่อและสารเสพติด
การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคี การขอสนับสนุนแรงงานชุมชน และสอดคล้องกับแนวคิดของลิขิต การะภักดี
(2546:67-68) ที่กล่าวว่า โรงเรียนประถมศึกษาให้ความสาคัญการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น
น้อย โดยมีการดาเนินกิจกรรมเชิงรับ มากกว่าเชิงรุก นั่นคือ ให้หน่วยงานอื่นติดต่อประสานงานมาจึงจะให้ความ
ร่วมมือเป็นครั้งคราว
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
จากประเด็ น ยุท ธศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ ที่ ได้ จ ากการสนทนากลุ่ ม(Focus group) เพื่ อระดมสมอง
(Brain storming) และผลจากการวิเคราะห์ SWOTรวมทั้ งการท า SWOT matrix สามารถนามาอภิป รายผลได้
ตามลาดับดังนี้
1) ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนของชมรมศิษย์เก่า รวมทั้ง
ผู้ปกครองซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ บัญญัติ มะเด็ง (2552:บทคัดย่อ) ที่เสนอแนะการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน โดยจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและทั่วถึงแนวคิดของ ดลใจ ตันเจริญ (2547:34) ที่กล่าว
ว่า โรงเรียนต้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการสร้างความสัมพั นธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุ มชน และสอดคล้องกับ
หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ อัจฉราวดี บัวเกตุ (2547:18) ที่กล่าวว่าควรใช้วิธีการ
หลายๆ อย่างที่ง่ายและคล่องตัว มีการยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และโอกาส นอกจากนี้ยั งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สัน สุขม่วง (2546:42) ที่กล่าวว่า โรงเรียนควรจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารหรือ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจัดให้มีการออกเสียงตามสายในเรื่องต่างๆ จัดทารายงานผลการเรียน ความประพฤติของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ บริการตรวจสุขภาพของนักเรียน จัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการ มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และจัดตั้งศูนย์บริการ
ข่าวสารข้อมูลแก่ชุมชน
2) ด้ านการให้ บ ริก ารชุ ม ชนของโรงเรีย น ด้วยการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการให้ บ ริก ารชุ ม ชน โดยการวาง
นโยบายและแผนงานที่ ชั ด เจนมากขึ้น จากความร่วมมื อ อย่ างเข้ม แข็ งเป็ น ระบบระหว่างบุ ค ลากรของโรงเรีย น
คณะกรรมการสถานศึกษา และชมรมศิษย์เก่า ทั้งในการดาเนินกิจกรรม การระดมทุนและการสร้างจิตสานึกต่อ
ส่วนรวมของคนในท้องถิ่นผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2542:1) ที่กล่าวว่า การสร้าง
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ความสั มพันธ์ระหว่างสถานศึ กษากับชุ มชนเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่ประชาชน
ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้บริการของสถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ช่วยพัฒนาชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2528: 124126) ทีก่ ล่าวถึงวิธีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนว่าการจัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชนของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่การ
ให้โอกาสประชาชนมาใช้ห้องสมุดของโรงเรียน ใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมของชุมชน โรงเรียนอาจทาหน้าที่เป็นคนกลางจัดและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ประชาชนในชุมชนนั้นประสงค์จะมี
เช่น ช่วยจัดหาพันธุ์ไม้มาจาหน่ายแก่ชาวบ้านในราคาต้นทุน การติดต่อกับบริษัทห้างร้านต่างๆ นาสินค้าที่จาเป็นมา
จาหน่ายในราคาถูก เป็นต้น
3) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนของโรงเรียนโดยการวางระบบการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
กาหนดแผนงานและโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นกลุ่มก้อนให้เหมาะสมเลือกกิจกรรมที่สาคัญ
กับวิถีชุมชนให้สม่าเสมอ คานึงถึงเวลาที่ไม่กระทบหรือส่งเสริมภารกิจหลักของโรงเรียน และการใช้งบประมาณที่
น้อยหรือคุ้มค่าซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับวิไลวรรณ วิทยโรจน์(2525: 227-229) ที่เสนอแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยนาโรงเรียนออกสู่ชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การรายงาน
ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อถือในโรงเรียน เห็นความสาคัญของการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การให้ครู
ออกเยี่ยมเยือนผู้ปกครองนักเรียน การพานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ การจัดโรงเรียนให้เป็นศู นย์ประชาคม
หรือศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรม การนาโรงเรียนออกบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน การสารวจชุมชนเพื่อให้ทราบ
ปัญหาและความต้องการและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชิรวัฒน์ นิจเนตร(2528: 124-126) ซึ่งกล่าวถึงวิธีการ
สร้างความร่วมมือกับชุมชนไว้ว่า การพานักเรียนออกไปช่วยพั ฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติ
ตาม และสนใจที่จะร่วมมือกับโรงเรียนในการแก้ปัญหาของชุมชน
4) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนของชุมชนจากการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนร่วมกิจกรรม โดย
ร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษาและชมรมศิษย์เก่าสร้างหลักสูตรท้องถิ่น ที่ต้องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่
จาเป็นต้องใช้สถานที่ภายในโรงเรียนอย่างเดียว ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อดึงดูดให้ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมได้ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของชิรวัฒน์ นิจเนตร
(2528: 124-126) ในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนว่า โดยจัดโครงการที่ให้โอกาสแก่ประชาชนทางานร่วมกับ
นักเรียนได้ และการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน การใช้
ทรัพยากรและบุคลากรในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การฝึก งานโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
กาหนดนโยบาย และแผนงานของโรงเรียนตามหลักการประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ลิขิต การะภักดี
(2546:30) ที่กล่าวว่า การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการให้ความรู้ ความสามารถของ
บุค คลต่างๆ ที่มีอยู่ซึ่งสอดคล้อ งกับการจัดการศึกษาในปั จจุบั นที่ต้องการให้ท้ องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจั ด
การศึกษา เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตรงกับความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น ชุมชนจะได้
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ รักและเห็นความสาคัญของโรงเรียน
5) ด้านการส่งเสริมความสัมพั นธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น โดยมีการวางแผนจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทุกหน่วยงานอื่นในพื้นที่ อันก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันจากการแสวงหาจุดร่วมที่
เหมาะสม และมีกิจกรรมส่งเสริมสัมพั นธภาพที่ดีระหว่างบุ คลากรต่างหน่ วยงานเป็ นครั้งคราวซึ่งผลการศึ กษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ บรรเทา กิตติศักดิ์(ม.ป.ป.:194-204) ที่สรุปวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน คือ การจัดตั้งองค์กรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เช่น สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า
และสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ พนิ จดา วีระชาติ (2542: 55-59) ซึ่งกล่าวถึงวิธีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนไว้ว่า โรงเรียนอาจติดต่อขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือกับหน่วยราชการในท้องถิ่นเช่น
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โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานีตารวจ หน่วยพัฒนาชุมชน หน่วยปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น ที่มีอยู่นามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา และการแก้ปัญหาของชุมชนให้มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้ดีขึ้น
ผลจากการสนทนากลุ่ม(Focus group) เพื่อระดมสมอง(Brain storming) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง เป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1) ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงเรียน
3) ยุทธศาสตร์การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น
1) ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 2 แผนยุทธศาสตร์คือการ
เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เพื่อให้โรงเรียนมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายบุคลากรในโรงเรียนมี
ขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ของเพิ่มขึ้น และการใช้ เครือข่ายทางสังคมในการประชาสัมพั นธ์ เพื่อให้
เครือข่ายทางสังคมของโรงเรียนมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ บัญญัติ
มะเด็ง(2552:บทคัดย่อ) ที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและทั่วถึง แนวคิดของ
ดลใจ ตันเจริญ (2547:34) ที่ให้โรงเรียนใช้วิธีการหลากหลายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ อัจฉราวดี บัวเกตุ (2547:18) ที่กล่าวว่า ควรใช้วิธีการ
หลายๆ อย่าง ที่ง่ายและคล่องตัว มีการยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และโอกาส ผลการศึกษาของ สัน
สุขม่วง (2546:42) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นวิธีการของโรงเรียนในอันที่จะสร้างให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน โรงเรียน
ควรจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจัดให้มีการออกเสียงตามสายในเรื่องต่างๆ
จัดทารายงานผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ บริการตรวจสุขภาพของนักเรียน
จัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรีย น จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การประชาสัมพันธ์และจัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลแก่ชุมชน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐพงศ์ แก้วตา
ปี (2543:บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า โรงเรียนจาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทใน
การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนโดยการจัดตั้งในรูปแบบสมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิและชมรมต่างๆ เป็นต้น
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงเรียนประกอบด้วย 2 แผนยุทธศาสตร์ คือ การ
วางระบบการให้บริการของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีการให้บริการแก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ และการระดมทุนเพื่อ
การให้ บ ริก ารชุ ม ชนเพื่ อ ให้ โรงเรีย นมี ทุ น เพี ย งพอต่ อ การให้ บ ริก ารชุ ม ชน ผลการศึ ก ษาดั งกล่ า วสอดคล้ อ งกั บ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547:65-66) ที่กล่าวว่าการให้บริการชุมชนเป็นกิจกรรมที่ โรงเรียน
จัดทาขึ้นให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเห็นว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่สาคัญ สามารถให้บริการแก่ชุมชนได้ ทาให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน การให้บริการแก่ชุมชน
สามารถดาเนิน การในรูป แบบต่างๆ เช่ น จัดบริ การด้านอาคารสถานที่ โดยให้ ชุ มชนใช้ สถานที่ ของโรงเรียนใน
กิจกรรมต่างๆ จัดบริการข่าวสารและความรู้ให้แก่ชุมชน จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ จัดการสอนหรือฝึกอาชีพ
ให้แก่ชุมชน จัดบริการวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่ชุมชน จัดกิจกรรมนันทนาการ ประเพณี วัฒนธรรมให้แก่ชุมชนตามโอกาส
อันเหมาะสมและตรงตามความต้องการ แนวคิดของ ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2542:1) ที่กล่าวว่า ความสาคัญของ
การสร้างความสัมพัน ธ์ระหว่างสถานศึ กษากับ ชุมชน คื อ การส่งเสริมให้สถานศึ กษาเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่
ประชาชน เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้บริการของสถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ช่วยพัฒนาชุมชนทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และแนวคิดของ สุวัฒน์ มุทธา
เมธา (2524:104)ที่กล่าวถึงความจาเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนว่า เพื่อใช้ทรัพยากรของ
ชุมชนให้เป็นประโยชน์ เพราะในชุมชนมีทรัพยากรต่างๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล สถาบัน และวัฒนธรรม
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พื้นบ้ านมากมายด้วยกัน ทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้ ย่อมน ามาใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึ กษาในโรงเรียนได้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534:26-27)ที่ได้กล่าวว่า โรงเรียนต้องการความสนับสนุน และ
อุปถัมภ์ต่างๆ จากประชาชน
3) ยุทธศาสตร์การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย 3
แผนยุทธศาสตร์คือ การวางระบบการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้โรงเรียนมี การให้บริการแก่ชุมชนอย่างมี
คุณค่าการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนร่วมกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น และ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดมีจานวนเพิ่มขึ้น และการสร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่น
เพื่อให้โรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของหลายท่าน เช่นบรรเทา กิตติศักดิ์(ม.ป.ป.:194-204)ซึ่งเสนอวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การในชุมชน หรือหน่วยงานในชุมชน การจัดตั้ง
องค์กรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุ มชน เช่น สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า แนวคิดของ พนิจดา วีระชาติ
(2542: 55-59) ที่กล่าวถึงวิธีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนว่า โรงเรียนอาจติดต่อขอความ
ช่วยเหลือ และความร่วมมือกับหน่วยราชการในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา และการแก้ปัญหา
ของชุมชนให้มากที่สุดและแนวคิดของ ปรีชา คัมภีร์ปกรณ์ และดิลก พัฒน์วิชัยโชติ (2528: 767-768)ที่กล่าวถึงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆว่าในชุมชนทั่วไปนอกจากจะมีโรงเรียนแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่น ที่
ให้บริการแก่ประชาชน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นในชุมชน เป็นสิ่งที่ควรกระทาเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันและเป็นการดึงหน่วยงานอื่นให้เข้ามามีบทบาทสนับสนุน
การดาเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) โรงเรียนสามารถใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒ นาการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน และควรนา
ผลการวิจัยเสนอต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัดได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) สานักงานเขตพื้นที่ควรจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบวิ ธีการ ขั้นตอน และแนวทาง
ในการสร้างยุทธศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาการพัฒนาบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน สาหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนมุสลิม
2) ควรมีการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพควบคู่กัน เพื่อวิเคราะห์ ระดับการบริหารงาน
สัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม ประธาน
กรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ รวมทั้ ง คณาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เก็ ต อี ก หลายท่ า น เช่ น ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
ดร.อดุล นาคะโรอาจารย์ประมุข ตันจารูญ และอีกหลายท่านที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งรวงทองคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนทุ่งรวงทอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือให้
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแก่บิดา มารดา
ครอบครัว ครูอาจารย์ ผู้สนใจ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การออกแบบสื่อประกอบการสอน
ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์
The Effect of Problem-based learning about Designing Mathematical Materials
of Mathematics student teachers
กิตติศักดิ์ ใจอ่อน และ กตัญญุตา บางโท
Kittisak Jai-on and Katanyuta Bangtho
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 54 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การออกแบบสื่อการ
สอนคณิ ตศาสตร์ ในระดั บ โรงเรีย น 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้า นการออกแบบสื่ อประกอบการเรียนการสอนวิช า
คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับ โรงเรียน พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ใน
ภาพรวมในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.80 จากคะแนนเต็ม 15 และ 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
คาสาคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน; ครูคณิตศาสตร์; เทคโนโลยี

ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) investigate an achievement of mathematics
material design in school mathematics and 2) explore a satisfaction level of Mathematics student
teachers on Problem-based Learning. The purposive sampling group consisted 54 second year
mathematics student teachers of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, academic year 2016.
The research instruments were: 1) the Geometer’ s Sketchpad ( Software) 3) Problem-based
learning lesson plans 3) a rubric scoring evaluation form, and 4) a satisfaction evaluation form.
The research findings were;
1. Mean score of mathematics student teachers’ achievement was at the highest
level with the score of 12.80 out of 15.
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2. Average score of mathematics student teachers’ satisfaction on problem-based
learning was at 4.57 points.
Keywords: Problem-based Learning; Student teachers; Technology

บทนา
การใช้ไอซีที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนยุคนี้ เป็นเรื่องของ “ครูทุก
คน” ไม่ใช่เรื่องของครูสอนคอมพิวเตอร์ การใช้ไอซีทีจึงเป็นเรื่องประจาวันในสังคมฐานความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ครูจะใช้ไอซีทีกันอย่างไรในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับอนาคต ในการเตรียมคนเพื่อ
ศตวรรษต่อไป หลายหน่วยงานจากหลายประเทศ ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 สรุปผลได้ว่าจะต้องมีทักษะหลัก 3 ประการ ที่จาเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวคนรุ่นใหม่ ได้แก่ 1)
ทักษะชีวิตและอาชีพ 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยให้เชื่อมโยง
การพัฒนาทักษะเหล่านี้ในทุกวิชาที่เรียน ไม่ใช่ให้นกไปจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชาแต่บูรณาการอยู่ภายในวิชาต่าง ๆ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2557) ซึ่งสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เห็นความสาคัญ ของกรอบการเรียนรู้นี้จึงได้มีการออกแบบรายวิชารายวิชานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สาหรับครู
คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ใช้ไอซีทีได้อย่างเมาะสม
รายวิชานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สาหรับครูคณิตศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP)
Key curriculum press (2002) สร้ างสื่ อประกอบการเรียนการสอนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ในระดั บประถมศึ กษา และ
มัธยมศึกษา ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (มคอ.3) จากการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
นักศึกษายังไม่สามารถออกแบบสื่อประกอบการสอนได้ครอบคลุมและชัดเจน กิตติศักดิ์ ใจอ่อน (2559) สาเหตุ
หนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหาในห้องเรียนคณิตศาสตร์
ด้วยตนเอง ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะต้องเลือกปัญหาที่พบบ่อยในสถานการณ์จริงและสร้าง
ปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปัญหาที่ ดีจะต้องน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถอภิปราย
และเรียนลงไปในระดับลึกจนเข้าใจแนวคิดของปัญหามากกว่าการท่องจา สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียน
กับข้อมูลใหม่ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)
การเรียนรู้โดยใช้ ปัญ หาเป็ น ฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็ น รูปแบบการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จาก
การใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ถ้ามองในแง่
ของยุทธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับ
ปัญหาด้วยตนเอง จะทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ไพศาล สุวรรณน้อย (2558) ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการที่ช่วย
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากการค้นพบและนาไปสู่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น โดยที่ครูจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของนักเรียนเพื่อ การดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็นเพื่อให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้า การแก้ปัญหาที่มีความหมายและการสร้างความรู้ใหม่ Hmelo-Silver, (2004), Delisle, (1997)
จากที่ กล่ าวมา ผู้ วิจั ยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาผลของการจั ดการเรียนรู้โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานในรายวิชา
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สาหรับครูคณิตศาสตร์ ผ่านการออกแบบสื่อประกอบการสอนของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์
โดยอาศัยแนวคิด Koehler & Mishra, (2008), Koehler & Mishra, (2009) เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธี
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สอนและเทคโนโลยี (TPACK) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้จริงได้เมื่อออก
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
2.ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์
ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และ ความพึงพอใจของนักศึกษา ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ในระดับโรงเรียน จานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึ กษาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช ชั้ นปี ที่ 2 ปี
การศึกษา 1/2560 ที่ลงทะเบียนเรียนราชวิชานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สาหรับครูคณิตศาสตร์ จานวน 54 คน
เครื่องมือการวิจัย
1. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
2. แผนการจัด การเรีย นรู้ที่ใช้ปัญ หาเป็น ฐาน เรื่อ ง การออกแบบสื่อ การสอนคณิต ศาสตร์ร ะดับ
โรงเรียน จานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยมี
กระบวนการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย ให้นักศึกษาสืบค้นงานวิจัย บทความวิจัย หรือ
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีหรือสื่อมัลติมีเดียเพื่อวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
จากนั้นนักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอปัญหาที่พบ และแนวทางในการแก้ปัญหาโดยมีอาจารย์ และเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
ร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ
2. นักศึกษาออกแบบสื่อประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาจากที่นักศึกษาวิเคราะห์
3. ให้นักศึกษานาเสนอผลงาน สื่อประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับออกแบบ โดยผู้วิจัยในฐานะผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษานาไปปรับแก้
4. หลังจากปรับแก้ชิ้นงาน ให้นักศึกษาทดลองสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนที่ได้รับการออกแบบ และผู้วิจัย
ประเมินความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี
5. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาทาแบบสารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิช าคณิต ศาสตร์ในระดับ
โรงเรียน ผ่านชิ้นงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และการทดลองสอน ตามกรอบของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ความรู้ แนวคิดของ Koehler และ Mishra ประกอบด้วย 1) ความรู้ด้านเนื้อหาผนวกกับการสอน 2) ความรู้ด้าน
เนื้อหาผนวกกับเทคโนโลยี 3) ความรู้ด้านการสอนผนวกกับเทคโนโลยี และ 4) ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและ
เทคโนโลยี
โดยวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมินผลรวม
11.51-15.00 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ดีมาก
8.51-11.50 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี
5.51-8.50 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับพอใช้
1-5.50 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับปรับปรุง
เกณฑ์การประเมินรายด้าน
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.50 หมายถึง ระดับปรับปรุง
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึ กษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ โรงเรียน
พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใ นภาพรวม ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 12.80 (ร้อยละ 85.33) โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
การออกแบบสื่อประกอบการเรียนการ
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
สอน
มาตรฐาน
ความรู้ด้านเนื้อหาผนวกกับการสอน
4.29
0.46
ความรู้ด้านเนื้อหาผนวกกับเทคโนโลยี
4.52
0.50
ความรู้ด้านการสอนผนวกกับเทคโนโลยี
3.98
0.45
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและ
12.80
0.86
เทคโนโลยี (TPACK)

คะแนน (ร้อยละ)
85.80
90.40
79.60
85.33

แปลความ
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก

จากตารางพบว่า นักศึกษาสามารถออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียน โดยแยกวิเคราะห์เป็น 3 ด้าน ซึ่ง ความรู้ด้านเนื้อหาผนวกกับเทคโนโลยีมีความรู้ความเข้ าใจในระดับดี
มาก คิด เป็น ร้อยละ 90.40 คือ นักเรียนสามารถเลือกเนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ที่จะใช้ในการสอนมาออกแบบสื่อ
ประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม เช่น เนื้อหาเรื่องพื้นที่กับสูตรการหาพื้นที่โดยใช้สมบัติการเคลื่อนไหวภาพและ
การคานวณของเทคโนโลยีมาใช้ให้นักเรียนเห็นภาพ
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ภาพที่ 1: ตัวอย่างชิ้นงานของนักศึกษา เรื่องการหาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นสัมผัสกับรัศมีของวงกลม

ภาพที่ 2: ตัวอย่างชิ้นงานของนักศึกษาเรื่อง เส้นขนานและมุมแย้ง

ภาพที่ 3: บรรยากาศการทากิจกรรมกลุ่มเพื่อออกแบบสื่อประกอบการสอน
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ภาพที่ 4: บรรยากาศการทดลองสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนที่นักศึกษาออกแบบไว้

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ส่วนเบี่ยงเบน
รายการ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความท้าทายและน่าสนใจ
4.72
0.45
2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด อภิปราย
4.96
0.19
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
4.70
0.46
4. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาทางานเป็นทีมร่วมกันแก้ปัญหาหรือสร้าง
4.56
0.50
สิ่งใหม่
5. ผู้สอนใช้คาถามกระตุ้นให้นักศึกษาคิดสงสัยและค้นหาคาตอบ
4.07
0.26
6. ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาแนะนา เป็นผู้อานวยความสะดวก ในการ
4.64
0.55
เรียนรู้
7. ปัญหาที่ใช้ สอดคล้องกับเนื้อหาช่วยให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
4.22
0.42
และสรุปความรู้ได้
8. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
4.77
0.42
9. สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ มีคุณค่าและประโยชน์
4.63
0.65
10. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัด การเรียนการ
4.39
0.68
สอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียได้
ภาพรวม
4.57
0.54

แปลความ
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

จากตาราง พบว่านั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจต่ อ การจั ด การเรียนการสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานใน
ภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 โดยในประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักศึกษา
มองว่ากิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4.96 รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนการสอนมีความท้าทายและน่าสนใจ แสดงให้เห็นว่าในการออกแบบสื่อการสอนใด
ๆ นั้น นักศึกษาจะต้องได้ค้นหาปัญหาในชั้นเรียนให้ได้ และพยายามสร้างสื่อเพื่อช่วยในการแก้ปัญหานั้น ๆ เมื่อ
พิจารณารายด้านประกอบด้วย 1) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (ข้อ1-4) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 2) ด้านผู้สอน (ข้อ5-6) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.23 3) ด้านผู้เรียน (ข้อ7-10) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามี
คะแนนการออกแบบในระดับดี ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้กาหนด
สถานการณ์ปัญหาจากสภาพปัญหาจริงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ จากนั้น
ให้นักศึกษาเผชิญปัญหา ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ที่ ชั ด เจนขึ้ น พร้ อ มกั บ การศึ ก ษางานวิ จั ย และบทความวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การใช้ เทคโนโลยี ในการสอน
คณิตศาสตร์ ซึ่งปัญหาจากที่พบในชั้นเรียนผ่านการวิเคราะห์ของนักศึกษาส่วนใหญ่ คือเนื้อหาคณิตศาสตร์มีความ
เป็นนามธรรม นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์และไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ และการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี, (2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย มีการเผชิญปัญหาฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การร่วมมือกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม
ความคิ ดเห็ นของนั กศึ กษา ที่ มี ต่ อการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน พบว่ า นั กศึ กษาที่ ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นโดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษา
เห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นหาปัญหาในชั้นเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหานั้นด้วยตัวของนักศึกษาเองและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ภายในชั้นเรียนและมีอาจารย์ผู้สอนเป็นคนคอยให้คาแนะนาและเสนอแนะบางประเด็น

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสาหรับนักศึกษาครู เพื่อให้นักศึกษาเห็นปัญหาในชั้น
เรียนจริงควรให้นักศึกษาได้ลงสังเกตการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนและการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน จะทาให้นักศึกษาสามารถนาปัญหาที่พบมาออกแบบสื่อประกอบการสอนได้ดีขึ้น
2. สิ่งสาคัญในการนานวัตกรรม การเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปใช้ครูผู้สอนจะต้องทาความ
เข้าใจบทบาทของครูผู้สอนและบทบาทของผู้เรียนในแต่ละขั้นของการสอน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
1. ควรมีการศึกษาบทบาทของครูที่ใช้ ปัญหาเป็นฐานที่ ส่งเสริมให้นั กศึ กษาครูสามารถออกแบบสื่อ
ประกอบ การสอนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ควรมีลักษณะหรือบทบาทอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาผลของการนาสื่อประกอบการสอนของนักศึกษาครูไปใช้ในชั้นเรียนจริงว่ามีผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร
3. เนื่องจากความรู้ด้านการสอนผนวกกับเทคโนโลยีของนักศึกษาอยู่ในระดับดีแต่มีคะแนนที่น้อยกว่า
ความรู้ด้านอื่น ดังนั้นควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความรู้ด้านการสอนผนวกกับเทคโนโลยีของนักศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
The Relationship between Information Management and Effectiveness
of the Schools in Phangnga Primary Education Service Area Office
ผกามาศ กล่อมเกลี้ยง, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
Pakamas Klomklaing, Pramote Geibprasert
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาพั งงา เพื่อศึ กษาระดับประสิท ธิผลโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษาพังงา และเพื่ อศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างการบริห ารจัดการระบบ
สารสนเทศกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ผู้บริหารและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จานวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเรื่อง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีค่าความเชื่อมั่น .96 และ .93 ตามลาดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า
ระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน
ยกเว้นด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล ด้านการเก็บรวมรวมข้อมูล และด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านความสามารถในการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ ด้านความสามารถในการปรับตัว ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า การบริหารจัดการระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อยู่ในระดับสูง (r = .69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้านความสามารถ
ในการปรับตัว ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านความมุ่งมั่นในชีวิต มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง กับความพึงพอใจในงาน
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์, การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ, ประสิทธิผลของโรงเรียน
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ABSTRACT
A study of relationship between information management and schools effectiveness in
Phangnga Primary Education Service Area Office were to study the level of schools information
management and the level of the schools effectiveness and study the relationships between
information system management and schools effectiveness. The sample was 310 teachers under
the Office of Phang Nga Educational Service Area. The data were collected by the questionnaires
with a reliability was . 96 and . 93 respectively. The data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, and Pearson's product moment correlation coefficient.

The study indicated that
The level of management information system was founded the high level and in all
areas. Except for the area data storage and information systems was at a moderate level. When
classified as individual sort by the high average to the least average: data processing. Information
and information data validation, data collection and the storage of information and information,
respectively.
The level of the effectiveness of the schools was at a high level. When classified
according to each aspect, it was found that the ability to adapt was at the moderate level and
the others aspects were high level with the order: mean of life commitment, job satisfaction,
achievement and the ability to adjust in sequence.
The relationship between the information management and the schools effectiveness
were related in a high and positive level (r=.69) with a significant different at .01 level

บทนา
ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยมี
ระบบสารสนเทศเป็นกลไกสาคัญที่ส่งเสริ มและผลักดันให้กระบวนการทางานในทุกระดับของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินไปอย่างเป็นระบบ โดยระบบข้อมูลสารสนเทศมีความจาเป็นต่อการดาเนินงานของสถานศึกษา นับตั้งแต่
การก าหนดปรัช ญาการศึ ก ษา ทิ ศ ทางเป้ า หมาย การด าเนิ น งานการรวบรวมและการวิ เคราะห์ เพื่ อ จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของปัญหา การจัดทาแผนพัฒนาแม่บทหรือธรรมนูญโรงเรียน จนถึงการทาแผนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 3) ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาเป็นงานที่ใช้พัฒนาสถานศึกษาสู่ความมีมาตรฐาน
สถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพย่อมส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการดาเนินงานการบริหารจัดการ
ในสถานศึ ก ษาด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห าร (Management Information
System) หรือ MIS จึงนับเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถดาเนินงาน
ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคากล่าวของ ประสงค์ สว่างแวว (2553, 17) ที่ว่า ผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในมือ คือ ผู้มี
อานาจ ซึ่งเป็นอานาจของการต่อรองและการได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นผู้ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเท่านั้น
ที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในทุกๆ สถานการณ์และเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้บริหารให้
เป็นผู้ที่มีความไวในการสังเกตเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอดีตซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงกับปัจจุบันและสัมพันธ์กับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต รู้จักนาระบบสารสนเทศเพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวินิจฉัยตัดสินใจวางแผนและดาเนินการ
ต่าง ๆ ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ
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การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการและครอบคลุมภารกิจ ด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมี
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่นาไปสู่คุณภาพของผู้ เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพ เป็น
ระบบ ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถนาไปใช้ ในการตัดสินใจดาเนินการต่าง ๆ ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
(อุษณีย์ รักซ้อน, 2553, 5-6) ที่ได้ทาการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการจะมีคุณภาพ ประสิทธิภาพได้ ต้องเป็นการ
บริหารโดยมีข้อมูลข่าวสารเป็นองค์ประกอบ การดาเนินการของสถานศึกษา จึงต้องมีต้องมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานให้ เกิดประสิท ธิภาพสูง เพราะข้อมูลสารสนเทศเป็ นเครื่องมือสาคั ญ ของผู้บ ริหาร ช่ วยวางแผนการ
ตัดสินใจและการดาเนินงาน ระบบสารสนเทศ มีบทบาทต่อการศึกษามาก สถานศึกษาถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิหรือแหล่งข้อมูลเบื้องต้น เป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาที่สาคัญของหน่วยงานที่ต้องนาข้อมูลไปใช้วางแผน
บริหารงานการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษา และการ พัฒนาคุณ ภาพ การศึกษาในทุก ๆ ด้าน หากแหล่งข้อมูล
ดังกล่าวไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระบบย่อมทาให้ ขาดประสิทธิภาพของข้อมูลสารสนเทศ ถ้าขาดประสิทธิภาพ จะมี
ผลกระทบกับการบริหารงาน ทาให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ทันกับเหตุการณ์ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จะส่งผลให้
การบริหารการปฏิบัติงานของหน่วยงานเหล่านี้ลดประสิทธิภาพไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ไพโรจน์ กลิ่น
กุหลาบ, 2557, 12) ซึ่งได้กล่าวถึงระบบสารสนเทศทางการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒ นานโยบาย การวางแผน และพั ฒ นาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหารย่อมอาศัยระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาที่จะนามาใช้ในการพัฒ นานโยบาย การวางแผน และพัฒ นาการศึกษา จึงต้องมีความ
ถูก ต้ อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ ทั น สมั ย ตรงต่ อ ความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา การที่ ส ถานศึ ก ษาขาดระบบสารสนเทศที่ มี
ประสิท ธิภ าพ ไม่ค รบถ้วนถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้ องการและไม่สามารถเรียกใช้ ได้ ทั น เหตุ การณ์ ย่อมท าให้
ผู้บริหารขาดความศรัทธาในคุณภาพของข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีอยู่เป็นสาเหตุที่จะนาไปสู่การบริหารงานหรือการ
ตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจ ประสบการณ์ และเจตคติส่วนตัวของผู้บริหาร โดยไม่มีการนาข้อมูลมาสนับสนุน ทาให้การ
บริหารขาดประสิทธิภาพหรือเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ เพราะการใช้ความรู้เดิมหรือความรู้สึกนึกคิด ของตนเอง
มาพิจารณาในการแก้ไขปัญหานั้น อาจแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้าง เป็นลักษณะของการลองผิดลองถูก หากได้ใช้ความ
จริงที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ อย่างถ่องแท้การแก้ปัญหาจะประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายการพั ฒ นาบริหารจัดการ มีการปรับปรุงและพั ฒ นารูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนระบบข้อมูล สารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษาจัดระเบียบข้อมูลสารสนเทศที่กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ตามภารหน้าที่
ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อให้เป็นระบบและมีความชัดเจน ซึ่งข้อมูลต้องมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ จะทาให้สะดวก ไม่ยุ่งยากในการนาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒ นา
คุณภาพสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 8-9)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีโรงเรียนทั้งหมด 149 โรงเรียน การจัดการศึกษามี
การพั ฒ นากระบวนการบริห าร การจั ดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บ ริหารสถานศึ กษาขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนตามทิศ
ทางการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาที่กาหนดไว้ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคี ยงกับประเทศผู้นาด้านคุ ณ ภาพการศึ กษาในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น โรงเรียนจึงต้อง
พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพ เพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการและการบริหารงาน ผู้บริหาร
และคณะครูในโรงเรียนต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศอย่างเป็นระบบให้มีความ
เชื่อมั่น ถูกต้อง ทันสมัย สามารถค้นหาและคัดเลือกข้อมูลเพื่อใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาและ
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ข้อจากัดของการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ คื อ ความล่าช้า เนื่องจากข้อมูลมีจ านวนมากการเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการ และเกินความจาเป็น การเก็บข้อมูลของโรงเรียนล่าช้าไม่สามารถนาเสนอ
สารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา, 2558, 25-28)
จากข้อมูลดังกล่าวการบริหารจัดการการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพนั้นผู้บริหารต้องนาสารสนเทศมาใช้
ในการตัดสินใจจาเป็น ต้องอาศั ยการจั ดการระบบสารสนเทศที่มีป ระสิทธิภาพซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไป
และในทางกลับกันการเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพต้องอาศัยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับ และความสัมพันธ์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ทั้งนี้เพื่อนาผลไปพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในเขตอาเภอตะกั่วป่าให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารและ ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา
2559 จานวน 8 อาเภอ ประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารจานวน 149 คน ครูจานวน 1,451 คน รวมทั้งหมด 1,600 คน
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้ ก ลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 310 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) ตามสัดส่วนของครูในแต่ละอาเภอ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายในแต่ละอาเภอ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางาน ลักษณะคาถามที่ใช้ เป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ประกอบด้วย 5 ด้าน จานวน 40 ข้อ คือ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล
3) ด้านการประมวลผลข้อมูล 4) ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 5) ด้านการนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และ ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประกอบด้วย 4 ด้าน จานวน 28 ข้อ
คือ 1) ด้านความสามารถในการปรับตัว 2) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ด้านความพึงพอใจในงาน 4) ด้านความมุ่งมั่น
ในชีวิต ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ เช่นเดียวกัน
ผู้วิจัยได้ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .96 และ .93 ตามลาดับ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากส านั ก งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมนาแบบสอบถาม จานวน 310 ฉบับ มอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาพังงาด้วยตนเอง และติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ของผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดย
กาหนดเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการติดตามแบบสอบถามทั้ง 310 ฉบับ ได้ครบถ้วนแล้วตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นนาไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS for
Windows) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies) และหาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้ งรายด้ านและรายข้ อ ตั ดสิ น ระดั บ และแปลผลตามเกณ ฑ์ เ ป็ น 5 ระดั บ และ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ ด้านการตรวจสอบข้อมูล
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ตามลาดับ
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลางนอกนั้นอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านความสามารถในการปรับตัว ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพั งงา พบว่า การบริห ารจั ดการระบบสารสนเทศมี ค วามสัมพั น ธ์ ทางบวกกับ
ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั งงา อยู่ ในระดั บ สู ง (r.69) อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านความมุ่งมั่นในชีวิต มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศฯในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง กับด้านความพึงพอใจในงาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถนามาอภิปรายผลเพื่อขยายผลการวิจัยให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการอภิปรายผลจากการศึกษามีดังต่อไปนี้
ระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ ยจากมากไป
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หาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ ด้านการตรวจสอบข้อมูล
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการจั ดเก็บ ข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งนี้เป็ นเพราะปัจ จุ บัน ความเจริญ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาจากกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
ต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการวางแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนดาเนิ น กิจกรรมได้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบกั บ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เช่น การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ของโรงเรียนต่าง ๆ เข้ารับการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดู
งานระบบสารสนเทศ และพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่
พร้อ มต่ อ การปฏิ บั ติงาน รวมทั้ งการบริห ารจั ด การและการวางแผนงานทุ ก ด้ านในโรงเรียนได้ อ ย่า งเป็ น ระบบ
สามารถวัดและประเมินผลงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ มีระบบงานสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยอดชาย กองทอง (2558, 102-103) การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ สังกัดสานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัด สานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยเรีย งจากที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อั น ดั บ สู ง สุ ด ลงมาดั ง นี้ 1) ขั้ น ตอนการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ 2) ขั้ น ตอนการ
ประมวลผลข้อมูล 3) ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 4) ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล และ 5) ขั้นตอน
การรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ส่วนปั ญหาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดสานัก งาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงจากขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุดลง
มาดังนี้ 1) ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 2) ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล 3) ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลและ สารสนเทศ
4) ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ และ 5) ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล ตามลาดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านความสามารถในการปรับตัวอยู่ในระดับ ปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้าน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและ ด้ า นความสามารถในการปรั บ ตั ว ทั้ ง นี้ เป็ น เพราะการบริ ห ารจั ด การด้ า นข้ อ มู ล
สารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีการดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน มีการ
ดาเนิ น การตามแผนการปฏิ บั ติ และการตรวจสอบและแก้ ไข อี กทั้ งมี การวิเคราะห์ จุ ดอ่อ น จุ ด แข็ง โอกาสและ
อุปสรรคขององค์กร (SWOT Analysis) และระบบการบริหารงานประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Scorecard
Card) เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานโดยใช้
เทคโนโลยี ตลอดจนส่ งเสริม การมี ส่ วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ วนในการจั ดการศึ ก ษาและสนั บ สนุ น การศึ ก ษา เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมการศึก ษา และมีนโยบายต่อเนื่องที่
ชั ด เจน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและโรงเรี ย นจั ด การเรีย นการสอนได้ ต ามมาตรฐาน คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ศิ ษ ย์ เก่ า ชุ ม ชน ให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
สอดคล้ อ งกั บ นุ ช นรา รั ต นศิ ร ประภา (2559, 140) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง องค์ ป ระกอบโรงเรี ย นที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญ เขตการศึกษา 5 โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีของฮอยและมิสเกล (Hoy
and Miskel) ซึ่ ง พิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบ 4 ประการ มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ 1) ความสามารถ ในการปรั บ ตั ว
(Adaptabiliy) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) 3) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 4) ความ
มุ่งมั่นในชีวิต (Central life Interest) พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความสามารถในการปรับตัว ความพึง
พอใจและความมุ่งมั่นในชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา พบว่า มีความสั มพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารส่งผลให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิผลในด้านต่าง ๆ และ
ส่ ง ผลให้ โรงเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และจะส่ ง ผลดี ต่ อ การพั ฒ นา สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 15–17) ได้เสนอแนวคิดในการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการพัฒนาคุณภาพ ดังเช่น ระบบสารสนเทศการบริหารงานสถานศึกษา เป็นการจั ดระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตร และการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียน การสอน ความ
หลากหลายในวิธีการและการใช้เครื่องมือ ประเมิ นสภาพการจัดบริการแนะแนวผลการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน ความหลากหลายใน
วิธีการและการใช้เครื่องมือ ประเมินสภาพการจัดบริการแนะแนวผลการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสอดคล้องกับ
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546, 21–22) ที่กล่าวว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานสถานศึกษา คือ สามารถพัฒนากระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ได้รู้จักและเข้าใจนักเรียนอย่างละเอียดลึกซึ้ง ถูกต้อง และนาผลของการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และการให้บริการ ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมโดยนักเรียนจะได้รับการกระตุ้น
ให้รู้จักคิดเองมากขึ้น สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วย ให้นักเรียนเรียนได้เร็ว เรียนรู้จริง จึงต้องมีการพัฒนาขึ้น เมื่อวิธี
เรียนเปลี่ยนไปแนวทางการประเมินผลการเรียนต้องเปลี่ยนไป การวัดและประเมินแนวใหม่

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา อยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ อยู่ในระดับต่าสุด ดังนั้น สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาควรพัฒนาบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจและความชานาญในการจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดอบรม พัฒนาผู้บริหารและครูในด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน และด้านการทางานด้านระบบสารสนเทศอย่างจริงจัง
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาควรจะพัฒนาบุคลากรในด้านการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงและกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีความสัมพันธ์ทางบวก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรสนับสนุน
เกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศให้มีความสาคัญยิ่งขึ้น จัดให้มีระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ
ข้อมูล การจัดกระทาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างมีระบบ
2.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าประสิทธิผลด้านการปรับตัวและการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
อยู่ในลาดับหลังสุด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรทาความเข้าใจและให้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ครูในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพิ่มขึ้น
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเอาใจใส่เรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้จริงจังมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ของข้อมูลอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
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1. ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ ด้านอื่น ๆ เช่น ระบบสารสนเทศกับงานบริหารทั่วไป ระบบสารสนเทศ
กับงานบุคลากร ระบบสารสนเทศกับ การธุรการ ระบบสารสนเทศกับงานปกครอง เป็นต้น เพื่อศึกษาดูว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม่และนาระบบ สารสนเทศไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างไร
2. ควรวิเคราะห์โครงสร้างของปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา
3. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการระบบสารสนเทศและทักษะในการบริหารระบบ
สารสนเทศของผู้บริหาร
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ภาวะผู้นาใฝ่บริการทีส่ ่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา
Servant Leadership That Affect to Performance of Educational Administrator,
The Office of Education Service in Songkhla Province
กนกกร ศิริสุข
Kanokkorn Sirisuk
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาใฝ่บริการ
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา
3) เพื่อสร้างสมการทานายภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา จานวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะ
ผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับ
มากทั้งโดยรวมและรายด้าน 2) ภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลามากที่สุด คือ ตัวแปรการตระหนักรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย
เท่ากับ .532 รองลงมาคือตัวแปรการสร้างชุมชน มีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย เท่ากับ .347 ตัวแปรการเห็นอกเห็นใจ
มีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย เท่ากับ -.306 ตัวแปรการโน้มน้าวใจ มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .298 ตัวแปรการเยียวยา
รักษา มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .175 ตัวแปรการพิทักษ์รักษามี ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .174 และตัวแปรการมุ่งมั่น
พัฒนาคน มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -.128 ตามลาดับ ซึ่งมีสมการคะแนนดิบและสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Ŷ = .161-.285(การเห็นอกเห็นใจ) +.154 (การเยียวยารักษา)+.395 (การตระหนักรู้)+.277 (การโน้มน้าวใจ)
+.224 (การพิทักษ์รักษา) -.139 (การมุ่งมั่นพัฒนาคน) + .327 (การสร้างชุมชน)
Ẑ = -.306 (การเห็นอกเห็นใจ) +.175 (การเยียวยารักษา)+.532 (การตระหนักรู้) +.298 (การโน้มน้าวใจ)
+.174 (การพิทักษ์รักษา ) -.128 (การมุ่งมั่นพัฒนาคน) + .347(การสร้างชุมชน)
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาใฝ่บริการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, การบริหารการศึกษา
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ABSTRACT
This research was aimed to 1) study servant leadership that affect to performance of
educational administrator, 2) to search for variables used to predict servant leadership that affect
to performance of educational administrator, and 3) to create an equation on servant leadership
that performance of educational administrator of the office of education service in Songkhla
province. The sample consisted of 204 administrators of the office of education service in
Songkhla province. The questionnaire with rating scale was used as an instrument in this study. The
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness,
kurtosis, and multiple regression: enter method. It was found that 1) the factors of servant
leadership that affect to performance of educational administrator considering by each factor
and overall were at the high level, 2) the variables used to predict servant leadership that
affect to performance of educational administrator : the highest coefficient value was awareness
which was .532 then building community with the coefficient value as .347, empathy with the
coefficient value as .-.306, persuasion with the coefficient value as .298, healing with the coefficient
value as .175, stewardship with the coefficient value as .174 and the last one, commitment to the
growth of people with the coefficient value as -.128. The equation on servant leadership that
affect to performance of educational administrator of the office of education service in Songkhla
province showed as follows;
Raw scores equation,
Ŷ = .161-.285( empathy ) +.154 ( healing )+.395 ( aware ) +.277 ( persu )
+.224 ( steward ) -.139 ( commit) + .327 (commu)
Ẑ = -.306 ( empathy ) +.175 ( healing )+.532 ( aware ) +.298 ( persu )
+.174 ( steward ) -.128 ( commit) + .347(commu)
Keywords: Servant Leadership; Educational Administrator ; Educational Administrator

บทนา
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยทาให้การศึกษาเป็นส่วนสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
การศึกษาของไทยได้มีการพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นนโยบายที่สาคัญ
และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริหารการศึกษาของประเทศไทย โดยกาหนดให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งตัดสิน ใจในการดาเนินงานเบ็ดเสร็จในโรงเรียน ผู้บ ริห ารสถานศึ กษาในฐานะผู้นาเต็มรูปศั กยภาพในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นผู้นา
การศึกษา (ปสุตา เพ็งประสบ, 2550) ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ผู้บริหารสถานศึ กษาต้อง
บริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง
และก้าวสู่ทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสาคัญ (ณัทลาวัลย์
สารสุข, 2553)
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านภาวะผู้นาจากภาวะผู้นาตามแนวคิดเดิมที่เคยมีประสิทธิผลในอดีต
มาสู่แนวคิดภาวะผู้นาใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นที่มีมุมมองกว้างไกลระดับสากล มีความสามารถยืดหยุ่นเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
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ที่เกิดขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การมีคุณธรรม สามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาแก่ผู้ร่วมงานได้นาตนเองและร่วมกัน
ทางานเป็นทีม นอกจากนั้น งานวิจัยในอดีตที่มุ่งเน้นการปรับปรุงยกระดับการบวนการในการเป็นผู้นาเสียเป็นส่วนใหญ่
แต่ในปัจจุบันการเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพคือการเริ่ม เป็นผู้นาจากภายใน นั่นคือต้องเริ่มจากใจ เปลี่ยนลักษณะและ
ความตั้งใจในการเป็นผู้นา เปลี่ยนจากผู้นาที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นผู้นาที่คานึงถึงใจผู้อื่น (Blanchard, 2006)
ภาวะผู้นาที่เหมาะสมจึงควรมีลักษณะการอานวยความสะดวก การควบคุมร่วมกัน ที่สาคัญคือการมุ่งสร้างภาวะผู้นา
แก่ผู้อื่น ผู้นาจะทาตัวเสมือนผู้ให้บริการเพื่อให้ทุกคนสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ภาวะผู้นาใฝ่บริการเป็นทฤษฎีภาวะผู้นา
ที่เป็นทฤษฎีสมัยใหม่สาหรับการศึกษาภาวะผู้นาขององค์การ โรเบิร์ต กรีนลีฟ (Robert K. Greenleaf) และลาร์รี่ สเปียรส์
(Larry Spears) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด (เฉลิมรัตน์ จันทรเดชาและคณะ, 2557) เมื่อพิจารณาแนวคิด
ของ Greenleaf (1997) ได้จาแนกคุณลักษณะของภาวะผู้นาใฝ่บริการออกเป็น 10 คุณลักษณะ (2004) ทั้งยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Spears and Lawrence (2002) และ Greenleaf (2002) ได้แก่ 1) การฟัง (Listening) 2) การเห็น
อกเห็นใจ (Empathy) 3) การเยียวยารักษา (Healing) 4) การตระหนักรู้ (Awareness) 5) การโน้มน้าวใจ (Persuasion)
6) การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) 7) การมองการณ์ไกล (Foresight) 8) การพิทักษ์รักษา (Stewardship)
9) การมุ่งมั่นพัฒนาคน (Commitment to the Growth of People) และ 10) การสร้างชุมชน (Building Community)
ด้วยเหตุนี้ หลักการของภาวะผู้นาใฝ่บริการ (Servant Leadership) จึงเป็นคาตอบที่เหมาะสมสาหรับ
สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามแนวคิดของผู้นาใฝ่บริการจะให้ความสาคัญและรับรู้ถึง
คุณค่าของผู้ร่วมงาน และจะให้ความเอาใจใส่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงาน อีกทั้งผู้นาประเภทนี้จะมีศักยภาพ
ที่ จ ะสร้ า งบรรยากาศองค์ ก าร ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรให้ มี
ประสิทธิภาพและยังส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Black, 2010) การศึกษาภาวะผู้นาใฝ่บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสาคัญ ในการเสริมสร้างความ
เป็นผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา
2. เพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย ภาวะผู้น าใฝ่ บ ริก ารที่ ส่งผลต่ อ การปฏิ บั ติ งานของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อสร้างสมการทานายภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยภาวะผู้นาใฝ่บริการส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวคิดภาวะผู้นาใฝ่บริการตามแนวคิดของ Greenleaf (2002) และ Spear (2004)
ประกอบไปด้วย การฟัง (Listening) การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การเยียวยารักษา (Healing) การตระหนักรู้
(Awareness) การโน้มน้าวใจ (Persuasion) การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) การมองการณ์ไกล (Foresight)
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การพิทักษ์รักษา (Stewardship) การมุ่งมั่นพัฒนาคน (Commitment to the Growth of People) และการสร้าง
ชุมชน (Building Community)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลามีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา
จานวน 437 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
สงขลา จานวน 204 คน โดยคานวณสัดส่วนจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) และใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Sampling) ตามสังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา จานวน 110 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วน (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ นาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยค านวณหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) จากนั้นนาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน และนาผลการตอบแบบสอบถามมาคานวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับด้วยซอง
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยแนบไปด้วยทางไปรษณีย์ผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพื่อตรวจสอบให้คะแนนในการ
วิเคราะห์ค่าสถิติสาหรับดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยคานวณทางสถิติโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลสาเร็จรูป ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้ นฐาน ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย (Means) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าต่าสุด
(Minimum) ค่ า สู ง สุ ด (Maximum) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และการวิ เคราะห์
สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธกี ารแบบขั้นตอน (Enter)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดสงขลา
ภาวะผู้นาใฝ่บริการ
S.D.
ระดับ
X
1. การฟัง
4.409
401
มาก
2. การเห็นอกเห็นใจ
4.286
.446
มาก
3. การเยียวยารักษา
4.351
.472
มาก
4. การตระหนักรู้
4.057
.559
มาก
5. การโน้มน้าวใจ
4.187
.447
มาก
6. การสร้างมโนทัศน์
4.139
.364
มาก
7. การมองการณ์ไกล
4.053
.411
มาก
8. การพิทักษ์รักษา
4.337
.323
มาก
9. การมุ่งมั่นพัฒนาคน
4.410
.384
มาก
10. การสร้างชุมชน
4.347
.387
มาก
รวม
4.263
.358
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับภาวะผู้นาใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.263, S.D. = .358) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ระดับภาวะผู้นาใฝ่บริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาคน ( X = 4.410, S.D. = .384) และระดับ
ภาวะผู้นาใฝ่บริการที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการมองการณ์ไกล ( X = 4.053, S.D.=411)
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบเข้าพร้อมกัน
Model

R

R2

Adjusted R2

Std.Error

1

.892

.795

.784

.193

Change statistic
R2 change
F change
.795
74.779

Sig
.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เคราะห์ ถ ดถอยแบบเข้ า พร้อ มกั น (Enter
Method) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคุณ (R) เท่ากับ .892
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ได้ร้อยละ 79.50 (R2 = .795 ) และสามารถอธิบายประชากรได้ร้อยละ 78.40
(Adjusted R2 = .784) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของสมการทั้งหมด (Std.Error) เท่ากับ .193
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การทานาย
ค่าสัมประสิทธิ์
ตัวแปร
B
Std.Error
ค่าคงที่
.161
.263
การฟัง
.043
.061
การเห็นอกเห็นใจ
-.285
.061
การเยียวยารักษา
.154
.039
การตระหนักรู้
.395
.041
การโน้มน้าวใจ
.277
.050
การสร้างมโนทัศน์
-.037
.042
การมองการณ์ไกล
-.068
.051
การพิทักษ์รักษา
.224
.066
การมุ่งมั่นพัฒนาคน
-.139
.058
การสร้างชุมชน
.372
.062

Beta
.042
-.306
.175
.532
.298
-.033
-.067
.174
-.128
.347

t

Sig

.613
.711
-4.647
3.964
9.620
5.531
-.896
-1.337
3.378
-2.373
5.992

.541
.478
.000
.000
.000
.000
.371
.183
.001
.019
.000
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การทานาย พบว่า ภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลามากที่สุด คือ
ตัวแปรการตระหนักรู้ (aware) มีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย เท่ากับ .532 (B = .395 , Beta = .532 ) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมาคือตัวแปรการสร้างชุมชน (commu) มีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย เท่ากับ .347 (B = .372,
Beta = .347) ตัวแปรการเห็นอกเห็นใจ (empathy) มีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย เท่ากับ -.306 (B = .-.285 , Beta =
-.306) ตัวแปรการโน้มน้าวใจ (persu) มีค่ าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .298 (B = .277 , Beta = .298) ตัวแปรการเยียวยา
รัก ษา (healing) มีค่ าสัมประสิทธิ์เท่ ากั บ .175 (B = .154 , Beta = .175) ตัวแปรการพิ ทั กษ์ รักษา (steward) มีค่ า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ .174 (B = .224, Beta = .174) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปรการมุ่งมั่นพัฒนา
คน (commit) มีค่ าสั มประสิทธิ์เท่ากับ -.128 (B = -.139 , Beta = -.128) อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สามารถสร้างสมการทานายภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการคะแนนดิบ
Ŷ = .161-.285(การเห็นอกเห็นใจ) +.154 (การเยียวยารักษา)+.395 (การตระหนักรู)้
+.277 (การโน้มน้าวใจ ) +.224 (การพิทักษ์รักษา) -.139 (การมุ่งมั่นพัฒนาคน)
+ .327 (การสร้างชุมชน)
สมการคะแนนมาตรฐาน
Ẑ = -.306 (การเห็นอกเห็นใจ) +.175 (การเยียวยารักษา)+.532 (การตระหนักรู้) +.298 (การโน้มน้าวใจ)
+.174 (การพิทักษ์รักษา ) -.128 (การมุ่งมั่นพัฒนาคน) + .347(การสร้างชุมชน)

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ปั จ จั ย หลั ก ทั้ ง 10 ประการของภาวะผู้ น าใฝ่ บ ริก าร ได้ แ ก่ การฟั ง (Listening) การเห็ น อกเห็ น ใจ
(Empathy) การเยียวยารักษา (Healing) การตระหนักรู้ (Awareness) การโน้มน้าวใจ (Persuasion) การสร้าง
มโนทัศน์ (Conceptualization) การมองการณ์ไกล (Foresight) การพิทักษ์รักษา (Stewardship) การมุ่งมั่นพัฒนา
คน (Commitment to the Growth of People) และการสร้างชุมชน (Building Community) เป็นคุณ ลักษะ
และภาวะผู้นาที่สาคัญของผู้บริหารองค์การ โดยเฉพาะองค์การทางการศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารใน
ด้านของจิตใจที่หวังดีต่อผู้อื่น เอื้อเฟื้อและมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาใฝ่บริการซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและโดยรวมนี้สามารถชี้ให้เห็น
ลักษณะภาวะผู้นาที่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลามี ตรงกับ
Greenleaf (1976) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้นาประเภทนี้ว่า ผู้นาใฝ่บริการจะมีความรู้สึกที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น
อยู่แ ล้ วตามธรรมชาติ สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ที่ ได้ ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ ภาวะผู้ น าใฝ่ บ ริก ารที่ เห็ น ได้ ชั ด คื อ การศึ ก ษา
คุณลักษณะของผู้นาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สั งกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู (2545) อยู่ในระดับ
มาก เพราะว่า สถานศึกษาในสังกัดคณะพระกุมารเยซู มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากร
และเยาวชน อัน ประกอบไปด้ วย แบ่ งปั น เมตตา อุทิ ศ ตน ยุติ ธรรมสัน ติ สามั ค คี รับ ผิด ชอบ และวิสั ยทั ศ น์ มี
คุณลักษณะผู้นาแบบผู้รับใช้อย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ตาและได้รับการยอมรับแก่ครูในโรงเรียน ผู้บริหาร
ได้ให้ความใกล้ชิดกับครูในโรงเรียนตามแบบฉบับของพระเยซู นอกจากนี้ ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ (2549) พบว่า
ผู้บริหารที่มีบริบทของชีวิ ตที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาเยาวชนในด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งการเป็น
แบบอย่างของผู้บริหาร การมีนโยบายทั้งในระดับสภาการศึกษาคาทอลิก และระดับสังกัดทางศาสนาของคณะ
ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซูมีส่วนรับผลของการสร้างผู้บริหารให้คุณลักษณะผู้นาแบบผู้รับใช้อยู่
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (2550) จากคุณลักษณะผู้นาแบบผู้รับใช้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ด้านการสร้างมโนทั ศ น์ มี ค่ าเฉลี่ย มากที่ สุ ด เนื่ องจากผู้ บ ริห ารโรงเรียนคาทอลิ ก เป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้ค วามเข้า ใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจของการศึกษาคาทอลิกอย่างชัดเจน และสามารถนาไปประยุกต์ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544) ได้มีการส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้ น และพัฒ นา
ผู้บริหาร ให้รับผิดชอบ และอุทิศตนเพื่อการให้บริการการศึกษา ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545)
แนวคิดภาวะผู้นาใฝ่บริการสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติของศาสนาคริสต์ หากแนวคิดภาวะผู้นา
ใฝ่บริการยังได้รับความสนใจจากผู้ที่นับถือศาสนาอื่น เช่นเดียวกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบริบทที่แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้
เนื่องจากสังคมในบริบทของจังหวัดสงขลานั้นมีลักษณะความเป็นพหุวัฒนธรรมและการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
แต่ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาลักษณะภาวะผู้นาใฝ่บริการเป็นหลัก ซึ่งเป็นภาวะผู้นาที่น่าสนใจและมีพื้นฐานมาจากความดี
เป็นที่ตั้ง ซึ่ง Greenleaf ได้ยกตัวอย่างพระนักบวชในประเทศเนปาล ซึ่งเน้นศีลธรรมในตัวผู้นา (Zohar, 1997)
ปัจจัยภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลามากที่สุด คือ การตระหนักรู้ (Awareness) ซึ่งคุณลักษณะของการตระหนักรู้
ตามแนวคิดของภาวะผู้นาใฝ่บริการ หมายถึงความรู้ และความเข้าใจ ความไม่ประมาท การรับรู้ การมองการณ์ไกล
และสามารถไตร่ตรองปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2551) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารที่
ล้มเหลวในการทางานมักมีปัญหาการควบคุมอารมณ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านตระหนักรู้อารมณ์
ตนเองสูงจะสามารถบริหารงานได้ประสบความสาเร็จมากกว่าผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านตระหนักรู้อารมณ์
ตนเองต่า ดังที่ Goleman (1995) ได้อธิบายไว้ว่าการตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองกาลังรู้สึก เป็นจิ ตสานึกทางอารมณ์
ภายในตนเอง ผู้นาสามารถสัมพันธ์อารมณ์ ของตนเอง เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและซาบซึ้งใน
อารมณ์ของผู้อื่นได้ ผู้นาที่มีความตระหนักรู้ตนเองในระดับสูงย่อมเรียนรู้ที่จะไว้ใจความรู้สึกอดทนของตนเองและ
ตระหนักได้ว่าความรู้สึกเหล่านี้สามารถให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากลาบากได้ เนื่องด้วย
บางทีผู้นาไม่อาจหาคาตอบของปัญหาต่าง ๆ จากแหล่งภายนอกได้ก็จาเป็นที่จะต้องไว้ใจความรู้สึกของตนเอง
ปัจจัยรองลงมาคือ การสร้างชุมชน คุณ ลักษณะการสร้างชุมชน ตามแนวคิดของภาวะผู้นาใฝ่บริการ
หมายถึง การแสดงออกของผู้น าใฝ่บ ริการที่มีต่อกลุ่ม มีการพึ่ งพาอาศั ยกัน โดยผู้ที่ เป็น ผู้น าจะต้องได้รับ ความ
ไว้วางใจ สร้างความพึ่งพาซึ่งกันและกันในกลุ่มได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้บริหารมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนในการจัดการศึกษา โดยให้รู้ถึงวิธีการบริหารงานในด้านต่าง ๆ และที่สาคัญให้เข้าถึงวิธีการทางานร่วมกันของ
ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นสิ่งยืนยันและสร้างความมั่นใจให้ชุมชน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมี
สร้างสัมพันธ์ทั้งในด้านคนและด้านงานให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ร่ว มงาน รับฟังความ
คิดเห็น ตลอดถึงการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาพร
บุญญาวิโรจน์ (2538) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ในทัศนะของผู้บริหาร
เทศบาล ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความร่วมมือกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน ควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตใจที่มั่นคงในการควบคุมอารมณ์ได้
สอดคล้องกับ Stogdill (1974) ที่เสนอว่า คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารต้องให้ความสาคัญต่อการสร้างความร่ วมมือ
เนื่องจากความร่วมมือเป็นลักษณะของสถานการณ์ที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดย
จุดหมายของผู้ร่วมงานในกลุ่มซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความร่วมมือนี้เป็นสิ่งที่ทุกองค์การต้องสร้างให้เกิดขึ้น เพราะ
เป็นสิ่งนาความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ
การเห็นอกเห็นใจ ตามแนวคิดของภาวะผู้นาใฝ่บริการหมายถึง ความพยายามที่จะเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น โดยเฉพาะความรู้สึกที่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับและการเคารพในความเป็นบุคคลที่ไม่เหมือนใคร
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ของตน ผู้นาต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นถึงความตั้งใจดีของทุกคนและต้องไม่ปฏิเสธความเป็นบุคคล
ของพวกเขาและนั่นหมายรวมถึงการยอมรับความสามารถและพฤติกรรมของเขาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Greenleaf (1997) ที่เชื่อว่าในฐานะผู้นานั้น การเห็นอกเห็นใจเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ผู้นาต้องมีความเห็นใจและ
ยอมรับผู้อื่นได้ ในด้านการโน้มน้าวใจ ตามแนวคิดของภาวะผู้นาใฝ่บริการ คือการพยายามทาให้บุคลากรเชื่อใจในผู้นา
ไม่ใช่การบังคับ สอดคล้องกับ Yukl (2002) พบว่าการโน้มน้าวด้วยเหตุผลสามารถจูงใจ การเยียวยารักษาคือการกระตุ้น
ให้ผู้อื่นความเข้มแข็ง เกิดสุขภาพทางจิตใจ และร่างกายที่ดีขึ้น จากความกังวลต่างๆ สอดคล้องกับสานักพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) คือ การให้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในสังคม เพื่อช่วยให้มนุษย์
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ การพิทักษ์รักษา เป็น
การสร้างจิตสานึกถึงความดูแล รับผิดชอบเพื่อคนอื่น จะส่งผลให้คนอื่นไว้วางใจ และเชื่อใจ เพราะว่าผู้นาถูกคาดหวัง
ให้ทาทุกสิ่งเพื่อองค์กร ในด้านการรับผิดชอบร่วมกัน สามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ทุกประเด็น ทั้งนี้เป็นเพราะทุกคนใน
องค์การต่างมีความสาคัญต่อองค์การเท่ากัน สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้เกิดในองค์การอันส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม Block (1996) ได้เสนอแนวคิดว่า การอุทิศตนเป็นการรับใช้องค์กรด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร และปัจจัยสุดท้ายคือ การมุ่งมั่นพัฒนาคน ผู้นาแบบใฝ่บริการมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีคุณค่า ในตัวเอง
จึงเป็นเหตุให้ผู้นาใฝ่บริการยอมอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของสมาชิกในองค์กร สอดคล้องแนวคิดของ Spear (1995)
เกี่ยวกับผู้นาแบบใฝ่บริการให้ผู้นาจาเป็นต้องตระหนักว่าตนเองนั้นมีความรับผิดชอบต่ออานาจของตนเอง ที่จะต้อง
ใช้เพื่อความก้าวหน้าของบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้นา
ปัจจัยที่ได้กล่าวมาของภาวะผู้นาใฝ่บริการนั้น เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นจะต้องให้ความ
สนใจและปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมด้วยพื้นฐานของความดีงาม
และนาไปสู่อีกแนวทางหนึ่งอันจะเป็นประโยชน์ต่อ การปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริหารการศึกษาของจังหวัด
สงขลาและประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรนาข้อค้นพบที่เป็น ปัจจัยภาวะผู้นาใฝ่บริการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง เพื่อที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและซาบซึ้งในอารมณ์ของผู้อื่นได้ และนาความรู้สึกเหล่านี้ใช้เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดในองค์การอย่างเป็นธรรม
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งในด้านคนและด้านงานให้เกิดความสอดคล้องกัน
โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็น ตลอดถึงการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของ
ผู้ร่วมงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความร่วมมือนี้เป็นสิ่งที่ทุกองค์การต้องสร้างให้เกิดขึ้น เพราะ
เป็นสิ่งนาความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นถึงความตั้งใจดีของทุกคน เข้า
ใจความต้องการพื้นฐานของทุกคนที่ต้องการได้รับการเคารพและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะนาไปสู่
การทางานเป็นทีม
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพยายามทาให้บุคลากรเชื่อใจในผู้นา มิใช่การบังคับหรือใช้ตาแหน่งบังคับ
ให้บุคลากรปฏิบัติตาม โดยการโน้มน้าวจูงใจให้เพื่อนร่วมงานคล้อยตาม สร้างแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษามีหน้าที่คอย กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู และอานวยความสะดวกในการจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุน
การดาเนินงานเป็นภารกิจหลัก และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนทักษะการทางาน
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ผู้บริหารต้องการเห็นสถานศึกษาประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การช่วยเหลือบุคลากร ทั้งสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเกื้อกูล
กันและกัน
6. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกคนมีศักยภาพในตนเองที่สามารถพัฒนาได้ ทุกคน
มีคุณค่ามากกว่ากิจกรรมผลงานต่างๆ ที่พวกเขากระทาอยู่ รวมทั้งดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตลอดจนชีวิตจิตใจ
ของบุคลากรทุกคน

กิตติกรรมประกาศ
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คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Features wanted to the Standards Learning results of student career experience.
Major of community development. Faculty of Humanities and Social Sciences.
Nakhon Si Thammarat Rajabhat Univercity.
เดโช แขน้าแก้ว เชษฐา มุหะหมัด ศรีสุดา ไชยวิจารณ์
Daycho Khaenamkhaew Chatta MuhaMut Srisuda Chaiyawijan
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
บทความการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษา ฝึก
ประสบการณ์ วิช าชี พ สาขาวิช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) 2) เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF)
ประชากร ได้ แก่ ผู้ดู แลนั กศึ กษา จ านวน 271 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่าง โดยใช้ ตาราง Krejcie และ
Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ดูแลนักศึกษา จานวน 160 คน เครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผล
การศึกษาพบว่า โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ผลการศึกษาพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่
ในระดับ มากที่ สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.45) รองลงมา คื อ ด้ านทั กษะความสัม พั น ธ์ระหว่างบุ ค คล และความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.39) และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุด คือ ด้านทักษะทางปัญญา
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.51)
2. ปัญหา และแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ด้านปัญหา
ผลการศึกษาพบว่า ข้อจากัดด้วยเวลาที่ทาให้เรียนรู้ระบบงาน และวิธีการทางานได้น้อ ย ขาดความรู้การบริหาร
จัดการภาครัฐ เกรงใจ และไม่กล้าถามส่งผลให้ไม่เข้าใจในการทางาน อีกทั้งขาดความกล้าแสดงออกเมื่อไปพบปะกับ
ชาวบ้าน และไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีในหน่วยงาน จึงทาให้งานบางอย่างไม่สามารถทาได้ ด้านแนวทางส่งเสริม
พบว่า ควรส่ ง เสริม การลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ งานจริงในชุ ม ชน ส่ งเสริม การพู ด และควรส่ งเสริม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น SPSS
คาสาคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.
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Abstract
The objectives of this research were as follow: “Features wanted to the Standards
Learning results of student career experience. Major of community development. Faculty of
Humanities and Social Sciences. Nakhon Si Thammarat Rajabhat Univercity.” There is a purpose.
1) Study the features wanted to the Standards Learning. 2) To study the suggestions about the
issue and guidelines, promotes a desirable feature of the standards learning. The population
Include Officials, number 271 People determine the size of the sample group. Krejcie and Morgan
the tolerances are not exceeded 0.05 an example of this group the officials, the number of 160
people. Tools that use the data collection questionnaire. Analyze the data with the computer
program finished. Statistics, data analysis is the frequency value. Values are percent average. The
standard deviation. The research found that :
1. The features wented to the Standards Learning of training student's professional
experience Include : 1) Morality, ethics 2) Knowledge 3) Cognitive skills 4) Interpersonal
relationship skills and responsibilities and 5) Numerical analysis skills the communication And the
use of information technology It found that by including the 5 side a very level.
( X = 4.32, S.D. = 0.39) When considering a monthly side Sorted by average descending It found
that the side with the highest average is Morality, ethics Most level. ( X = 4.58,
S.D. = 0.45). Is the second, human relations skills and responsibilities most level. ( X = 4.56, S.D. =
0.39) and the side with the lowest average is Cognitive skills are in high level.
( X = 4.12, S.D. = 0.51)
2. Suggestions on issues and guidelines promote a desirable feature of the standards
learning. A side issue, it found that there is a limitation to learn about the system, and how to
work the least Lack of observation skills. And learning techniques how to run manually
Considerate and did not dare ask about work and the use of technology is also not as good as
expected because it was not familiar with the technology, The guidelines promote found that
should promote proper placement is required by time and place, both in the Agency and being
real in the community. Promote critical thinking skills and promote, talk, and should encourage
students to practice using various technologies, such as SPSS.
Keyword : The features wented, Standards Learning, Career experience.
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บทนา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตร ศิลปศา
สตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นับได้ว่าเป็นหัวใจของการ
ผลิตนักพัฒนาชุมชน การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุ มชนในองค์กร หรือหน่วยงาน
เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยให้นักศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน
เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรงจากนักพัฒนาชุมชนในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ให้
นักศึกษา มีความรู้ ความชานาญด้านการพัฒนาชุมชน สามารถนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง ทาการศึกษาชุมชน
และนาผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา สร้างโครงสร้าง ปฏิบัติงาน การวางโครงการ ศึกษารูปแบบ การจัดระบบงาน
การบริการ วิธีการดาเนินงาน และการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนนั้ น
(คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, 2554) สิ่งหนึ่งที่เป็นผลสะท้อนกลับมา
สู่สถาบัน ก็คือ ความคิดเห็นของหน่วยงานเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
เพื่ อ สถาบั น จะได้ น าข้ อมู ลมาพั ฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน และกิ จกรรมต่ าง ๆ ให้ ดี ยิ่ งขึ้ น และจะต้ อง
สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต หรือมาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษา โดยในการ
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ การพัฒนาชุมชนนั้น ได้มีมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, 2557)
ทั้งนี้ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ของ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึง มีความสนใจที่จะศึกษาว่านักศึกษาที่
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช มีความต้องการการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนในเรื่องใด เพื่อที่จะได้
เป็น แนวทางส าหรับอาจารย์ นิ เทศในการช่ วยเหลื อนั กศึ กษาที่ ออกฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พการพั ฒนาชุ มชน ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งผลถึงคุณภาพของการผลิตนักพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวัฒน์ อิ่ม
ประคองศิลป์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน
แผนกอาหาร และเครื่องดื่มของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกงานด้านมนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรมจริยธรรม มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาด้านความรู้ทางวิชาชีพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านความรู้ทางวิชาพื้นฐาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงไกร
เชียงกา (2551) ได้ศึกษา วิจัยเรื่อง “คุณสมบัติ และคุณลักษณะของนักศึกษาที่แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม
ต้อ งการรับ เข้า ฝึก งาน” ผลการวิจั ยสรุป ได้ ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ด้ า นความสามารถในการใช้ ค อมพิ วเตอร์ อุ ป กรณ์
สานักงานต่าง ๆ และทักษะด้านงานเลขานุการ มีคุณลักษะทางด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบในการทางาน ความมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงความกระตือรือร้นในการทางาน
ด้วยความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะการดาเนินงาน และ
พัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ครอบคลุมในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางส่งเสริมคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF)
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1)
2)
3)
4)

เพศ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน
ประเภทขององค์กร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF)
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัญหา และแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ผู้ดูแลนักศึกษาที่ ออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานองค์กรอิสระ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ จานวน 271 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ธันวาคม 2560) จานวน 271 คน โดยกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 (ส่งศรี ชมพูวงศ์, 2554) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 160 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับฉลาก
2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้างข้อคาถามในแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามฉบับร่างเสนอที่ปรึกษาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อตรวจสอบเนื้อหา ภาษา และสานวน นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอคณะ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไข (IOC) จานวน 3 ท่าน จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจของผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาปรับปรุง
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ข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้
ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
2.1 ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดั บ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และประเภทขององค์กร มีจานวน 4 ข้อ มีลักษณะเป็นคาถามแบบเลือกตอบ
2.2 ตอนที่ 2 เป็น แบบสอบถามเกี่ย วกับ คุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค์ ต ามมาตรฐานการเรีย นรู้
(TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีจานวน 25 ข้อ โดยใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) จานวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5 คะแนน), มาก (4
คะแนน), ปานกลาง (3 คะแนน), น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) และมีเกณฑ์การแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, 99) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอี ย ดเกณ ฑ์ ก ารแปลความหมายของค่ า เฉลี่ ย คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ ง ประสงค์ ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้
(TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
เกณฑ์ของค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
น้อยที่สุด
(ที่มา: บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100)

2.3 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหา และแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นคาถามปลายเปิด
หลังจากปรับตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นาแบบสอบถามไปทาการทดลองใช้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม
ซึ่งได้เท่ากับ 0.939 ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง แล้วจึงดาเนินการเก็บข้อมูลจริงอีกครั้ง จานวน 160 คน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขออนุญาตแจกแบบสอบถามในการเก็บ และรวบรวมข้อมูล
3.2 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามไปยัง ผู้ดูแลนักศึกษา และเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลับหลังจากแจกแบบสอบถาม 1 สัปดาห์
3.3 นาแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการตอบคาถาม
เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 คุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิช าชีพ สาขาวิช าการพัฒ นาชุม ชน ผู้วิจัย นาข้อ มูล ที่ได้จ ากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับ คุณ ลัก ษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มาทา
การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.2 ปั ญหา และแนวทางส่ งเสริมคุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของ
นักศึ กษาฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ โดยการรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับ ปัญ หา และ
แนวทางส่งเสริมคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
พร้อมทั้งตรวจสอบเนื้อหาอย่างถูกต้อง และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มา แล้วจึงนามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความสอดคล้องของคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index
of item objective congruence: IOC) ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
59.37) มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 53.12) มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 10 ปี – 20 ปี
(ร้อยละ 41.25) และเป็นหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90.00) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายละเอียดจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
ระหว่าง 10 ปี – 20 ปี
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
ประเภทขององค์กร
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานองค์กรอิสระ
รวม

จานวน

ร้อยละ

65
95

40.63
59.37

7
68
85

4.38
42.50
53.12

32
66
62

20.00
41.25
38.75

144
12
4
160

90.00
7.50
2.50
100.00
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2. ผลการศึ กษาข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ คุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ (TQF) ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X เท่ากับ 4.58, S.D. เท่ากับ 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ผลการศึกษาพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 5 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และทางานจนสาเร็จ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X เท่ากับ 4.74, S.D. เท่ากับ 0.51) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สู้งาน
และไม่ปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับมากที่สุด ( X เท่ากับ 4.71, S.D. เท่ากับ 0.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ข้อที่ 2 มีวินัย และมาปฏิบัติงานตรงต่อเวลาในสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ 4.43,
S.D. เท่ากับ 0.60) ตามลาดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายละเอียดค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุ ณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ระดับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
เรียนรู้ (TQF)
S.D.
แปลผล
X
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถรักษาความลับของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
2. มีวินัย และมาปฏิบัติงานตรงต่อเวลาในสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. มีความเคารพกฎระเบียบของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สู้งาน และไม่ปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และทางานจนสาเร็จ
รวม

4.49
4.43
4.55
4.71
4.74
4.58

0.54
0.60
0.73
0.52
0.51
0.46

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2.2 ด้านความรู้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้านความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ 4.20, S.D. เท่ากับ 0.54)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ผลการศึกษาพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้อที่ 5 มีความเข้าใจกฎระเบียบแนวปฏิบัติของสถานที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ 4.29, S.D.
เท่ากับ 0.64) รองลงมา คือ ข้อที่ 1 มีความรู้ในกระบวนการพัฒนาชุมชน หรือในศาสตร์ของตนเอง อยู่ในระดับมาก
( X เท่ากับ 4.23, S.D. เท่ากับ 0.55) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่ 4 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน
ของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ 4.13, S.D. เท่ากับ 0.66) ตามลาดับ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้านความรู้
ระดับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
ด้านความรู้
เรียนรู้ (TQF)
S.D.
แปลผล
X
1. มีความรู้ในกระบวนการพัฒนาชุมชน หรือในศาสตร์ของตนเอง
4.23
0.55
มาก
2. มีความเข้าใจเทคนิควิธีการทางานในสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.21
0.71
มาก
3. มีความเข้าใจในระบบการบริหารงานของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.14
0.74
มาก
4. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.13
0.66
มาก
5. มีความเข้าใจกฎระเบียบแนวปฏิบัติของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.29
0.64
มาก
รวม
4.20
0.54
มาก

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X
เท่ ากั บ 4.12, S.D. เท่ า กั บ 0.51) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ โดยเรีย งล าดั บ ตามค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ผล
การศึกษาพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 5 สามารถใช้เครื่องใช้สานักงานเครื่องคานวณ และงานการเงินที่ต้อง
ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ อยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ 4.22, S.D. เท่ากับ 0.64) รองลงมา คือ ข้อที่ 2 สามารถ
แสดงแนวคิดในการนาความรู้ทางทฤษฏี มาพัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ อยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ 4.15, S.D.
เท่ากับ 0.63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่ 3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาในการ
ทางานได้ อยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ 4.03, S.D. เท่ากับ 0.64) ตามลาดับ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านทักษะทางปัญญา
ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF)
ด้านทักษะทางปัญญา
S.D.
แปลผล
X
1. สามารถวิเคราะห์ และสรุปผลความสอดคล้อง ของความรู้ ทางทฤษฎี
4.07
0.73
มาก
กับการทางานจริงได้
2. สามารถแสดงแนวคิดในการนาความรู้ทางทฤษฏี มาพัฒนาหรือปรับปรุง
4.15
0.63
มาก
งานได้
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ในการ
4.03
0.64
มาก
ทางานได้
4. สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีมาอธิบายการทางานจริง และ มีทักษะใน
4.13
0.64
มาก
การคิดวิเคราะห์
5. สามารถใช้เครื่องใช้สานักงาน เครื่องคานวณ และงานการเงิน ที่ต้องใช้
4.22
0.64
มาก
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้
4.12
0.51
มาก
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิ ดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X เท่ากับ 4.56, S.D.
เท่ากับ 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ผลการศึกษาพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1 มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และทางานนั้นอย่ างเต็มความสามารถ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X เท่ากับ 4.70, S.D. เท่ากับ 0.49) รองลงมา คือ ข้อที่ 3 สามารถปรับตัวในการทางาน และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X เท่ากับ 4.66, S.D. เท่ากับ 0.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ข้อที่ 2 สามารถเรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจชีวิตการทางานได้ อยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ
4.44, S.D. เท่ากับ 0.63) ตามลาดับ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แ ส ด ง ค่ า เฉ ลี่ ย ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ร ะ ดั บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ก ารเรี ย น รู้ (TQF) ข อ งนั ก ศึ ก ษ าฝึ ก ป ระ ส บ ก ารณ์ วิ ช าชี พ ด้ าน ทั ก ษ ะ ค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล
และความรับผิดชอบ
ระดับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เรียนรู้ (TQF)
และความรับผิดชอบ
S.D.
แปลผล
X
1.
2.
3.
4.

มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และทางานนั้นเต็มความสามารถ
สามารถเรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจชีวิตการทางานได้
สามารถปรับตัวในการทางาน และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถวางตัว และแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมในฐานะนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. มีการพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ
รวม

4.70
4.44
4.66
4.50

0.49
0.63
0.52
0.50

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.49
4.56

0.56
0.39

มาก
มากที่สุด

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่ม ตัวอย่าง มีค วามคิ ด เห็ น ต่อคุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ ต ามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนั กศึ กษา
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒ นาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธ รรมราช ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยรวม
อยู่ ในระดั บ มาก ( X เท่ า กั บ 4.13, S.D. เท่ า กั บ 0.48) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ โดยเรี ย งล าดั บ ตามค่ า เฉลี่ ย
จากมากไปหาน้อย ผลการศึกษาพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 4 สามารถเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับตนเองได้ อยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ 4.41, S.D. เท่ากับ 0.55) รองลงมา คือ ข้อที่ 5 สามารถสื่อสารความคิด
และเสนอข้อมูลข่าวสารได้ อยู่ในระดับมาก ( X เท่ากับ 4.31, S.D. เท่ากับ 0.64) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่
1 สามารถใช้ความรู้ทางการเงิน และการธนาคารอันนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมได้ อยู่ในระดับมาก ( X
เท่ากับ 3.86, S.D. เท่ากับ 0.64) ตามลาดับ ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามมาตรฐานการเรี ย นรู้ (TQF)
ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
เรียนรู้ (TQF)
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
S.D.
แปลผล
X
1. สามารถใช้ความรู้ทางการเงิน และการธนาคารอันนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้
2. มีความสามารถในการนาเสนอความคิดเห็น ทั้งเชิงสังคม และวิชาการ ให้แก่บุคคลหรือ
กลุม่ บุคคลได้
3. สามารถนาเสนองานด้วยปากเปล่าและการเขียนรายงานได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับตนเองได้
5. สามารถสื่อสารความคิด และเสนอข้อมูลข่าวสารได้
รวม

3.86

0.64

มาก

4.02

0.62

มาก

4.06

0.65

มาก

4.41
4.31
4.13

0.55
0.64
0.48

มาก
มาก
มาก

2.6 โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผลการศึ ก ษาพ บว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณ ะ
ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒ นาชุมชน
อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.32, S.D. = 0.39) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น โดยเรี ย งล าดั บ ตามค่ า เฉลี่ ย จากมาก
ไปหาน้ อ ย ผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.58, S.D. = 0.45) รองลงมา คื อ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และความรั บ ผิ ด ชอบ
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.56, S.D. = 0.39) และด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญ า
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.51) ตามลาดับ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 รายละเอียดค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน
ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการเรี
ยนรู้ (TQF)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF)
S.D.
แปลผล
X
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.58
4.20
4.12
4.56
4.13

0.46
0.54
0.51
0.39
0.48

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.32

0.39

มาก
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3. ผลการศึกษาปัญหา และแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
(TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.1 ปั ญ หา ผลการศึ กษาพบว่า มี ข้ อจ ากั ด ด้ วยเวลาที่ ท าให้ ส ามารถเรียนรู้เกี่ ย วกั บ ระบบงาน
และวิ ธี ก ารท างานได้ น้ อ ย ขาดทั ก ษะความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ มี ค วามเกรงใจ และไม่ ก ล้ า ถาม
ทาให้ขาดความสนิทสนม ส่งผลให้ไม่เข้าใจในการทางาน และขาดความกล้าแสดงออกเมื่อไปพบปะกับชาวบ้าน การ
ใช้เทคโนโลยียังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีในหน่วยงาน
3.2 แนวทางส่ ง เสริ ม ผลการศึ ก ษาพบว่ า ควรส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ในการลงพื้ น ที่ จ ากสถานที่
ปฏิบัติงานจริงในชุมชน ควรเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ ควรส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกฝ่าย หรือ
ทุกกอง ไม่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น ควรส่งเสริม
การพูด และการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน่วยงาน และชุมชน ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทางานวิจัย
กับชุมชน

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยรวมทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 2) ด้ า นความรู้ 3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.39) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษา
สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนสามารถฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมเพื่ อ การเข้ า สู่ ก ารท างาน
ได้จริงในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทูร กิจเครือ , ชลิตร์ มณีสุวรรณ และชนิดา พลอยสุกใส (2552) ได้
ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มี ต่ อ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สุ พ รรณบุ รี
ปี ก ารศึ ก ษา 2552” ผลการศึ ก ษาพบว่า สถานประกอบการมี ค วามพึ งพอใจต่ อนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานของวิท ยาลั ย
เทคนิ ค สุ พ รรณบุ รี โดยภาพรวม และรายด้ า น อยู่ ใ นระดั บ มาก อี ก ทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของธี ร วั ฒ น์
อิ่มประคองศิลป์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน
แผนกอาหาร และเครื่องดื่มของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ
ที่ พึ งป ร ะ ส งค์ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก งา น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ าน ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ แ ล ะ คุ ณ ธ รร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
มีความสาคัญมากที่สุด
2. ปั ญ หา และแนวทางส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามมาตรฐานการเรี ย นรู้ (TQF) ของ
นักศึ กษาฝึกประสบการณ์ วิช าชีพ จากการศึกษาปัญ หา ผลการศึกษาพบว่า มีข้อจ ากัดด้วยเวลาที่ ทาให้เรียนรู้
ระบบงาน และวิธีการทางานได้น้อย ขาดความรู้การบริหารจัดการภาครัฐ เกรงใจ และไม่กล้าถามส่งผลให้ไม่เข้าใจ
ในการทางาน อีกทั้งขาดความกล้าแสดงออกเมื่อไปพบปะกับชาวบ้าน และไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีในหน่วยงาน
จึงทาให้งานบางอย่างไม่สามารถทาได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2542) ที่ได้กล่าวถึง งาน
พั ฒ นาชุ ม ชนต้ อ งจั ด ท าร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และสอดคล้ อ งกั บ สภาพของปั ญ หา ความต้ อ งการจ าเป็ น ของชุ ม ชน
ที่ จ ะต้ อ งการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ อื่ น ๆ ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นเพิ่ ม เติ ม
จากที่กาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และแนวทางส่งเสริม ผลการศึกษาพบว่า ควรส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
ลงพื้ น ที่ จ ริ ง ในชุ ม ชน เพิ่ ม ความรู้ ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ การเรี ย นรู้ ใ นทุ ก ฝ่ า ยงานไม่ เ ฉพาะฝ่ า ยใด
ฝ่ายหนึ่ง ส่งเสริมการพูด และการสื่อสารในการทางานชุมชน ฝึกใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น
SPSS ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
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(2554) ได้ ก ล่ า วถึ ง การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแนวคิ ด การบริ ห ารการพั ฒ นา และทฤษฎี
การพัฒนาทางสังคมศาสตร์ และวิเคราะห์ สังเคราะห์นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ปฏิ บัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
จากการศึกษา ทาให้ทราบความสัมพันธ์เชื่อมโยงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
(TQF) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญ ญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ อีกทั้งนักศึกษายังมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนมีความรู้อย่างรอบด้าน และรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังเข้าใจตนเอง
ผู้อื่น ชุมชน และมีประสบการณ์ พร้อมที่จะเป็นผู้นา เป็น ผู้ประสานความร่วมมือภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อน
พลังชุมชนให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริม และพั ฒ นาด้านการฝึกประสบการณ์ วิช าชี พให้มีค วามเข้มข้นมากกว่านี้ โดยการ
สัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้นานขึ้น
2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาในการทางาน
เพราะส่วนนี้ยังมีค่าระดับที่น้อยที่สุดจากการศึกษา จึงจาเป็นต้องสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของ
การทางาน
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การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Tourism Logistics Management of Community Enterprises
in Nakhon Si Thammarat
มนทิรา สังข์ทอง
Monthira Sangthong
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการการจัดการโลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยการสังเกต สัมภาษณ์ และจัดประชุมกลุ่มเพื่อ
ระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีการทาธุรกิจมานาน เป็นคนรุ่นเก่าที่ความรู้ยังไม่สูงนัก ทาธุรกิจโดยการรวมกลุ่มกันนาทรัพยากร
ที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยไม่กังวลเรื่องรายได้ที่น้อยเมื่อเทียบกับจานวนบุคลากร ความสาเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.13 ส่วนความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกั บเศรษฐกิจโดยตรง อยู่ในระดับมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.21
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในการจัดการโลจิสติกส์ด้านการ
ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ควรมี ก ารจั ด ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ของฝากหรื อ ของที่ ร ะลึ ก ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีการแจ้งข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว ควรมีการพัฒนา
ทั ก ษะด้ า นการให้ บ ริก ารเพื่ อ รองรับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวทั้ งด้ า นภาษา และมาตรฐานการให้ บ ริก าร วิส าหกิ จ ชุ ม ชน ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ของธุรกิจ โดยทาการวิ เคราะห์สถานการณ์ หา จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ และวิสาหกิจชุมชนควรร่วมมือกันในการหา
แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ทรัพยากรในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เช่น การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณ ฑ์หรือการ
ให้บริการ เป็นการสร้างชื่อเพื่อให้คุ้นหูนักท่องเที่ยวและง่ายในการบอกต่อ
คาสาคัญ: โลจิสติกส์การท่องเที่ยว, วิสาหกิจชุมชน

ABSTRACT
The study aimed to propose the guidelines of community enterprise development of
logistics management in tourism: Case study of Nakhon Si Thammarat Province. The study used
mixed methods including the quantitative and qualitative studies. The quantitative research
utilized questionnaires whereas the qualitative research utilized observation, interview, and focus
group discussion for collecting the data.
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The study indicated that community enterprise enterpreneurs in Nakhon Si
Thammarat have been doing business for a long time. The older generation did not have much
knowledge to operate. They conducted business by grouping together and use existing resources
with processing by adding value into it. They do not worry about low income. The success of
economic community enterprises was moderate and its mean was 3.13 whereas the success of
community enterprises in non-economic aspects is at most levels of 4.21.
Suggestion to the guidelines of development of community enterprise in logistics
management in tourism are as follows: they should produce unique products of Nakhon Si
Thammarat. They should advertise through various media, multi-channel communication to
make tourists aware of the products. It should be also developed the service skills for tourist
language and service standards in order to serve foreigners. Owners should analyze the strengths,
weaknesses, opportunities and threats of the business for guiding the strategic planning.
Moreover, Community enterprises should work together to find ways to add value to local
resources such as branding a product or service to make tourists familiar and easy to spread it by
word of mouth.
Keywords: Tourism Logistics, Community Enterprises

บทนา
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
และยกระดับ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคุ ณ ภาพ ประกอบกับ แนวคิ ดในการ
จัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว กล่าวถึง สิ่งสาคัญที่จะทาให้การท่องเที่ยวประสบความสาเร็จเกิดจาก 3 ส่วน
(มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และ คมสัน สุริยะ, 2551) คือ แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
ซึ่งโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่จัดให้มีการบริหารจัดการและการประสานงานของกิจกรรมทั้งหมด (Stephen J.
Page, 2009,228) สิ่งสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และก่อให้เกิดความภักดีต่อการท่องเที่ยว คือ
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ท่องเที่ยว (Liang, et al., 2007) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมิ่งสรรพ์ ขาว
สะอาด (2550) ที่พบว่า ปัญหาด้านการท่องเที่ยวนั้น ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ซึ่งก็คือการจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการบริการที่ต้องต่อเนื่อง
เป็นลูกโซ่ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเวลา ด้านต้นทุน ความพึงพอใจสูงสุด และผลการวิจัยยังชี้ชัด ว่า การจัดการห่วง
โซ่คุณค่าก็คือ การจัดการโลจิสติกส์ และ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวมีความแตกต่างจากโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอื่น
ๆ เนื่องจาก โลจิสติกส์การท่องเที่ยวนั้น เป็นการจัดการเคลื่อนย้ายคนซึ่งมีความรู้สึก และต้องการได้รับการบริการที่
มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย แตกต่างกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทอื่น ๆ
ด้วยเหตุที่โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่สาคัญ และส่งผลกระทบโดยตรงแก่นักท่องเที่ยว
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาลักษณะของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้
ข้อเสนอแนะสิ่งที่วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ควรปรับปรุงการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว
และเสนอแนวทาง การพัฒนาเพื่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่ อศึ กษาแนวทางพั ฒ นาการจั ดการโลจิ สติ กส์ ด้ านการท่ องเที่ ยวของวิ สาหกิ จชุ มชนในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และข้อคิดเห็นด้านความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ความสาเร็จด้าน
เศรษฐกิจ และ ความสาเร็จด้านที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะสิ่งที่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ควรปรับปรุงการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการ
ท่ อ งเที่ ย ว จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (mixed-methods research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัดเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยการสังเกต สัมภาษณ์
และจัดประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่วิสาหกิจชุมชนประเภท
บ้านพัก โฮมสเตย์ บริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผลิตภัณ ฑ์ชุมชน ขายของที่ระลึก ร้านขายของฝาก ผู้วิจัยเลือก
หน่วยตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ (cluster random sampling) โดยให้อาเภอเป็นชั้นภูมิ
และจัดสรรหน่วยตัวอย่างให้กับแต่ละชั้นภูมิแบบสัดส่วน เนื่องจากจานวนวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจานวนน้อย ผู้วิจัยจึงเลือกคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน
(R.V.Krejcie and D.W.Morgan) (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2545, 43) สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 120 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 92 ราย ดังตารางที่ 1 แสดงจานวน
กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
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ตารางที่ 1 : แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
จานวนวิสาหกิจชุมชน
อาเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจาก
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
(จานวนประชากร) (N)
อาเภอเมือง
27
อาเภอท่าศาลา
20
อาเภอสิชล
10
อาเภอขนอม
17
อาเภอปากพนัง
14
อาเภอลานสกา
16
อาเภอร่อนพิบูลย์
10
อาเภอนบพิตา
6
รวม
120

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(n)
21
15
8
13
10
12
8
5
92

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด องค์การ
บริห ารส่วนจั งหวัด องค์ การบริหารส่วนตาบล หอการค้ าจั งหวัด สมาคมธุรกิจการท่ องเที่ ยว นั กท่ องเที่ ยว และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จานวน 21 คน
เครื่องมือการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ในการวิจั ยเชิ งปริมาณ ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม (questionnaire) ในการเก็บข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 92 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
ความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นคาถามที่ใช้จะออกแบบมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล และลักษณะทางประชากรของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ประเภท
ของวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ เงินลงทุน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของอุตสาหกรรม จานวนบุคลากร
โดยลักษณะของข้อค าถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ และเติมค าในช่ องว่าง โดยใช้ ตอบแบบสอบถามเป็ นแบบ
เลือกตอบ (check list)
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (rating scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบตามความรู้สึกของตนเองโดยแบ่งเป็นระดับ 5 ระดับดังนี้ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด
3. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (opened form)
ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยเชิง คุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกต (observation) สัมภาษณ์ (interview) และประชุม
กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น (focus group) จากนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษา
จากหนังสือ อินเตอร์เน็ต สานักงานพัฒนาชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย จั งหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการศึ ก ษาในอ าเภอที่ มี แหล่งท่ องเที่ ย วที่ สาคั ญ และได้ รับ ความสนใจจาก
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นักท่องเที่ยว คือ อาเภอเมือง อาเภอท่าศาลา อาเภอสิชล อาเภอขนอม อาเภอปากพนัง อาเภอลานสกา อาเภอ
ร่อนพิบูลย์ และ อาเภอนบพิตา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ที่ ได้ จากแบบสอบถาม วิ สาหกิ จชุ มชนที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท่ องเที่ ยว ในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช โดยรวบรวมความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างและหาประเด็นที่เด่นมีน้าหนักมาอธิบาย ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปทางประชากรของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ประเภทของวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาใน
การดาเนินธุรกิจ เงินลงทุน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของอุตสาหกรรม จานวนบุคลากร วิ เคราะห์ข้อมูลโดยเสนอเป็น
ตารางหาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ
และด้านที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเสนอเป็นตารางเพื่อหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยกาหนดค่าโดยแบ่งเป็นระดับ 5 คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และมีเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการ
กาหนดช่วงค่าเฉลี่ย (µ) ตามแบบของเบสท์ (Best, 1977, 14) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความสาเร็จมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความสาเร็จมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความสาเร็จปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.581– 2.60 หมายถึง มีระดับความสาเร็จน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสาเร็จน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ (qualitative analysis) ที่ได้จากการสนทนากลุ่มเพื่อระดมความ
คิดเห็น ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่มเพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์จากการสอบถามจากวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสนอแนะและ
หาแนวทางในการพัฒนาโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
การสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น (focus group) จะได้แนวทางการพัฒนาการให้บริการ โลจิ
สติกส์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการเคลื่อนที่ทางกายภาพ
2. การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร
3. การเคลื่อนที่ด้านการเงิน

ผลการวิจัย
การศึ กษาวิสาหกิจชุ มชนที่ เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ ยวในจั งหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจั ยน าเสนอผล
การศึกษาโดยลาดับหัวข้อตามลาดับดังนี้ 1. ลักษณะทั่วไปของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 2.ระดับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
67.39 อายุ 40-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.48 ส่วนใหญ่การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 52.17
ผู้ให้ข้อมูล วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ มีตาแหน่งเป็นประธาน ร้อยละ 83.70 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นสินค้า ร้อยละ 72.83 ดาเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 9 ปี ร้อยละ 43.48 เงินลงทุนในธุรกิจ ส่วนใหญ่ใช้เงิน
ลงทุน 50,001 -100,000 บาท ร้อยละ 29.35 รองลงมาใช้เงินลงทุนน้อยกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 28.26 ซึ่งเป็น
ระดับที่ใกล้เคียงกันมาก วิสาหกิจชุมชนสวนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 20,001-40,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 53.26
มีจานวนบุคลากร 1- 5 คน ร้อยละ 47.83 รองลงมาคือบุคลากรมากกว่า 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
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ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 : ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนด้านเศรษฐกิจ
ค่าเฉลี่ย
ความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนด้านเศรษฐกิจ
(X)
1. มีการเจริญเติบโตของยอดขาย
3.63
2. ต้นทุนลดลง
3.24
3. มีการเจริญเติบโตของกาไรเพิ่มขึ้น
3.33
4. มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์
3.36
5. มีการเพิ่มขึ้นของจานวนพนักงาน
2.77
6. มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
3.87
7. มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง
3.76
8. มีการจัดการเรื่องของการตลาดอย่างเป็นระบบ
3.18
9. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงาน องค์กรภาคี
1.73
เครือข่าย
10. ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้จาก หน่วยงาน องค์กรภาคี
2.47
เครือข่าย
รวม
3.13

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.847
0.830
0.915
0.639
1.130
0.744
0.789
0.797
0.727

ความหมาย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด

0.776

น้อย

0.819

ปานกลาง

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า พัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง การเจริญเติบโตของยอดขาย ที่ระดับ
มากโดยมี ค่ าเฉลี่ ย 3.87, 3.76 และ 3.63 ตามล าดั บ นอกจากนี้ การเพิ่ มขึ้ นของพนั กงาน การที่ ต้ นทุ นลดลง มี การ
เจริญเติบโตของกาไรเพิ่มขึ้น และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ มีระดับความคิดเห็นที่ระดับปานกลาง โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 2.96, 3.24 และ 3.38 โดย ได้ รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณ และได้ รับ การสนั บ สนุ น ด้ า นความรู้ จ าก
หน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่าย มีระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปัจจัยอื่น ๆ คือระดับที่น้อยและน้อยที่สุด ที่
2.47 และ 1.73 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนด้านที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ค่าเฉลี่ย
ความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนด้านที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ
(X)
1. มีความรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
4.21
2. ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข
4.18
3. รู้สึกว่าภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นงานที่สาคัญและมีคุณค่า
4.39
4. ท่านมีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่
4.27
5. ท่านมีความพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่
3.99
รวม
4.21

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)
0.655
0.783
0.662
0.594
0.777
0.694

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความส าเร็ จ ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ด้ านที่ ไม่ ใช่ เศรษฐกิ จ พบว่ า
ความรู้สึกว่าภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นงานที่มีความสาคัญและมีคุณค่า มีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการทางาน
อย่างเต็มที่ มีความรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่ระดับความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ย 4.39, 4.27 และ 4.21 การ
ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข และ มีความพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ มีระดับความ
คิดเห็นที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 และ 3.99 ตามลาดับ
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ ง อายุ 40 - 59 ปี การศึกษาระดับต่ากว่าปริญ ญาตรี รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนมุ่งเน้นสินค้า ดาเนินธุรกิจ
มากกว่า 9 ปี ใช้เงินลงทุน 50,001-100,000 บาท มีรายได้ระหว่าง 10,001-40,000 บาท/เดือน บุคลากร 1- 5 คน
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว มีการทาธุรกิจมานานเป็นคนรุ่นเก่าที่ความรู้ยังไม่สูง
นัก จากผลการวิเคราะห์รายได้ต่อเดือนกับจานวนบุคลากรเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งจัดว่าน้อยเมื่อ
เทียบกับอัตราค่าจ้างในปัจจุบัน เป็นผลให้ไม่สามารถจูงใจคนรุ่นใหม่ลูกหลานที่จบการศึกษาสูง ๆ กลับมาดาเนิน
ธุรกิจสืบทอดได้ เสนอแนะให้วิสาหกิจชุมชนควรจัดให้มีการรวมกลุ่มกันและชักชวนคนรุ่นใหม่ กลับมาสืบทอด
กิจการเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจรวมถึงพัฒนาด้านโลจิสติกส์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนสิชา อินทจักร
(2555) พบว่า ธุรกิจท่องเที่ยว ที่มีทุนในการดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ และจานวนพนักงานที่ต่างกัน
มีการสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีให้กับผู้รับบริการที่แตกต่างกัน
ระดับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนด้านเศรษฐกิจ
จากการศึกษา พบว่า ระดับความสาเร็จด้านเศรษฐกิจในภาพรวม อยู่ที่ระดับปานกลาง ทั้ง ๆ ที่การ
เจริญ เติบโตของยอดขายอยู่ในระดับมาก แต่ ด้านต้นทุนลดลง ผลกาไร มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ การ
เพิ่มขึ้นของจานวนพนักงาน การจัดการเรื่องของการตลาดอย่างเป็นระบบ ล้วนอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นผลมา
จากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า รายได้ของประชากรลดลง ในขณะที่ราคาน้ามันเพิ่มสูงขึ้นทาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นกาไรลดลง
ส่วนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้า หรือบริการอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับ มาก แต่ ได้รับ การสนับ สนุ นด้านความรู้และได้รับการสนับ สนุนงบประมาณจากหน่ วยงาน องค์ กร ภาคี
เครือข่าย ในระดับน้อยและน้อยที่สุด เสนอแนะให้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนด้านความรู้ใน
การจัดการ การบัญชี การตลาดรวมถึงการสร้างเว็บเพจ เพื่อนาไปพัฒนาธุรกิจวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมกลุ่มในชุมชน ปลูกสานึกรักบ้านเกิด มีจิตอาสา เพื่อสร้างอานาจการต่อรอง
และมีเทคนิคในการดึงดูดจูงใจนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ ชัยธวัช ทองอินทร์ (2549) พบว่า บูรณาการ
ของโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เป็นแนวทางการยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นแนวทาง
สาคัญที่จะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวไทย ให้เกิดบูรณาการอย่างเป็นระบบ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็น
รูปธรรม เพิ่มรายได้ประชาชาติ ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อันเป็นกระบวนทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง
ระดับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนด้านที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ
จากการศึกษาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับความสาเร็จ
ด้านที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด เป็นความรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความรู้สึกว่า
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นงานที่มีความสาคัญ และมีคุณค่า รวมถึงโอกาสได้ใช้ความสามารถในการทางานอย่าง
เต็มที่ แสดงให้เห็นถึงคนทางานอย่างมีความสุขแม้ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ต่อเดือนไม่สูงมากนัก รวมถึงในด้าน
การทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข ความพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ ของการทางาน
ในวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับมาก เสนอแนะให้นาสิ่งที่ดี ๆ เหล่านี้ บอกเล่าและแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าการเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการ เพราะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มี
สังคมที่ดีเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปัน ทางานอย่างมีคุณค่าและได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ปลูกสานึกรักบ้าน
เกิด และชักชวนคนรุ่นใหม่ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เพื่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสังเกต สัมภาษณ์ และประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
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1. สิ่งที่วิสาหกิจชุมชนควรปรับปรุงการให้บริการ
1.1 ควรมี ก ารจั ด ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น ของฝากหรื อ ของที่ ร ะลึ ก ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีการแจ้งข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จัก
1.2 ควรมีก ารพัฒ นาทัก ษะด้า นการให้บ ริก ารเพื ่อ รองรับ นัก ท่อ งเที ่ย วทั ้ง ด้า นภาษา และ
มาตรฐานการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์ คาหาญสุนทร (2554, 77) กล่าวว่า แนวทางที่จะ
จัดการชุมชนให้ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวไปได้ยั่งยืน ควรเกิด จากคนในชุมชนต้องเป็นผู้กาหนดเพราะเป็น
เจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว ในการจัดทาคนในชุมชน ต้องคานึงถึง และเคารพในวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตของ
ชุมชน การใช้และรักษาทรัพยากรการ ท่องเที่ยวของตนเองให้ดีที่สุด
1.3 ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้วิธีติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนด้านความรู้หรือขอให้บริการวิชาการ โดยทาการวิเคราะห์สถานการณ์หาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
และอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป สอดคล้องกับ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่ง
สัตย์ (2553) กล่าวว่า การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนต้อง คานึงถึงความเข้าใจถึงความเป็นชุมชน ต้องรู้
หัวใจที่แท้จริงของชุมชน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมทุก กระบวนการในการทางาน การทางานต้องช่วยกันสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เพราะการ ประชาสัมพันธ์โดยการพูดกันต่อปากเป็นช่องทางการตลาดที่ดีที่สุด อีกทั้งยังไม่
เสียค่าใช้จ่าย
1.4 วิสาหกิจชุมชนควรร่วมมือกันในการหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น เช่น การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ เป็นการสร้างชื่อเพื่อให้คุ้นหูนักท่องเที่ยวและง่ายใน
การบอกต่อ
2 แนวทางการพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านการเคลื่อนที่ทางกายภาพ
2.1.1 ควรจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ 2
วัน นคร 2 คืน, ทะเลสวยที่ตรัง วัฒนธรรมที่นคร, โปรแกรมท่องเที่ยวทะเลภูเก็ต 2 วัน ทะเลนคร 2 วัน เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์ที่ดี จะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวไปยัง
สถานทีต่ ่าง ๆ ได้หลายเส้นทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้าอีก
2.1.2 ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ แ ละสร้ า งเรื่ อ งราวที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว เช่น ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกัน ดอกไม้เป็นสีเดียวกันตลอดเส้นทางจากในเมืองไปน้าตกกรุงชิง หรือปลูก
ดอกไม้อีกชนิดตลอดเส้นทางจากในเมืองไปยังแหลมตะลุมพุก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ที่ง่ายในการบอกทางและเป็น
เอกลักษณ์
2.1.3 ควรเพิ่ มโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้ มีรถบริการหลายเส้นทาง ซึ่ง
ปัจจุบันมีรถโดยสารประจาทางเฉพาะเส้นทางจากอาเภอเมืองไปยังอาเภอต่าง ๆ แต่ขาดเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างอาเภอ
เหล่านั้นไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีรถโดยสารประจาทางเดินทางไปอาเภอขนอม แต่จากอาเภอขนอมไปยังหาดใน
เพลาไม่มีรถโดยสารประจาทาง
2.1.4 จังหวัดควรมีมาตรการควบคุมด้านการคิดค่าบริการของรถโดยสาร ควรกาหนดราคาที่
ชัดเจน และมีป้ายแสดงราคาค่าบริการจากจุดหนึ่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
2.2 การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร
2.2.1 จั งหวัดควรมี การประชาสัมพั นธ์ แนะน าแหล่ งท่ องเที่ ยวอื่ น ๆ เพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวในจัง หวัด มีค วามหลากหลาย เช่น สัก การะสิ ่ง ศัก ดิ ์สิท ธิ์ วัฒ นธรรม ประเพณี ทะเล ภูเ ขา น้ าตก
อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่ควรแนะนา เช่น โบราณสถานโมคลาน อาเภอท่าศาลา บริเวณนี้เป็นศาสนสถาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ของพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้
ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ซึ่งมีประวัติอันยาวนานควรค่าแก่การศึกษาและประชาสัมพันธ์ตามคากล่าวที่ว่า “โมกคลานเกิด
ก่อน พระธาตุเกิดหลัง”
2.2.2 ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแจ้งปฏิทิ น
กิจกรรม ประเพณี ในรอบปี เพื่อสะดวกในการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว
2.2.3 ควรรณรงค์การสร้างทัศนคติที่ดี มองภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านบวก ควรมีการ
จัด กิ จกรรมให้ คนในจั งหวั ดได้ รั บรู้ ข้ อมู ลด้ านการท่ องเที่ ยว เชื่ อมโยงความเป็ นเมื องประวั ติ ศาสตร์ เดิ นตามรอย
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลด้านของฝาก เพื่อให้คนในจังหวัดได้ทาหน้าที่
เป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช สอดคล้องกับ กฤษฎา โชติช่วง
(2555) กล่าวว่า ในการบริหารจัดการชุมชนต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
ปฏิบัติจริง ต้องให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.2.4 ควรมี กุ ศ โลบายในการดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากนครศรี ธ รรมราชเป็ น เมื อ ง
ประวัติศาสตร์ ควรจัดทาเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิผูกเรื่องราววัดที่มีประวัติเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน อีกทั้งควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การจัดนิทรรศการทางการท่องเที่ยว การจัดแรลลี่ไหว้พระ
เก้าวัด เพื่อเน้นคาขวัญของจังหวัดที่ว่า “นครเมืองพระ”
2.2.5 ควรรณรงค์ให้รถโดยสารประจาทางทุกชนิด เช่น รถตู้ รถบัส รถสองแถว เป็นต้น ทาการ
ติดสติกเกอร์ภาพถ่ายของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบคันรถ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
2.2.6 ควรมี อ าสาสมั ค รมั ค คุ เทศก์ น้ อ ยเป็ น ผู้ แ นะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วโดยร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมีรายได้เป็นทุนการศึกษา
อีกทั้งปลูกสานึกการรักบ้านเกิดให้แก่คนรุ่นหลังอีกด้วย
2.2.7 ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ
การเคลื่อนที่ด้านการเงิน
การให้บริการทางการเงินมีระดับการให้บริการที่ได้รับความพึงพอใจ มีจุดให้บริการที่ทั่วถึง มีความ
สะดวกในการใช้บัตรเอทีเอ็ม รวมถึงมีความสะดวกในการชาระเงินค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยว และมีความสะดวก
ในการใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะพึงพอใจกับการให้บริการด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับพัลล
ภัช เพ็ญจารัส, วลักษ์กมล คงยัง และโสภิดา ส่งแสง (2554) ได้ทาการศึกษาแนวทาง การพัฒนาโลจิสติกส์สาหรับ
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา พบว่าการจัดการไหลเวียนด้านการเงินได้รับความ พึงพอใจในการบริการมากที่สุด

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นการ
เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวกลุ่มชื่นชอบธรรมชาติ ประเภท
ภู เขา เดิ น ป่ า น้ าตก ทะเลหมอก ล่ อ งแก่ ง ทะเล ชายหาด กลุ่ ม ชื่ น ชอบการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ศาสนา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี กลุ่มท้าชิมของอร่อย กลุ่มชื่นชอบศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น
2. ควรจัดระบบการจราจรที่ได้มาตรฐาน เน้นการบริการรถสาธารณะทั้งในอาเภอเมืองและต่างอาเภอให้
ทั่วถึง มีป้ายบอกอัตราค่าบริการ ค่าโดยสารอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการโก่งราคา
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรวิจัยเรื่องที่มีความสอดคล้องกับการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ
เจาะลึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอหรือขยายเป็นจังหวัดในภาคใต้ โดยปรับปรุงรูปแบบการวิจัยให้เหมาะสมขึ้น ใช้
สถิติระดับสูงเพื่อสามารถอธิบายผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง และเลือกพื้นที่อื่นที่มีบริบทของการท่องเที่ยวที่แตกต่าง
ออกไป นาผลลัพธ์ที่ได้ มาเปรียบเทียบกับที่ได้ทาแล้ว

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนงบประมาณ จากสานักงานวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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การจัดการโซ่อุปทานเครื่องถมนคร: ผลการศึกษาเบื้องต้น
Supply Chain Management of Nakhon Niellowares: Preliminary Results
กิตติกร สุนทรานุรักษ์1 นุชนารถ กฤษณรมย์2 กาญจนพรรณ จรพงศ์3 และนิภารัตน์ นักตรีพงศ์4
Kittikorn Soontaranurak1 Nuchanart, Kitsanarom2 Kanjanapan Jarapong3 and Niparat Nuktreepong4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1 และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2.3.4

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการจัดการโซ่อุปทานของเครื่องถมนครและศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการโซ่อุปทานของเครื่องถมนคร โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย ผู้ผลิต จานวน 12 ราย และผู้จาหน่ายปลีกและ/หรือส่ง จานวน 20 ราย ร่วมกับ
ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าโซ่อุปทานเครื่องถมนครเป็นแบบอย่างง่าย ประกอบด้วย ผู้จัดหา
วัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จาหน่ายปลีกและ/หรือส่ง แม้ว่าจะมีการจัดการโซ่อุปทานเครื่องถมนครปรากฏให้เห็นอยู่ในระดับ
หนึ่ง แต่ละกระบวนการมีการปฏิบัติในระดับที่แตกต่างกัน โดยกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการจัดส่ง
ได้รับ ความสาคัญ มากกว่ากระบวนการอื่นๆ ปัญหาสาคัญในโซ่อุปทานคือ ราคาวัตถุดิบผันผวน ต้ นทุนการผลิต
ค่อนข้างสูง ความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และปัญ หาทางการตลาดโดยเฉพาะการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
คาสาคัญ: การจัดการโซ่อุปทาน, เครื่องถม, นครศรีธรรมราช

ABSTRACT
This study aims to analyze the pattern and supply chain management process of
Nakhon neillowares as well as to study problems and obstacles in the process of supply
management of Nakhon neillowares. The primary data were from interviewing key informants,
including 12 producers and 20 retailers and/or wholesale stores. Results indicated that the
Nakhon neilloware supply chain was in a simple pattern. It consistก of suppliers, producers,
retailers and/or wholesale stores, and customers. Although there is an existence of supply chain
management in the supply chain of Nakhon niellowares in a certain level, each process has been
performed in different degrees. That is, the process of sourcing, making and delivering have been
prioritized than other processes. Major problems in the supply chain includeก fluctuations in
prices of raw materials, rather high cost of production, labour-related delay, and marketing issues
especially product design to satify customers’need and electornic marketing.
Keywords: Supply Chain Management, Niellowares, Nakhon Si Thammarat
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บทนา
ในแต่ละสังคมต่างก็มีงานหัตถกรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการ
แสดงถึงภูมิปัญญาในการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ นอกจากงานหัตถกรรมจะเป็นงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้ว ยังสามารถแสดงถึงลั กษณะ
เฉพาะตัวของสถานที่หรือสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ของกลุ่มชนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เมืองนครศรีธรรมราชเป็น
เมืองเก่าแก่ที่มีความสาคัญมาตั้งแต่อดีต นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา การศึกษาใน
ภูมิภาคแล้ว งานหัตถกรรมของเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นที่ย อมรับว่าเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่สืบทอดกันมา ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องถม เครื่องเงิน ผ้ายก และงานจักสานย่านลิเภา โดยเฉพาะเครื่องถมนครนับเป็นหนึ่งในหัตถศิลป์ชั้นสูงที่
ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยอยุธยา (ไสว สุทธิพิทักษ์, 2530), (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2539)
เครื่องถมเป็นศิลปหัตถกรรมประเภทประณีตศิลป์ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ ถมเงิน (หรือถมดา)
ถมทอง และถมตะทอง โดยถมดาจะมีลวดลายเป็นสีขาว พื้นเป็นสีดาและถมทองหรือถมตะทอง จะมีลวดลายเป็นสี
ทองพื้นเป็นสีดา (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2539) ในปัจจุบัน เครื่องถมมักรู้จักกันแพร่หลายในนามเครื่องถม
เมื อ งนคร "ถมนคร" ซึ่ ง มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งถมสื บ ต่ อ กั น มาหลายชั่ ว คน และเป็ น สิ น ค้ า ที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของ
นครศรีธรรมราชที่ได้รับความนิยมมาจนปัจจุบันเนื่องจากยังรักษาคุณ ภาพไว้ได้ ตลาดเครื่องถมนครเคยเฟื่องฟู
ในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ถึงต้นทศวรรษ 2530 เนื่องจากมีการส่งเสริมและอนุรักษ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมอัน
เนืองจากพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบกับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
รุ่งเรือง ทาให้มีอุปสงค์ต่อเครื่องถมนครมีมาก อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเศรษฐกิจชะงั กงันในช่วงกลางทศวรรษ 2530
เป็นต้นมาตลาดเครื่องถมนครก็ไม่คึกคักเหมือนเดิม (ตฤณ สุขนวล และวิเชียร ไทยเจริญ, 2549) ในปัจจุบัน ตลาด
เครื่องถมนครอยู่ในสภาพค่อนข้างซบเซา ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ขายได้จะเป็นกาไลข้อมือ ส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ๆ ไม่
ค่อยมีผู้สั่งทามากนัก เนื่องจากมีราคาแพง อีกทั้งรสนิยมของผู้บริโภคเองก็เปลี่ยนไปจากเดิม ทาให้ตลาดเครื่องถม
นครไม่เฟื่องฟูเหมือนในอดีต (ปริตา ศรีเต้ง, 2553) แต่กระนั้น หัตถอุตสาหกรรมเครื่องถมนครยังคงเป็นแหล่งหนึ่งที่
ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวม และคาดว่ามีแนวโน้มที่จะ
เติบโตมากขึ้นภายใต้การพัฒนาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความสาคัญอย่างยิ่งจากทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ ีการวางแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้ง
รัฐบาลยังได้กาหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องถมนครในมิติ
ทางเศรษฐกิจนั้นมีน้อยมาก ประกอบด้วย วิไลศรี ชานาญกิจ (2549) ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทาเครื่องถม
และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ทิพวรรณ บัวแก้ว (2546) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องถม และศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ และปริตา ศรีเต้ง (2553) เน้นการศึกษา
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องถมเมืองนคร ซึ่งล้วนเป็นการศึกษาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของกิ จกรรมทางธุรกิจของ
เครื่องถมนคร ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจาเป็นต้องมีการศึกษาสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัตถอุตสาหกรรมเครื่องถม
นครให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานของเครื่องถมนครซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในที่สุด
ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทาน เพื่อ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและและสนับสนุนให้
หัตถอุตสาหกรรมเครื่องถมนครสามารถเติบโตขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศชาติได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการจัดการโซ่อุปทานของเครื่องถมนคร
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการโซ่อุปทานของเครื่องถมนคร

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของเครื่องถมนครของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบและกระบวนการจัดการโซ่อุปทานของเครื่องถมนคร และปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการโซ่อุปทาน เฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแหล่งผลิตของเครื่องถมนคร โดยประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้จาหน่ายเครื่องถมนครซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในโซ่
อุปทานเครื่องถมนคร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทาน คือ ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้จาหน่ายที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับโซ่อุปทานเครื่องถมนครในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (non - probability sampling) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ
ทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องถมนคร จาแนกเป็นผู้ผลิต 12 ราย ผู้จาหน่าย จานวน 20 ราย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากผู้ประกอบการ
เครื่องถมนคร ทั้งด้านผู้ผลิตและผู้จาหน่าย โดยเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานของกิจการ โดยยึดตาม
กรอบแบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงาน (Supply Chain Operational Reference Model: SCOR model) ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 กระบวนการหลัก ประกอบด้วย การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง การส่งคืน และ
ส่วนสนับสนุน (APICS, 2017) และปัญ หาและอุปสรรค ดังนั้น แบบสัมภาษณ์ สาหรับผู้ผลิต จึงแบ่งเป็น 7 ตอน
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของกิจการ 2) วัตถุดิบในการผลิต/การจัดซื้อ 3) กระบวนการผลิตเครื่องถม 4) การ
จัดส่งสินค้า 5) การส่งคืน 6) ส่วนสนับสนุน และ 7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขณะที่แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้จาหน่าย
แบ่งเป็น 6 ตอน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของกิจการ 2) การจัดซื้อ 3) การจัดส่งสินค้า 4) การส่งคืนสินค้า 5)
ส่วนสนับสนุน และ 6) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลในการวิจัย มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจ ากแหล่งต่างๆ โดยข้อมูลปฐมภูมิทาการรวบรวม
ข้อมู ล โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ กับผู้ ผลิตและผู้ ประกอบการที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยเน้นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกั บ
กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน ปัญหาและอุปสรรค ผู้วิจัยทาการติดต่อเพื่อขอข้อมูลจากผู้ประกอบการในแต่ละระดับ
และเข้าทาการสัมภาษณ์ตามเวลาที่ได้นัดหมาย ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ ทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
จาหน่ายเครื่องถมนคร การจัดการโซ่อุปทาน การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการศึกษาเอกสารจากบทความ หนังสือ
รายงานวิจัย รายงานทางสถิติ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการจัดการโซ่อุปทานเครื่องถมนคร ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
และสถิติเบื้องต้น โดยใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อนาเสนอสภาพปัจจุบันของการจัดการโซ่อุปทานเครื่องถม
นคร ด้วยแบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงาน (SCOR model)
2. วิเคราะห์ ปั ญหาและอุปสรรคในการจั ดการโซ่อุ ปทาน โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาโดยใช้ ข้อมูลการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย
รูปแบบโซ่อุปทานเครื่องถมนคร
จากการศึกษา พบว่า รูปแบบโซ่อุปทานเครื่องถมนคร เป็นรูปแบบอย่างง่าย ประกอบด้วย ผู้จัดหา
วัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จาหน่ายปลีกและ/หรือส่ง และลูกค้าสุดท้าย โดยผู้เล่นสาคัญในโซ่อุปทานเครื่องถมนคร คื อ ผู้ผลิต
เครื่องถม และผู้จาหน่ายเครื่องถม ซึ่งอาจแยกเป็นผู้จาหน่ายที่เป็นร้านค้าของผู้ผลิตเอง และร้านค้าปลีกและ/หรือส่ง
อื่น ๆ สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ภาพที่ 1 : รูปแบบโซ่อุปทานเครื่องถมนคร

จากข้อมูลของผู้ผลิต พบว่า ผู้ผลิตทั้งหมดดาเนินกิจการแบบบุค คลธรรมดาเจ้าของคนเดียว และ
บริหารงานด้วยตนเองหรือเป็นเจ้าของกิจการเอง โดยมีลักษณะการผลิตของกิจการที่มีสัดส่วนจากรายได้หรือ
ยอดขายมากที่สุดคือการผลิตเพื่อรอจาหน่าย รองลงมาเป็นผลิตตามคาสั่งซื้อ และตามคาสั่งซื้อพิเศษ จุดเริ่มต้นของ
กิจการเริ่มจากผู้ผลิตบางรายเป็นผู้ที่เคยศึกษาเรื่องเครื่องถมมาจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช แล้ว
พัฒนาตนเองจนกลายมาเป็นเจ้าของกิจการเองและบางคนก็ยังได้กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ในวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
อีกด้วย มีบางส่วนที่ได้รับการสืบทอดจากครอบครัว ซึ่งผู้ผลิตจะมีทุนเริ่มต้นกิจการที่ต่าสุดอยู่ที่ 10,000 บาทและ
สูงสุดอยู่ที่ 700,000 บาท ระยะเวลาของการดาเนินกิจการส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 ปีและที่นานที่สุดมีระยะเวลาถึง
42 ปี ทั้งนี้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากการเรียนและฝึกอบรมในสถาบั นการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นผู้ผลิตที่
ต้องสืบทอดกิจการของครอบครัวก็ได้รับความรู้จากสมาชิกในครอบครัว สาเหตุที่เข้ามาประกอบอาชีพการผลิต
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เครื่องถมโดยส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีความสนใจส่วนตัวเป็นหลัก และจากการสืบทอดกิจการของครอบครัวรองลงมา โดย
ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องถมที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ผลิตจะเป็นพวกเครื่องประดับหรือของที่ระลึก ได้แก่ กาไล แหวน
สร้อยคอ ต่างหู เป็นต้น รองลงมาเป็นภาชนะเครื่องใช้ ได้แก่ ขันน้า พานรอง กาน้า ถาด ถ้วยรางวัล เป็นต้น ชนิด
ของเครื่องถมที่ทาการผลิตเป็นถมดาหรือถมเงิน รองลงมาคือถมทอง จานวนแรงงานที่ ใช้ในกิจการ มีอย่างน้อย 2
คนขึ้นไป ขณะที่แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนของตนเองและถ้ามีการกู้ยืมก็ยืมจากญาติและสถาบันการเงิน
ในด้านของผู้จาหน่าย พบว่า ลักษณะของกิจการส่วนใหญ่เป็นแบบบุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียว มี
ลักษณะการบริหารงานแบบเจ้าของกิจการบริหารเองเป็นส่วนใหญ่ แต่บางแห่ งอาจจ้างพนั กงานเป็นผู้บ ริหาร
ระยะเวลาของการประกอบกิจการส่วนใหญ่อยู่ 11-20 ปี รองลงมาคือระยะเวลา 21-30 ปี ลักษณะการจัดจาหน่าย
เครื่องถมเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่ขายทั้งปลีกและส่ง ส่วนผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องประดับ ของ
ที่ระลึก เช่น กาไล แหวน สร้อยคอ ต่างหู เป็นต้น มีผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะเครื่องใช้และชุดเครื่องโต๊ะอาหารบ้าง
เล็ ก น้ อ ย โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดเป็ น ถมด าหรือ ถมเงิ น ความรู้ในการด าเนิ น กิ จ การส่ ว นใหญ่ ม าจากสมาชิ ก ใน
ครอบครัวและเครือญาติ และมีบางส่วนที่ได้จากการเรียนและฝึกอบรมในสถาบันการศึกษา และจากเพื่อนบ้าน
แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็นทุนของตนเอง รองลงมาเป็นการกู้ยืม โดยแหล่งในการกู้ยืมส่วนใหญ่จะเป็นญาติ จานวน
แรงงานส่วนใหญ่มีจานวน 1- 2 คน ซึ่งเป็นพนักงานขายหน้าร้านและพนักงานประจาเป็นส่วนใหญ่ จุดเริ่มต้นของผู้
จัดจาหน่ายส่วนใหญ่เริ่มจากการสืบทอดกิจการของครอบครัวและเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี จึงได้ดาเนินกิจการ
สืบทอดต่อๆ กันมา อีกทั้งยังมีผู้จาหน่ายบางส่วนที่มีความสนใจส่วนตัวและได้เรียนการทาเครื่องถมมาโดยเฉพาะจึง
เปิดร้านเป็นกิจการของตนเอง
การวิเคราะห์กระบวนการจัดการโซ่อุปทานของผู้ผลิต
การวิเคราะห์กระบวนการจัดการโซ่อุปทานของผู้ผลิต จาแนกเป็นกระบวนการต่าง ๆ ตามแบบจาลอง
อ้างอิงการดาเนินงาน เป็น การวางแผน การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง การส่งคืน และส่วนสนับสนุน ดังนี้
การวางแผน
การวางแผนในแต่ละกระบวนการของโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต การจัดส่ง การรับคืน ตลอด
ทั้งกระบวนการ พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตมีการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบโดยเริ่มจากตรวจสอบวัตถุดิบในคลังสินค้า
คาสั่งซื้อของลูกค้า และการขึ้นลงของราคาวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น ราคาของเม็ดเงิน ราคาของทองคา ในส่วนของการ
วางแผนกระบวนการผลิต พบว่าการวางแผนจะเริ่มหลังจากรับคาสั่งซื้อแล้ว นอกจากนั้นยังมีการวางแผนการผลิต
ตามการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ช่วงใกล้เทศกาลจะทาการผลิตเตรียมไว้ โดยผู้ผลิตจะอาศัยประสบการณ์ของตนเอง
ในอดีตเป็นข้อมูลช่วยในการวางแผน
การจัดหา/ซื้อวัตถุดิบในการผลิต
พบว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ เป็ นเงิน ทอง และน้ ายาถม ซึ่งแหล่งที่ มาของวัตถุดิบ อยู่ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นส่วนใหญ่ มีซื้อจากกรุงเทพฯ บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย โดยเหตุผลในการจัดซื้อคือคุณภาพ
เป็นประเด็นสาคัญ รองลงมาคือความสะดวก และราคาเป็นประเด็นสุดท้าย การสั่งซื้อจะอยู่ในช่วง 2-3 ครั้งต่อเดือน
วิธีการชาระเงินส่วนใหญ่จะชาระเป็นเงินสด โดยมีระยะเวลาสั่งซื้อ 1 วันเป็นส่วนใหญ่ สาหรับวิธีการขนส่งผู้ซื้อจะไป
รับผลิตภัณฑ์เองเป็นหลัก รองลงมาเป็นการส่งทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน ผู้ที่รับผิดชอบค่า ขนส่งส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นผู้ซื้อ หลักเกณฑ์ในการเลือกผู้ขายวัตถุดิบพิจารณาจาก คุณภาพ ราคาและความน่าเชื่อถือ วิธีในการสั่งซื้อผู้ผลิต
ทาการสั่งซื้อทางโทรศัพท์มากที่สุด รองลงมาเป็นการไปซื้อด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ผู้ขายวัตถุดิบเป็นผู้กาหนดราคาวัตถุดิบ
ผู้ผลิตจะตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยพิจารณาจากคุณภาพของเม็ดเงิน นอกจากนั้นก็จะเป็นการซื้อจากเจ้า
ประจาซึ่งทาให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
กระบวนการผลิต
การผลิตของผู้ผลิตจะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ การผลิตเพื่อรอจาหน่าย การผลิตตามคาสั่งซื้อ และการผลิต
ตามคาสั่งซื้อพิเศษ โดยการผลิตสองรูปแบบแรกจะมีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน ขณะที่การผลิตตามคาสั่งซื้อ
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พิเศษจะเป็นการผลิตตามความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าที่ต้องมีการออกแบบโดยเฉพาะ เมื่อผู้ผลิตได้รับคาสั่งซื้อ
และวางแผนการผลิต โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตสามารถที่จะทาการผลิตได้ตรงตามแผนร้อยละ 70-80% แต่มีบางขั้นตอน
ที่ไม่สามารถทาตามการวางแผนได้ ได้แก่การขึ้นรูป การประกอบชิ้นงาน การสลักลวดลาย ซึ่งในขั้นตอนของการขึ้น
รูป เนื่องจากความยากง่ายของผลิตภัณ ฑ์ที่ได้รับคาสั่งซื้อมา ในขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน เนื่องจากเมื่อนามา
ประกอบเข้าด้วยกันขนาดไม่ได้ตามที่ต้องการ และในขั้นตอนการสลักลวดลาย เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัย
ความละเอียด ฝีมือ และเวลาเป็นอย่างมาก รวมถึงต้องอาศัยประสบการณ์และความชานาญของช่างจึงทาให้เกิด
ความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่วนแนวทางแก้ไขผู้ผลิตจะขอขยายเวลากับลูกค้า อธิบายถึงสาเหตุให้ลูกค้า
เข้าใจ สาหรับวิธีการปรับกาลังการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่จะปรับการผลิตโดยการจ้างแรงงานภายนอกเพิ่มขึ้น แต่ก็มี
ผู้ผลิตไม่น้อยจะเพิ่มลดแรงงานรายวันตามคาสั่งซื้อ และบางส่วนจะเป็นการเพิ่มชั่วโมงการทางานนอกเวลา สาหรับ
อัตราของเสียที่เกิดขึ้นในการผลิต จะมีอยู่ประมาณ 5-10% ซึ่งของเสียดังกล่าวก็นามาหล่อใหม่เพื่อใช้ในการผลิตใน
ครั้งต่อไป โดยก่อนที่จะส่งให้ผลิตภัณฑ์กับลูกค้าผู้ผลิตจะทาการตรวจสอบคุณภาพโดยพิจารณาจากรูปร่างลักษณะ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ความละเอียด ความเรียบร้อยและน้าหนักของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตส่ วนใหญ่จะไม่มีการ
ออกใบประกันให้กับลูกค้า ส่วนการเก็บรักษาก่อนทาการส่งมอบจะเก็บไว้ในตู้ในสถานที่ที่ทาการผลิต บรรจุหีบห่อ
สินค้าส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะใช้บรรจุภัณฑ์แบบกันกระแทก กันแตกและมักจะใช้เป็นกล่องกามะหยี่ ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองสินค้ าตลอดจนยังไม่ได้รับความร่วมมือในการผลิตกับหน่วยงานภายนอก มีการนา
เทคนิคการผลิตสมัยใหม่เข้าใช้ในการผลิต ได้แก่ เครื่องขัด เครื่องรีด เครื่องปั๊มลาย
การจัดส่งผลิตภัณฑ์
เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้จัดจาหน่ายด้วยจึงทาให้การกระจายสินค้าเป็นลักษณะของการผลิตและ
เปิดร้านค้าจาหน่ายเอง และการจัดส่งไปยังร้านค้าปลีกและ/หรือส่งทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ขณะที่สินค้าที่
มีการผลิตตามคาสั่งซื้อพิเศษจะจัดส่งโดยตรงไปยังลูกค้า สถานที่ตั้งของร้านค้าจะอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
หลัก โดยเฉพาะร้านค้าของผู้ผลิตเอง ลักษณะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับและภาชนะเครื่องใช้ มูลค่าใน
การจัดส่งผลิตภัณฑ์อยู่ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าได้ทาการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว โดยผู้ผลิตจะทาการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งทุกครั้ง การชาระเงินส่วนใหญ่
เป็นเงินสด และวิธีการส่งผลิตภัณ ฑ์ใช้รูปแบบการส่งทางไปรษณี ย์/ขนส่งเอกชนหรือไปส่งผลิตภัณ ฑ์ด้วยตนเอง
ระยะเวลาในการส่ง 1-2 วัน ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง ในการติดตามผลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตจะมีการ
ติดตามการขนส่งโดยใช้โทรศัพท์สอบถามจากลูกค้า ส่วนลูกค้าก็จะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยตรวจสอบจานวน
และลักษณะของผลิตภัณฑ์ว่าถูกต้องตรงกับการสั่งซื้อหรือไม่โดยใช้การพูดคุยกับผู้ผลิตผ่านทางโทรศัพท์ การส่งเสริม
การตลาด ผู้ผลิตมีการใช้ เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการสื่อสารการโฆษณาผลิตภัณฑ์ มีการขายสินค้าออนไลน์ มีการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขายเช่น ลด 50% ในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ผลิตไม่มีการติดตามความพึง
พอใจของลูกค้า
การส่งคืนผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการรับคืนผลิตภัณฑ์ ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการรับคืน ทั้งนี้เนื่องจาก
ก่อนการส่งผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตจะทาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบทุกครั้งจึงค่อนข้างมั่นใจในความสมบรูณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามผู้ผลิตมีบริการซ่อม บารุงรักษาหรือปรับปรุงสินค้าหลังการใช้งาน ซึ่งเป็นการให้บริการลง
น้ายาใหม่ ทาทอง ล้างขัดผิวใหม่
ส่วนสนับสนุน
การบริหารจัดการ พบว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่มีระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการดาเนินธุรกิจของตนเอง โดยเน้น
ความซื่อสัตย์ในการผลิต และเน้นการออกแบบลวดลายที่ไม่เหมือนใคร ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้ผลิต
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ พบว่าผู้ผลิตไม่มีการตรวจสอบดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ผลิตได้ให้ความสาคัญกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าในส่วนของชื่อที่อยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูลเครือข่ายและนามาใช้ประโยชน์ในการทางานต่อไป
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โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้ระบบเทคโนโลยีดังกล่าวในการตรวจสอบราคา
ของวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดเงิน ทองค า ในส่วนของแรงงาน ผู้ผลิตมีการกาหนดคุณ สมบั ติ และทั กษะที่จ าเป็นของ
พนักงานในกิจการ แต่ไม่มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ส่วนการบารุงรักษาเครื่องมือส่วนใหญ่จะทาการซ่อม
เมื่อเครื่องมือเกิดปัญหา มีบางส่วนที่บารุงรักษาตามแผนที่กาหนด นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ผลิตไม่มีการทาสัญญาซื้อ/
จ้างใดๆ ในการดาเนินกิจการ เช่น สัญญาการซื้อวัตถุดิบ สัญญาการขาย สัญญาการจ้างงาน เป็นต้น ในการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ผู้ผลิตมีทั้งที่เป็ นเครือข่ายและที่ไม่เป็น เครือข่าย ซึ่ งผู้ผลิตให้ข้อมูลว่าไม่ได้รับ
คาแนะนา ช่วยเหลือ ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายแต่อย่างใด และให้ข้อคิดเห็นว่าประเด็นที่
ผู้ผลิตต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกมากที่สุดคือ ความช่วยเหลือด้านการตลาดและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือด้านการเงิน
การวิเคราะห์กระบวนการจัดการโซ่อุปทานของผู้จาหน่าย
การวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานของผู้จาหน่าย ประกอบด้วย การวางแผน การจัดซื้อ การจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ การส่งคืนสินค้า การบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การวางแผน
ผู้จาหน่ายส่วนใหญ่จะไม่มีการวางแผนในการจัดซื้อ โดยจะมีการจัดซื้อสินค้าเมื่อสินค้าในร้านใกล้หมด
หรือช่วงใกล้เทศกาล และไม่มีการวางแผนในกระบวนการอื่น ๆ
การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
แหล่งที่มาของสินค้าส่วนใหญ่จากการผลิตเอง รองลงมาจะมาจากผู้ผลิตรายอื่น และจากร้านค้าปลีก
และ/หรือส่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่นามาจาหน่ายส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 มีปริมาณการซื้อต่อครั้งต่ากว่า 50 ชิ้น จะมีราคาเฉลี่ยต่ากว่า
50,000 บาท มีระยะเวลาการสั่งซื้อต่อรอบ 1-3 วัน วิธีการชาระเงินส่วนใหญ่เป็นการชาระเงินสด ผู้จาหน่ายเป็นผู้
จั ด ส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ผู้ ซื้ อ โดยผู้ ซื้ อ เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบค่ า ขนส่ ง ซึ่ งมี ค่ า ขนส่ ง ต่ อ ครั้งตั้ งแต่ 100 – 1000 บาท ส่ ว น
หลักเกณฑ์ที่ใช้การเลือกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของผู้จาหน่าย ส่วนใหญ่ จะเลือกพิจารณาที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคา
และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต ในวิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้จาหน่ายทาการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรืออาจไปเลือกสินค้า
ด้วยตนเอง ณ แหล่งผลิต และในบางครั้งผู้ผลิตอาจนาผลิตภัณฑ์มาเสนอขายถึงร้านจัดจาหน่าย ส่วนการตรวจสอบ
พบว่า ผู้จาหน่ายไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้ผลิตจะเป็นผู้ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการ
ผลิต เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของตนเอง จึงทาให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับคาสั่งซื้อ
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคลังสินค้ามากที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับ ของที่ระลึก ซึ่งทาการจัดเก็บไว้ใน
ตู้จาหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแทบจะไม่เคยได้รับความเสียหายจากการจัดเก็บในลักษณะนี้เลย
การจัดส่งผลิตภัณฑ์
ผู้จาหน่ายไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งผลิตภัณ ฑ์ โดยการกระจายผลิตภัณ ฑ์ส่วนใหญ่ เป็นการ
กระจายไปยังร้านค้าปลีกและส่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันเป็นการกระจาย
ไปยังผู้บริโภคทั่วไปที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผลิตภัณ ฑ์ที่ทาการจัดส่งมากที่สุดเป็นพวก
เครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 70 และ ปริมาณการจัดส่งอยู่ในช่วง 51-100 ชิ้น โดยส่วนใหญ่ชาระเงินโดยเงินสด
ระยะเวลาการสั่งซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-3 วัน โดยผู้ซื้อเป็นผู้ไปรับผลิตภัณฑ์เอง คิดเป็นร้อยละ 55 ในกรณีใช้บริการ
การขนส่งผลิตภัณฑ์ ผู้จาหน่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ซึ่งมีค่าขนส่ง 100- 1000บาท ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่จะรับคาสั่งซื้อทางโทรศัพท์คิดเป็นร้อยละ 60 ขณะเดียวกันผู้จาหน่ายทาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ลูกค้าโดยจะให้ลูกค้าจ่ายมัดจา หรือทาการโอนเงินมาให้ก่อนการจัดส่งสินค้า ผู้จาหน่ายมีการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์
ในการขนส่งให้ผู้ซื้อ คิดเป็นร้อยละ 95 ผู้จาหน่ายมี การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้าคิดเป็นร้อยละ
75 โดยส่วนใหญ่การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถทาได้ครบตามคาสั่งซื้อและตรงตามเวลานัดหมาย แต่ในกรณีที่
ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ตามกาหนด ผู้จาหน่ายจะใช้การโทรศัพท์แจ้งให้ลูกค้าทราบและให้ส่วนลดแก่ลูกค้า ส่วน
หน้า 245
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
หลักเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบ การคัดเลือก การตรวจสอบผู้จัดส่งสินค้า ผู้จาหน่ายไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณา
และไม่มีการสารวจหรือติดตามความพึงพอใจต่อผลิตภัณ ฑ์ของลูกค้าคิดเป็นร้อยละ 85 ปัญหาเรื่องการชาระค่า
สินค้าพบว่าผู้จาหน่ายไม่มีปัญหาดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 85 นอกจากนั้นพบว่าผู้จาหน่ายมีการส่งเสริมการตลาดคิด
เป็นร้อยละ 12 ซึ่งจะเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ ใช้สื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊คเพื่อแนะนาให้คนได้รู้จักร้านของตน
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่
การส่งคืนผลิตภัณฑ์
ผู้จาหน่ายส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนในการส่งคืนผลิตภัณฑ์และจะไม่รับคืนผลิตภัณฑ์ จึงทาให้มีสัดส่วน
ในการรับผลิตภัณ ฑ์คืนจากลูกค้า แต่พบว่าผู้จาหน่ายส่วนใหญ่จะมีบริการรับซ่อมและปรับปรุงสินค้า โดยมีการ
ตรวจสอบก่อนรับซ่อมเพื่อพิจารณาดูว่าจุดนั้นสามารถซ่อมหรือปรับปรุงได้หรือไม่ ถ้าได้ก็จะดาเนินการให้
ส่วนสนับสนุน
โดยส่วนใหญ่ผู้จาหน่ายไม่มีการทาสัญญาในธุรกิจ ไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของธุรกิจ และส่วน
ใหญ่ยังพบว่าไม่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนจัดซื้อ การควบคุม
สินค้าคงคลัง ไม่มีการกาหนดคุณสมบัติและไม่มีการฝึกอบรมให้พนักงานในธุรกิจ นอกจากนั้นผู้จาหน่ายไม่มีการ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและไม่เคยได้รับคาแนะนา ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสิ่งที่ผู้
จาหน่ายต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกมากที่สุด ได้แก่ การแก้ไขปัญหาด้านการตลาด ด้านการเงิน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามลาดับ ผู้จาหน่ายทั้งหมดให้ความสาคัญกับต้นทุนใน
การผลิตในส่วนของต้นทุนของผลิตภัณฑ์ มากกว่าค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการบริหาร/ขาย
ปัญหาหรืออุปสรรค์ในโซ่อุปทานเครื่องถมนคร
แม้ว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่จะกล่าวว่าไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อวัตถุดิบ แต่บางส่วนก็มีปัญหาจาก
การที่วัตถุดิบในท้องถิ่นมีไม่เพียงพอต่อการผลิตและราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด นอกจากนี้ ผู้ผลิต
เกือบครึ่งหนึ่งมีปัญหาในกระบวนการผลิตเนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบค่อนข้างสูง และแรงงานทางานล่าช้า เพราะ
เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตในการผลิต ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการส่งคืนผลิตภัณฑ์
เครื่องถมเนื่องจากผู้ผลิตมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้กับลูกค้า ในกรณีที่สินค้าเกิดมีการชารุดระหว่างการ
ขนส่ งผู้ผ ลิ ตก็ จ ะท าการซ่อ มให้ โดยผู้ ผลิ ต ก็จ ะให้ ลูก ค้ าถ่ ายรูป ในส่ วนที่ ช ารุด ส่งให้ เพื่ อ ประกอบการซ่ อม และ
ดาเนินการจัดส่งต่อไป ผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านการตลาด โดยเฉพาะการออกแบบลวดลาย
และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องได้รั บการชี้แนะโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และต้องการให้มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของเครื่องถมนคร
ในด้านของผู้จาหน่าย ผู้จาหน่ายส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ แต่อาจมีปัญหาบ้างในการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ เช่น การจัดส่งผลิตภัณฑ์ล่าช้า การส่งผิดผลิตภัณฑ์และสถานที่ และเกิดการสูญหายของผลิตภัณฑ์
ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์เครื่องถมของผู้จาหน่ายไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค เช่นเดียวกับส่วนสนับสนุน ผู้จาหน่ายเห็นว่า
ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยนาเสนอในส่วนของผลิตภัณ ฑ์เครื่องถมนครอันเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการสนับสนุนดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้รู้จัก
เครื่องถมนครเพิ่มขึ้น และเพิ่มอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องถมนคร นอกจากนี้ผู้จาหน่ายยังต้องการสนับสนุนให้มีการ
กระจายช่องทางการจัดจาหน่ายโดยผ่านสื่อออนไลน์
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานเครื่องถมเมืองนคร โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิต
จานวน 12 รายและผู้จาหน่าย จานวน 20 ราย ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า
1. รูปแบบโซ่อุปทานเครื่องถมเมืองนครเป็นแบบอย่างง่าย ประกอบด้วย ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้
จาหน่าย และผู้บริโภค โดยผู้ผลิตมีทั้งหมดดาเนินกิจการแบบบุคคลธรรมดา เจ้าของคนเดียว บริหารงานด้วยตนเอง
มีความเชี่ยวชาญในการผลิต และอยู่ในธุรกิจมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ผู้จาหน่ายซึ่งดาเนินธุรกิจ
จาหน่ายทั้งปลีกและส่ง ก็จะมีลักษณะทานองเดียวกันที่ส่วนใหญ่ดาเนินกิจการแบบบุคคลธรรมดา เจ้าของคนเดียว
บริหารงานด้วยตนเอง และอยู่ในธุรกิจมานาน ทาให้มีลักษณะโครงสร้างแบบแนวนอน และระดับการจัดการน้อย
และสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ก็ต้องพึ่งพาความสามารถและสมรรถนะของเจ้าของในการ
ดาเนินธุรกิจเป็นหลัก
2. นอกจากนี้ การที่ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายเครื่องถมส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็กในครอบครัว ทาให้มัก
เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาขาดแคลนทรั พ ยากร ในรู ป ของการเงิ น ทั ก ษะ ความรู้ และเทคโนโลยี ต่ า งๆ น าไปสู่ ก ารให้
ความสาคัญกับการปกป้องตลาดเฉพาะของตนเอง (niche market) ซึ่งในที่นี้คือตลาดเครื่องถมที่พวกเขาได้รับกาไร
เพียงพอ แม้ว่าจะมีขนาดตลาดจะไม่ใหญ่มากนักก็ตาม และไม่สามารถขยายตลาดให้เติบโตขึ้นได้
3. แม้ว่าการผลิตและจาหน่ายเครื่องถมนครจะมีกระบวนการจัดการโซ่อุปทานปรากฏให้เห็นอยู่บ้างใน
ระดับหนึ่ง แต่ให้ความสาคัญกับแต่ละกระบวนการแตกต่างกัน โดยกระบวนการที่ ได้รับความสาคัญมากกว่า ได้แก่
การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง ขณะที่ กระบวนการที่ได้รับความสาคัญน้อยกว่า คือ การวางแผน การส่งคืน
และส่วนสนับสนุน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกระบวนการทั้งสามข้างต้นเกี่ยวข้องกับต้นทุนและการขายซึ่งเห็นได้ชัดเจน
ถึงผลกระทบต่อความอยู่รอดหรือความได้เปรียบในการแข่งขันของกิจการ
4. โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตมีการวางแผนในการจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิต โดยการตรวจสอบวัตถุดิบที่มีอยู่
คาสั่งซื้อของลูกค้า และการขึ้นลงของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนการผลิตโดยการคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยอาศัยประสบการณ์ของตนเองในอดีตเป็นข้อมูลในการวางแผน ขณะที่ผู้จาหน่ายส่วนใหญ่จะไม่มีการวางแผนใน
การจั ด ซื้ อ โดยจะมี ก ารจั ด ซื้ อ สิ น ค้ า เมื่ อ สิ น ค้ า ในร้า นใกล้ ห มด หรื อ ช่ ว งใกล้ เทศกาล และไม่ มี ก ารวางแผนใน
กระบวนการอื่นๆ จะเห็นได้ว่าทั้งผู้ผลิตและผู้จาหน่ายให้ความสาคัญกับจานวนวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังมาก อาจ
เนื่องจากมีทรัพยากรจากัดและวัตถุดิบหรือสินค้ามีมูลค่าสูง ทาให้ไม่สามารถเก็บสารองไว้จานวนมากได้ ซึ่งก็อาจทา
ให้ความไวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีสินค้าเพียงพอหรือใช้เวลานาน
ในการรอ นอกจากนี้ ความถูกต้องในการวางแผนยังขึ้นกับประสบการณ์ของเจ้าของกิจการมากอีกด้วย
5. ผู้ผลิตทาการผลิตในสามรูปแบบ คือ การผลิตเพื่อรอจาหน่าย การผลิตตามคาสั่งซื้อ และการผลิต
ตามคาสั่งซื้อพิเศษ ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของการผลิต ที่มีหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการผลิตที่
เน้นแรงงานฝีมือเป็นหลักและมีการนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการผลิต
ค่อนข้างน้อย ทาให้มีต้นทุนการผลิตสูง และปริมาณผลผลิตมีน้อย
6. แม้ว่าผู้ผลิตและผู้จาหน่ายจะรับรู้ว่าเครื่องถมชิ้นใดเป็นผลงานของผู้ผลิตรายใดจากการพิจารณา
ลักษณะลวดลายของเครื่องถม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ลายเฉพาะของแต่ละราย แต่ การออกแบบลวดลายและรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดยังมีจากัด และไม่มีกิจการใดที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง
ซึ่งอาจเป็ น ส่ วนหนึ่ งที่ ท าให้ ข าดการพั ฒ นาการออกแบบสิ น ค้ าอย่ างจริง จั ง ไม่ สามารถท าการตลาดได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
7. การผลิตและการจาหน่ายเครื่องถมจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม การผลิต
อาจมีปัญหาเรื่องของความตรงต่อเวลาในการส่งมอบได้เพราะเป็นงานฝี มือ เน้นแรงงานมาก อาจเกิดปัญหาความ
ล่าช้าในการผลิตได้ง่าย และเนื่องจากผู้ผลิตเชื่อมั่นในคุณภาพก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า จึงไม่มีการรับคืนสินค้า แต่จะ
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ให้บริการซ่อมบารุงหลังการขายแทนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายยัง ขาด
การตรวจสอบผลสะท้อนกลับและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
8. การกระจายหรือจาหน่ายเครื่องถมส่วนใหญ่ ยังผ่านช่องทางการตลาดภายในท้องถิ่น โดยที่ผู้ผลิตมี
หน้าร้านด้วยตนเอง ทาให้รับรู้ถึงอุปสงค์ได้ง่าย มีความไวในการปรับตัว แต่ยังมีข้อจากัดในการกระจายผลผลิตไปสู่
ตลาดในวงกว้างมากขึ้น แม้มีความพยายามใช้การตลาดสมัยใหม่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ยังมีจากัด
9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีจากัด โดยในด้านผู้ผลิตพบว่ามีการใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ลูกค้า และติดตามราคาวัตถุดิบ ขณะที่ผู้จาหน่ายไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนจัดซื้อ การควบคุม
สินค้าคงคลัง เป็นต้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการให้ความสาคัญ ความเข้าใจที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการ รวมทั้งการมี
ทรัพยากรในการดาเนินงานที่จากัด ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญของกิจการขนาดเล็ก
10. การผลิตเครื่องถมจาเป็นต้องใช้แรงงานมีฝีมือ ซึ่งต้องมีการฝึกฝนทักษะ เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์
แต่ปัญหาสาคัญคือการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ และกิจการเองไม่มีการฝึกอบรมให้พนักงานเพิ่มเติม อาศัยการ
เรียนรู้จากการทางาน โดยประสบการณ์เป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นข้อจากัดประการหนึ่งที่ทาให้กิจการผลิตเครื่องถมไม่
สามารถพัฒนางานฝีมือให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเต็มที่
11. แม้ว่าจะมีผู้ผลิตที่เป็นเครือข่ายกับภายนอก แต่ก็ไม่ได้รับคาแนะนา ช่วยเหลือ ความร่วมมื อจาก
หน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายแต่อย่างใด ขณะที่ผู้จาหน่ายนั้นไม่มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานจากภายนอก
เลย สะท้อนให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโซ่อุปทานที่อ่อนแอ ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้หรือ
โดยจากัด
12. ปัญหาสาคัญของผู้ผลิตคือต้นทุนวัตถุ ดิบค่อนข้างสูงและราคาวัตถุดิบ มีความผันผวน และความ
ล่าช้าเกี่ยวเนื่องกับแรงงานเพราะการผลิตเครื่องถมเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตในการผลิต นอกจากนี้ ปัญหาด้าน
การตลาดก็เป็นเรื่องสาคัญ โดยเฉพาะการออกแบบลวดลายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า สอดคล้องกับที่ผู้จาหน่ายเห็นว่าควรมีกระตุ้นอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องถมนคร การสนับสนุนให้มีการขาย
โดยผ่านสื่อออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนสาคัญที่ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายต้องการความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกนั้น ประกอบด้วยความช่วยเหลือด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ และการเงิน เช่นเดียวกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายเครื่องถมนครยังดาเนินการธุรกิจตามประสบการณ์เดิม แต่สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจได้เปลี่ยนไป จึงต้องใช้ความรู้สมัยใหม่ในการดาเนินธุรกิจอย่างเช่นการจัดการโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
ความรู้ การรับรู้ หรือความตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของในการจัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบอาจยังไม่
เพียงพอ การนาการจัดการโซ่อุปทานไปใช้ในกระบวนการทางธุรกิจทั้งผลิตและจาหน่าย เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนรวม
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจึงยังไม่จริงจังและทั่วถึงในกระบวนการต่า งๆ ด้วยเหตุนี้ กิจการจึงควรให้
ความสาคัญและดาเนินการใช้การจัดการโซ่อุปทานให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันภาครัฐเองก็
ควรเพิ่มการสนับสนุนเชิงรุกในการนาการจัดการโซ่อุปทานไปใช้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่างเช่นผู้ประกอบการ
เครื่องถมนครให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากข้อจากัดทรัพยากรภายในกิจการที่เหนี่ยวรั้งการนาการจัดการโซ่
อุปทานไปใช้ ตลอดจนแรงกดดันจากสภาพภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รัฐบาล การเมือง สังคม
วัฒนธรรม และ เทคโนโลยี
2. กิจการเครื่องถมขนาดเล็กสามารถอยู่รอดบนเส้นทางธุรกิจได้ โดยค้นหาวิธีการที่ทาให้เกิดความ
สมดุลระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน แม้ว่ากิจการอาจจะมีข้อจากัดของทรัพยากร แต่กิจการขนาดเล็กก็จะมี ความ
ยืดหยุ่นมากกว่าในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยนวัตกรรมการจัดการโซ่ อุปทาน
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น่าจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสามารถช่วยกิจการเครื่องถมในการจัดสมดุลได้ โดยความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา
วัตถุดิบที่มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นจะเป็นกลไกที่กิจการอาจใช้เป็นตัวนาในการขับเคลื่อนการจัดการโซ่ อุปทานที่
ประสบความสาเร็จ การพัฒนาความยืดหยุ่นต่อข้อจากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี วัตถุดิบ กระบวนการ
และอื่น ๆ ของกิจการโดยพึ่งพาขีดความสามารถของความสัมพันธ์ร่วมมือกัน กับลูกค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ จะเป็น
หนทางหนึ่งในการเอาชนะข้อจากัดเหล่านั้น
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การพัฒนาคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสาหรับนักศึกษา
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Development Video Clip for incitement Media literacy for Student
in Nakhon Si Thmammarat Rajabhat University
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคลิปวีดิโอ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลังใช้วีดิโอเท่าทันสื่อ และเพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียน
โดยใช้วีดิโอ เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างสาหรับวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ จานวน 28 คน และสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 28 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบ คลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสื่อ จานวน 4 เรื่อง คือ หลักการการรู้เท่าทันสื่อ แบบวัดประสิทธิภาพ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา จานวน 10 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูล โดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพ 83.36 /
83.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยคลิปวิดีโอ เรื่อง การ
พัฒนาคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สูงกว่าก่อนเรียน และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ หลังการเรียน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
นิเทศศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การรู้เท่าทันสื่อ, วีดโิ อ, การพัฒนา

ABSTRACT
This research aimed to develop a video clip to promote media literacy for first year
students in the Communication Arts program and the Education program in Computer according
to the 8 0 /8 0 efficiency criteria, to compare learning achievement of students before and after
using a media literacy video clip, and to study student satisfaction after using a media literacy
video clip for first year students in the Communication Arts program and Education program in
Computer at Nakhon Si Thammarat Ratjabhat University. The sample group consisted of 28 first
year students from the Communication Arts program and 2 8 first year students from the
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Education program in Computer, selected by a purposive sampling method. The research tools
were a media literacy video clip, an efficiency assessment form, a learning achievement
assessment form, and a student satisfaction assessment form. The data were analyzed to find
percentage, mean, and standard deviation.
The findings showed that the video clip to promote media literacy for first year
students in the Communication Arts program and Education program in Computer at Nakhon Si
Thammarat Ratjabhat University got 83.36/83.65 efficiency ratio, which is higher than the standard
of 80/80. Learning achievement of students in the two programs after using the media literacy
video clip was higher than before using the clip. The level of satisfaction of students in the two
programs towards the video clip to promote media literacy was very high.
Keywords: Media Literacy, Video, Development

บทนา
ด้วยสื่อสามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้โดยง่าย คนสามารถเชื่อมโยงถึงกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และเพียงแต่มีเครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ก็สามารถเข้าถึงคนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงปลายนิ้ว
สัมผัส ดังนั้นเราจึงมักเห็นข่าว เหตุการณ์ที่ได้รับการแชร์ต่อ ๆ กันมาในโลกออนไลน์อยู่เป็นประจา นั้นก็เพราะคนใน
ปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารอย่างเดียว แต่ในขณะนี้แทนทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร มิได้เป็นเพียงแต่
ผู้รับสารอย่างเดียวเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ใช้ Social Network (Facebook, Twitter,
Google Plus, LINE, Instagram) ร้อยละ 88.6 รองลงมาคือ ใช้ในการดาวน์โหลด รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส์
เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ ร้อยละ 87.4 ใช้ในการอัพโหลดข้อมูล รูปภาพ/ถ่ายภาพ วีดีโอ เพลง software เพื่อ
แบ่งปัน(share) บนเว็บไซต์ ร้อยละ 59.1 และรับ-ส่งอีเมล์ ร้อยละ 44.6 สาหรับความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 5-7 วันใน 1 สัปดาห์ ร้อยละ 73.1 รองลงมาใช้ 1-4 วันใน 1 สัปดาห์ ร้อยละ 25.5
เมื่อคนรับสื่อมากดังนั้นเราจึงมักเห็นปรากฏการณ์ที่ มีการเผยแพร่ภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม มีการแชร์
ข่าว โพสต์ข่าวที่ไม่ควรนาเสนออยู่บ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่งการเสนอขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ก็พบว่ามีเป็น
จานวนมาก ซึ่งบางทีเราก็มักเห็นโฆษณาที่ไม่เหมาะสม หรือโฆษณาที่หลอกลวงผู้บริโภคตามที่เป็นข่าวอยู่เป็นประจา
นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด ร้อยละ 76.8 รองลงมา
คือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 60.1 กลุ่มอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 58.0 กลุ่มอายุ 35-49 ปี ร้อยละ 31.8 และต่าสุดใน
กลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 9.6 จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่ า กลุ่มวัยรุ่นจะเป็นวัยที่ชอบค้นหาสิ่งแปลกใหม่ และ
ต้องการความท้าทาย แน่นอนว่า ย่อมยอมรับการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นตัวแทนของความแปลกใหม่ได้มากกว่า
ผู้สูงอายุ
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว การสร้างภูมิให้กับผู้บริโภค เยาวชน หรือประชาชนทั่วไป ด้วยการรู้เท่า
ทันสื่อจึงมีความจาเป็น เพราะการรู้เท่าทันสื่อ คือความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และผลิตสื่อได้ใน
หลากหลายรูปแบบ การเท่าทันสื่อแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อ คือ ฝึกตั้งคาถามสื่อว่า ใครสร้างเนื้อหานี้ขึ้นมา ใช้
วิธีการใดบ้างการสร้างสื่อนี้ แต่ละคนรับรู้เนื้อหาสื่อต่างกันเพราะอะไร และอย่างไร มีเนื้อหาในสื่อที่ซ่อนและปลูกฝัง
ความคิด ค่านิยมบางอย่างไว้หรือไม่ สื่อผลิตเนื้อหานี้ส่งมาให้เราเพื่ออะไร จะสามารถเป็นเกราะป้องกันตัวเราได้เป็น
อย่างดี
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มหาวิทยาลัยเป็นสถาบั นการศึ กษาระดับอุดมศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพ ชั้ นสูงหลากหลาย
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญที่สามารถพัฒนา สร้างทักษะ หรือความสามารถในการรู้เท่าทัน
สื่อให้แก่นิสิตนักศึกษาได้อย่างมีศักยภาพ รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังสังคมรอบตัวและสังคมระดับประเทศได้ ซึ่ง
จากวิจั ย เรื่อ ง การรู้เท่ า ทั น สื่ อ : ประโยชน์ แ ละการน าไปใช้ (มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นดุ สิ ต 2558) ได้ พ บว่ า แนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาด้าน
อื่นๆ นั้น จาเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างกันทั้งในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบเทคนิค
วิธีการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ เนื่องจากจุดมุ่งหมายในการจัดการ
เรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อให้แก่นิสิตนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์นั้น มุ่งเน้นให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ เนื้อหาข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสื่อและรู้เท่าทันตนเองเพื่อเข้าสู่วิชาชีพใน
ฐานะผู้เสพย์สื่อและผู้ผลิตสื่อที่ดีสาหรับประชาชนผู้บริโภคสื่อในขณะที่การจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อให้แก่
นิสิตนักศึกษาวิชาด้านอื่นๆจะมุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์เกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารและนาไปใช้
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตในฐานะผู้บริโภคสื่อและข่าวสารที่มีคุณภาพ
การเรียนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อในสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้
สอนเรื่อ งนี้ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษานิ เทศศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 1 ในรายวิช าการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ งานนิ เทศศาสตร์ วิช า
สื่อมวลชนกับสังคม และอีกหลาย ๆ วิชาในนิเทศศาสตร์ ส่วนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ไม่ ได้ มี วิ ช านี้ โดยตรง แต่ ได้ ส อดแทรกอยู่ ในเนื้ อ หาแทบทุ ก รายวิ ช า โดยเฉพาะจริ ย ธรรมคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ให้
ความสาคัญในเรื่องจริยธรรมการใช้สื่อ เน้นหนักโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
สาหรับการวิจัยนี้ประชากรที่ใช้คือนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยใช้กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
เพราะมีพื้นฐานความรู้ใกล้เคียงกัน การจัดการเรียนการสอน จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคลิปวีดิโอที่มีเนื้อหา
สาระ 4 ด้ านคื อ องค์ ค วามรู้การเท่ าทั น สื่อ เท่ าทั น ข่า ว เท่ าทั น โฆษณา และเท่ า ทั น ละครเพื่ อ น าไปใช้ เป็ น สื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อพัฒนาคลิปวีดิโอ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ และ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลังใช้วีดิโอเท่าทันสื่อ
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียน โดยใช้วีดิโอเท่าทันสื่อ

สมมติฐานการวิจัย
1. คลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนคลิปวีดิโอเพื่อส่ง เสริมการรู้เท่าทันสื่อ สูงกว่า ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม
3. ความพึงพอใจที่มีต่อคลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์
และชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา อยู่ในระดับมาก
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ จานวน 60 คน และ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 56 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ จานวน 28 คน และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 28 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการผลิตคลิปวีดิโอ มี 4 เรื่อง คือเนื้อหาด้านหลักการความรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันละคร
การรู้เท่าทันข่าว และการรู้เท่าทันโฆษณา
ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอบเขตด้านเวลา
กาหนดช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล รวม 3 เดือน คือ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 120 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์
จานวน 28 คน และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 28 คน
เครื่องมือการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการสอน คือ คลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่า
ทันสื่อ จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 คลิปวีดิโอหลักการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องที่ 2 คลิปวีดิโอเท่าทันละคร เรื่องที่ 3
คลิปวีดิโอเท่าทันข่าว เรื่องที่ 4 คลิปวีดิโอเท่าทันโฆษณาเวลาเรียน จานวน 3 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเครื่องมือ ได้แก่
2.1 แบบทดสอบหลังเรียน คลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ จานวน 20 ข้อ
2.2 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น ก่ อนและหลังเรียน แบบชนิ ด เลื อ กตอบ ชนิ ด 4
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ จานวน 2 ฉบับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 แบบทดสอบการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง การพัฒนาคลิป
วิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ จานวน 5 ประเด็น
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน เรื่อง การพัฒ นาคลิปวิดีโอ เพื่ อ
ส่งเสริมการเท่าทันสื่อ จานวน 10 ข้อ
3. การสร้างและหาคุณภาพคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
3.1 ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ศึกษาเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อ
3.2 วิเคราะห์หลักสูตร และผลการเรียนรู้ ศึกษาหนังสือการรู้เท่าทันสื่อ และเอกสาร ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยกาหนดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ เรื่อง การพัฒนาคลิป
วิดีโอ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีการเรียนการสอนผ่านคลิปวิดีโอทั้งหมด 4 เรื่อง
3.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการสอน จากเอกสาร ตารา และงานวิจัย เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างบทเรียน
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3.4 จัดทาคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
3.5 ศึ กษาแบบประเมิ นคุ ณ ภาพ ของคลิป วิดีโอการเท่ าทั นสื่อ โดยกาหนดเกณฑ์ การประเมิ น
คุณภาพได้ดังนี้
การประเมิน
สังเกตพฤติกรรมเมื่อดูคลิป
สัมภาษณ์เรื่องความรู้
สัมภาษณ์ความเข้าใจ
สัมภาษณ์การนาไปใช้
สัมภาษณ์ความพึงพอใจสื่อ

คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน

3.6 นาคลิปวิดีโอ 4 เรื่อง ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ทาการประเมินคุณภาพ ความเหมาะสม ความถูกต้องพร้อมทั้งให้คาแนะนาทางด้านคลิป
วิดโี อการรูเ้ ท่าทันสือ่
3.7 นาคาแนะนาที่ได้จากการประเมินคุณภาพของคลิปวิโอทั้ง 4 คลิป ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3.8 นาบทเรียนคลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทดลองแบบ 1:1 กับกลุ่มทดลองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองที่มี คุณลักษณะใกล้เคียงกับประชากร จานวน 3 คน ได้ใช้
อัตรา 1 : 1 : 1 หมายถึง นักศึกษาที่เรียนดี 1 คน ปานกลาง 1 คน และนักศึกษาที่เรียนอ่อน 1 คน ให้นักศึกษา
ศึกษาคลิปวิดีโอการรู้เท่าทันสื่อทั้ง 4 เรื่อง เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบคลิปวิดีโอการส่งเสริมเพื่อการรู้เ ท่า
ทันสื่อ เนื้อหา กิจกรรม การประเมิน และระยะเวลาการเรียนการสอน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยดูแล
อย่างใกล้ชิด ได้สังเกตและจดบันทึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทดลองสอน แล้วประเมินคุณภาพของคลิปวิดีโอ
การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ตามแบบประเมินคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมา และเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบเนื้อหาตาม
เวลาที่กาหนด นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักศึกษาทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อบทเรียน คลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่าง จากการ
หาประสิทธิภาพของคลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ ในขั้นนี้ ได้ค่าประสิทธิภาพของคลิปวิดีโอเท่ากับ 70/75
ขั้นตอนที่ 2 จากขั้นตอนที่ 1 นาคลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และแบบสัมฤทธิ์ ไป
ปรับปรุง แล้วนามาทดลองกลุ่มเล็ก แบบ 1 : 2 กับกลุ่มทดลองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชสาขาคอมพิ วเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็ นกลุ่มทดลองที่ มี
คุณลักษณะใกล้เคียงกับประชากร จานวน 6 คน ใช้อัตรา 2:2:2 หมายถึง นักศึกษาที่เรียนดี 2 คน ปานกลาง 2 คน
และนักศึกษาที่เรียนอ่อน 2 คน ให้นักศึกษาศึกษาคลิปวิดีโอ 4 เรื่อง เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบคลิปวิดีโอ
การส่งเสริมเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ เนื้อหา กิจกรรม การประเมิน และระยะเวลาการเรียนการสอน ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด ได้สังเกตและจดบันทึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทดลองสอน แล้ว
ประเมินคุณภาพของคลิปวิดีโอการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ตามแบบประเมินคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมา และเมื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ครบเนื้อหาตามเวลาที่กาหนด นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักศึกษา
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน คลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่าง จากการหาประสิทธิภาพของคลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ ในขั้น นี้ ได้ค่าประสิทธิภาพของ
คลิปวิดีโอเท่ากับ 76.25/76.39
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ขั้นตอนที่ 3 จากขั้นตอนที่ 2 นาคลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และแบบสัมฤทธิ์ ไป
ปรับปรุง แล้วนามาทดลองภาคสนามกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ ที่ไม่ซ้ากับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 26
คน ให้นักศึกษา ศึกษาดูคลิปวิดีโอ 4 เรื่อง เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบคลิปวิ ดีโอการส่งเสริมเพื่อการรู้เท่า
ทันสื่อ เนื้อหา กิจกรรม การประเมิน และระยะเวลาการเรียนการสอน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษา
ดูแลอย่างใกล้ชิด ได้สังเกตและจดบันทึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทดลองสอน แล้วประเมินคุณภาพของคลิป
วิดีโอการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ตามแบบประเมินคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมา และเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบเนื้อหา
ตามเวลาที่กาหนด นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน และนักศึกษาทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน คลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากการหาประสิทธิภาพของคลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ ในขั้นนี้ ได้ค่าประสิทธิภาพของคลิปวิดีโอเท่ากับ
83.36/83.65 ซึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งสมมุติฐานไว้ จึงเหมาะสมที่จะใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้
3.9 จัดทาคลิปวิดีโอเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ประเมินคุณภาพของคลิป
วีดิโอ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ได้เกณฑ์การประเมิน คือ การสังเกตพฤติกรรมเมื่อดูคลิป
วีดิโอ การสัมภาษณ์เรื่องความรู้ที่ได้รับ การสัมภาษณ์ความเข้าใจ และการสัมภาษณ์การนาไปใช้ โดยแต่ละหัวข้อได้
กาหนดเกณฑ์ไว้ประเด็นละ 2 คะแนน
3.10 กลุ่มทดลองทาแบบทดสอบ คะแนนที่ได้แบบทดสอบหลังเรียนจากคลิปวิดีโอการส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสื่อทั้ง 4 เรื่อง มาวิเคราะห์
4. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ศึกษาหลักสูตร เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องข่าว เรื่องละคร และเรื่องการโฆษณา
4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 20
ข้อ โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นในข้อ 4.3.3 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและด้านการวัดผลประเมินผล ตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาคลิปวิดีโอ เพื่อ
ส่งเสริมการเท่าทันสื่อ ได้ข้อสอบ จานวน 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
4.5 นาแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้
5. การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้คลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของความพึงพอใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ และการประเมินผลความพึงพอใจ
5.2 ศึกษาแบบสอบถามความพึงพอใจ จากผู้ที่สร้างไว้แล้ว (นนท์ปวิธ เพชรสุทธิ์ , 2552 : 64)
นามาปรับปรุง แก้ไข
5.3 สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่ต่อคลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ จานวน 10 ข้อ แบบ
มาตราส่วนประมาค่า ชนิด 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด และ
แปลผลตามระดับความพึงพอใจ
5.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้คลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับความพึงพอใจ
5.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้คลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ One Group Pretest – Postest แลศึกษาผลการทดลอง ผู้ศึกษาได้
ทดลองด้วยตัวเองทั้งหมดโดยมีขั้นตอนวิธีการตามลาดับดังนี้
แบบแผนในการทดลอง
ทดสอบก่อนเรียน
T1

จัดการเรียนโดยใช้คลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

T1
หมายถึง
ทดลอบก่อนใช้คลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ
X
หมายถึง
การใช้คลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อในการเรียนการสอน 4 เรื่อง
T2
หมายถึง
ทดสอบหลังการใช้คลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อทั้ง 4 เรื่อง
T1 และ T2 วัดด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน
วิธีดาเนินการทดลอง
1 ให้ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขาคอมพิ วเตอร์ธุรกิ จ จ านวน 3 คนซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั วอย่ า งท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการเท่าทันสื่อ ก่อนใช้คลิป
วิดโี อ
2 ให้นักศึกษาดูคลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ คลิปหลักการรู้เท่ าทันสื่อ. คลิปการ
รู้ เท่ า ทั น ละคร, คลิ ป การรู้ เท่ า ทั น ข่ า ว และคลิ ป การรู้ เท่ า ทั น โฆษณา เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ กิ จ กรรม และท า
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนเรื่องการพั ฒ นาคลิ ป วิดีโอ เพื่ อส่งเสริมการเท่ าทั น สื่อ ตรวจผลการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เก็บคะแนนของนักศึกษาทุกคนไว้
3 ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังดูคลิปวิดีโอการส่งเสริมการรู้ เท่า
ทันสื่อ อีกครั้ง ( ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนไว้
4. นาคะแนน (Pre – test) คะแนนสอบในการทดลองและคะแนน (Post – test) มาวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการเท่าทันสื่อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดย
การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1 ) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E2 ) ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การพัฒนาคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการเท่าทันสื่อ
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคลิปวิดีโอการเท่าทันสื่อ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1 การหาประสิทธิภาพคลิปวิดีโอ เรื่อง การพัฒ นาคลิปวิดีโอ เพื่ อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80
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2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ก่อนสอน
ด้วยการ ดูคลิปวิดีโอทั้ง 4 เรื่อง มีค่าเฉลี่ย ( x = 40.78) คิดเป็นร้อยละ 67.96 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x =
52.10 ) คิดเป็นร้อยละ 86.84 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
คอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษาก่ อ นสอนด้ ว ยการชมคลิ ป วิ ดี โอทั้ ง 4 เรื่ อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย ( x = 38.46) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.10
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x = 49.39) คิดเป็นร้อยละ 82.32
3: ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียน โดยใช้วีดิโอเท่าทันสื่อ ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ ที่มีต่อการชมคลิปวิดีโอ
เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ จานวน 28 คน
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x
ด้านคาแนะนาในการใช้คลิปวิดีโอเท่าทันสื่อ
1. การแนะนาขั้นตอนสามารถนาไปใช้ได้
4.29
.600
มาก
2. ภาษาที่ใช้ในการแนะนา อธิบายเข้าใจได้
4.29
.810
มาก
ด้านเนื้อหา
3. ได้รับความรู้จากเนื้อหาเท่าทันสื่อ
4.43
.634
มาก
4. เนื้อหาเข้าใจได้เหมาะกับผู้ศึกษา
4.39
.497
มาก
5. เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการเท่าทันสื่อในสังคมปัจจุบัน
4.50
.509
มากที่สุด
ด้านการออกแบบ
6. ภาพแต่ละตอนมีความเหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
4.14
.756
มาก
7. มีความสัมพันธ์ระหว่างภาพและคาอธิบายในแต่ละตอน
4.14
.705
มาก
8. เวลาที่ใช้ในการศึกษาเรื่องเท่าทันสื่อในแต่ละตอนมีความ
4.18
.548
มาก
เหมาะสม
ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
9. เนื้อหาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.36
.559
มาก
10. มีความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้เท่าทันสื่อ และ
4.32
.670
มาก
นาเสนอสื่อที่เหมาะสมสู่สังคมได้
เฉลี่ย
4.30
.441
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ที่เรียนโดยใช้คลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากที่สุด ( x = 4.50, S.D = .509) นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่เนื้อหา
เป็นประโยชน์ต่อการเท่าทันสื่อในสังคมปัจจุบัน ส่วนข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่น ๆ
( x = 4.14, S.D = .705) นักศึกษามีความพึงพอใจต่าสุด ได้แก่มีความสัมพันธ์ระหว่างภาพและคาอธิบายในแต่ละตอน
ผลสรุปโดยรวมระดับความพึงพอใจทุกข้อมีความพึงพอใจมาก
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้คลิปวิดีโอ เรื่อง การพัฒนาคลิปวิดีโอ
เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษา และคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 28 คน
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x
ด้านคาแนะนาในการใช้คลิปวิดีโอเท่าทันสื่อ
1. การแนะนาขั้นตอนสามารถนาไปใช้ได้
4.43
.573
มาก
2. ภาษาที่ใช้ในการแนะนา อธิบายเข้าใจได้
4.57
.504
มากที่สุด
ด้านเนื้อหา
3. ได้รับความรู้จากเนื้อหาเท่าทันสื่อ
4.61
.567
มากที่สุด
4. เนื้อหาเข้าใจได้เหมาะกับผู้ศึกษา
4.61
.567
มากที่สุด
5. เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการเท่าทันสื่อในสังคมปัจจุบัน
4.71
.460
มากที่สุด
ด้านการออกแบบ
6. ภาพแต่ละตอนมีความเหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
4.68
.476
มากที่สุด
7. มีความสัมพันธ์ระหว่างภาพและคาอธิบายในแต่ละตอน
4.50
.509
มากที่สุด
8. เวลาที่ใช้ในการศึกษาเรื่องเท่าทันสื่อในแต่ละตอนมีความ
4.46
.576
มาก
เหมาะสม
ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
9. เนื้อหาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.68
.488
มากที่สุด
10. มีความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้เท่าทันสื่อ และ
4.57
.504
มากที่สุด
นาเสนอสื่อที่เหมาะสมสู่สังคมได้
เฉลี่ย
4.59
.378
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาที่ใช้คลิปวิดีโอ มีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนเรื่อง การพัฒนา
คลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในระดับมากที่สุด ( x = 4.68, S.D = .488 ) นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด
ได้ แ ก่ เนื้ อ หาเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเท่ า ทั น สื่ อ ในสั ง คมปั จ จุ บั น ส่ ว นข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ าที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเที ยบกั บ ข้ออื่ น ๆ ( x = 4.43 , S.D = .573 ) นั กศึ กษามี ค วามพึ งพอใจต่าสุด ได้แ ก่.การแนะน าขั้น ตอน
สามารถนาไปใช้ได้ ผลสรุปโดยรวมระดับความพึงพอใจทุกข้อมีความพึงพอใจมากที่สุด

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ สูงกว่า
มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
4.2 นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นโดยใช้ ค ลิ ป วิ ดี โอเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 70 โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นก่ อ นเรี ย น ร้อ ยละ 67.97 หลั ง เรีย นร้อ ยละ 86.84 และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์ศึ ก ษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนร้อยละ 64.10 แ และหลังเรียน ร้อยละ 82.32
1. 4.3 นักศึกษาทั้งสองสาขามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ในระดับ
มาก โดยนั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 1 สาขานิ เทศศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจ 4.30 และนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.59
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการศึกษาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน พบว่า บทเรียนคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่า
ทั น สื่ อ มี ป ระสิท ธิภ าพอยู่ ที่ 83.36/83.65 ซึ่ งมี ป ระสิ ท ธิภ าพสูงกว่า เกณฑ์ ที่ ตั้ งไว้ คื อ 80/80 ซึ่ งคลิ ป วีดิ โอเพื่ อ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อที่พัฒนาขึ้นมานี้ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการรู้เท่าทันสื่อคือรู้จักรับสื่อที่หลากหลาย รู้จักคิด
วิเคราะห์สื่อ รู้จักประเมินค่าสื่อ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของสื่ออยู่ในเกณฑ์สูงกว่า 80/80 ที่สามารถรับได้ที่สูง
กว่าตามที่ ชัยวงศ์ พรหมวงศ์ (http://fed.bpi.ac.th/) กล่าวไว้ว่า การที่จะกาหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นให้
ผู้จัดการเรียนรูเป็นผู้พิจารณาตามความ พอใจ โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู ความจามักจะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ
90/90หากเป็นเนื้อหาด้านทักษะหรือจิตพิสั ยอนุโลมให้อาจตั้งไว้ตาแต่ไม่ต่ากว่า 75/75 นั่นแสดงให้เห็นว่า คลิป
วีดโิ อทีส่ ง่ เสริมการรูเ้ ท่าทันสือ่ นีม้ เี กณฑ์ทส่ี งู กว่าทีต่ ง้ั ไว้นน่ั หมายถึงสามารถพัฒนาทักษะการรูเ้ ท่าทันให้กบั ผูเ้ รียนได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดูคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทัน สื่อ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา พบว่ามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าร้อยละ 80 นั่นหมายถึงนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยหนึ่งที่
สาคั ญ เป็ น เพราะการใช้ ค ลิ ป วีดี โอซึ่ งมี ทั้ งภาพและเสี ย ง ดั งที่ วชิ ระ อิ น ทร์อุ ด ม (2539) ได้ ส รุป ถึ งคุ ณ ค่ า และ
ประโยชน์ของวีดิทัศน์ว่า ผู้ชมได้เห็นภาพ และได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการรับรู้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 2
ทาง ซึ่งยอมดีกว่าการรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเพีย งอย่างเดียว ผู้ชมสามารถเข้าในกระบวนการ
ที่ซับซ้อนได้โดยอาศัยศักยภาพของเครื่องมือ และ วีดิทัศน์ที่ได้รับการวางแผนการผลิตที่ดี และผลิตอย่างมีคุณภาพ
สามารถใช้แทนครูได้ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนครูได้เป็นอย่างดี
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ศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
Competitiveness and Development of Meetings, Incentive Travels,
Conventions and Exhibitions (MICE) in Nakhon Si Thammarat Province
นรินทร อิ่มใจ1 พรรณนภา เขียวน้อย2 บุษลิน ขวดทอง3 และ ส.ศิริชยั นาคอุดม4
Narinthorn Imjai1 Pannapa Khiawnoi2 Bussalin Khuadthong3 and Sor sirichai Nakudom4
สานักงานอธิการบดี 1 และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช234

บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ งศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น และการพั ฒ นาของการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบไมซ์ ข องจั งหวั ด
นครศรีธ รรมราช มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาศั ก ยภาพการแข่ งขั น ของการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบไมซ์ ของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 2) ศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วรูป แบบไมซ์ ของจั งหวัด นครศรีธรรมราช โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องจานวน 30 ราย ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
และเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ใช้ เครื่ อ งมื อ การวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพการแข่ งขั น ตามแบบจ าลองเพชรพลวัต ( Dynamic
Diamond Model) พบว่า 1) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ มีข้อจากัด 2) มีอุปสงค์จาก
นักท่องเที่ยวเนื่องจากมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์ 3)การจัดโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
รูปแบบไมซ์ไม่ชัดเจน 4) ขาดการบูรณาการร่วมมือระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอื่น 5) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
และผลักดันให้การท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์อย่างต่อเนื่อง และ 6) ตลาดนักท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราชมีอัตราการ
เติบโตที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2)การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชตื่นตัว 3) พัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 4) พัฒนาทักษะการบริการของ
พนักงานและ 5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเทียว
คาสาคัญ: ศักยภาพการแข่งขัน, การพัฒนาการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์

Abstract
The research of competitiveness and development of Meetings, Incentive Travels,
Conventions and Exhibitions (MICE) Tourism in Nakhon Si Thammarat Province aims 1) to study the
potential of MICE tourism in Nakhon Si Thammarat, 2) to study the guidelines of MICE tourism
development in Nakhon Si Thammarat. The data was conducted from 30 in-depth interviews with the
tourists, tourism business owners and government officials. The dynamic diamond modeling was used
as a tool to analyze the data and the result demonstrated that 1) Infrastructure for MICE tourism is
limited. 2) Tourists would like to come to visit due to abundant tourism resources. 3) The structure in
tourism promotion is not clear. 4) It lacks of integrated cooperation between other tourism
businesses. 5) The government has a policy to promote and to continue the MICE tourism. Besides, 6)
the tourist market of Nakhon Si Thammarat has a higher growth rate and the trend continues. The
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guidelines of MICE development in Nakhon si thammarat consist of 1) developing cultural tourism, 2)
encouraging tourism operators in Nakhon Si Thammarat, 3) developing a transportation system to link
tourism attractions, 4) improving staff skills, and 5) developing Database System on tourism.
Keywords: Competitiveness, Development of Tourism, MICE Tourism

บทนา
อุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวของประเทศไทยเป็ นอุ ตสาหกรรมหนึ่ งที่ สามารถนารายได้ เข้าประเทศช่วย
แก้ปัญหาการขาดดุลการค้าให้กับประเทศ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสาคัญและมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น [1] อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภท การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า
นิทรรศการนานาชาติ (MICE) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่านัก
ท่องเทียวในกลุ่มไมซ์ จะมี ขนาดเล็กและเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ ม แต่ ก็มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้จ่ายเพื่ อการ
ท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น การท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์สร้างเม็ดเงินเข้าประทศสูงถึงกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว [2] รัฐบาลมีความพยายาม วางรากฐานที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการให้แข็งแกร่ง
การท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่มีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยว
หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปคือ 1) ด้านวัตถุประสงค์ของการเดินทาง นักท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ มีวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อร่วมประชุมบริษัท การท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับ
การเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ 2) ด้านคุณภาพของ
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3-4 เท่า [3]
ช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(สสปน)ได้เร่งผลักดัน
และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยกลยุทธ์เชิงรุก เน้นการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและหน่วยงานของทุกภาค
ส่วนเพื่อนาข้อมูลมากลั่นกรอง วิเคราะห์ประกอบการการกาหนดนโยบาย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด [4] นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมการเพิ่มสถานที่สาหรับจัดประชุมในระดับนานาชาติตามจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาคมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศศูนย์กลางการหารือทางธุรกิจของนักลงทุนระดับโลก
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช เล็ งเห็ นถึ งความส าคั ญของการท่ องเที่ ยวรู ปแบบไมซ์ ตั้ งเป้ าเป็ นศู นย์ กลาง
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานการของภาคใต้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจจะการศึกษาศักยภาพการแข่งขันด้านธุรกิจ
จัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมจากข้อมูลทุติยภูมิ และวิธีการ
ศึกษานาร่องด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ เพื่อศึกษาหลักการดาเนินงาน
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ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจไมซ์ของการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อนา
ข้อมูลมาใช้การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันแบบจาลองเพชรพลวัต (Dynamic Diamond Model) รวมถึงหาแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และทดสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลผู้วิจัยใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าโดยมี 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมจากข้อมูลทุติยภูมิเป็นการค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูลแนวคิด
ทฤษฎี เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ จากหนังสือ ตาราเอกสาร สิ่ง
ตีพิมพ์ บทสัมภาษณ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้วิจัยเกิดความเข้าใจแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาน าร่ อ งจากการสั งเกตแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช โดยผู้วิจัยเข้าไปมี ส่วนร่วมกิจกรรม จานวน 3 ครั้งเพื่ อสังเกตการดาเนิน งานจริง ปั ญ หาและ
อุปสรรคของ และเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากาหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพ
ขั้ น ตอนที่ 3 ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ให้ ข้ อ มู ล จ านวน 22 รายโดยใช้ ข้ อ มู ล จากการการทบทวน
วรรณกรรมและการศึกษานาร่องจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับประเด็นและ
แง่มุมที่ผู้วิจัยทาการศึกษาผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ที่มี ความเกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวรูป แบบไมซ์ จากนักท่องเที่ ยว
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และรัฐบาล ประกอบด้วย 1) เพื่อข้อมูลด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์
ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์จานวน 10 ท่าน 2)เพื่อข้อมูลการสนับสนุนของรัฐบาลต่อ
การท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครศรีธรรมราช
จานวน 2 ท่าน 3) เพื่อข้อมูลด้านนักท่องเที่ยวผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์จานวน 10 ท่าน
ขั้นตอนที่ 4 เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้างโดยการใช้ประเด็ น
คาถามจากการทบทวนวรรณกรรมและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม คือ 1)การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 2)การ
ปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 3) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพื่อสังคมของประเทศไทย โดยใช้โดย
ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันตาม “แบบจาลองเพชรพลวัต” (Dynamic Diamond Model)
ขั้ น ตอนที่ 6 การทดสอบความเที่ ย งตรงของข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation) ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากของ 3แหล่งคือ 1)แหล่งข้อมูลเชิงทฤษฎี จากข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้วิจัย
ได้ศึกษาการวิจัยกิจการเพื่อสังคมในประเทศและต่างประเทศ 2) แหล่งข้อมูลจริงจากประสบการณ์ ของผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ 3)แหล่งข้อมูลเชิงทฤษฎีและประสบการณ์ใน
การดาเนินการวิจัยจากความคิดเห็นจากอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจานวน 5 ท่าน

ผลการศึกษา
1. ศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิ เคราะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อ ม 4 ด้ า นตามแบบจ าลองเพชรพลวั ต (Dynamic Diamond Model) ที่ มี
ผลกระทบต่อกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ 1) สถานะปัจจัยการผลิต 2) สถานะอุปสงค์ 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและ
สนั บ สนุ น 4) ยุ ท ธการ โครงสร้ าง และสภาพการแข่ งขั น และปั จ จั ย ภายนอกที่ มี บ ทบาทต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันอีก 2 ประการ 1) โอกาส และ 2) รัฐบาล ดังภาพ 1
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ภาพที่ 1 : แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์
ที่มา : Michael E. Porter, The competitive Advantage of Nation, 1998[5]

1.1 สถานะปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) ปัจจัยการผลิตของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ ยัง
ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันได้ เนื่องจากข้อจากัดด้านความเชียวชาญของผู้ประกอบการท่องเที่ยวรูปแบบ
ไมซ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และบุคคลทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ อีกทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์มีจากัด เช่น สถานที่จัดประชุมขนาดใหญ่
1.2 สถานะอุปสงค์ (Demand Conditions) อุปสงค์การท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์มีสูง เนื่องจากมี
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลาย เชิง ธรรมชาติ ป่าเขา ทะเล หรือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิธีชุมชน
ส่งผลให้มีความต้องการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์จากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการหลีหนีการท่องเที่ยว
รูปแบบไมซ์ ที่จากัดแต่ในเมืองขนาดใหญ่
1.3 ยุทธการ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) การจัด
โครงสร้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังไม่ตื่นตัวต่อการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ ส่งผลให้โครงสร้างแข่งขันของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
1.4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องและสนั บสนุ น (Related and Supporting Industries) การท่ องเที่ยว
รูปแบบไมซ์ จาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเครือข่ายการดาเนินงาน เช่น ร้านอาหาร ที่พัก ขนส่ง เมื่อขาดการบูรณาการ
ร่วมมือระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอื่น ซึ่งไม่มีความสอดคล้องและไม่เป็นระบบ คุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว
ลดน้อยลง ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
1.5 รัฐบาล (Government) กระแสความนิยมการท่องเที่ยวและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม และ
ผลักดันให้การท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์อย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสในเสนอของบประมาณจากรัฐบาล เพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ เช่นการสร้างศูนย์การประชุมขนาดใหญ่
1.6 โอกาส (Chance) การท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่านักท่องเทียวในกลุ่มไมซ์จะมีขนาดเล็กและเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่ก็มีคุณภาพและ
ศักยภาพในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาได้ดังต่อไปนี้
2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ เป็นการนาจุดแข็ง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาให้นักท่องเที่ยวได้นาวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีชื่อเสียงไปสู่สากล
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เช่นในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น งานเดือนสิบ เทศกาลชักพระ แห่ผ้าขึ้นธาตุทาให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามาก
เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์
2.2 การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชตื่นตัว การท่องเที่ยวรูปแบบ
ไมซ์โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้กับจังหวัด เช่น การโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชาสัมพันธ์ และเข้ามาเที่ยวสัมผัสกับตัวเองแล้วนาไปสู่การบอกเล่าปากต่อปาก สร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นได้
ก่อนขยายสู่ภายนอก
2.3 พัฒนาระบบการขนส่งเชื่ อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความแตกต่างกันในด้านภูมิศาสตร์ สถานที่ตั้ง ดังนั้นการสร้างระบบขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่องระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวเช่น โดยสารเชื่อมโยงระหว่าง อาเภอลานสกากับอาเภอขนอมเพื่ออานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว
รูปแบบไมซ์ซึ่งมีระยะเวลาการท่องเที่ยวสั่น
2.4 ทักษะการบริการของพนักงาน ฝึกอบรมพนักงานในส่วนของการบริการลูกค้าให้เข้าใจถึงพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยว ขัดเกลาพนักงานให้มี
ความพร้อมในการต้อนรับธุรกิจไมซ์ มุ่งเน้นหัวใจในการให้บริการต้องเอาความเป็นเจ้าของมาใช้ในการบริการ และ
มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.5 ระบบฐานข้อมูลการท่องเทียว สืบเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์
การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสาคัญ ว่าเปรียบเสมือนประตูทางออกของการท่องเที่ยว ทาให้คนได้
รู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราช และเข้าใจถึงการเตรียมตัวและวางแผนมาท่องเที่ยวได้เหมาะสมและถูกต้องตามแนว
ทางการอนุรักษ์ อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการประสานความร่วมมือในการจัดทาฐานข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ สาหรับนักท่องเที่ยว ชุมชน สื่อมวลชน เพื่อใช้ในการบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด การปรับปรุงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อสร้างศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลการท่องเที่ยว

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
แนวทางพัฒนาของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปแนวทางการพัฒนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกขน และภาคประชาขน ดังต่อไปนี้
1. การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการพัฒนาด้านสิ่งอานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ พอสมควร อีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจไมซ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจไมซ์ ทั้งนี้
เนื่องจากปัญหาการเชื่อมโยงประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ทาให้ไม่ตรงตามความต้องการของ
ภาคเอกชน ส่งผลให้ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ไม่เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน [6] การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว ภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ ซึ่งจะ
เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน
2. การปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ดังเห็นได้จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์มี
ความแตกต่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นเช่น มีลักษณะการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ อานาจการซื้อที่มากกว่า และ
ต้องการความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการเดินทาง [7] ดังนั้นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวควรปรับผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์
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3. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผนการพัฒนา การตัดสินใจ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลของการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ [8] เช่น มีการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในเชิงวิถีชุมชนการพัฒนากิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวไมซ์แบบวิถีชุมชน เพื่อหาวิธีการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์รวมไปถึงการจาหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช แม้ว่าในปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้มีการพัฒนาด้านสิ่งอานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ พอสมควร เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของการท่องเที่ยว แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืนควรเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกขน และภาคประชาขน เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นเมืองของอุตสหกรรมไมซ์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เรื่ อ งศั ก ยภาพการแข่ งขั น และการพั ฒ นาของการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบไมซ์ ข องจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จัดทาขึ้นเพื่อนาผลการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
ผู้สอน อนึ่งบทความวิจัยฉบับนี้อาจขาดความสมบูรณ์ในเนื้อหาอยู่บ้าง คณะผู้จัดทาจะมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
งานวิจัยในโอกาสต่อไป
ผู้จัดทาใคร่ขอขอบคุณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงเจ้าของเอกสาร หนังสือ ตารา บทความและสื่อต่างๆ ที่ผู้จัดทายึดถือเป็นบรรทัดฐานในการเรียบเรียงจนผลงาน
สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้นาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป หากมีข้อเสนอแนะผู้จัดทาขอรับคาชี้แนะและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
มา ณ โอกาสนี้
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
The Relationship of the Tourism Marketing Mix Factors Affecting the Tourists
Decision in Choosing Service Restaurant in
Nakhon Thammarat Municipality
ฐิติมา รัตนพงษ์ และกิรฐากร บุญรอด
Thitima Rattanapong and Kirathakon Boonrod
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้การดาเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ)
มีการใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพเป็นหลักด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เชิงอนุมาน และ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดนี้จึงนาเสนอปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการต่อไป
คาสาคัญ: ความสัมพันธ์, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ABSTRACT
The research aimed to study the relationships of the tourism marketing mix factors
affecting the tourist’s decision in choosing services of restaurants in Nakhon Si Thammarat City
Municipality. This was a mixed method research ( including qualitative and quantitative) . The
qualitative research used in-depth interview process with the purposive sampling method. The
quantitative research used questionnaire process with the formula of W.G. Cochran for sampling.
The data were analyzed by descriptive statistics, inferential statistics, and content analysis. This
study will develop a model to suggest the tourism marketing mix factors affecting the tourists
decision in choosing services of restaurants in Nakhon Si Thammarat City Municipality to develop
a body of knowledge and a result of the study to provide beneficial information to develop the
tourism and service industry.
Keywords: Relationships, Tourism Marketing Mix Factors, Tourists Decision in Choosing Service
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บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศการสร้างงานและการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความหลากหลาย
และซับซ้อนแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล การเดินทางได้ง่ายขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปตามความพร้อมและความต้องการของแต่ ละ
บุคคลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามที่จะเข้าถึงพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น
ในประเทศไทยมี แหล่งท่ องเที่ยวมากมายที่ นัก ท่องเที่ย วให้ ความสนใจในความสวยงามของแหล่ ง
ท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีความแตกต่างกันของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยที่นักท่องเที่ยว
เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2555 ถึง 2558 จานวนนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเพิ่มจาก 22,353,903 คน เป็น 29,881,091คน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 7,527,188 คน โดยในปี
2555 สร้างรายได้ให้ประเทศ 983,928.36 ล้านบาทและปี 2555 สร้างรายได้ให้ประเทศ 1,447,158.05 ล้านบาท
ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว, 2559) ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบหลากหลาย
ภาคธุรกิจ เช่นธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร อื่น ๆ โดยที่ธุรกิจร้านงานในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้น
เป็นอย่างมาก
ธุรกิจร้านอาหารเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของอุตสาหกรรมรมการท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจร้านอาหารนับว่าเป็น
ธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากพฤติกรรมของคนไทยที่ยังนิยมรับประทานอาหารนอก
บ้าน และผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในด้านความสนใจ
ในเรื่องสุ ขภาพและการประหยัดค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มการแข่งขันที่ รุน แรง เนื่ องจากมี
ผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้ามาในตลาด โดยเฉพาะในตลาดร้านอาหารรายย่อย อันเป็นผลมาจากการลงทุนไม่สูง
มากนักและระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างสั้น ทาให้ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีการปรับกลยุทธ์
เพื่อช่วงชิง ส่วนแบ่งตลาด นอกจากต้องจับตาการปรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารแล้ว ประเด็นที่
น่าสนใจคือมาตรการจัดระเบียบร้านอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร ก็นับว่าเป็นมาตรการ
ที่น่าจับตามอง (ธนาคารกสิกรไทย, 2558) สืบเนื่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กาหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของคนในประเทศและดึงดูนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาว
ไทยมาเที่ยวในประเทศไทย โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว เรื่อง”พื้นที่ 12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด” โดยที่มีจังหวัดนครศรีธรรมราชาเป็นหนึ่งจังหวัดที่อยู่ใน12เมือง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อดึงดู
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาท่ อ งเที่ ย วและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยที่ ส ถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554 – 2558 มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังตารางที่1
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ตารางที่ 1 การเติบโตด้านการท่องเที่ยวของ 12 เมืองต้องห้ามพลาดในปี 2558
ที่มา: สานักงานการท่องเที่ยว

จากตารางจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเจริญเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับสถิตินักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด นครศรีธรรมราช ทาให้
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถมองเห็น โอกาสในการวางแผนเพื่อพั ฒนา
ธุรกิจของตนเองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต ในขณะเดียวกัน ก็มีสถานที่จาหน่ายอาหารเพิ่มขึ้นด้วยโดยมี
รูปแบบที่หลายหลายเช่น ร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวราดแกง ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี
ภายในร้าน และภัตตาคาร เป็นต้น ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชนับว่ามีอัตราการ
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้นเพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคที่มีความต้องการที่
หลาหลายดังนั้นธุรกิจร้านอาหารในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
ผู้บริโภคยุคปัจจุบันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เลือกใช้บริการและกลับมาใช้บริการซ้า โดยที่สอดคล้องแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่ว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกซื้อ
สินค้ามากกว่าแต่ก่อนบทบาทของการบรรจุภัณฑ์จึงมีความสาคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์ อย่างยิ่ง ซึ่งลักษณะคล้ายกับการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่เลือกร้านที่มีปัจจัยที่หากหลายเช่น อาหาร ราคา ที่ตั้ งร้าน การ
บริก าร อื่น ๆ โดยที่ การศึก ษาความสัม พัน ธ์ข องปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่อ งเที่ยวที่มีต่ออิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัด สินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาและสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
ด้วยเหตุนี้การวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและสร้างรูปแบบการให้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้การดาเนินธุรกิจร้านอาหารเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยว และผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และเพื่อธุรกิจร้านอาหารในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
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สร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและทาให้การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวและมาใช้บริการร้านอาหารเพิ่มขึ้น ตลอดจนทาให้GDPของจังหวัดนครศรีธรรมราชดีขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดท่ อ งเที่ ย วที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มี
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ดาเนินการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเลือกที่พัก และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร เป็นตัวแปรอิสระ ส่วน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแปรตาม
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 5
ต าบล ดังนี ้ ต าบลในเมือ ง ต าบลคลัง ต าบลท่า วัง ต าบลโพธิ ์เสด็จ และต าบลนาเคีย น (ส านัก งานจัง หวัด
นครศรีธรรมราช, 2559) ซึ่งแต่ละพื้นในตาบลต่าง ๆ ของเทศบาลนครศรีธรรมราชมีร้านอาหารที่เปิดบริการมากมาย
หลากหลายรูปแบบและหลากหลายประเภท
3. ขอบเขตประชากร ดาเนินการวิจัยทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวและใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ขอบเขตตัวแปร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีองค์ประกอบของตัวแปรดังนี้ ตัวแปรอิสระ คือ 1. ข้อมูล
ทางประชากรศาสตร์ 2. ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว (7Ps) และพฤติกรรมผู้บริโภค (6 W 1 H) ตัวแปรตาม
คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
5. ขอบเขตด้ านเวลา ผู้วิจัยศึ กษาข้อมู ลการท่อ งเที่ ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเขต
เทศบาลนครศรีธรรมราชย้อนหลัง 5 ปีเพื่อมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันและการดาเนิน
ธุรกิจร้านอาหารในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน และลงพื้นที่วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการใช้บริการร้านอาหารของนักท่ องเที่ยว โดยใช้ระยะเวลาการดาเนินการศึกษาในช่วง
ระหว่างเดือน กันยายน 2560 - กันยายน 2561

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งส ารวจ (Survey Research) โดยมี การด าเนิ นการวิ จั ยแบบผสม (Mixed
method research) โดยมีกระบวนการดังนี้
ในส่วนที่ 1 วิธีการเชิงปริมาณ
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล รวบรวมการแสดงความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
“นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” โดยใช้
วิธี ก ารก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากการประมาณค่ า ร้อ ยละ กรณี ไม่ ท ราบประชากร โดยใช้ สู ต รของ W.G.
Cochran (1953: 886 อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์, 2548: 125 ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มาทั้งสิ้น 400 คน
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ซึ่งก่อนแจกแบบสอบถามผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability analysis) จานวน 60 ชุด
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ผลดาเนินการคานวณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อ
จัดหมวดหมู่และทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ
(percentage) เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและดาเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
โดยใช้ ส ถิ ติ เพื่ อ หาความแตกต่ าง (F-test) ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ถ้ าค่ าที่ ได้ เท่ ากั บ 0.05 เพื่ อ หาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
ในส่ ว นที่ 2 วิ ธี ก ารเชิ งคุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย จะใช้ รู ป แบบแบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง มี โครงสร้ า ง (Semi
structured interview) ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยนาไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บข้อมูลรวบรวมการแสดงความคิดเห็นกลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ ประกอบร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องจากทราบจานวนประชากรที่ ต้องการ
ทาการศึกษา ดังนั้น งานวิจัยนี้ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักการความน่าจะเป็น (Probability Sampling )
โดยเลือกด้วยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก (Lottery Method) ได้
กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 15 กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนาผลจากแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างและแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยใช้ content analysis เพื่ อ ความสอดคล้ อ งและถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบ 3 เส้ า
(Triangulation)

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย เรื่ อง ความสั ม พั น ธ์ ของปั จจั ย ส่ วนประสมทางการตลาดท่ อ งเที่ ยวที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ กรรม
นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดาเนินการทบทวนเอกสาร
วรรณกรรมแนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร
แนวคิดและทฤษฎีรา้ นอาหาร
Ninemeier and Hayes (2006, p. 11) ได้ให้ความหมายของร้านอาหารว่า หมายถึง การดาเนินการ
ให้บริการอาหารที่มุ่งหวังกาไร เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการขายอาหารเครื่องดื่ม สาหรับลูกค้ารายบุคคลหรือเป็น
กลุ่มขนาดเล็ก
ตามรายงานสรุปผลสารวจข้ อมู ลพื้ นฐานทางสุ ขาภิ บาลร้ านอาหารทั่ วประเทศโดยสานั กงานโครงการ
สุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความหมายของร้านอาหารประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 5
ประเภท คือ (กรมอนามัย, 2532, หน้า 10-11 อ้างถึงใน พลศรี คชาชีวะ และบุญเสริม หุตะแพทย์, 2549, หน้า 5-6)
1. ห้องอาหารในโรงแรม หมายถึง ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรม
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2. ภั ตตาคาร หมายถึง ร้า นอาหารที่ มี ขนาดใหญ่ 2 คู หาขึ้ นไป มี ที่ รับประทานอาหารอยู่ในอาคาร
พนักงานแต่งกายมีแบบฟอร์ม
3. สวนอาหาร หมายถึ ง ร้านอาหารที่ มี ขนาดใหญ่ มี ที่ รั บประทานอาหารส่ วนใหญ่ อยู่ น อกอาคาร
บรรยากาศเป็นแบบธรรมชาติ พนักงานแต่งกายมีแบบฟอร์ม
4. ร้านอาหารทั่วไป หมายถึง ร้านอาหารที่มีขนาดเล็ก 1-2 คูหา มีที่รับ ประทานอาหารอยู่ภายใน
อาคาร ประเภทของอาหารที่จาหน่ายส่วนใหญ่เป็นอาหารประจาถิ่นหรือเป็นอาหารเฉพาะ เช่น ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว
ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ส้มตา อาหารตามสั่ง เป็นต้น
5. ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หมายถึง ร้านที่จาหน่ายเฉพาะเครื่องดื่ม ขนมหวาน หรือไอศกรีม
เท่านั้น
จากความหมายต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่าร้านอาหาร หมายถึง สถานที่ที่มีการประกอบอาหารและ
ให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มแก่ลูกค้าทั้งภายในร้าน และการให้บริการสั่งกลับบ้าน
เนื่องจากผู้บริโภคทั่วไปจะรับรู้และแบ่งแยกความแตกต่างของภัตตาคารและร้านอาหารโดยคานึงถึง
ความแตกต่างทางด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ด้านสถานที่ให้บริการ ลักษณะอาหาร ลักษณะการบริการและ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งภัตตาคารจะมีสถานที่ให้บริการอาหารหรูหราและกว้างขวาง มีการให้บริการอาหารเฉพาะอย่าง
การตกแต่งอาหารสวยงามพิถีพิถัน เช่น ภัตตาคารอาหารจีน หรือภัตตาคารอาหารทะเล รวมทั้งมีการบริการอาหาร
แบบเต็มรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ในขณะที่ถ้าเป็นร้านอาหารกลุ่มเป้าหมาย จะ
เป็นคนทั่วไป การบริการอาหารอาจจะมีทั้งแบบที่บริการตนเองและมีพนักงานบริการ รายการอาหารหลากหลาย
หรือเฉพาะอย่าง ไม่เน้นการตกแต่งหรือความสวยงามมากนัก รวมทั้งอาคารสถานที่ขายอาหารมีความสวยงาม
หรูหรา น้อยกว่าภัตตาคาร ถึงแม้ว่าภัตตาคารและร้านอาหารจะมีความแตกต่างกันจากที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็สามารถ
ใช้เรียกชื่อแทนกันได้ เพราะเป็นสถานที่ดาเนินกิจการเพื่อให้บริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเช่นเดียวกัน ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้คาว่าร้านอาหาร ซึ่งจะรวมไปถึงภัตตาคารด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อ การวิจัยรวมทั้งเป็น
คาที่สามารถสื่อความหมายให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนั้นแล้วร้านอาหารที่ได้รับป้ายเชลล์ชวนชิม
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นร้านอาหารมากกว่าภัตตาคารสานักงานเขตเทศบาล ได้จาแนกร้านอาหารตามลักษณะการ
ขออนุญาตหรือการแจ้งตามเทศบัญญัติของเทศบาล ดังนี้
1) ร้านอาหารที่ต้องขออนุญาต ได้แก่ ร้านอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2) ร้านอาหารที่ต้องมีใบรับรองการแจ้ง ได้แก่ ร้านอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดประเภทของร้านอาหารตามขนาดของพื้นที่
ตามประกาศกระทรวงฯ ว่าด้วยประเภทอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจาก อาคาร ดังนี้
1) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพนื้ ที่ ต่ากว่า 100 ตารางเมตร
2) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพนื้ ที่ ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 250 ตารางเมตร
3) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพนื้ ที่ ตั้งแต่ 250 แต่ไม่ถึง 500 ตารางเมตร
4) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพนื้ ที่ ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
5) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป (นริศ บุญประสิทธิ,์ 2549, หน้า 12)
3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior)
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทาหรือการแสดงออกของสัตว์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่ง
ที่มากระตุ้น (stimulus) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทันทีหรือเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกกระตุ้นมาแล้วระยะหนึ่งผู้ซื้อ (Buyer) ผู้ได้รับ
บริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการ
และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดนชอบ แม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อกาแสดงออก
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องค์ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
Who ? ใครคือลูกค้าของเรา
What ? อะไรที่ลูกค้าของเราต้องการ
When ? เมื่อไหร่ที่ลูกค้าซื้อสินค้า
Why ? ลูกค้าซื้อสินค้าของเราไปทาอะไร
Where ? ลูกค้าของเราชอบเดินเข้าไปซื้อสินค้าในสถานที่แบบใด
Who participate ? มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งของลูกค้า
1. สิ่ งกระตุ้ น (stimulus) หมายถึ ง สิ่ งกระตุ้ นที่ อาจเกิ ดขึ้ นเองจากภายในร่างกาย และสิ่ งกระตุ้ นจาก
ภายนอก นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณ ฑ์ สิ่ง
กระตุ้นนี้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซื้อในด้าน
จิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมได้และต้องจัดให้มีขึ้น เป็น
สิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม เพื่อกระตุ้น
ความต้องการ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี มีการบริการที่ดีเยี่ยมและเท่าเทียมกับธุรกิจร้านให้บริการสัตว์เลี้ยง
1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (price stimulus) เช่น การกาหนดราคาสินค้าที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับ
ผลิตภั ณ ฑ์ โดยพิ จารณาลู ก ค้าเป้าหมาย มีความหลากหลายของราคาสิน ค้าที่ผู้ บริโภคใช้บ ริการของธุรกิจร้าน
ให้บริการสัตว์เลี้ยงให้มีทางเลือกมากขึ้น
1.1.3 สิ่งกระตุ้น ด้า นการจัด ช่อ งทางการจาหน่า ย (place stimulus) เช่น การจัด ช่องทาง
จาหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้ทั่ว ถึง เพื่อ ให้เกิด ความสะดวกแก่ผู้บ ริโภค ซึ่ งถือ ได้ว่า เป็น การกระตุ้น ความต้องการซื้อ
เลือกสถานที่เหมาะสม และจัดบรรยากาศในร้านให้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า เป็นต้น
1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion stimulus) การลด แลก แจก แถม
การสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานกับบุคคลทั่วไป เหล่านี้ถื อเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อให้ผู้บริโภคมี
การรับและใช้บริการร้านให้บริการสัตว์เลี้ยงมากขึ้น
1.2 สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การ ซึ่ง
บริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่
1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (economic stimulus) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ ผู้บริโภค
เหล่านีม้ ีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล
1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (technological stimulus) เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถกระตุ้นความ
ต้องการให้ใช้บริการมากขึ้น แสดงถึงความแปลกใหม่ของการใช้บริการของธุรกิจร้าน ให้บริการสัตว์เลี้ยง ที่แตกต่าง
ไปจากคู่แข่งขัน ทาให้ผู้บริโภคสนใจบริโภค
1.2.3 สิ่งกระตุ้น ทางกฎหมายและการเมือ ง (law and political stimulus) เช่น กฎหมาย
เพิ่มลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่ง จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ใช้บริการ
1.2.4 สิ่ งกระตุ้ น ทางวั ฒ นธรรม (cultural stimulus) เช่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ในงาน
เทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในการใช้บริการร้านให้บริการสัตว์เลี้ยงมากขึ้น
2. กล่องดาหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (buyer’s black box) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ของผู้ซื้อ
ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดา ที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ
2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (buyer characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยส่วนบุคคล
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2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซ้ ื้อ (buyer decision process) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ผู้บริโภค
จะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (product choice) ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการร้าน ให้บริการ
สัตว์เลี้ยงในเรื่องต่าง ๆ เช่น ใช้บริการทางการแพทย์ ใช้บริการตัดแต่งขน ซื้ออุปกรณ์ ต่าง ๆ
3.2 การเลือกตราสินค้า (brand choice) เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ผู้บริโภคก็จะทาการ เลือกว่าจะ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ตราใดยี่ห้อใด เช่น เลือกซื้ออาหารยี่ห้อแพงดีกรี เป็นต้น
3.3 การเลือกผู้ขาย(dealer choice)ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจะเลือกจากห้างสรรพสินค้าใดหรือร้านค้า
ใกล้บ้านเราใด
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (purchase choice) โดยเลือกว่าจะใช้บริการในช่วงเวลาใด วันไหน เป็นต้น
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (purchase amount) ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจะเลือกว่าจะซื้อหนึ่งกล่อง
ครึ่งโหล หรือว่า หนึ่งโหล
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศิ ริ พ งศ์ รั ก ใหม่ (2552) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารและ
ภัตตาคาร: กรณีศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคาร ในเขตประเวศ และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
พบว่ า ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ในการประกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารและภั ต ตาคารเฉลี่ ย 7.48 ปี
ร้านอาหารที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารขนาดเล็ ก มีที่นั่งไม่เกิน 50 ที่นั่ง มีรูปแบบการดาเนินธุรกิจเป็นเจ้าของ
คนเดียว มีจานวนพนักงานเฉลี่ย 5.7 คน มีระยะเวลาการดาเนินงานเฉลี่ย 6.54 ปี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
ธุร กิ จ ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้า นอาหารและภัต ตาคารในระดับ มาก คือ ท าเลที ่ตั ้ง และ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับ ปานกลาง คือ เงินทุน และแหล่งเงินทุน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
การบริหารจัดการภายในร้าน จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ทบทวนมานี้ ได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาในการประกอบกิจการ
ร้านอาหารและภัตตาคาร ส่วนใหญ่คือขาดความรู้ด้านบริหารจัดการ กิจการมีปัญหาขาดเงินทุนในการดาเนินกิจการ
ขาดแคลนทุนหรือบุคลากรไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากการทบทวนวรรณกรรม และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจึงได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยครั้งนี้ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

อธิบายกรอบแนวคิด พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะมีปัจจัยเรื่องของข้อมูล
ประชากรศาสตร์ ส่วนผสมทางการตลาดท่องเที่ยว (7Ps) และพฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) เป็นตัวแปรตามซึ่ง
ส่งผลต่อตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใช้เลือกใช้บริการร้านอาหาร ซึ่งนาไปสู่แนวทางพัฒนา ปรับปรุงการบริการ
และสร้างรูปแบบการให้บริการร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนผสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารใน เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โดยนาผลการศึกษาไปพัฒนาและสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่มีต่ออิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเร็จสมบูรณ์ได้
ด้วยความกรุณา และการให้คาแนะนา ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็นอย่างดียิ่ง ตั้งแต่ต้นจน
สาเร็จเรียบร้อยจาก ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ ดร.ธนกฤต ยอดอุดม และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ให้ความร่วมมือและให้ ความสะดวกเป็นอย่างดี ในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรม/สมาคม ผู้ประกอบการธุ รกิจการท่องเที่ยว นักวิชาการ
และนักวิจัย ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ที่เป็นผู้ช่วยใน
การเก็บข้อมูล สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มี
อุปการะคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ให้ทุนสนับสนุน รวมถึงผู้วิจัย ผู้ค้นคว้า
ที่ได้อ้างอิงในงานวิจัยฉบับนี้ทุกท่าน
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่พักโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา บ้านแหลมโฮมสเตย์
Study Guidelines of Potentiality Homestay for Tourism in Nakhon Si Thammarat
Province: A Case Study of Ban Leam Homestay
กิรฐากร บุญรอด, ธนกฤต ยอดอุดมและพรรณนภา เขียวน้อย
Kirathakon Boonrod, Tanakrit Yordudom and Pannapa Khiewnoi
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒ นาศักยภาพธุรกิจที่พักโฮมสเตย์เพื่อการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษา บ้านแหลมโฮมสเตย์การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพเป็นหลักด้ วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้วิธีศึกษาจาก เอกสารที่เกี่ยวข้อง การ
สังเกต และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ โดย
ใช้วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) สรุปประเด็นสาคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
พัฒนาโมเดลนี้จึงนาเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการต่อไป
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพ;ธุรกิจที่พักโฮมสเตย์, บ้านแหลมโฮมสเตย์

ABSTRACT
The research aims to study of the guidelines of business potential of the homestay
for tourism in Nakhon Si Thammarat Province: a case study of Ban Leam homestay. This was a
qualitative research, with in-depth interviews, using the purposive sampling methods. Documents
related to homestay data were reviewed. The government and entrepreneur sectors were
interviewed as a data collecting tool. The data was analyzed using content analysis and the
findings are summarized according to the objective of the study. This study will develop a model
to suggest guidelines for competitive development in business managerial approaches for
homestay in Nakhon Si Thammarat Province to develop a body of knowledge and a result of the
study to provide beneficial information to develop the tourism and service industry.
Keywords: Potential Development, Homestay, Ban Leam Homestay
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บทนา
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะ
สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559) ทั้งนี้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนสร้าง
รายได้ ให้ แ ก่ภ าคอุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งธุรกิ จ ที่ พั กแรมเป็ น หนึ่งในธุร กิจ ที่ สาคั ญ ของอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในการพักแรมของนักท่องเที่ยวจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงาน และ
เพิ่ มขีดความสามารถการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่นั กท่องเที่ ยว เพราะความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวเป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญต่อที่พักแรม อีกทั้งเป็นสิ่งสาคัญต่อการวางแผนในการพัฒนาที่พักแรมเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เชื่อมั่น พึงพอใจ บอก
ต่อและกลับมาเที่ยวซ้า ตลอดจนเพื่อให้ธุรกิจที่พักแรมสามารถบรรลุเป้าหมายและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยงของไทยต้องเผชิญกับปัญหาการชะลอตัวของจานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทาให้รายได้หลักของประเทศ ที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องถดถอยไม่บรรลุตามเป้าหมาย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มี
กลไกส าคั ญ ในการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ และกระตุ้ น การสร้างเม็ ด เงิน ไปยั งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ได้ เริ่ม ท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม ต่ างเร่งปรับกลยุทธ์รองรับการแข่งขัน เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทย ประกอบกับ ธุรกิจที่พักแรม ได้รับอานิสงส์จากการ ที่คณะรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรการให้
บุคคลธรรมดา สามารถนาค่าใช้จ่ายค่าแพ็คเกจทัวร์ในประเทศหรือค่าใช้จ่ายด้านที่พักแรม มาหักเป็นค่าลดหย่อน
ภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง โดยสามารถนารายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าที่พัก
แรม ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง นามาหักเป็นรายจ่ายในการคานวณภาษีได้เป็นจานวน 2 เท่าของที่จ่ายจริง
ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงส่งผลให้ เม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจที่พักแรม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ประมาณ 43,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 (ศูนย์
กสิกรไทย, 2558) และสืบเนื่องกรมการท่องเที่ยวได้กาหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการ
ใช้จ่ายของคนในประเทศและดึงดูนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศไทย โดยกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว เรื่อง”พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยที่มีจังหวัดนครศรีธรรมราชาเป็นหนึ่ง
จังหวัดที่อยู่ใน12เมือง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(กรมการท่องเที่ยว, 2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมาย ได้รับการสมยานามว่า
“เมื องสองธรรม” คือ ธรรมชาติ และธรรมะ โดยที่จั งหวัดนครศรีธรรมราชมีธรรมชาติมี ทั้ ง ภู เขา น้ าตก ป่ าไม้
ชายทะเล ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท่องเที่ยวและยังมีวัดวาอารมมากมายเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน
มากกว่า 1,500 ปี ซึ่งมี วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคนใต้ทุกคน
และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถตอบโจทย์การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยได้เป็นอย่างดี ส่งผลกระทบด้านบวก มายังในธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจที่พัก ที่มี
นักท่องเที่ยวชาวไทยหันมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นอีกทั้งมีแนวโน้มการพักค้างแรมเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยในปี2555 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณ 2.4 ล้ า นคน ซึ่ งมี ส ารองที่ พั ก แรมได้ จ านวน 40.45 เปอร์ เซ็ น ต์ ข องอั ต ราเข้ า พั ก แต่ ปี 2558 มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ งชาวไทย และต่ า งชาติ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช ประมาณ 3.5 ล้ านคน
คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีอัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวเข้า
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มาพักแรมเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ธุรกิจที่พักแรมควรจะมีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการตลาด และด้าน
คุณภาพการบริการที่มีมาตรฐาน
ด้วยเหตุนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์และสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง
รูปแบบที่พักที่นักท่องเที่ยวต้องการนั้นคือรูปแบบที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น (ขนิษฐา ทองเชื้อ และคณะ, 2554) เนื่องด้วยธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ของจังหวัดนครศรี ธรรมราชยังไม่
เพียงพอและการบริหารการจัดการยังไม่ได้มาตรฐานโฮมเสตย์ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อสร้างแนว
ทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ให้เป็นมาตรฐานและยกระดับโฮมสเตย์
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการวิ จั ยการพั ฒ นาศั กยภาพธุ รกิ จที่ พั ก โฮมสเตย์ เพื่ อการท่ อ งเที่ ยวในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา บ้านแหลมโฮมสเตย์

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ ศึ ก ษาสนใจที่ จ ะศึ ก ษาในประเด็ น แนวทางการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้มีพื้นที่ของการศึกษา คือ บ้านแหลมโฮมสเตย์ อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การทบวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
การพั ฒ นาที่ แ ท้ จ ริ ง ควรหมายถึ ง การท าให้ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนมี ค วามสุ ข ความ
สะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับ
การได้รับปัจจัยทางวัตถุเพื่อสนองความต้องการของร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษา
สิ่งแวดล้อมที่ดี การพักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่าง ๆ ด้วย ความต้องการทั้งหมด
นี้บางครั้งเราเรียกกันว่าเป็น การพัฒนา “คุณภาพ” เพื่อที่ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มปริมาณสินค้า
หรือการเพิ่มรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า (วิทยากร เชียงกูลม, 2527)
สอดคล้องกับ Batten (1959) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชนของอังกฤษได้ให้ความหมายของคาว่า พัฒนาคือการ
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และBrookfield (1984) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาโดยเน้นด้านเศรษฐกิจว่า หมายถึง
ความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการ เป็นต้นว่า การลดความยากจนและลดการว่างงานการลดความไม่เสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับพิชญ์ Kindleberger (1996) กล่าวถึง การพัฒนาทางเศรษฐกิจว่า เป็นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง
การเปลี่ยนแปลงระบบสังคม การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ (Ibid) การเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวนั้นใช้ค่านิยมของแต่ละสังคมเป็นตัวกาหนดแนว
ทางการพัฒนาว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ตัวอย่างเช่นคนไทยบางส่วนมีความเชื่อหรือมีค่านิยมว่าเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่
แสดงถึงความเจริญหรือแสดงว่าประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
การพัฒนาจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและตรวจสอบกระบวนการแห่งความเจริญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายให้เลือกสาหรับการพัฒนาหลาย ๆ เป้าหมาย รวมทั้งรูปแบบของการพัฒนา เป็นต้น
การพัฒนาในแบบของMichael (1983) สรุปเอาไว้ว่า หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ทฤษฎีการพัฒนาที่
สาคัญมีอยู่ 4 ทฤษฎี แต่ขณะเดียวกัน เมื่อไม่นานมานี้ก็มีความพยายามเสนอทฤษฎีที่ 5 เข้ามารวมทั้งหมดแล้วจึง
เป็น 5 ทฤษฎี ดังนี้
1. ทฤษฎี การพั ฒ นาตามขั้น ตอน (Linear-stages Theory) ทฤษฎี นี้ ยึ ดประเทศอุ ต สาหกรรมเป็ น
แม่ แ บบ วิ เคราะห์ ว่ า ประเทศเกษตรกรรมส่ ว นใหญ่ ยั งไม่ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ จึ งพยายามวางแผนให้ พั ฒ นาไปสู่
อุตสาหกรรม โดยกาหนดเป็นขั้นตอน เช่น ทฤษฎีความเจริญเติบโตของรอสทาว (Rostow’s Stages of Growth)
หรือตัวแบบการออมและการลงทุน เพื่อสร้างความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของฮาร์รอดและโดมาร์ (Harroddomar Growth Model) เป็นต้น
2. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง (Structural-change Models) ทฤษฎีนี้ต้องการให้เปลี่ยน
โครงสร้างจากภาคเกษตรไปเป็นภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถผลิตได้มูลค่ามากกว่าอาจต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม เพื่อดูดซับแรงงานส่วนเกินและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต เช่น ทฤษฎีการ
พัฒนาของลูอิส (Lewis Theory of Development) เป็นต้น
3. ทฤษฎีพึ่งพาระหว่างประเทศ (International-dependence Revolution) นักทฤษฎีในประเทศ
กาลังพัฒนาหรือมองจากจุดยืนของประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะละตินอเมริกานั้นไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีการพัฒนา
ไปสู่ความทันสมัยของตะวันตกเพราะมองว่าเป็นการครอบงา ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาที่พึ่งพา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพึ่งพาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจนมีสภาพเหมือนเป็นอาณานิคมสมัยใหม่ และยิ่งพัฒนาไปจะมีคนรวยเพียง
กลุ่มน้อยที่ได้รับผลประโยชน์ ปัญหาความเป็นธรรมและการกระจายรายได้จะยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้าง
ค่านิยมในการพัฒนาในทางที่ผิดที่ต้องพึ่งภายนอกอยู่ตลอด
4. ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ (Neoclassical Counterrevolution) ทฤษฎีนี้เกิดในช่วงทศวรรษ1980 เมื่อ
รัฐบาลอนุรักษ์นิยมของตะวันตก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษแคนาดาและเยอรมนีตะวันตก พร้อมใจกันรับเอา
แนวคิดเสรีนิยมใหม่มาเป็นหลักในการกาหนดนโยบาย แนวคิดนี้จะเน้นเศรษฐศาสตร์มหาภาคทางด้านอุปทาน
(Supply-side Macroeconomics) หมายความว่าสนใจการปรับปรุงทางการผลิตมากกว่าการบริโภค ขณะเดียวกัน
ก็เน้นการแปรรูป ลดขนาดของรัฐลดการวางแผนจากส่วนกลาง ลดการควบคุมและลดกฎระเบียบแนวคิดนี้มีอิทธิพล
ต่อองค์ การระหว่างประเทศที่สาคัญ คือ ธนาคารโลกและกองทุน การเงิน ระหว่างประเทศ หรือ IMF ตลอดจน
องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ จึงทาให้สามารถเผยแพร่แนวคิดของการเปิดเสรีไปอย่างรวดเร็ว
5. ทฤษฎีความเจริญ เติบโตแนวใหม่ (New Growth Theory) ทฤษฎีนี้เห็น ว่าการเปิด เสรีมีปัญ หา
เพราะความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจพึ่ งพิงภายนอก ขณะที่ สถานการณ์ ภายนอกผันผวนยากจะคา ดการณ์ ได้
นอกจากนี้การเติบโตที่เกิดนั้นยังมีภาวะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของภายนอก เช่น การเคลื่อนย้ายทุน
และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ดังนั้น การเพิ่มของผลผลิตมวลรวมจึงเป็นการปรับตัวระยะสั้นและอาจไม่ยั่งยืนด้วย
เหตุ นี้ ทฤษฎี นี้ จึ งหั น มาสนใจความเจริ ญ เติ บ โตแนวใหม่ ที่ เน้ น การเติ บ โตจากภายใน (Endogenous Growth
Theory) และเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างทุนกับแรงงานไม่ใช่
เป็นเพียงการเคลื่อนย้ายทุน ทฤษฎีความเจริญ เติบโตแนวใหม่จึงเน้นการใช้ทรัพยากรภายในและเน้นการพัฒนาทุน
มนุษย์ (Human Capital) โดยเฉพาะลงทุนทางด้านการศึกษา การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ
การวิจัยและการพัฒนา (R & D) ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนในปัจจุบันทฤษฎีความเจริญเติบโต
จากภายในนี้เริ่มเข้ามาทดแทนทฤษฎีรุ่นเก่าที่เน้นความเจริ ญเติบโตจากภายนอก (Exogenous Growth Theory)
นอกจากนี้ทฤษฎีความเจริญเติบโตจากภายในยังมองว่าความเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเริ่มต้น (Initial
Conditions) เช่น ระดับการศึกษา ระดับการพัฒนาของตลาดทุน และที่สาคัญ คือ แบบแผนการกระจายรายได้ก็มี
ผลต่อความเจริญเติบโตเช่นกัน เนื่องจากการกระจายรายได้มีผลทาให้คนมีทุนต่างกันและมีการลงทุนต่างกัน ระบบ
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เศรษฐกิจที่มีการกระจายรายได้ดีนั้นคนลงทุนก็มากและสามารถลงทุนพร้อม ๆ กันได้ จึงชักนาให้เศรษฐกิจเติบโต
เข้าสู่จุดดุลยภาพที่สูงกว่าได้
จากแนวคิดการพัฒนาเบื้องต้น และความหมายการพัฒนา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่มีการกระทาให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกาหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี ก็จะไม่เรียกว่าการพัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนาก็ไม่ได้หมายถึง
การเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้า คุณภาพหรือรายได้ของประชาชน เศรษฐกิจที่ขยายตัวเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไป
ถึงการเพิ่มขึ้นของระดับความพึงพอใจของประชาชนและความสุขของประชาชนด้วยเช่นกัน
แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถ (Competency)
แนวความคิ ด เริ่ ม ต้ น เกี่ ย วกั บ ขี ด ความสามารถ ได้ ถู ก จ ากั ด ความโดย McClelland (1993)ให้
ความหมายของขีดความสามารถไว้ว่า หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เป็นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลซึ่งมีส่วนในการทานาย
ผลการปฏิ บั ติ งานที่ ดี แ ละหรือ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในงานขี ด ความสามารถประกอบด้ ว ยแรงขั บ (Motives)
ลักษณะ (Traits) แนวคิด/ ความคิดของตน(Self-concepts) ทัศนคติ (Attitude) หรือคุณค่า (Values) ความรู้ใน
เนื้อหา (Content Knowledge) หรือ ความรู้-ความคิด (Cognitive) หรือทักษะเชิงพฤติกรรม (Behavioral Skills)
ที่สามารถวัดได้ห รือ เชื่ อถือได้ ซึ่งประกอบกัน ท าให้ บุ คคลแต่ละคนได้รับความสาเร็จในการทางานแตกต่างกั น
Burgoyne (1993) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีด้านการจัดการ (Management Theorists) กล่าวว่า ขีดความสามารถถูกนามา
ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์งานแต่ละงาน เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงความสามารถของบุคคลซึ่งจะก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอันจะนามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
นอกจากนี้ Burgoyne ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขีดความสามารถจัดเป็นเครื่องมือทางเทคนิค (Technical
Tool) ที่ถูกนามาประยุกต์ใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสรรหา/ คัดเลือกบุคลากร การ
ฝึกอบรมและพัฒ นา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร ค่าตอบแทน การสืบทอดตาแหน่งงาน และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่น ๆความสามารถในนิยามของ Boyatzis (1998 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ , 2546)
สรุปได้ว่า เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งกาหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมขององค์การ และทาให้บุคคลมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเขาได้กาหนดระดับของความสามารถ
(Level of Competency) ไว้ 3 ระดับ ได้แก่1. แรงจูงใจและคุณลักษณะ 2. ภาพลักษณ์/ แนวคิดของตนเองและ
บทบาททางสังคม และ3. ทักษะ :ซึ่ งสอดคล้องกับ Spencer (1993) ได้กล่าวถึงขีดความสามารถไว้ว่า ขีดความสา
มารถือคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิภาพของเกณฑ์ที่ใช้และการทางานที่
ดีขึ้นกว่าเดิม โดยที่ Hamel & Prahalad (1994) ได้กล่าวถึง “ขีดความสามารถหลัก ” (Core Competency) ใน
บทความในหนั งสื อ Harvard Business Reviewโดยได้ เขี ย นเกี่ ย วกั บ ขี ด ความสามารถหลั ก ว่ า เปรี ย บเสมื อ น
การบูรณการของทักษะและเทคโนโลยีที่สนับสนุนต่อความสาเร็จในการแข่งขันของธุรกิจ และต่อมาในปี 1994
Hamel and Prahalad ก็ได้ให้ความหมายขีดความสามารถ โดยพิจารณาจาก
1. คุณค่าต่อลูกค้า หมายถึง เสนอสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างแท้จริงเป็นทักษะที่สามารถทา
ให้ธุรกิจมอบประโยชน์พื้นฐานต่อลูกค้า
2. ความแตกต่างจากคู่แข่ง หมายถึง จะต้องแตกต่างในการแข่งขันหรือเลียนแบบได้ยากและระดับ
ความสามารถเป็นสิ่งที่ทาให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3. พั ฒ นาเพิ่ มได้ หมายถึง ความสามารถที่ แ ท้ จริง เมื่ อสร้างให้ เกิด ผลิต ภั ณ ฑ์ ใหม่ในตลาด ถ้าจะ
ประเมินว่า ความสามารถใดสามารถพัฒนาเพิ่มได้พิจารณาจากผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องทางานหนักเพื่อหนีไปจาก
มุมมองที่เน้นผลิตภัณฑ์ในสมรรถภาพของธุรกิจ
Dale and Hes (1995) ได้ให้ความหมายของขีดความสามารถว่าเป็นการค้นหาสิ่งที่ทาให้เกิดการ
ปฏิ บั ติ งานที่ ดี เลิ ศ (Excellence) หรื อ การปฏิ บั ติ งานที่ เหนื อ กว่ า (Superior Performance) นอกจากนี้ ได้ ใ ห้
ความหมายของขีดความสามารถด้านอาชีพ (Occupational Competence) ว่าหมายถึง ความสามารถ (Ability)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในสายอาชีพเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้ คาว่า “มาตรฐาน”
ในที่นี้ คือ องค์ประกอบของความสามารถ (Elements of Competencies) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และคาอธิบายขอบเขตงาน (Range Statement)
สอดคล้ อ งกั บ ดนั ย เที ย นพุ ฒ (2546) ได้ ก ล่ า วถึ ง ค าจ ากั ด ความของค าว่ า ขี ด ความสามารถ
(Competency) ว่า คือ การบูรณาการความรู้ ทักษะ ทัศนคติและคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes)
มาใช้ได้ดีที่สุดในบทบาทนั้น ๆ จนกระทั่งเกิดผลงานที่มีคุณค่าสูงสุด (Superior Performance) หรือมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยได้แบ่งความสามารถออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ความสามารถในมิติของพฤติกรรม หมายความว่า ในธุรกิจจะมีเรื่องบทบาทหน้าที่ตาม วิชาชีพของ
คนหรือผู้บริหารในตาแหน่งต่าง ๆ ที่ทางานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจในแง่ของความสามารถเชิงพฤติกรรม คือ การ
เข้าไปวิเคราะห์สิ่งที่เป็นพฤติกรรมหลักของหน้าที่รับผิดชอบก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า คุณลักษณะของความสามารถของ
หน้าที่การงาน
2. ความสามารถในมิติของงาน หมายถึง ความสามารถในด้านการทางาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
อาชีพ สิ่งที่ได้รับหรือผลจากการทางานตามอาชีพหรือมาตรฐานอาชีพ คือ ผลงานที่สามารถปฏิบัติได้
จากนิยามความหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ทาให้สามารถสรุปได้ว่า ความหมายของขีดความสามารถ
ที่ให้นิยามโดยนักวิชาการแต่ละท่านนั้นก็จะให้นิยามที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักวิชาการเหล่านั้น มีมุม มอง
และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ตนเองเกี่ยวข้องอย่างไรแต่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการจากสาขาใดต่างก็มี
เป้าหมายของขีดความสามารถโดยมุ่งเน้นไปที่การประสบความสาเร็จ ตั้งแต่ในระดับบุคคลไปจนถึงความสาเร็จใน
ระดั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก าร โดยขี ด ความสามารถของบุ ค ลาก รภายในองค์ ก ารที่ มี อ งค์ ค วามรู้
(Knowledge)ทั ก ษะ (Skill) และมี คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Attribute) ที่ เหมาะสมกั บ บทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย รวมทั้งขีดความสามารถเหล่านั้นสามารถสร้างความแตกต่างที่ทาให้บุคคลนั้นประสบความสาเร็จ ซึ่งจะ
นาไปสู่การประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจขององค์การด้วยเช่นกันในการศึกษานี้ ได้นิยามความหมายของขีด
ความสามารถไว้ ว่า ขี ด ความสามารถ คื อ ความสามารถใด ๆ ซึ่ งผู้ ป ฏิ บั ติ งานพึ งมี เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานที่
รับ ผิ ดชอบได้ บ รรลุต ามเป้ าหมายและสามารถพั ฒ นาไปสู่ผ ลการปฏิ บัติ งานที่ เป็ น เลิศ ได้ โดยความสามารถซึ่ ง
ประกอบขึ้นเป็นขีดความสามารถหนึ่ง ๆ นั้นประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) บุคลิกลักษณะ
(Traits) แนวคิ ด / ความคิ ด ของตน (Self-concepts) ทั ศ นคติ (Attitude) หรื อ ค่ า นิ ย ม (Values)ซึ่ ง ขี ด
ความสามารถนี้สามารถวัดได้หรือเชื่อถือได้
หลักบริหารการจัดการ
การจัดการ (Management) หรือการบริหาร (Administration) 2 คานี้จึงเป็นคาที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย
และใช้กันอยู่เสมออย่างกว้างขวาง จึงมีความหมายคล้ายคลึงกันและใช้ทดแทนกันอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการจัดการ
(Management) คือ การจัดการภารกิจภายในองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์แ ละเป็นไปตามนโยบายแผนงานที่ได้
กาหนดไว้หรือการจัดการหมายถึง ภารกิจของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายคนที่เข้ามาทาหน้าที่ประสานให้การ
ทางานของแต่ละบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างทาไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ ส่วนการบริหาร (Administration) หมายถึง
การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการในระดับและแผนงานซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับการบริหารในภาครัฐหรือองค์การ
ขนาดใหญ่
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายกันไว้มากมาย ตามแนวทางที่แต่ละท่านได้ศึกษามา เช่น Mary (1977)
“การบริหารการจัดการเป็นเทคนิคการทางานให้สาเร็จโดยอาศัยผู้อื่น ” และ George (1977) “การบริหารการ
จัดการ เป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การการกระตุ้นและการควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดย
ใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่น ๆ”
หน้าที่ในการจัดการ (The Function of Management) นั กวิชาและนั กบริหารได้มีการวิเคราะห์ว่า
การจัดการเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ดังนั้น จึงได้จัดการศึกษาหน้าที่ของการจัดการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ดั งนี้ คื อ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจั ด องค์ ก าร (Organization) 3. การจั ด หาคนเข้ าทางาน (Staffing)
4. ภาวะผู้นา (Leading) และ 5. การควบคุม (Controlling) สาหรับ Gulick and Lyndall (1937) ได้กาหนดหน้าที่
ของผู้บริหารในการจัดการไว้ 7 ประการด้วยกัน คือ P = Planning การวางแผน, O = Organizing การจัดองค์การ,
S = Staffing การจัดการคนเข้ าทางาน, D = Directing การอานวยการ, CO = Co-ordinating การประสานงาน,
R = Reporting การรายงาน, และ B = Budgeting ทรัพยากรในการบริหารการจัดการทรัพยากรหรือปั จจัยที่นั ก
บริหารต้องให้ความสนใจ เพื่อให้การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การประสบความสาเร็จ ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยดังต่อไปนี้
คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจขององค์การ ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จในการจัดการ
เงิน (Money) คือ ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การดาเนินการต่อไปได้
วัสดุ (Materials) คือ วัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น จาเป็นต้องมีคุณภาพและมีต้นทุ นที่
ต่าเพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเครื่องจักร (Machine) เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่มีศักยภาพที่ดีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
การผลิตเช่นกันวิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ (Management or Method) การจัดการหรือการ
บริหารในองค์กรธุรกิจประกอบด้วยระบบการผลิตหรือระบบการให้บริการต่าง ๆ หากมีระบบที่ชัดเจนตลอดจนมี
ระเบียบขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการทางาน ย่อมส่งผลให้องค์การประสบความสาเร็จได้ดี
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay)
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) หมายถึง บ้านพักที่อยู่ในชุมชนชนบทที่มีประชาชนเป็น
เจ้าของบ้าน และประชาชน หรือสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่ประจา และบ้านนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม / ชมรม หรือ
สหกรณ์ที่ร่วมจัดกันเป็นโฮมสเตย์ในชุมชน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านได้ ซึ่งสมาชิกในบ้าน
มี ค วามยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจที่ จ ะรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วพร้ อ มทั้ งถ่ า ยทอดประเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี งามของท้ อ งถิ่ น แก่
นักท่องเที่ยวและพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและทากิจกรรมต่างๆเช่น เล่นน้าตก ขี่จักรยาน นั่งเรือ เดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ กล่าวโดยสรุปว่า การจัดการการท่องเที่ยวคือหลักการดาเนินงานที่มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันอยู่ในระบบธรรมชาติ มีศักยภาพที่สามารถให้ผลิตผลได้อย่างยั่งยืนถาวร และมั่นคง
โดยมีระบบที่ต้ องจัด การทั้ งหมด สาม ระบบคื อ ด้านที่ หนึ่ งทรัพ ยากรการท่อ งเที่ยว ด้านที่ สองการบริการการ
ท่องเที่ยวและด้านที่สามตลาดการท่องเที่ยวทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการประสานงาน
ประสานผลประโยชน์และการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทั้งการเข้าร่วมกันของชุมชน มีการจัดการด้าน
ข้อมูลพื้นฐานและการจัดการด้านพื้นที่และการจัดสรรประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมอย่าง
สมดุลเพื่อการคงอยู่ของทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อไป (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555)
การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน (Community Based Tourism) หรื อ การท่ อ งเที่ ย วในชนบท (Rural
Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น จากแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์( Conservation Tourism)
ที่มองเห็นว่าชุมชนหรือคนในท้ องถิ่น เป็ นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่ ว่าจะเป็น น้าตก ภูเขา วัฒ นธรรม
ท้องถิ่น และวิถีชีวิต ชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และ
ส่งเสริมให้ท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของชุมชนคือไม่ได้ ทาท่องเที่ยวเป็นอาชีพหลัก นักท่องเที่ยวไม่มาคนในชุมชนก็
ยังมีอาชีพ และทามาหากินตามปกติ แต่ครั้นมีนักท่องเที่ยวหรือแขกมาเยี่ยมเยือน ชุมชนก็สามารถต้อนรับและ
ให้ บริการแก่แขกหรือนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งชุมชนจะมีแนวคิดว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้น เป็น แขกผู้มาพักที่บ้ าน (Be
aguest, not just a Tourist) ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในชุมชน ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม
หลัก (Main Stream) ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย (Home Stay
& Village Visit) ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ ยวที่สาคัญ Home Stay ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวพัก
ร่วมกับเจ้าของบ้านซึ่งใช้บ้านเป็นศูนย์กลางโดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถี
ชีวิตของชุมชนเข้าด้วยกัน ทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
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และวิถี ชีวิต ด้ ว ยความเต็ ม ใจ พร้อ มทั้ งจั ด ที่ พั ก และอาหาร การน าเที่ ย วในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วใกล้ เคี ย งโดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมที่พักสัมผัสวิถีชีวิตชนบท หรือ HomeStay จึงเป็นกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่สามารถนามาพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ทาให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทางานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนเป็นหลัก ผลตอบแทนเป็นเรื่องรอง
หรือเป็นแค่รายได้เสริมนั่นเอง
หลั กการของโฮมสเตย์ เป็ น เรื่อ งที่ สาคั ญ ที่ ทุ กฝ่ายตั้ งแต่รัฐบาลไปจนถึ งชุม ชน จะต้ องเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อมิให้การส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับโฮมสเตย์หลงทาง และก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
ประการแรก ต้องไม่ถือเป็นนโยบายว่าจะต้องมีโฮมสเตย์เกิดขึ้นในทุกๆหมู่บ้าน แต่ต้องคานึงถึงความพร้อม ความรู้
ความเข้าใจของชุมชนเป็นสาคัญ และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเน้นจุดขายอยู่ที่วิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจและให้เข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกว่าการท่องเที่ยวจะเป็นเพียงรายได้เสริมมิใช่รายได้
หลักของชุมชนกล่าวโดยสรุปชุมชนที่ทาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ต้องมีความเข้มแข็งมีความรู้เท่าทันสิ่งที่นาไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ตนกาลังดาเนินการ เนื่องจากโฮมสเตย์หรือที่พักสัมผัสวัฒ นธรรม
ชนบท มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บ้านพักในชุมชน ดังนั้น การจัดการเกี่ยวกับที่พัก จึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ที่ชุมชนหรือเจ้าของ
บ้านต้องมีหลักและแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งอาจเรียกว่าบัญญัติ10 ประการ ดังนี้
1. เตียงนอนที่สะอาด สะดวก ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ในราคา สมเหตุสมผล
2. ห้องอาบน้าและส้วมที่สะอาด
3. อาหารพื้นบ้านง่าย ๆ แต่ปรุงมาอย่างดี
4. ทิวทัศน์และธรรมชาติของชนบทที่สวยงาม
5. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อาทิ เดินป่า ตกปลา ขี่ม้า ปืนเขา ขี่จักรยาน
7. ร้านค้าทั่วไปและร้านจาหน่ายสินค้าของที่ระลึก
8. ความบันเทิง การแสดงพื้นบ้าน อาทิ ดนตรี การเต้นรา
9. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
10. ความเป็นมิตรและรอยยิ้มของ เจ้าบ้าน
แนวทางของโฮมสเตย์หรือบัญญัติ 10 ประการ ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการจัดบ้านพัก 5
ข้อด้วยกันได้แก่ 1, 2, 3, 4 และ 10 ส่วนข้ออื่น ๆ กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว และ
เป็นกิจกรรมที่ชุมชนจัดให้นักท่องเที่ยว โดยกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ข้อควรปฏิบัติระหว่างท่องเที่ยว
1. หากเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่มีรูปแบบโฮมสเตย์ คือไปพักอาศัยอยู่กับชาวบ้าน เพื่อ
เรียนรู้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ควรฝึกตนให้เป็นคนอยู่ง่าย รับประทานง่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ หมู่บ้าน
เคารพในสิทธิของเจ้าของพื้นที่ และไม่ทาในสิ่งที่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติของชุมชน ไม่ลบหลู่ ความเชื่อของผู้คนใน
ท้องถิ่น
2. อาหารของบางท้องถิ่นอาจไม่เหมือนที่เราคุ้นเคย ขอให้เข้าใจว่าเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
อย่ าพยายามฝื น ให้ เจ้ าของสถานที่ ป รุ งแต่ งเปลี่ ย นรู ป แบบเป็ น รสชาติ ส ากลเพราะจะไม่ ห ลงเหลื อ ความ เป็ น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3. การเข้าไปในแหล่งงานหัตถกรรม หมู่บ้านที่ผลิตงานหัตถกรรมต่าง ๆ ควรสนใจที่จะเรียนรู้ขั้นตอน
การ ทางานฝีมือนั้นด้วย เพื่อจะได้ทราบว่า งานฝีมือแต่ละชิ้นกว่าจะสาเร็จต้องใช้ความเพี ยรพยายามเพียงใด เพื่อ
ความภาคภูมิใจที่จะได้เป็นเจ้าชิ้นงานสักชิ้นหนึ่ง
4. ศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวที่พบเห็น เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ภาษาถิ่นการแต่งกาย
ซึ่ง เป็นความแตกต่างของผู้คนแต่ละเผ่าพันธุ์ เพื่อการท่องเที่ยวของเราจะได้มีคุณค่ามากขึ้น
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5. สิ่งของอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ควรนามาครอบครองเป็นสมบัติส่วนตัว ควรเก็บไว้ในที่เดิม
เพื่อ ให้เป็นสมบัติของส่วนรวมตลอดไป
6. ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชนบท ด้วยการปฏิบัติตนตามคาแนะนาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา
มา อย่าส่งเสริมให้มีการยึดถือวัตถุมากกว่าน้าใจ เพื่อให้ความมีน้าใจและความเอื้ออาทรยังคงอยู่เป็นเสน่ห์ ของ
สังคมไทยตลอดไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ
ตามประเด็นที่วางไว้จะใช้เอกสารที่มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษาเอกสาร
เหล่านี้
2. การเก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (Key Informants) ได้แก่ 2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นานักบริหารจาก
กลุ่มภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจโฮมเสตย์
เครื่องมือการวิจัย
คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงการ (Semi structured interview)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ การเก็บข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม (Non-participant Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไป
สังเกตการณ์ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมสัมมนา
การวิเคราะห์ข้อมูล
คือ การวิเคราะห์โดยใช้ Content Analysis

ผลการศึกษา
กรอบกระบวนการวิจัย
ผลจากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยสรุปกระบวนการวิจยั ได้ดังนี้
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หลักการของ
โฮมสเตย์

หลักการจัด
บริหารการ
จัดการ

ผู้ประกอบธุรกิจ
โฮมสเตย์/
ชุมชน

การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของธุรกิจที่
พักโฮมสเตย์กรณีศึกษาบ้านแหลมโฮมสเตย์

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่พักโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณี ศึ ก ษา บ้ า นแหลมโฮมสเตย์ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งแนวทางการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถด้านการบริห ารจั ดการของธุรกิจ ที่พั ก โฮมสเตย์ กรณี ศึ กษาบ้ านแหลม อาเภอท่ าศาลา จังหวั ด
นครศรีธรรมราชโดยนาผลการศึกษาไปพัฒนาและสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช
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พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Online Social Network use and habits among students at Rajabhat University,
Nakhon Si Thammarat
นิภารัตน์ นักตรีพงศ์, ศศิพัชร บุญขวัญ
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ (Online Social Network) ของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการครือข่าย
สังคมออนไลน์ และศึกษาปัจจัยที่มีส่งต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนั กศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากตัวอย่างทั้งหมด จานวน 400 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ เพื่ อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื่ อ
ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปตั ว อย่ า งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.5 และเป็นเพศชายร้อย
ละ 37.5 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-21 ปี เป็นร้อยละ 67.5 นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เป็นร้อยละ 35 และกาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 เป็นร้อยละ 38.5 มีรายรับต่อเดือน 3,001-5,000
บาท เป็นร้อยละ 47.5 พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเป็นร้อยละ 40.3
ผลการวิ จั ย พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ บ ริก ารเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ตั วอย่ า งส่ ว นใหญ่ ใช้ บ ริ ก าร
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook เป็นร้อยละ 93.7 รองลงมาใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน
ช่อ งทาง Line เป็ น ร้อ ยละ 80.5 ซึ่งแน่ น อนว่าช่ องทางที่ ก ลุ่ ม ตั วอย่างเลื อ กใช้บ ริ การบ่ อยที่ สุ ด คื อ Facebook
เช่นกันเป็นร้อยละ 63.2 และใช้บริการ Line เป็นร้อยละ 33.5 โดยระยะเวลาในการใช้บริการต่อครั้งมากกว่า 4
ชั่วโมงเป็นร้อยละ 32.8 ความถี่ในการใช้บริการใช้ทุกวันเป็นร้อยละ 97 ใช้ในช่วงเวลาก่อนนอน เป็นร้อยละ 82 ใช้
บริการเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ เป็นร้อยละ 85.5 ส่วนใหญ่เชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือเป็นร้อยละ 95
โดยมีการใช้บริการที่มหาวิทยาลัยเป็นร้อยละ 35.5 มี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ โดยเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 200
บาท และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ผลการวิเคราะห์เพศ คณะที่ศึกษา รายรับรวมต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้บริการ
และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การใช้สื่อ, สังคมออนไลน์, พฤติกรรมนักศึกษา

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the online social network usage
behaviors among students at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, and 2) to study the
factors affecting their usage of online social network. Questionnaires were handed out to a target
sample of 400 students and the results of the questionnaires were fed into a statistical analysis
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program which then produced averages, frequencies and a chi-square test results. These tests
were then studied to find the relationships between the factors. From the target sample of
respondents, 62.5% were female and 37.5% male. Most of them were aged between 20-21 years
old (67.5% ) and 35% were currently studying in the humanities and social sciences faculty. A
large proportion of these (38.5% ) students were also in their second year of their bachelor’s
degree. 47.5% of the participants received a monthly income of between 3,001 - 5000 baht and
40.3% of them currently live in university accommodation.
The results found that the social networking platform with the highest number of
users among the students was Facebook which 93.7% of the students said they used. Second to
Facebook was the Line instant messaging service which 80.5% of the participants said they used.
This clearly matched with the findings that the most frequently used social networking platform
was Facebook with 63.2% of the students’ time on social networking sites spent on the site, with
the remaining 32.8% of their time spent on Line instant messaging. The frequency with which
they used the social networking platforms was extremely high with 97% saying they used the
platforms every day and 32.8% saying they spent more than 4 hours a day on social networking
sites. 82% of the participants said they used social networking platforms before they went to
sleep each night and 85.5% said they used them to find out about the latest news and current
affairs. A large percentage of 95% responded that they used their mobile phones to access the
social networking sites, and 35.5% said they spent time on social media at the university. The
average amount of money spent on accessing social networking platforms was under 200 baht
per month. From the analysis of the all the responses to the questionnaires, it was found that
the gender, faculty of study, and average monthly income of students had relationships to their
use of social media as well as the amount of money spent on accessing said media to a
statistical significance of 0.05.
Keywords : Media Usage, Social Network, Student behaviors

บทนา
ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมทาให้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาการ ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนไป สังคมโลกเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
และพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน ทาให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงทาให้ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบเครือ ข่ายอิน เตอร์เน็ ตและเทคโนโลยีก ารสื่อ สสาร มี การพั ฒ นาไปอย่างก้าวกระโดด ทาให้ ส่งผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิต การดาเนินธุรกิจ การสื่อสารของคนในสังคมไปอย่างมาก
เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวไกลทันสมัยมากขึ้น จึงทาให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ในทุก ๆวัน
โดยผ่านตัวกลาง คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อ
สังคม ซึ่งนอกจากการสื่อสารส่งข้อมูลข่าวสารแลกเปลีย่ นกันแล้ว อาจจะร่วมกันทากิจกรรมที่สนใจด้วยกัน การสร้าง
ชุม ชนใหม่ บ นอิ น เตอร์เน็ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารท าให้ ส ามารถท ากิ จ กรรมต่ าง ๆ ทั้ งเพื่ อ
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การศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็ว และเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่ นิยมจนกลายเป็น วัฒ นธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อิน เตอร์เน็ ตในปั จจุบัน เพราะเครือข่ายสั งคมออนไลน์
เปรียบเสมื อนเป็น บริการพื้ นฐานของเว็บ ไซต์ที่ ผู้ใช้สามารถแสดงตั วตนให้เป็น ที่รู้จักแก่คนทั่วไป โดยการสร้าง
หน้าต่างหรือเว็บไซต์ (Web Page) ของตัวเอง และอนุญาตให้ผู้อื่นที่ใช้บริการเครือข่ายเดียวกันเข้าไปร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์กับผู้ใช้นั้น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Line, WhatsApp เป็นตันจากการที่เทคโนโลยี
นั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ Social Network เข้าไปทีอิทธิพลกับชีวิตประจาวันของเรา เพราะมนุษย์ทุกคน
ต้องการการติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกสบาย ดังนั้น โทรศัพท์ประจาที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์ ถื อ เป็ น ดั ชนี ชี้วั ด หนึ่ งที่ แ สดงถึ งความพร้อ มการเข้ าถึ งช่ อ งทางการท าธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ มีการใช้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ การอ่าน/การซื้อ
สินค้าบริการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 พบว่ามี
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอินเทอร์เน็ตมีบทบาทการดาเนินชีวิตในประจาวัน ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติ
ของ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ระบุ
ว่ามีการเข้าถึงช่องทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ดัง มีจานวนทั้งสิ้น 27.6 ล้านคน มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.8 จากปี
ก่อนหน้า และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม ในช่วงปีพ.ศ. 2553-2557 ร้อยละ 8.7 ต่อปี
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ในปี 2557 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 5,692,756 ราย และมีการใช้เพิ่มขึ้น
ร้อ ยละ 8.50 ต่ อประชากรรวม เมื่ อเที ยบกั บ ปี 2556 มี จานวนรวม 5,067,227 ราย คิด เป็ นร้อ ยละ 7.59 ต่ อ
ประชากรรวม และการใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ปัจจุบัน (ปี 2558) ได้เพิ่มสูงขึ้นจานวนรวม 6,041,724 ราย
ทั้งนี้จากข้อมูลข้างต้นจะสังเกตเห็นว่าผู้ใช้มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเพิ่มขึ้นอีก (อ้างอิง: สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
ความนิ ย มในการใช้ งาน Social Network ซึ่ งเป็ น กระแสนิ ย มอยู่ ในปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ น กลางในการ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เกิดเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลช่องทางใหม่ ดั้งนั้น
การใช้บริการของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์นี้กลุ่มที่นับว่าเป็นผู้บริโภคอย่างเด่นชัดก็คือ กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่น
โดยเฉพาะวัยรุ่นกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อย่างอินเตอร์เน็ต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นวัยเรียนรู้
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ทาให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะการใช้
บริการส่วนบุคคล เพื่อความเข้าใจในการใช้งาน และมุมมองของผู้ใช้วัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางสามารถนาไปวางแผน
และพั ฒ นาตอบสนองความต้ อ งการผู้ ใช้ บ ริ ก ารในอนาคต และเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ วางแผนในทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการใช้บ ริก ารเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ข องนัก ศึก ษาในมหาวิท ยาลัย ราช
ภัฏนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์

หน้า 292
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคปกติชั้น
ปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 9,726 คน
1.2 ตัวอย่างจะใช้ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1- 4 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 400 คนได้จากการสุ่มตัวอย่างประชากรโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นปีที่กาลังศึกษา รายรับ
ต่อเดือน และที่พักอาศัยปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
2.2 ตัวแปรตาม (dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ประกอบด้วย เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ กิจกรรมที่ใช้
บริการ เครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อ สถานที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและพฤติกรรม
1. ทฤษฎีอุปสงค์ (Demand Theory)
ความต้ อ งการที่ มี อ านาจซื้ อ (Purchasing Power) ก ากั บ อยู่ ด้ ว ย กล่ า วคื อ ผู้ บ ริโภคจะต้ อ งมี เงิ น
เพียงพอและมีความเต็มใจ (Ability and Willingness) ที่จะจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้ด้วย
1.1 ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์ (Demand Factors)
ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์ หมายถึง ตัวแปร (Variables) ต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อจานวนสินค้าที่ผู้บริโภค
ปรารถนาที่จะซื้อ (Quantity Demand) ปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อปริมาณซื้อมากน้อยไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคนและกาลเวลา ปัจจัยเหล่านี้มีหลายอย่าง ดังนี้ ราคาของสินค้านั้น รสนิยมของ
ผู้บ ริโภคและความนิ ยมของคนส่วนใหญ่ ในสั งคมของ จานวนประชากร ปริมาณซื้อ ขึ้น อยู่กั บ รายได้เฉลี่ ยของ
ครัวเรือน ราคาของสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และฤดูกาล
1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาใด ๆ ของบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลนั้น ๆ ได้กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดจากอิทธิพลภายนอกและอิทธิพล
ภายในหลายประการ ซึ่งผู้บริโภคจะปรับอิทธิพลเหล่านี้ให้สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและรูปแบบ
การดาเนินชีวิตของแต่ละคน
อิทธิพลภายนอก
1. วัฒนธรรม
2. วัฒนธรรมย่อย
3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์
4. สังคม
5. กลุ่มอ้างอิง
6. ครอบครัว
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อิทธิพลภายใน
1. การรับรู้
2. การเรียนรู้
3. ความทรงจา
4. แรงจูงใจ
5. บุคลิกภาพ
6. อารมณ์
7. ทัศนคติ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ คณะที่กาลังศึกษาชั้นปีที่
ศึกษา รายรับต่อเดือน ที่พักอาศัยปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ
ระยะเวลาในการใช้บริการ กิจกรรมที่ใช้บริการ เครื่องมือที่ใช้ สถานที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งมีจานวนประชากรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็น
ข้อมูลจากสานักงานส่งเสริมและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังนี้
เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ ดังนั้นใช้ตัวอย่างในการวิจัยขนาด 400 ที่ได้จากการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยคณะเป็นชั้นภูมิมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 ขนาดตัวอย่าง
ชั้นภูมิ
1
2
3
4
5

คณะ
ครุศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

ประชากร
1,985
925
3,394
2,296
1,126
9,726

ขนาดตัวอย่าง
82
38
140
94
46
400

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้
1. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ จะวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปด้ า น
ประชากรศาสตร์ของของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จะใช้สถิตเชิงพรรณนา (Description Statistic) โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะใช้การทดสอบโดยหาค่าไคสแควร์
(Chi-Square Test) ในการวัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา และรายรับ
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ต่อเดือน กับพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคม ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่ามีเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นเพศหญิงเป็นร้อยละ 62.5 และคิดเป็นเพศชายเป็นร้อยละ 37.5 โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-21 ปี คิ ดเป็น ร้อยละ 67.5 รองลงมามีอ ายุ 18-19 ปี คิด เป็ น ร้อ ยละ 27.7 นั กศึ กษากลุ่ มตัวอย่าง
ส่วนมากศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็น
ร้อยละ 23.5 ซึ่งกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมากาลังศึกษาอยู่ในชั้น
ปี ที่ 3 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.5 กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ร ายรับ ต่ อเดื อ น 3,001-5,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.5
รองลงมารายรับต่อเดือนไม่เกิน 3,000บาท คิดเป็นร้อยละ 41.3 และกลุ่มนักศึกษาตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยใน
หอพักมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาพักอาศัยในหอพักเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35
พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook คิดเป็นร้อยละ 93.7 รองลงมาใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line คิดเป็นร้อยละ 80.5 ซึ่งแน่นอนว่าช่องทางที่กลุ่มอย่างเลือกใช้บริการบ่อยที่สุด คือ
Facebook คิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมาจะเลือกใช้บริการ Line คิดเป็นร้อยละ 33.5 โดยระยะเวลาในการใช้
บริการต่อครั้งส่วนใหญ่จะมากกว่า 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือระยะเวลาในการใช้บริการต่อครั้ง 1-2
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 27 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 97.5 รองลงมา
ความถี่ในการใช้บริการ 5-6 วัน คิดเป็นร้อยละ 9.8 กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน มีการใช้บริการ Social Network
ของ ในช่วงเวลาก่อนนอน จานวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาการใช้บริการ
ในช่วงเวลาพักรับประทานอาหาร จานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีการใช้บริการ Social Network เพื่อการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ จานวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเพื่อสนทนา
ติดต่อสื่อสาร เชื่อความสัมพันธ์ จานวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด การใช้บริการ Social
Network โดยการเชื่ อ มต่ อ จากโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ จ านวน 380 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 95 ของกลุ่ ม ตั ว อย่า งทั้ งหมด
รองลงมาเชื่ อ มต่ อ โดยใช้ ค อมพิ วเตอร์ พ กพา จ านวน 107 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 26.8 มี ก ารใช้ บ ริ ก า ร Social
Network ที่มหาวิทยาลัย จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาใช้บริการหอพัก
จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Social Network โดย
เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 200 บาท จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมามี
ค่าใช้จ่าย 201 – 400 บาท จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา
รายรับรวมต่อเดือน และพฤติกรรมการใช้ บ ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาในการใช้ บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศมีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ คณะมีความสัมพันธ์ กับระยะเวลาในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และรายรับรวมต่อเดือน มีความสัมพันธ์ กับ
ระยะเวลาในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ คิ ด เป็ น เพศหญิ งอายุ ร ะหว่ า ง 20-21 ปี อยู่ ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น ปี ที่ 2 รายรั บ ต่ อ เดื อ น 3,001-5,000 บาท ส่ ว นใหญ่ พั ก อาศั ย ในหอพั ก
มหาวิทยาลัย ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook และLine บ่อยที่สุด โดยระยะเวลาในการ
ใช้บ ริการต่อครั้งส่วนใหญ่ จะมากกว่า 4 ชั่วโมง ความถี่ในการใช้บ ริการทุ กวัน เพื่ อการรับ รู้ข้อมูลข่าวสาร และ
แลกเปลี่ยนทากิจกรรมร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นผู้ใช้บริการสามารถรวมกลุ่มความสนใจส่วนตัว จัดระบบตามสถานที่
ท างาน มหาวิ ท ยาลัย หรือ อื่ น ๆ ซึ่ งเป็ น การเพิ่ ม ความสะดวกสบายให้ กั บ ผู้ ใช้ บ ริก าร ดังนั้ น จากผลการศึก ษา
ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นทางการตลาด ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางช่องทาง Facebook อาจ
เป็นการโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กร และต้องคานึงถึงรายได้ของผู้ใช้บริการ เนื่ องจากผลการศึกษา
ยังพบว่าปัจจัยในส่วนของรายได้รวมต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เครือข่ายสังคมออนไลน์
ผู้ประกอบการที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ควรมีการออกแพ็คเกจที่หลากหลายให้ผู้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้
อย่างเหมาะสมกับรายได้ต่อเดือน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ในการใช้บริการให้มากขึ้น
2. จากผลการศึกษาถึงแม้ว่าผลการศึกษา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการเวลาช่วงก่อนเข้านอน แต่
ก็มีการใช้บริการในช่วงพักทานอาหารกลางวันและช่วงเวลาเรียนอยู่ ดังนั้น ดังนั้นสถานศึกษาควรมีมาตรการจากัด
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในชั้นเรียนซึ่งอาจทาได้โดยการรณรงค์ให้มีการปิดเครื่องสื่อสารก่อนเข้าชั้น
เรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนมีการหักคะแนนหากพบเห็นหรือได้ยินเสียงการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ นั้น ๆ
ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
3. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลาบนท้องถนนถึง
ร้อยละ 17 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของงการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้ความสาคัญโดยการรณรงค์หรือมี
โครงการที่แสดงให้เห็นถึงอุบัติเหตุและผลเสียจากการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บนท้องถนน
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การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคาม
Internal Control on efficient accounting and finance operations of Subdistrict
Administrative Organization in Mahasarakham Province
สุนทรียา ไชยปัญหา1 และเกรียงไกร นามนัย2
Suntareeya Chaipunha1 and Kriengkrai Namnai2
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ทางานด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในเป็นพื้นฐานของการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของ
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 123 คน แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าฝ่าย
บัญ ชีหรือผู้บริหารด้านบัญ ชีและการเงินจากองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Regression ในการทดสอบสมมติฐาน ผลลัพธ์ของการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการควบคุม
ภายในมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานด้านการบัญชีและการเงิน
คาสาคัญ: การควบคุมภายใน, ประสิทธิภาพ, การบัญชีและการเงิน

ABSTRACT
The study aims at investigating effecting of Internal control on efficient accounting
and finance operations of Subdistrict Administration Organizations in Mahasarakham Province.
Concepts and theories of internal control are fundamental to the study. Samples of the study
were 123 heads of accounting and finance departments of the Subdistrict Administration
Organizations in Mahasarakham Province. A Questionnaire is used as an instrument for data
collection from accounting and finance managers or accounting and finance executives of each
Subdistrict Administration Organizations which is the key information of the study. The regression
analysis is employed to examine all hypotheses. The results presented that internal control have
a significant positive effect on efficient accounting and finance operations.
Keywords: Internal Control, Efficiency, Accounting and Finance

บทนา
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่ง
ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15
(3) (ก) (ค) ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับตรวจ) นามาตรฐานการควบคุมภายในที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ออกตามระเบี ย บนี้ ไปใช้ เป็ น แนวทางในการจั ดวางระบบควบคุม ภายใน ให้ แ ล้ว เสร็ จภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วัน ที่
ระเบี ย บฯ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และข้ อ 6 ให้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผล การควบคุ ม ภายในต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ล
และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่ หน่วยงาน
ภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง [1] องค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตสิ ภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และมี ฉบั บแก้ไข
เพิ่มเติมในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ส่งผลให้มีการกระจายอานาจสู่องค์กรประชาชนในระดับตาบลอย่าง
มาก โดยได้ยกฐานะสภาตาบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์คือมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่ อกัน
3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละ 150,000บาท ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
การปฏิ บั ติ งานในการด าเนิ น งานของทุ ก องค์ ก รไม่ ว่ า ภาครั ฐ และเอกชนย่ อ มมี ค วามเสี่ ย งในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การดาเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุมการดาเนินงาน เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ คือ ระบบควบคุมภายใน [2] ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งองค์กรต้องตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็นพื้นฐานที่สาคัญของการ
ควบคุมเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยใช้แนวทางการปฏิบั ติและแนว
ทางการควบคุ ม ตามแนวคิ ด ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) ซึ่งมีองค์ประกอบเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องเข้าเป็น กระบวนการบริหาร 5 องค์ประกอบ [5]
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านการบัญชีและ
การเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางการพัฒ นาการควบคุมภายในและ
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและเป็น
ข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและการบริหารงานวางแผนการ
ควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงินต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยศึกษาครั้งเพื่อศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ทางานด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในประกอบด้ ว ย สภาพแวดล้ อ มการท างาน ความเสี่ ย งองค์ ก าร พฤติ ก รรมการควบคุ ม การสื่ อ สาร
การประเมินผล ส่วนองค์ประกอบของประสิทธิภาพการทางาน ความสาเร็จของงาน การลดข้อผิดพลาด การบรรลุ
วัตถุประสงค์

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control) ในการ
อธิบายถึงสถานการณ์และความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็น
กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกกาหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานขององค์การทุกระดับชั้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าวิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) เพื่อทาให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน 2) เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน และ3) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของ
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มาตรฐานการควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมิน
ความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) การติดตามและประเมินผล การควบคุมตาม
รายงานของ COSO ได้ระบุว่าผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการจัดให้มีการควบคุมภายในและทาให้ระบบ
การควบคุมภายในทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ทุก ๆ คนในองค์การก็จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่อง
การควบคุมภายใน บทบาทของงานตรวจสอบภายในก็คือต้องช่วยผู้บริหารในการเผ้าติดตามประเมินโครงสร้างของ
การควบคุม และช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของโครงสร้างของการควบคุมเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น [3]

การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ได้มีการกล่าวถึงนั้นได้พูดถึงความสัมพันธ์ในหมู่โครงสร้างของตัวแปรที่มีอยู่
ในงานวิจัย โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นได้แสดงให้เห็นในรูปของกรอบการวิจัยเชิงประจักษ์ในเรื่อง การควบคุม
ภายในที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานด้ านการบั ญ ชี แ ละการเงิน ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในจั งหวั ด
มหาสารคาม ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
การควบคุมภายใน
1.สภาพแวดล้อมการทางาน
2.ความเสี่ยงองค์การ
3.พฤติกรรมการควบคุม
4.การสื่อสาร
5.การประเมินผล

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการทางาน
1.ความสาเร็จของงาน
2.การลดข้อผิดพลาด
3.การบรรลุวัตถุประสงค์

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัยทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในและประสิทธิภาพการทางาน

สมมติฐานการวิจัย
การควบคุมภายในส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานด้านการบัญชีและการเงินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคาม

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จานวน 123 คน [4]
กลุ่มตัวอย่าง (Simple) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินองค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จานวน 123 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านการบัญชีและการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ด้านการควบคุมภายใน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการทางาน ความเสี่ยงองค์การ พฤติกรรมการ
ควบคุม การสื่อสาร การประเมินผล
ด้านประสิทธิภาพการทางาน ประกอบด้วย ความสาเร็จของงาน การลดข้อผิดพลาด การบรรลุ
วัตถุประสงค์
ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาอยู่ระหว่าง เดือนธันวาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชาการเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็น หัวหน้าฝ่ายบัญชี
และการเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จานวน 123 แห่ง [4]
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจานวน 123 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพืน้ ที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งภายในแบบสอบถาม 1
ชุดจะประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิธีการ
เริ่มจากนาแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try–out) กับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเหมาะสมของการใช้
ภาษาในแบบสอบถาม จากนั้นทาการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เป็นรายด้าน โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) แสดงให้เห็นได้จากตารางที่ 1 โดย
ค่า Cronbach’s Alpha อยู่ระหว่าง 0.725 - 0.839 ซึ่งมากกว่า 0.60 [6] โดยระดับของการวัดนั้นแสดงถึงความ
สอดคล้องของผลลัพธ์และการวัดดังกล่าวยังมีความเหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ขั้นต่อไปตลอดจนการยอมรับค่า
Validity และ ค่า Reliability
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์จากการวัด Validity
ตัวแปร
สภาพแวดล้อม (CE)
ความเสี่ยงองค์การ (RA)
พฤติกรรมการควบคุม (CA)
การสื่อสาร (IC)
การประเมิน (TE)
ความสาเร็จของงาน (EW)
การลดข้อผิดพลาด (RE)
การบรรลุวัตถุประสงค์ (AO)

Factor Loadings
0.695 – 0.755
0.714 – 0.839
0.636 – 0.830
0.637 – 0.745
0.526 – 0.777
0.638 – 0.745
0.501 – 0.822
0.651 – 0.731

Cronbach’s Alpha
0.772
0.839
0.760
0.782
0.725
0.740
0.782
0.769

The Ordinary Least Squares (OLS) Regression Analysis เป็นการใช้เพื่อทดสอบข้อสมมติฐานที่
มีผลกระทบต่อการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงาน, การลดข้อผิดพลาด, การบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แทนค่าสูตรในการคานวณดังนี้
หน้า 301
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
Equation 1 : EW
Equation 2 : RE
Equation 3 : AO

=
=
=

β01 + β1CE + β2RA + β3CA + β4IC + β5 TE + ε
β02 + β6CE + β7RA + β8CA + β9IC + β10 TE + ε
β03 + β11CE + β12RA + β13CA + β14IC + β15 TE + ε

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การทางาน รายได้ และตาแหน่งงาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1. ชาย
1.2. หญิง
รวม
2. อายุ
2.1. 25-35 ปี
2.2. 35-45 ปี
2.3. มากกว่า 45 ปี
รวม
3. สถานภาพ
3.1. โสด
3.2. สมรส
รวม
4. ระดับการศึกษา
4.1. อนุปริญญา
4.2. ปริญญาตรี
4.3. ปริญญาโท
รวม
5. ประสบการณ์การทางาน
5.1. น้อยกว่า 5 ปี
5.2. 5-10 ปี
5.3. 11-15 ปี
5.4. มากกว่า 15 ปี
รวม
6. รายได้
6.1. น้อยกว่า 10,000 บาท
6.2. 10,000 – 15,000 บาท
6.3. 15,000 – 20,000 บาท
6.4. มากกว่า 20,000 บาท
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

32
91
123

26.00
74.00
100.00

37
64
22
123

30.10
52.00
17.90
100.00

26
97
123

21.10
78.90
100

21
94
8
123

17.10
76.40
6.50
100.00

18
33
54
18
123

14.60
26.80
43.90
14.70
100.00

6
28
46
43
123

4.80
22.80
37.40
35.00
100.00
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ตารางที่ 2 ต่อ
ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
7. ตาแหน่งงาน
7.1. หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.2. เจ้าหน้าทีก่ ารบัญชีและการเงิน
7.4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ ารบัญชีและการเงิน
7.5. อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

53
31
21
18
123

43.10
25.20
17.10
14.60
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า หน้าหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่จังหวัด
มหาสารคามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง (ร้อยละ 74.00) อายุ 35-45 ปี (ร้อยละ 52.00) รองลงมา 25-35 ปี (ร้อยละ
30.10) สถานภาพ สมรส (ร้อยละ 78.90) รองลงมา โสด (ร้อยละ 21.10) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ร้อยละ
76.40) รองลงมา อนุปริญญา (ร้อยละ 17.10) ประสบการณ์ทางาน 11-15 ปี (ร้อยละ 43.90) รองลงมา 5-10 ปี
(ร้อยละ 26.80) รายได้ 15,000-20,000 บาท (ร้อยละ 37.40) รองลงมา มากกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 35.00)
ตาแหน่งงาน หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน (ร้อยละ 26.00) รองลงมา เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ร้อยละ 25.20)
ตารางที่ 4 ผลของการควบคุมภายในทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการทางาน
การควบคุมภายใน
ความสาเร็จของงาน (EW)
0.259**
(0.116)
0.158
(0.120)
พฤติกรรมการควบคุม (CA)
0.197*
(0.112)
การสื่อสาร (IC)
0.050
(0.112)
การประเมินผล (TE)
0.080
(0.115)
Adjusted R Square
0.398
Maximum VIF
2.909
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
สภาพแวดล้อมการทางาน
(CE)
ความเสี่ยงองค์การ (RA)

ประสิทธิภาพการทางาน
การลดข้อผิดพลาด (RE)
0.136
(0.096)
0.377***
(0.098)
0.008
(0.092)
0.167*
(0.092)
0.198**
(0.095)
0.593
2.909

การบรรลุวัตถุประสงค์ (AO)
0.197**
(0.099)
0.077
(0.102)
0.164*
(0.095)
0.298**
(0.095)
0.144
(0.095)
0.567
2.909

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ตารางที่ 4 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลลั พ ธ์ ข อง OLS Regression Analysis ผลลั พ ธ์ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สภาพแวดล้อมการทางาน ความเสี่ยง
องค์ ก าร พฤติ ก รรมการควบคุ ม การสื่ อ สาร การประเมิ น ผล กั บ องค์ ป ระกอบของประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
ความสาเร็จของงาน การลดข้อผิดพลาด และการบรรลุวัตถุประสงค์ สาหรับองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ดังนี้
- สภาพแวดล้อมการทางานมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญกับความสาเร็จของงาน และการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
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- ความเสี่ยงองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญกับการลดข้อผิดพลาด
- พฤติกรรมการควบคุมมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญกับความสาเร็จของงาน การบรรลุตามวัตถุประสงค์
- การสื่อสารมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญกับการลดข้อผิดพลาด
- การประเมินผลมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญกับการลดข้อผิดพลาด
จากผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จึ งสามารถสรุ ป ได้ ว่ าปั จ จั ย ของการควบคุ ม ภายในมี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกอย่ างมี
นัยสาคัญกับประสิทธิภาพการทางาน โดยสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัยที่ได้มีการกาหนดไว้ จากผลดังกล่าวทาให้
เห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคามควรให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในเพื่อทาให้การ
ปฏิบัติงานในองค์การเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านการบัญชีและการเงินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคาม ทาให้เกิดประโยชน์ในการที่จะนาไปใช้ในเรื่องของการวางแผน
กาหนดนโยบายการทางานเพื่อทาหน่วยงานตลอดจนองค์กรให้มีศัยกภาพมากยิ่งขึ้น จากการให้ความสาคัญในระบบ
การควบคุมภายในและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน นอกจากนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้คืองานวิจัยนี้มี
ข้อจากัดในเรื่องของการศึกษาเฉพาะกลุ่มขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้นการวิจัยใน
อนาคตควรจะศึกษาในกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือแตกต่างกันเพื่อศึกษาในบริบทที่แตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน
เจ้าของผลงาน ตาราและเอกสารทางวิชาการทุกฉบับที่ผู้วิจัยได้นามาศึกษาก่อให้เกิดแนวคิดอันมีคุณค่าต่องานวิจัย
ฉบับ นี้ ตลอดจนคุณ ค่ าและประโยชน์ จากวิจัย เล่ มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็ น เครื่องบู ชาพระคุณ บิ ดา มารดา ตลอดจน
บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณที่ให้การอบรม สั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาซึ่งผู้วิจัยจะนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการ
ทางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป
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การพัฒนาการดาเนินงาน กศน.ตาบล ในสังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
The Development in Sub-District Non-Formal and Informal Education Centre
under a supervision of Non-Formal and Informal Education Centre, Prapadaeng
District, Samutprakarn Province
ธนเทพ ศิริพัลลภ1 วิไลวรรณ สุนทรายุทธ2 ประมวล น้อยทรง3 และคณะ
Thanathep Siripallop1 Wilaiwan Suntrayuth2 Pramual Noising and et al.
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1
กลุ่มวิชาพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2
กลุ่มวิชาพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์3

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางในการบริหารและพัฒนาดาเนินงานของ กศน.ตาบล
ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยใช้เครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้การคานวณด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่าการดาเนินงานส่วนใหญ่มีสัมฤทธิผลสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ในภาพรวม โดยการดาเนินงานที่มีสัมฤทธิผลน้อยกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ 1. ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
2. ด้านสื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก 3.การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน เป็นต้น ดังนั้นการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้นั้น กศน.ตาบล ควรวางแผนดาเนินงานตาม
ภาระหน้าที่และพันธกิจอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และมีระบบการกากับติดตามการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทาให้สามารถดาเนินงานได้ครบทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
คาสาคัญ : การพัฒนา, การศึกษา, ศูนย์ กศน.อาเภอพระประแดง

ABSTRACT
The objectives of this research studied achieved objectives, collecting data from
questionaires, and analyze data by calculating in a percentage, averaging, and standard deviation by
using program package are necessary. To proceed a job by Sub-District Non-Formal and Informal
Education Centre, after analyzing, the results are first, the effectiveness of a job is about 60 percent in
overall which is less than criterion and they can describe as 1. Building and the environment for learning
2. Instruction media, and facilities for learning 3. Information Centre in community, and 4. Opportunity for
learning Centre. Thus, to achieve their mission to suit with they should follow these methods to achieve
their goal, duties and mission planning should be in system, at the same time, it should suit with
relevant standards and monitoring system should also in process. In hope that Sub-District Non-Formal
and Informal Education Centre can pursue their duties in charge efficiency and effectiveness.
Keywords: Sub-District Non-Formal and Informal Education Centre, Management and development
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บทนา
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) จึงให้จัดตั้ง กศน.ตาบล ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ โดยมีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตาบลยุคใหม่
ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน
และให้ปรากฏผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบให้สานักงาน กศน. เร่งรัดพัฒนาและ
เดินหน้าไปสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนทั่วประเทศได้เรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โดยแนวทางการทางาน
ของ กศน. ตาบล ให้ยึดชุมชนเป็นฐานในการดาเนินงานและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ต้นทุนของชุมชน ประสาน
เครือข่ายในชุมชนเพื่อร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ลักษณะของการบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน โดยมีภาระหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน. ตาบลหรือแขวง พ.ศ.
2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
อย่ า งน้ อ ยปี งบประมาณละ 560 คน โดยจ าแนกเป็ น รายกิ จ กรรม ได้ แ ก่ การศึ ก ษานอกระบบ 260 คน
ประกอบด้วย การศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 300 คน
2. สร้างและขยายภาคี เครือ ข่า ยเพื่ อ การมี ส่ วนร่ว มในการจั ด กิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในชุมชน
ของภาคีเครือข่ายทั้งในแง่ของความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการจัด
4. จัดทาระบบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายและผลการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและแผนกการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ทั้ งระดั บ ชุ ม ชนหรื อ ระดั บ จุ ล ภาค ระดั บ อ าเภอ ระดั บ จั งห วั ด และภาพรวม
ระดับประเทศของสานักงาน กศน.
5. จัดทาแผนงานโครงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจาปีงบประมาณ เพื่อจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และชุมชน และพัฒนา
การศึกษาตามอัธยาศัยตามกรอบจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงาน กศน. สานักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.
อาเภอที่สังกัดจัดทาแผนงานโครงการเพื่อเสนอของบประมาณให้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก กศน.อาเภอ
6. ประสานและเชื่ อมโยงการดาเนิ น งานการจั ดกิ จกรรมการศึก ษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การเรียนชุมชนและภาคีเครือข่ายในตาบล โดยมีการประสานแผนการดาเนินงานภายในตาบลที่
รับผิดชอบกับ กศน.อาเภอ ที่สังกัดตามกรอบจุดเน้นการดาเนินงานบนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย
และความหลากหลายในการปฏิบัติ
7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในความรับผิดชอบ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกของ กศน.อาเภอที่สังกัด
8. รายงานผลการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อ กศน.อาเภอที่สังกัด
ตามแผนหรือข้อตกลงที่กาหนดไว้
9. ปฏิ บัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กศน.อาเภอ สานักงาน กศน.จังหวัด หรือสานักงาน
กศน. และตามที่กฎหมายกาหนด
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กศน. ตาบล ซึ่งเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ
ห้องเรียนของ กศน. อาเภอหรือเขต ซึ่งตั้งอยู่ในระดับตาบล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ยังมีภารกิจอันเนื่องมาจากประกาศจัดตั้ง กศน.ตาบล, มาตรฐาน กศน.ตาบล พ.ศ.
2554 ของ สานักงาน กศน. บทบาทและหน้าที่ของ กศน.ตาบล ตามคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตาบล และ
คู่มือการปฏิบัติงานครู กศน.ตาบล ตลอดจนมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อีกด้วย เห็นได้ว่าภารหน้าที่ในความรับผิดชอบของ กศน.ตาบล เป็นทั้งความ
คาดหวังของต้ นสังกัดและสังคม ขณะที่บุ คลากรมีจานวนไม่มากนักจึงเป็นปั ญ หาสาหรับการดาเนิน งานให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ ข้อจากัดดังกล่าวจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดาเนินงานของ
ทั้ง กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบล ที่อาจแก้ไขได้โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาการด าเนิ น งานของ กศน.ต าบล ในสังกัด ศูน ย์ก ารศึ กษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอพระประแดง เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมาย

ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยศึกษาภายใต้ขอบเขต ดังนี้
1. หน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) ได้แก่ กศน.ตาบล ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จานวน 15 แห่ง
2. ประชากรเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ ประชากรประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร คณะครู กศน.ตาบล
ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพระประแดง และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน
3. ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จากนั้นจะทา
การวิเคราะห์และประมวลผลให้แล้วเสร็จในเดือน กันยายน พ.ศ. 2557

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ได้ทาการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview) โดยวิธีสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม และการศึกษาวิจัยแบบเชิงประมาณซึ่งข้อมูลได้มาจากการเก็บ
แบบสอบถาม ซึ่งมีประชากรที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒ นาการบริหารและรูปแบบการจัดการเพื่อพัฒ นา
คุณภาพ กศน.ตาบล ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพระประแดง ทั้งหมด 30
คน ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอพระประแดง จานวน 1 ท่าน หัวหน้า กศน.ตาบลจานวน 15 คน และ ครู ศรช.จานวน 14 คน
เครื่องมือการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือการสัมภาษณ์แบบไม่มีการกาหนดประเด็นที่จะสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้าจะมีเพียงแต่จุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาที่มุ่งศึกษาแนวทางบริหารและพัฒนาการดาเนินงาน กศน.ตาบล
ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลตอนที่ 2 เป็นการ
สอบถามการดาเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตาบล ของสานักงาน กศน. และ การดาเนินงานตามภารกิจอื่น ๆ การ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
หาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตามเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า
แบบสอบถามมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั น โดยมี ค่ า IOC เท่ า กั บ 0.80 และน ามาหาความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามโดยนาไปทดลองใช้กับผู้บริหารและหัวหน้า กศน.ตาบล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและมีบริบทคล้ายคลึงกัน
จานวน 25 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach (1951) มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและทาการสัมภาษณ์ ตามกระบวนการทางาน ดังนี้
1. ประสานงานกับ ผู้อานวยการศู นย์ก ารศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย อ าเภอพระ
ประแดง และหัวหน้า กศน.ตาบล เพื่อขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล นัดเวลาสถานที่ที่จะสัมภาษณ์ล่วงหน้า
โดยได้มอบแบบสัมภาษณ์และข้อคาถามในการสัมภาษณ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้า
2. ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยคณะผู้วิจัยที่ห้ องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอพระประแดง พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
3. คณะผู้วิจัยร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพระประแดง เรียน
เชิญ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง หัวหน้า กศน.ตาบล จานวน 15 คน ครู ศรช. จานวน 14 คน ร่วม
ประชุมเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่ทาให้การจัดการศึกษาของ
กศน.ตาบล ประสบความสาเร็จ และแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ครั้งใช้
ระยะเวลาครั้งละ 1 วัน ณ ห้องประชุม กศน.อาเภอพระประแดง เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่ า งกั น และกั น ซึ่ งประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร กศน.อ าเภอ หั ว หน้ า กศน.ต าบล และครู ศรช. ซึ่ งการจั ด
ประชุมสัมมนาดังกล่าวทาให้คณะผู้วิจัยได้ข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้เพิ่มเติมขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อคณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลุ่มลึกเพียงพอจากการจัดประชุมสัมมนาแล้ว คณะผู้วิจัยได้
ทาการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้การบริหารและพัฒนาการดาเนินงาน กศน.ตาบล ประสบ
ความสาเร็จและแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ กศน.ตาบล เพื่อนามาสู่การพิจารณา
ในที่ประชุม ในครั้งที่ 3 ที่ประชุม กศน.อาเภอพระประแดง เป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อการสรุปผลและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เน้นหนักไปในเรื่องการแสวงหาคาตอบในวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย

ผลการวิจัย
การวิจัยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารอานายการ กศน.อาเภอ หัวหน้า กศน.ตาบล ครู
กศน.ตาบล ครูอาสาสมัคร และบุคลกรในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพระ
ประแดง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน โดยมีผลการวิจัยดังนี้ ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดาเนินงานตาม
ภารกิจของ กศน.ตาบล ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพระประแดง ในปัจจุบัน
มีการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตาบลหรือแขวง พ.ศ. 2553 ซึ่ง
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพระประแดงที่
ปฏิบัติหน้าที่ใน กศน.ตาบล จานวน 15 แห่ง มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 13 ภารกิจ และในภาพรวมมีการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (Xˉ ) เท่ากับ 3.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.53 นอกจากนั้น
กิจกรรมที่มีสัมฤทธิผลการดาเนินงานในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย (Xˉ ) เท่ากับ 3.51 ขึ้นไป ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและ
จัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพั ฒนาสังคมและชุมชนและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
กิ จ กรรมส่ งเสริม การอ่ าน และกิ จ กรรมส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ และการ
ดาเนินงานที่มีสัมฤทธิผลการดาเนินงานน้อยกว่าระดับปานกลางลงมา มีค่าเฉลี่ย (Xˉ ) น้อยกว่า 2.50 ได้แก่
1. ดาเนิ น การศู น ย์ซ่อ มสร้างเพื่ อ ชุม ชน การส่งเสริม การเรียนรู้วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
จัด บริก ารศู น ย์ติ วเข้ ม เติ ม เต็ ม ความรู้ การจัด บริก ารการเรีย นรู้โดยเครือ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต การส่ งเสริ ม การจั ด
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต โดยจั ด ให้ มี อ าสาสมั ค ร กศน.ห้ า สิ บ หลั งคาเรื อ นต่ อ หนึ่ งคน และ 2. บาทบาทของ
คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตาบล การส่งเสริมองค์กรชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าวนามาพัฒนาแนวทางในการบริหารและพัฒนาดาเนินงานของ กศน.ตาบล ในสังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพระประแดง เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจบรรลุ
เป้าหมายการดาเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดย กศน.ตาบล จะต้องให้ความสาคัญและยึดแนวทาง
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน. ตาบลหรือแขวง พ.ศ. 2553 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงาน กศน.ตาบล ดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในชุมชน
3. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย ของภาคี
เครือข่าย
4. ประสานและเชื่อมโยงการดาเนินงานจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและภาค
ประชาชน
กศน. ต าบล และกศน. อ าเภอ ต้ อ งร่ วมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายในการออกแบบกิ จ กรรมโครงการ ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน โดยกิจกรรมหรือโครงการควรมีลักษณะที่
บูรณาการระหว่างวิถีชีวิต การทางานและการเรียนรู้ และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยการศึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ จากการ
เรียนรู้ด้วยสื่อ หรือแหล่งความรู้ ซึ่งสามารถจัดรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างหลากหลาย จัดบริการสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมและหลากหลาย
(3) ดาเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เชื่อมโยงรูปแบบการให้บริการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
เช่น ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนกับ สอศ. พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน
(4) ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ
กระทรวงไอซีที มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ร่วมกับ สสวท. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ของประชาชน การพัฒ นา
รูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
(5) จัดบริการศูนย์ติวเข้มเติมเต็มความรู้ บริการ student channel เพื่อเสริมศักยภาพให้กับโรงเรียน
ดีประจาตาบล การศึกษาทางไกล (ETV) ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป
หน้า 308
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
(6) จัดบริการการเรียนรู้โดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
จัดทาเว็บไซต์ กศน.ตาบล ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อกับผู้เรียน/ผู้รับบริการที่อยู่ต่างหมู่บ้าน/ชุมชน
สืบค้น รวบรวมและการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลสาหรับชุมชนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูล
(7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาห้องสมุดประชาชน ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้จากภายนอก และให้บริการข้อมูลข่าวสาร จัดทาแผนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ครอบครัวรักการอ่าน มุมส่งเสริมการอ่านในชุมชน กศน.ตาบล
เคลื่อนที่ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จุดบริการการอ่านมุมหนังสือชุมชน เป็นต้น
(8) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองด้วยวิถีประชาธิปไตย
(9) ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประสานงาน
วางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมบริการชุมชน นาภูมิปัญ ญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ของภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้
(10) เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน จัดและส่งเสริมให้ กศน. ตาบล
เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนเช่น เวทีชาวบ้าน สภากาแฟ สถานที่พบปะเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลาดนัดอาชีพ เป็นต้น โดยครู กศน.ตาบลเป็นผู้ดาเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
(11) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(12) ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยจัดให้มีอาสาสมัคร กศน.15 หลังคาเรือนต่อ 1 คน จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน เพื่อพัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้
ระดับอ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน ผ่านกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
(13) กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. การส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ ได้มีโอกาส
เรียนรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันและเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ าเป็ น ในการด ารงชี วิ ต โดยจั ด ท าแผนการแก้ ปั ญ หาผู้ ไ ม่ รู้ ห นั งสื อ ส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมาย ในตาบลอย่างชัดเจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือในกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 – 59 ปี เป็นลาดับ
แรก
2. การเทียบระดับการศึกษา นาผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษานอก
ระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ หรือหลักสูตรฝึกอบรม ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน มาประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การปฏิบัติงานของ กศน.ตาบลในอาเภอพระประแดง โดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ที่ผลการวิจัย
ปรากฏเช่ น นี้ เนื่ อ งมาจาก กศน.ต าบล ในสั งกั ด กศน.อ าเภอพระแดง มี ข้ อ ได้ เปรีย บคื อ การมี ผู้ บ ริห ารซึ่ งให้
ความสาคัญกับการดาเนินงาน กศน.ตาบล อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตามนโยบายของ
สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการและ สานักงาน กศน. โดยผู้อานวยการ กศน.อาเภอเป็นผู้นาในการบริหารงาน
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ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคณะครู นักศึกษา และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการ
ดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสังคม

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. กศน.ตาบล และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรส่งเสริม ให้ ค ณะกรรมการการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยระดับตาบล ให้ความสาคัญกับ การคัดเลือก สรรหาผู้ดารงตาแหน่งที่มีความสามารถให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานของ กศน.ตาบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ กศน.อาเภอควรจัดการอบรมเพื่อให้
ความรู้ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
ระดับตาบลเพื่อให้คณะกรรมการสามารถดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กศน.ต าบล ควรสนั บ สนุ น ให้ องค์ ก รชุ ม ชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ ตลอดจนภาคี เครือ ข่ า ย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี ส่วนร่วมในกระบวนการการจัด กิจกรรมตามพัน ธกิจที่ห ลากหลาย สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จัดให้มีสื่อและเอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม เพียงพอและ
ทันสมัย มีการบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยกาหนดการดาเนินงานดังกล่าวไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี จัดทาแผนเพื่อของบประมาณจากต้นสังกัด และร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน องค์กรศาสนาและภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและท้องถิ่น
3. กศน.ตาบล ควรให้ความสาคัญกับการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานด้านนโยบาย
และแผนควรมีการวิเคราะห์ภาระงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูและหัวหน้า กศน.ตาบล ครู ศรช.
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ครบถ้วนตามพันธกิจของ กศน.ตาบล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงภารกิจกับแผนงาน
ของ กศน.ต าบล และ กศน.อ าเภอ ตลอดจนการด าเนิ น งานตามนโนยายของต้ น สั งกั ด โดยการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ แก่ การประเมินศักยภาพของการดาเนินงานขององค์กร หรือจุด
แข็ง และ จุดอ่อน ที่เป็นปัญหาอุปสรรค ทั้งในด้านการบริหารงาน ระบบข้อมูล ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ
เป็นต้น โดยนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามวงจร
คุณ ภาพครอบคลุมการดาเนินงานทุกด้าน มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน กาหนดกิจกรรม
โครงการที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดคุณภาพทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายใน มีการกาหนด
แนวทางการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนในแต่ละระยะตลอดจนการนาผลการประเมินกิจกรรม
โครงการและการประเมินความสาเร็จของแผนงานไปใช้พัฒนางานได้ครบทั้งวงจรคุณภาพ
4. กศน.ตาบล ควรให้ความสาคัญกับการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามภารงานและตัวชี้วัดคุณภาพทั้งภายในของสานักงาน กศน.ทั้ง
ในระดับตาบลและระดับอาเภอและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
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ข้อมูลและความร่วมมือในการสัมภาษณ์และตอบคาถาม ทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้
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การจัดการมาตรฐานคุณภาพการธุรกิจที่พักระดับ 1 - 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Service Quality Management of Accommodation Business 1-3 Star Level for
Tourism in Muang Distract, Nakhon Si Thammarat Province
ปิ่นฤดี หนูบุตร และ กิรฐากร บุญรอด
Pinrudee Noobutr and Kirathakon Boonrod
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจ ที่พักระดับ 1 – 3
ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) เพื่อศึกษาศักยภาพด้านคุณภาพการบริการ
ของธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และ(3) เพื่อศึกษา
แนวทางการจัดการมาตรฐานคุณภาพการธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัด
นครศรี ธรรมราช กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ าพั ก แรมในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยศึกษาตามทางทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาดท่องเที่ยว ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
บุคคล ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ ตามลาดับ อีกทั้ง ศึกษาตามทฤษฎีคุณภาพการ
บริการ ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ด้านความมีตัวตน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้าน
ความมั่นใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจ ตามลาดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์สถิติ
ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าพักแรมในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ห้างร้าน มี
รายได้ 15,001-25,000 บาทต่อเดือน มีศักยภาพด้านการตลาดของที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านบุคคล ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีศักยภาพ
ด้านคุณภาพการบริการของที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจ ด้านความน่าเชื่อถือ
และด้านความมีตัวตนหรือจับต้องได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ศักยภาพด้านธุรกิจที่พัก, การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว, การคุณภาพการบริการ

ABSTRACT
The purposes of this study are (1) to study to marketability of 1-3 star level accommodation
business for tourism in Mueang distract, Nakhon Si Thammarat province (2) to study the potential service
quality of 1-3 star level accommodation business for tourism in Mueang distract, Nakhon Si Thammarat
province, and (3) to find out the guidelines of service quality management of 1-3 star level accommodation
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business for tourism in Mueang Distract, Nakhon Si Thammarat Province. The samples in this study were
people concerned with Thai tourists staying overnight at Nakhon Si Thammarat province, 4 00 for Thai
tourists. A questionnaire was used as the research tool for tourists. The study is based on the theory of
marketing mix has product, price, place, people, promotion, Process and physical evidence. And a research
paper based on the theory of service quality has tangible, reliability, responsiveness, assurance and
empathy. The statistics used in analyzing the data were descriptive statistics such as frequency, percentage,
average and standard deviation and used software statistical analysis.
The result of this study revealed that Thai tourists staying overnight at Mueang distract,
Nakhon Si Thammarat province. The majority are women, aged 21-30 year old, were single, educated
bachelor degree, private employees, monthly income 15,001-25,000 bath. There are 7 marketability
accommodations business 1-3 star level for tourism in Mueang distract, Nakhon Si Thammarat province
was high level has product, price, place, people, promotion, Process and physical evidence. While the
result of this study level of 5 potential service qualities accommodation business 1-3 star level for
tourism in Mueang distract, Nakhon Si Thammarat province was high level has empathy, responsiveness,
assurance, reliability and tangible.
Keywords: Potential of Accommodation Business, Tourism Marketing, Service Quality

บทนา
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะ
สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559) ทั้งนี้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนสร้าง
รายได้ ให้ แ ก่ภ าคอุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งธุรกิ จ ที่ พั กแรมเป็ น หนึ่งในธุร กิจ ที่ สาคั ญ ของอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในการพักแรมของนักท่องเที่ยวจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงาน และ
เพิ่ มขีดความสามารถการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่นั กท่ องเที่ ยว เพราะความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวเป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญต่อที่พักแรม อีกทั้งเป็นสิ่งสาคัญต่อการวางแผนในการพัฒนาที่พักแรมเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เชื่อมั่น พึงพอใจ บอก
ต่อและกลับมาเที่ยวซ้า ตลอดจนเพื่อให้ธุรกิจที่พักแรมสามารถบรรลุเป้าหมายและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยงของไทยต้องเผชิญกับปัญหาการชะลอตัวของจานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทาให้รายได้หลักของประเทศ ที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องถดถอยไม่บรรลุตามเป้าหมาย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มี
กลไกสาคั ญ ในการกระตุ้ นเศรษฐกิจ และกระตุ้ น การสร้างเม็ ดเงิน ไปยั งแหล่ งท่ องเที่ ยวต่าง ๆ ได้ เริ่ม ท่ องเที่ ย ว
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้ ประกอบการธุรกิจที่พักแรม ต่างเร่งปรับกลยุทธ์รองรับการแข่งขัน เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทย ประกอบกับ ธุรกิจที่พักแรม ได้รับอานิสงส์จากการ ที่คณะรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรการให้
บุคคลธรรมดา สามารถนาค่าใช้จ่ายค่าแพ็คเกจทัวร์ในประเทศหรือค่าใช้จ่ายด้านที่พักแรม มาหักเป็นค่าลดหย่อน
ภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง โดยสามารถนารายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าที่พัก
แรม ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง นามาหักเป็นรายจ่ายในการคานวณภาษีได้เป็นจานวน 2 เท่าของที่จ่ายจริง
ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงส่งผลให้ เม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจที่พักแรม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ประมาณ 43,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 (ศูนย์
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
กสิกรไทย, 2558) และสืบเนื่องกรมการท่องเที่ยวได้กาหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการ
ใช้จ่ายของคนในประเทศและดึงดูนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศไทย โดยกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว เรื่อง”พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยที่มีจังหวัดนครศรีธรรมราชาเป็นหนึ่ง
จังหวัดที่อยู่ใน12เมือง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(กรมการท่องเที่ยว, 2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่ งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมาย ได้รับการสมยานามว่า
“เมื องสองธรรม” คือ ธรรมชาติ และธรรมะ โดยที่จั งหวัดนครศรีธรรมราชมีธรรมชาติมี ทั้ ง ภู เขา น้ าตก ป่ าไม้
ชายทะเล ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท่องเที่ยวและยังมีวัดวาอารมมากมายเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน
มากกว่า 1,500 ปี ซึ่งมี วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคนใต้ทุกคน
และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถตอบโจทย์การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยได้เป็นอย่างดี ส่งผลกระทบด้านบวก มายังในธุ รกิจบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจที่พัก ที่มี
นักท่องเที่ยวชาวไทยหันมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นอีกทั้งมีแนวโน้มการพักค้างแรมเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยในปี2555 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวั ดนครศรีธรรมราช
ประมาณ 2.4 ล้ า นคน ซึ่ งมี ส ารองที่ พั ก แรมได้ จ านวน 40.45 เปอร์ เซ็ น ต์ ข องอั ต ราเข้ า พั ก แต่ ปี 2558 มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ งชาวไทย และต่ า งชาติ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช ประมาณ 3.5 ล้ านคน
คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีอัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวเข้า
มาพักแรมเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ธุรกิจที่พักแรมควรจะมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้านการตลาด และด้าน
คุณภาพการบริการที่มีมาตรฐาน
ด้วยเหตุนี้การวิจัยเรื่องนี้ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของที่พักแรม จึง สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ
ด้านธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งในด้านศักยภาพด้านการตลาด
และศักยภาพด้านคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นศักยภาพที่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินการธุรกิจที่พักแรม อันจะ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดิน ทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักแรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการมีที่พักแรมที่ดี มีมาตรฐาน ได้คุณภาพ
และคุ่มค่ากับสิ่งที่นักท่องเที่ยวจ่ายเงินไป จะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ อันจะส่งผลให้สามารถรักษา
นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมมีแนวโน้มในการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว
กลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการเพื่อเป็นกุญแจสาคัญนาไปสู่ รายได้และผลกาไรให้กับธุรกิจที่พักแรม เพราะค่าใช้จ่ายที่
พักแรมของนักท่องเที่ยว จัดอยู่ในอันดับสองรองจากค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของ (ศรัญยา วรากุลวิทย์ , 2551:201)
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยผลการศึกษาใน
ครั้งนี้จะนาไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพที่พักแรม ทั้งด้านการตลาดและด้านคุณภาพการบริการ ตลอดจนนาไปสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับกรมการท่องเที่ยวที่ให้ค วามตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาที่
พักแรมให้มีคุณภาพ (กรมการท่องเที่ยว, 2559)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 เพื่อศึกษาศักยภาพด้านคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
3 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการมาตรฐานคุณภาพการธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษา “การจัดการมาตรฐานคุณภาพการธุรกิจที่พักระดับ
1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
ขอบเขตพื้นที่ งานวิจัยนี้มีขอบเขตของพื้นที่อาเภอเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแต่รูป ของ
ธุรกิจที่พักระดับ 1- 3 ดาว ที่มีลักษณะที่คล้ายกัน
ขอบเขตตัวแปร
1) ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
2) ตัวแปรตาม คือ ศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจที่พัก โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคคล ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
และด้านกายภาพ ในส่วนของด้านคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พัก ประกอบด้วย 5 ด้านมีตัวตนหรือจั บต้องได้
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจ และด้านเข้าถึงจิตใจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวทางการ
จัดการ
มาตรฐาน
คุณภาพการ
ธุรกิจที่พัก

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจเพื่อศึกษา การจัดการมาตรฐานคุณภาพการธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3
ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช การดาเนินการวิจัยจะใช้กระบวนการวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อหาคาตอบตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวข้างตัน วิธีดาเนินการวิจัยจะนาเสนอเป็น
ขั้นตอนตามลาดับดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้คือ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเข้าใช้บริการพักแรมใน
เขตอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช เนื่ องจากจานวนประชากรที่ แน่ นอนในพื้ นที่ ที่ต้ องการทาการศึกษามี จานวน
มากกว่า 1 ล้านคนแน่นนอน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักการความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดย
เลือกการสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental sampling)โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro-Yamane) ในการหาค่าเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวจะได้สัดส่วนนักท่องเที่ยว 400 คน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)
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เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวใน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วยคาถามที่นาเอาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยว และศักยภาพด้านคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พัก
แรมเพื่อการท่องเที่ยว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย น าแบบสอบถามที่ ได้ รั บ การตรวจความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาและทดสอบความเชื่ อ มั่ น เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้วมาดาเนินการเก็บข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความสอดคล้องของคาตอบด้วย
วิธีการทางสถิติอีกครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ หาค่ า สถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) คือ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) คือt-test
one way anova ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่สรุปบรรยายคุณสมบัติของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างตามข้อมูลหรือ
ลักษณะของตัวแปรที่รวบรวมมาเพื่อตอบวัตถุประสงค์

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ปั จ จั ย ทางประชากรศาสตร์ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ พั ก ระดั บ 1 – 3 ดาวเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษาครั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม
จานวน 400 คน เป็นเพศหญิง 221 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.75 สถานภาพโสด
จานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ระดับการศึกษาปริญ ญาตรี จานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ห้างร้าน จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีรายได้ 15,001-25,000 บาทต่อเดือน
จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจ ที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม จานวน 400 คน มี
ความคิดเห็นต่อศักยภาพด้านการตลาดทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย1) ด้านผลิตภั ณฑ์ 2)ด้านราคา 3)ด้านช่องทางใน
การจัดจาหน่าย 4)ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 5)ด้านบุคคล 6)ด้านกระบวนการ และ7)ด้านกายภาพ
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า มีระดับศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
ผลการวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพด้ า นคุ ณ ภาพการบริ ก ารของธุ รกิ จ ที่ พั ก ระดั บ 1 – 3 ดาวเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวในเขตพื้ นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม
จานวน 400 คน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพด้านคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย ด้ านการเข้าถึงจิตใจ
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความมีตัวตนหรือจับต้องได้ พบว่า มี
ระดับศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 2130 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ที่เพิ่งเริ่มทางาน ยังคงใช้ชีวิตอิสระไม่มีภาระที่รับผิดชอบมากนัก อีกทั้งเป็นวัยที่
มีเวลาและมีกาลังในการหารายได้ ทาให้โดยส่วนมากมีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มี
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
อาชีพพนักงานบริษัท เอกชน ห้างร้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อ ง
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมบูรพาสามยอด พบว่าลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมบูรพาสาม
ยอดมีรายได้15,001-25,000 ต่อเดือน
ศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้ 7Ps ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2)ด้านราคา 3)ด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย 4)ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 5)ด้านบุคคล
6)ด้านกระบวนการ และ7)ด้านกายภาพ จากนักท่องเที่ยวที่เข้าพักแรม กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน
400 คน เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 7 ด้าน พบว่าโดยในแต่ละด้านมีระดับศักยภาพด้านการตลาดอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ยกเว้น
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้ านกายภาพ ที่มีระดับศักยภาพด้านการตลาดอยู่ในระดับปาก
กลาง เนื่องจากมีรูปแบบในการบริหารจัดการโดยเจ้าของที่พักแรมเองหรือเป็นกิจการในครอบครัว จานวนของ
ห้องพักจึงมีไม่มากนัก และมี ราคาปานกลาง ประกอบกับ สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจที่พักแรม ทาให้
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรมส่ ว นใหญ่ จ าเป็ น ต้ อ งลดต้ น ทุ น ราคาที่ พั ก แรม ให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ ส มเหตุ ส มผล
นักท่องเที่ยวยอมรับได้และรู้สึกได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เพื่อตอบโจทย์สาหรับนักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง
และมีงบประมาณราคา ค่าห้องพักในระดับไม่สูงมากนัก ดังนั้นจึงทาให้ ที่พักแรมโดยส่วนใหญ่ไม่มีการให้บริการ
อาหารเช้าฟรี หรือถ้ามีบริการอาหารเช้า ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าที่พักแรม นอกจากนี้ยังมี
ในส่วนของการให้ส่วนลดกับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักแรมประจา การลดราคานอกฤดูกาลท่องเที่ยว และการจัดแพค
เก็จสาหรับนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมองว่าการลดราคาให้นักท่องเที่ยวที่เข้า
พักแรมประจา และการลดราคานอกฤดูกาลท่องเที่ยว จึงไม่มีความจาเป็นลดราคาห้องพักเพื่อส่งเสริมการขาย
เท่าที่ควร อีกทั้งในส่วนของการจัดแพคเก็จสาหรับนักท่องเที่ยว ผู้ ประกอบการธุรกิจที่พักแรมส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
ร่วมมือกับธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจขนส่ง หรือแม้แต่ธุรกิจร้านอาหาร ในการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทาให้
การจัดแพคเก็จสาหรับนักท่องเที่ยวยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับนิรัฐ สุกสี (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อบูติคโฮเทลในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ศักยภาพด้านคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3 ดาวเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงศักยภาพด้านคุณภาพการบริการของที่แรม
เพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ SERQUAL ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณ ภาพการบริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน
Parasuraman et all (1990 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุชวิชชานนท์, 2554: 265 - 266) ได้แก่ 1) ด้านความมีตัวตน
และจับต้องได้ 2) ด้านความน่าเชื่อถือ 3) ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 4) ด้านความมั่นใจ และ5) ด้านการ
เข้าถึงจิตใจ จากนักท่องเที่ยวที่เข้าพักแรม กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 400 คน เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่าในแต่ละด้านมีระดับศักยภาพด้านคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวม 3.68 ทั้ง ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจ ยกเว้น
ด้านความมีตัวตนและจับต้องได้ ที่มีระดับศักยภาพด้านคุณภาพการบริการอยู่ในระดับปากกลาง เนื่องจากที่พักแรม
ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจส่วนบุคคลหรือธุรกิจครอบครัว ซึ่งบริหารจัดการเอง ทาให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองข้ามการ
แต่งกายของพนักงานที่ให้บริการ เพราะ ในการจัดทาเครื่องแบบของพนักงานต้องใช้เงินทุนในการจัดทา อีกทั้ง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของที่พักแรมยังไม่ค่อยให้ความสาคัญในกระบวนการบริการที่มีมาตรฐาน จึงทาให้พนักงาน
โดยส่วนมากมักมีเครื่องแบบที่ไม่ชัดเจน และไม่เป็นระเบียบ ซึ่งทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสนว่าพนักงานของที่
พั ก แรมคื อ ใคร มี ห น้ า ที่ ดู แ ลนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ า พั ก แรมในส่ ว นไหน ดั งนั้ น การสวมเครื่อ งแบบที่ ชั ด เจนขณะ
ปฏิบัติงาน จะทาให้ดูเป็นระเบียบ มีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งทาให้ พนักงานเกิดความรู้สึกทางานเป็นทีมเดียวกัน
และยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจ อีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถจดจาที่พั กแรมนั้นๆได้เป็น
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
อย่างดี นอกจากนี้ในส่วนของป้ายชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆของที่พักแรม ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงละเลยใน
การให้ความสาคัญเกี่ยวกับป้ายชื่อ และสัญ ลักษณ์ต่างๆ จึงทาให้ป้ายชื่อและสัญลักษณ์ ต่างๆของที่พักแรมโดย
ส่วนมากก็ยังมีขนาดเล็ก ไม่มีความน่าสนใจและดึงดูดใจ และไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน บ้างมีตึกบัง บ้างมี
ต้นไม้บัง อีกทั้งในเวลากลางคืน ไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของที่พักแรม และป้ายชื่อของที่พัก
แรมบางแห่ งไม่ มีภ าษาต่างประเทศ ซึ่ งป้ ายชื่ อที่ พั ก แรมที่ดี ค วรมีภ าษาไทยเห็ น ได้ ชัด อยู่ ด้ านหน้ าหรือด้ านบน
ภาษาต่างประเทศ (กรมการท่องเที่ยว, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับพรรณวดี พัฒนชัย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดั บปานกลาง และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ศักยภาพด้านคุณภาพการ
บริการพบว่า มีศักยภาพด้านคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการมาตรฐานคุณภาพการธุรกิจที่พักระดับ 1 – 3 ดาว
เพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงสมควรให้มีการพัฒนาในด้านศักยภาพด้าน
การตลาดและศักยภาพด้านคุณภาพบริการให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะศักยภาพด้านการตลาดในเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นด้านที่มีระดับศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้ประกอบการธุ รกิจที่พักแรมควรมีการ
จัดแพคเก็จสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักแรมเป็นหมู่คณะ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อขยาย
ช่องทางในการขายห้องพักเพิ่มขึ้น ตลอดจนควรมีการปรับลดราคาในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักแรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาในด้าน ศักยภาพด้านคุณภาพการบริการในส่วนของ ศักยภาพด้านความ
มีตัวหรือจับต้องได้ ซึ่งเป็นด้านที่มีระดับศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นในส่วนนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
แรมควรให้ความสาคัญในการแต่งกายของพนัก งานแต่ละแผนกให้มีรูปแบบที่สวยงามและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการที่พนักงานใส่เครื่องแบบที่ตรงกับแนวคิดของที่พักแรมถือว่ามีความได้เปรียบเป็นอย่างมาก เพราะการใส่
เครื่องแบบเป็นตัวสะท้อนถึงลักษณะและตัวตนของที่พักแรมได้ชัดเจน จึงทาให้นักท่องเที่ยวสามารถจาภาพของที่
พักแรมได้ว่าเป็นอย่างไร สร้างแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาพักแรม อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
ควรให้ความสาคัญในส่วนของป้ายชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆ ของที่พักแรม เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสร้าง
ความดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว อยากเข้ามาใช้บริการสาหรับด้านที่มีระดับศักยภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านศักยภาพ
การตลาดและศักยภาพด้าน คุณภาพการบริการ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งและสามารถนาไปประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการที่พักแรมมากยิ่งขึ้น
ด้านศักยภาพด้านการตลาด โดยเฉพาะความสะอาด ที่ต้องมีการยกระดับให้ที่พักแรมมีความสะอาด
สม่าเสมอ ในส่วนของราคาห้องพัก อาหาร เครื่องดื่มที่ให้บริการ ที่ต้องรักษามาตรฐานและระดับของราคาให้มีความ
ยุติธรรม และนักท่องเที่ยวรู้สึกคุ้มค่ากับสิ่งที่จ่ายไป และในส่วนของการประชาสัมพันธ์ที่มีการให้บริการข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ก็ต้องมีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป โดยอาจจะใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ในยุคปัจจุบันเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงมากขึ้น ตลอดจนชื่อเสียงของที่พักแรม ที่ต้อง
รักษาภาพลักษณ์เพื่อให้ตราตรึงอยู่ในใจนักท่องเที่ยว
ด้านคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานควรจัดการฝึกอบรม และสร้างจิตสานึกให้กับ
พนักงานบริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการสารองห้องพัก การเข้าพักแรม การบริการระหว่างการพัก และการ
คืนห้องพัก ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องทาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าประทับ ใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการ
บริการด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม และบรรลุเป้าหมายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ดังที่ ระ
วีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2551) ได้กล่าวว่า การบริการต้องอาศัยคนเป็นหลัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวเป็นคนที่เกิดมา
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พร้อมกับความต้องการที่ไม่มีขีดจากัดและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนมีอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ เป็น
เครื่องปรุงแต่ง ซึ่งสิ่งที่สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของคน ได้ดีที่สุดคือ คนนั่นเอง ดังนั้นการบริการ
จึงต้องมีคุณภาพ นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด และกลับมาใช้ บริการซ้า นามาซึ่งความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ และความก้าวหน้าของธุรกิจที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ความ
อนุเคราะห์ จาก อาจารย์ป ระจาคณะ วิท ยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ตลอดจนผู้ที่มีความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ ยินยอมสละเวลาจนกระทั่งงานวิจัยเสร็จ
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
สาหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
The Development of Problem-Based Learning Instructional Package on Local
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่อง การพัฒ นาหลักสูตรท้องถิ่น 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุด กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็น ฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่าง
กลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
กลุ่ มตัวอย่ างที ่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั ้ง นี ้ เป็น นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ คณะครุศ าสตร์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครศรีธรรมราช ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2558 จ านวน 75 คน โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาที่ทดลองใช้เครื่องมือเพื่อหาประสิทธิภาพ จานวน 13 คน 2)
กลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็น ฐาน จานวน 34 คน และ 3) กลุ่มที่เ รียนโดย
ใช้ก ารจัดการเรียนรู้แ บบปกติ จานวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้แบบแผนการทดลองวัดผลก่อนและ
หลังการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2) ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยใบความรู้และใบงาน เรื่อง
การการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และ 3) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่อ งการการพัฒ นาหลัก สูต รท้อ งถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test for dependent samples และ t-test
for independent samples
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณ ภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น ฐาน
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีคุณ ภาพอยู่ในระดับดี ( X = 4.12, SD = 0.23) 2) เมื่อเปรียบเทีย บคะแนน
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่ทดลองใช้เครื่องมือ พบว่า มีคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการ
จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ป ัญ หาเป็น ฐาน เรื ่อ ง การพัฒ นาหลัก สูต รท้ อ งถิ ่น มีป ระสิท ธิภ าพ และ 3) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
กลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัด การเรียนรู้แบบปกติ พบว่า กลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop problem-based learning instructional
package on local curriculum development, 2) to test the efficiency of the problem-based learning
instructional package on local curriculum development, and to compare the learning achievement
scores between the group learning with problem-based learning instructional package and the group
learning with traditional method. The research sample consisted of 75 students in computer program
in Faculty of education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University in the first semester of the
academic year 2015. They were divided into 3 groups; 1) the pilot sample of 13 students who were
the subjects in the experiment which was set up to test the efficiency of the instruments used in this
research, 2) The group learning with problem-based learning instructional package was composed of
34 students, and 3) The group learning with traditional method was composed of 28 students. They
were selected by Cluster Random Sampling. The Randomized Control Group Pretest-Posttest Design
was used in this research. The instruments used in this research were 1) the lesson plan of problembased learning on local curriculum development, 2) the problem-based learning instructional package
on local curriculum development includes the knowledge sheets and the worksheets on local
curriculum development, and 3) the quality evaluation form of problem-based learning instructional
package on local curriculum development. The data were analyzed by using the t-test for the
dependent and independent samples.
The results of this research were 1) the quality of problem-based learning instructional
package on local curriculum development was at good level ( X = 4.12, SD = 0.23). 2) The posttest
score of the pilot sample were higher than their pre-test scores with the statistically significant level at
.01. It shows that the problem-based learning instructional package on local curriculum development
is efficient. 3) The learning achievement scores of the group learning with problem - based learning
instructional package were higher than those of the group learning with traditional method with the
statistically significant level at .01.
Keywords: Problem-Based Learning; Local Curriculum Development; achievement

บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาในแนวทางที่
เหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ จะช่วยพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของคนไทยให้เป็นแนวทางที่พึงประสงค์ เหมาะกับกาลเวลา และบริบทของสังคมไทย จุดมุ่งหมายที่สาคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา คือ การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่ง การเรียนรู้ โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนมีความสามารถ และคุณลักษณะพื้นฐานที่สาคัญ คือ การมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ มี
ความสามารถในการคิด ใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ อดทน มี
ความเป็ น ประชาธิปไตย รักชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ โดยอยู่ บนพื้ นฐาน วัฒ นธรรมไทย (ณั ฐณิ ชากร ศรี
บริบูรณ์. 2550)
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ตนเองด้วยลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่าง
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แท้จริง การเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็กโดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะนาและอานวยความสะดวก ใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนี้ จะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา และทาให้มี
การเรียนรู้แบบลุ่มลึก ส่งเสริมสนับสนุนการทางานเป็นทีม ทาให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การหาข้อสรุปเมื่อมีการขัดแย้ง ผู้เรียนเรียนอย่างเข้าใจทาให้มีการจดจาอย่างยาวนานเป็นการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ส่งผลให้สามารถปฏิบัติได้ อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณลักษณะ (วัชรา เล่าเรียนดี. 2548 อ้างถึงใน
สุภามาส เทียนทอง. 2553) ดังนี้ 1) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 2) การเรียนรู้เกิดขึ้นจาก ความ
ร่วมมือกันของผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 3) ผู้สอนคือผู้คอยแนะนาสนับสนุน ผู้เรียนคือผู้มองเห็นปัญหาและ แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 4) ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือปัญหาจริง ซึ่งปัญหาจะช่วยกาหนดกรอบแนวคิด หรือกาหนด
จุดเน้นและกระตุ้นการเรียนรู้ 5) ปัญหาคือสิ่งที่จะนาไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดและ การแก้ปัญหา 6)
ความรู้ใหม่จะเกิดขึ้น โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากผลการวิจัยที่ผ่านมา ที่เกี่ยวกับการนาวิธีการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (ทรงธรรม พลับพลา. 2553, สุวรรณ วงษ์วิเชียร. 2553)
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึ กษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจั ด การศึ ก ษา ในมาตรา 22 และ 24 ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวทางการจั ด
การศึกษาว่าการจัดการการศึกษาต้องยึดหลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ การจั ดกระบวนการเรีย นรู้ในสถานศึกษาและหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อง จัด เนื้อ หาสาระและกิจ กรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ
คิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหา การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550) ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว ได้ให้ความสาคัญกับผู้เรียน เน้น
การพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหา โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และเน้นการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม
จากสภาพการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการพัฒ นาหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน กับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรปกติ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึ ก ษาวิจั ย ครั้งนี้ จ ะเป็ น แนวทางให้ แก่ ผู้ สอนในการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อมุ่ งพั ฒ นาให้ ผู้ เรียนมี
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิ ชา การพั ฒ นาหลัก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ ได้รั บ ไปปรับ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2. เพื่ อ หาประสิท ธิภ าพของชุ ดกิ จกรรมการจั ดการเรีย นรู้โดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐาน เรื่อง การพั ฒ นา
หลักสูตรท้องถิ่น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
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สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
2. นักศึกษาที่ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจั ดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งได้ ดังนี้
1.1 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
1.2 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ เป็ น เนื้ อ หา เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หา
ดังต่อไปนี้ (1) ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (2) ความจาเป็นและประโยชน์ของการพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่น (3) แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนและสังคมในศตวรรษที่ 21 (4) ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 320 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 75 คน โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่ ทดลองใช้เครื่องมือเพื่อหาประสิทธิภาพ จานวน 13 คน กลุ่มที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 34 คน และกลุ่มที่เรียนโดยใช้ การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ จานวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่องมือการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
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3. แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน มีการกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง
4.50 – 5.00 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
3.50 – 4.49 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
2.50 – 3.49 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
1.00 – 1.49 มีคุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดาเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองวัดผล
ก่อนและหลังการทดลองแบบมีกลุม่ ควบคุม (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) โดยมี
ขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยเตรียมนักศึกษาก่อนดาเนินการสอน โดยแนะนาวิธีการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแบบแผนการทดลอง โดยทาการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง
2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จากนั้นดาเนินการจั ดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และดาเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกหัด เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกับกลุ่ม
ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3. ทาการทดสอบโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพั ฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒ นา
หลักสูตรท้องถิ่น กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม แล้วนาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้ t-test
for Independent Samples เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทาการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น ซึ่งใช้เกณฑ์ในการประเมินค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.5 ขึ้นไป
2. ทาการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มนักศึกษา
ที่ทดลองใช้เครื่องมือ จานวน 13 คน โดยใช้ t-test for Dependent Samples ทดสอบนัยสาคัญที่ระดับ .01
3. จากการออกแบบการทดลองตามแบบแผนการทดลองวัดผลก่อนและหลังการทดลองแบบมีกลุ่ม
ควบคุม (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) ผู้วิจัยจึงต้องทาการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
การทดสอบก่อนเรียน ของทั้งสองกลุ่ม ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของทั้ง
สองกลุ่มเปรียบเทียบกัน โดยใช้ t-test for Independent Samples แล้วจึงทาการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม โดยใช้ t-test for Independent Samples ทดสอบนัยสาคัญที่ระดับ .01
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ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
รายการประเมิน
X
1. คู่มือการใช้งาน เอกสารคาแนะนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
4.00
2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาในใบความรู้
4.00
3. การใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย
4.60
4. ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหาสาระในใบความรู้
4.20
5. ใบความรู้มีการนาเสนอตามลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.60
6. ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
4.00
7. การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
4.20
8. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.00
9. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถกู ต้องตามหลักวิชา
4.20
10. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีกจิ กรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
4.40
11. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
4.00
12. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
4.80
13. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียน
3.60
14. ความเหมาะสมของใบงานในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.80
15. ความเหมาะสมของแบบประเมินผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.80
16. ความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน
3.80
17. มีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.20
18. ชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ ีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
4.00
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
4.12

SD
0.00
0.71
0.55
0.84
0.55
0.00
0.45
0.71
0.45
0.55
0.71
0.45
0.55
0.45
0.45
0.84
0.45
0.00
0.23

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่อ ง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.60 - 4.80 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00-0.84
ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50 แสดงว่า เครื่องมือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
2. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การทดสอบ
n
SD
t
X
ก่อนเรียน
13
71.80
22.32
4.56**
หลังเรียน
13
89.25
16.43
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Sig.
.001

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่
ทดลองใช้เครื่องมือ จานวน 13 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 71.80 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 22.32 ส่วน
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 89.25 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.43
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เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน พบว่า คะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรียน สู งกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อ นเรีย นอย่างมีนัยส าคั ญ ทางสถิติที่ ระดั บ .01 แสดงว่า ชุ ด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ
3. จากการออกแบบการทดลองตามแบบแผนการทดลองวัดผลก่อนและหลังการทดลองแบบมีกลุ่ม
ควบคุม (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) ผู้วิจัยจึงต้องทาการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของทั้งสองกลุ่ม ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ โดยใช้คะแนนจากการทดสอบ
ก่อนเรียนของทั้ งสองกลุ่ มเปรียบเทีย บกั น โดยใช้ t-test for Independent Samples ซึ่ งผลการเปรีย บเที ย บ
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน
รูปแบบการเรียน
n
X
ชุดกิจกรรม
34
64.05
ปกติ
28
58.83

SD
10.52
11.25

t

Sig.

1.87

.065

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค ะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 64.05 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.52 ส่วนกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 58.83 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.25
เมื่อ เปรีย บเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อ นเรียนของทั้งสองกลุ่ม พบว่า กลุ่ม ที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนจากการ
ทดสอบก่อนเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความสามารถ
ใกล้เคียงกัน จึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
รูปแบบการเรียน
n
SD
t
Sig.
X
ชุดกิจกรรม
34
93.39
5.22
4.06**
.00
ปกติ
28
87.60
3.65
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 93.39 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.22 ส่วนกลุ่มที่เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 87.60 และมีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.65
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ช่วยให้นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และมี
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.60–4.80 และมีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00-0.84 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50
2. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียนของกลุ่ม
นักศึกษาที่ทดลองใช้เครื่องมือ จานวน 13 คน โดยใช้ t-test for Dependent Samples พบว่า คะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรียน สู งกว่า คะแนนจากการทดสอบก่อ นเรีย นอย่างมีนัยส าคั ญ ทางสถิติที่ ระดั บ .01 แสดงว่า ชุ ด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ มีประสิทธิภาพ
3. จากการออกแบบการทดลองตามแบบแผนการทดลองวัดผลก่อนและหลังการทดลองแบบมีกลุ่ม
ควบคุม (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) ผู้วิจัยจึงต้องทาการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน ของทั้งสองกลุ่ม ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้คะแนนจากการทดสอบ
ก่อนเรียนของทั้ งสองกลุ่ มเปรียบเทีย บกั น โดยใช้ t-test for Independent Samples ซึ่ งผลการเปรีย บเที ย บ
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน พบว่า กลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
กลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติมีคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ แสดงว่า นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความสามารถใกล้เคียงกัน จึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น ช่วยให้นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อภิปรายผล
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้พัฒนาขึ้น มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.60-4.80 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00-0.84 ซึ่ง
ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50 แสดงว่า เครื่องมือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และผลการ
วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภ าพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒ นาหลักสูตร
ท้องถิ่น โดยใช้การโดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่
ทดลองใช้เครื่องมือ จานวน 13 คน พบว่า คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ และผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษา
ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบปกติ พบว่า คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ช่วยให้นักศึกษามี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากการใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการนาปัญหาต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ทา
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ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จ ะค้นคว้าหาคาตอบ มีการเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ เข้ากับชีวิตจริงหรือประสบการณ์
ของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเลือกสรรองค์ความรู้ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบด้วย
ตนเอง ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ดังที่ นรินทร รัตนทา (2554) พบว่า ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยมี
ตนเองเป็นศูนย์กลาง สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง วางแผนการแก้ไขปัญหาได้เป็นขั้นตอน และสามารถ
นาเสนอสิ่งที่ตนเองค้นพบต่อคนอื่นได้ ทั้งนี้ยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์ (2554) ได้กล่าว
ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปั ญหาเป็นหลัก เป็นรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ใช้การตั้งคาถามหรือปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวนาทางผู้เรียนให้เกิดความสนใจอยากรู้ เป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้น
ต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ทาให้เกิดการคิดเป็น
ระบบ การทางานเป็นทีม ซึ่งผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญกับปัญหาด้วยตนเอง จะช่วยให้ ผู้เรียนฝึกทักษะ
การคิดได้หลายรูปแบบ

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผูส้ อนควรใช้สถานการณ์ปัญหาที่จะนามาใช้ใน
การเรียนรู้ให้เหมาะสม ควรเป็นปัญหาปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบได้อย่างอิสระ เป็นปัญหาที่มีความสาคัญ
น่าสนใจ ครอบคลุมเนื้อหาที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของผู้เรียนโดยตรง
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากจะเรียนรู้ และมีแรงจูงใจในการแก้ปัญหานั้น ๆ นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องกระตุ้น
โดยการใช้คาถามหรือปัญหาที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดเพื่อแก้ปัญหา
2. ในการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะต้องมีการสืบเสาะและค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อ
นามาใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีการเตรียมและจัดหาแหล่งข้อมูลให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทาการสืบค้นข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงตามประเด็น
ของปัญหา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยการเอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และความร่วมมือต่าง ๆ ของหลายท่าน
ซึ่งให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์
การด าเนิ นการวิ จั ยมิ อาจส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ หากปราศจากความร่วมมื อของนั กศึ กษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการให้คาปรึกษาจากเพื่อน
ร่วมงานทุกท่าน จนงานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา
และให้ ก าลั งใจเป็ น อย่ า งดี อี ก ทั้ ง ขอขอบคุ ณ เพื่ อ น ๆ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยดี เสมอมา และ
ขอขอบพระคุณ เจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นามาอ้างอิงในการทาวิจัย จนกระทั่งงานวิจัย
ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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พฤติกรรมและผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Behavior and Impact of using on Social Media of The Elderly Peoples in Muang District,
Nakhon Si Thammarat Province
นางสาวกนกกาญจน์ โรจนศิลป์, ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา
Kanokkan Rotjanasin Asst.Prof.Dr.Supavasdee Promma (Advisor)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 3) เพื่อศึ กษาผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 380
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูง อายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60-65 ปี สถานภาพ
สมรส การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ากว่า อาชี พค้ าขาย กลุ่ มตัวอย่างมีพ ฤติกรรมการใช้สื่อ สังคม
ออนไลน์ส่วนใหญ่ประเภทไลน์ (Line) โดยเฉลี่ยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1-3 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลา 07.01-10.00 น. มี
วัตถุประสงค์เพื่อทักทายสวัสดีตอนเช้า โดยมีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการรับข่าวสาร เพื่อติดตาม
ข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความบันเทิง เพื่อรับความบันเทิง
ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน และด้านสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้ มีค่าเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ด้านครอบครัว ส่งผลให้การพูดคุยและทากิจกรรมกับ
คนในครอบครัวลดน้อยลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านสังคม สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างมิตรภาพ
ไร้พรมแดนได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านสุขภาพ สามารถแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: พฤติกรรม, การใช้สื่อสังคมออนไลน์, ผลกระทบ

ABSTRACT
This research is quantitative research. The purposes are to 1) study the online social
media usage behaviors of the elderly people in Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province, 2)
study the use of social media for the elderly people in Mueang District, and 3) to study the impact of
social media usage of the elderly people in Mueang District, Nakhon Si Thammarat. The samples were
380 elderly people who were over 60 years old. The statistics used in the analysis were percentage,
mean, and standard deviation.
The research found that elderly people who use social media are mostly women 60-65
years old, marital status, Lower secondary education and Merchant. The sample used social media
mostly on line. On average, social media used 1-3 hours per day. Time to use was 07.01-10.00 hrs.
The purpose was to greet the good morning. The Benefits of usage were: to get news, to keep up with
interesting news and important events, the average is at the highest level, to entertain and enjoy. The
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Benefits of the social aspect was to build a good relationship from friends to friends, and the average
level was very high. Impacts of using the online social media were: the conversation and activities with
the family decreased, with the high average level; the society can create a good relationship, making
friends without borders, with the high average level; and for the health aspect, the online social
media can exchange, share information about health care, such as exercise and having meal, with the
high average level.
Keywords: Behaviors, Online Social Media Usage, Impact

บทนา
มนุษย์เป็นสังคมที่ต้องมีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกัน ซึ่งในสมัยโบราณมนุษย์สื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการ
ที่ไม่ซับซ้อนนัก ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูลเป็นจดหมายโทรเลขโทรศัพท์ วิทยุ จากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคที่
มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ ยวข้องการสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ ยนเป็นสื่อที่
เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chat programs)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ Email) และเว็บบอร์ด (Webboard) จนถึงปัจจุบันมนุษย์เริ่มมีการ
สื่อสารข้อมูลในชีวิตประจาวันถึงกันและกันด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารหรือผู้รับสารด้วยกันเอง ซึ่ งสามารถแบ่งสื่อสังคม
ออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กันบ่อย ๆ เช่น Facebook, line, Twitter, Instagram เป็นต้น จากการศึกษา
ค้นคว้า พบว่า ประเทศไทยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย มากจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศอันดับที่ 4
โดยใช้เวลาเฉลี่ยที่ 8.7 ชั่วโมง (ไทยติดอันดับ 4 ใช้เวลาท่องโซเชียลเน็ตเวิร์ก, 2555) เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อ
ที่เป็น ที่นิ ยมและมีคนใช้เป็น จานวนมาก ทาให้ เกิ ดเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ แต่เครือข่าย สังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ Facebook (Thailand Zocial Awards
2014, 2557)
จากการสารวจ พฤติกรรมผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 มีการปรับเปลี่ยนการสารวจจาก
สถิติข้อมูลล่าสุด ETDA พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันนานขึ้น เฉลี่ย 6 ชั่วโมง 30 นาทีในวันทางาน และ 6 ชั่วโมง
48 นาทีในวันหยุด ข่าวดี คือ มีความตระหนักเรื่องความเป็นส่วนตัวในการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยผลสารวจมี
ดังนี้ Gen Y เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด โดยในช่วงวันทางานหรือวันเรียนหนังสือใช้เฉลี่ย 7.12 ชั่วโมง/วัน
และมากถึง 7.36 ชั่วโมง/วันในช่วงวันหยุด ขณะที่ Gen X และ Gen Z ใช้อินเทอร์เน็ตในวันทางานและวันเรียน
หนังสือ โดยเฉลี่ยเท่ากันที่ 5.48 ชั่วโมง/วัน แต่ในวันหยุด Gen Z กลับใช้เพิ่มขึ้นเป็น 7.12 ชั่วโมง/วัน สวนทางกับ
Gen X ที่ใช้ลดลงที่ 5.18 ชั่วโมง/วัน โดยกลุ่ม Baby Boomerใช้ 4.54 ชั่วโมง/วันในวันทางาน และ 4.12ชั่วโมง/วัน
ในวันหยุด ส่วนสถานที่ที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดยังคงเป็นที่บ้าน คิดเป็น 85.6% รองลงมาคือที่ทางาน 52.4%
ตามมาด้วยการใช้ระหว่างเดินทาง 24% เพิ่มขึ้นจาก 14% ในปีก่อน ขณะที่การใช้อินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาลดลง
จาก 19.7% เป็น 17.5% ในปีนี้ ส่วนกิจกรรมที่นิยมทาเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การใช้
โซเชียลมีเดีย (86.9%) การค้นหาข้อมูล (86.5%) การรับส่งอีเมล (70.5%) การดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์ (60.7%)
การซื้อสินค้าออนไลน์ (50.8%)
ส าหรั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องคนไทยนิ ย มใช้ ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่ YouTube (97.1%), Facebook
(96.6%), Line (95.8%),Instagram (56%), Pantip (54.7%), Twitter (27.6%) และWhatsApp (12.1%) Gen
Z ใช้ YouTube มากเป็นอันดับที่1 รองลงมาเป็น Facebook และ Line ตามลาดับ Gen Y ใช้ YouTube มากเป็น
อันดับที่1 เช่นเดียวกับ Gen Z แต่อันดับรองลงมาเป็น Line และ Facebook ตามลาดับ ส่วน Gen X และ Baby
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Boomer มี พ ฤติ กรรมการใช้ งานสื่ อ สั งคมออนไลน์ เป็ น ในทางทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยใช้ Line มากเป็ น อั น ดั บ ที่ 1
รองลงมาเป็น Facebook และ YouTube ตามลาดับ (ETDA, 2017)
ปัจจุบันเราได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสานักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า จานวนผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากตัวเลขประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจานวนมากถึงร้อยละ 15 หรือราว 10 ล้านคน ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่ คือ มีอัตราการเกิดลดลง เพราะคนสมัยใหม่มีบุตรน้อยลง
บวกกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ล้าหน้าขึ้น ทาให้คนไทยมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น อัตราการเสียชีวิตลดลง โดยในอีก
20 ปีข้างหน้าได้มีการคาดการณ์ว่าประชากรกลุ่มนี้จะเติบโตขึ้นเป็น 3 เท่า ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คน
ในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในสภาวะสังคมโลกและสังคมไทยเปิดเป็นโลกไร้พรมแดน สื่อและเทคโนโลยีพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา จึงส่งผลให้คนไทยในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องปรับตัวตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของครอบครัวที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นต้องตามลาพัง
อยู่ ห่ า งจากลู ก หลาน การแยกตั ว ออกจากครอบครั วใหญ่ ไปใช้ ชี วิต เป็ น ครอบครั ว เล็ ก ๆ จึ งส่ งผลให้ ผู้ สู งอายุ
จาเป็ น ต้อ งเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมในการติด ต่อ สื่อสาร โดยการหั นมาใช้เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ม ากขึ้น หรือ
แม้กระทั่งติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ห่างไกล และการติดตามข่าวสารที่ง่ายกว่าเก่า สะดวกสบาย ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุ
สนใจและใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook) และแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ที่มี
อั ต ราการใช้ ข องประชากรไทยมากกว่ า สื่ อ อื่ น ๆ ซึ่ งมี ก ลุ่ ม ที่ มี ก าลั งในการใช้ จ่ า ยสู ง มี เวลาว่ า งในแต่ ล ะวั น
ค่อนข้างมาก เป็นกลุ่มคนที่ชอบสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา “พฤติกรรมและผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ข องผู้ สู งอายุ โดยเฉพาะการใช้ เฟซบุ๊ ก (Facebook) และแอปพลิ เคชั น ไลน์ (Line) ของกลุ่ ม ผู้สู งอายุ
ตลอดจนทราบถึงผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
เอง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในการสร้างสังคม และการตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ เน้นการสารวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาการใช้เฟซบุ๊ก
(Facebook) และแอปพลิ เคชั นไลน์ (Line) ของผู้ สู งอายุ ในอ าเภอเมื อง จั งหวัด นครศรี ธรรมราช โดยมี เนื้ อหาที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
เป็นแนวทางในการค้นหาปัจจัยและผลกระทบที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
2. ขอบเขตประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจานวนประชากรทั้งหมด 24,493 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 380 คน
คือ กลุ่มผู้อายุ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีส่วนเกี่ยวข้ องในเรื่อง “พฤติกรรมและผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” (สานั กงานสถิติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน ธันวาคม
2560)
3. ขอบเขตพื้นที่ ในการศึกษาวิจัย คือ เขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
4. ขอบเขตระยะเวลา กาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช” ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดวิ ธี ก ารวิ จั ย โดยการใช้ ร ะเบี ย บวิ จั ย แบบวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 16 ตาบล อาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนประชากร 24,493 คน จากการสารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
คือ ผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 380 คน ทั้งนี้ ในการสารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
โดยใช้ สู ตรการค านวณประชากรจากสู ตรของเคร็ ซ ซี่ แ ละมอแกน (Krejcie and Morgan) โดยก าหนดค่ าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ โดยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 4
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามข้ อมู ลพื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ประกอบด้วยคาถามจานวน 5 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบสารวจรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเบื้ องต้ นเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่ อสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ
ประกอบด้วยคาถามจานวน 4 ข้อ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ ระยะเวลา ช่วงเวลาที่ใช้ และวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน เป็นแบบสอบถามแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในด้านการรับข่าวสาร ด้าน
ความบันเทิง และด้านสังคม จานวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบการใช้สื่อสั งคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในด้านครอบครัว
ด้านสังคมและด้านสุขภาพ จานวน 12 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ละขั้นตอนต่อไปนี้
1. ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจผู้ช่วยนักวิจัยที่ทาการเก็บแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามไปทาการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 380 คน เป็นแบบสอบถามชนิดที่ให้
กลุ่มเป้าหมายกรอกคาตอบด้วยตัวเอง ลงพื้นที่ไปยังตาบลต่าง ๆ ของอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2561 แล้วนาไปดาเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
3. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ กลั บ คื น ตรวจหาความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามแต่ ล ะฉบั บ และ
ดาเนินการขั้นต่อไป
4. ทาการบันทึกรหัสคาตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
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การวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาไปประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description Research) ใช้
คานวณหาค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัย
นามาเสนอผลการศึกษา โดยเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาแสดงค่าของข้อมูล ดังนี้
1. ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา และอาชี พ โดยการ
คานวณหาค่าสถิติ คือ ร้อยละ (Percentage: %)
2. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ สื่อ
สังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ ระยะเวลาที่ใช้สื่อ ช่วงเวลาที่ใช้สื่อ และวัตถุประสงค์ในการใช้ โดยการคานวณหาค่าสถิติ
คือ ค่าร้อยละ (Percentage: %)
3. การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในด้านการรับข่าวสาร ด้านความบันเทิง และด้านสังคม ของ
ผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนามาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแปลผล โดยใช้
เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยตามระดับคะแนน 5 ระดับ
4. ผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในด้านครอบครัว ด้านสั งคมและด้านสุขภาพของผู้สูงอายุใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนามาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแปลผล โดยใช้เกณฑ์การ
แปลผลค่าเฉลี่ยตามระดับคะแนน 5 ระดับ

ผลการวิจัย
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด 380 คน เป็นเพศหญิง จานวน 215 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.6 และเพศชาย จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 ส่วนใหญ่ ช่วงอายุระหว่าง 60-65 ปี จานวน 241 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.4 รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 66-70 ปี จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 ถัดมาช่วงอายุ
ระหว่าง 76-80 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ส่วนน้อยสุดจะเป็นช่วงอายุระหว่าง 80-85 ปี จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.6 มีสถานภาพสมรส จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมาสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่
จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 ถัดมาเป็นสถานภาพโสด จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และลาดับ
สุดท้ายเป็นสถานภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรม จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือต่ากว่า จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน
123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 ถัดมาระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และลาดับสุดท้าย
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ประกอบอาชีพค้าขาย จานวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.3 รองลงมาอาชีพผู้ประกอบการ/นายจ้าง จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ถัดมาอาชีพเกษตรกร จานวน
77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 อาชีพรับจ้าง จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 อาชีพอิสระ จานวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.8 และลาดับสุดท้ายว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้
ระยะเวลาที่ใช้สื่อ ช่วงเวลาที่ใช้สื่อ และวัตถุประสงค์ในการใช้ วิเคราะห์ผลได้ตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้
จานวน (คน)
เฟซบุ๊ก (Facebook)
237
ไลน์ (Line)
300
อินสตาแกรม (Instagram)
ทวิตเตอร์ (Twitter)
รวม
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

15
18
570

ร้อยละ
41.6
52.6
2.6
3.2
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้สูงอายุนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทไลน์ (Line) มากที่สุด จานวน 300 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมาคือ นิยมใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) จานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 ถัดมาเป็นทวิต
เตอร์ (Twitter) จ านวน 18 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3.2 และล าดั บ สุ ด ท้ ายเป็ น อิ น สตาแกรม (Instagram) จ านวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
ตารางที่ 2 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน 1 วัน
ระยะเวลาเฉลีย่ ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน 1 วัน
จานวน (คน)
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
88
1-3 ชั่วโมง
157
4-6 ชั่วโมง
77
7-9 ชั่วโมง
49
10-12 ชั่วโมงขึ้นไป
8
ตลอดทั้งวัน
1
รวม
380

ร้อยละ
23.2
41.3
20.3
12.9
2.1
0.3
100.0

จากตารางที่ 2 ผู้สูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน 1 วัน ส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1-3 ชั่วโมงต่อวัน
จานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ ใช้น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2
ใช้ 4-6 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ใช้ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ใช้
10-12 ชั่ วโมงต่ อ วั น จ านวน 8 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.1 และใช้ ต ลอดทั้ งวั น จ านวน 1 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.3
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์
จานวน (คน)
04.01 – 07.00 น.
150
07.01 – 10.00 น.
218
10.01 – 13.00 น.
85
13.01 – 16.00 น.
46
16.01 – 19.00 น.
55
19.01 – 22.00 น.
40
22.01 – 01.00 น.
19
รวม
613
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ร้อยละ
24.5
35.6
13.9
7.5
9.0
6.5
3.0
100.0
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
จากตารางที่ 3 ผู้สูงอายุที่สื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่ใช้ช่ว งเวลา 07.01-10.00 น. จานวน 218 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ ใช้ช่วงเวลา 04.01-07.00 น. จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ใช้ช่วงเวลา
10.01-13.00 น. จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ใช้ช่วงเวลา 16.01-19.00 น. จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
9.0 ใช้ช่วงเวลา 13.01-16.00 น. จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ใช้ช่วงเวลา 19.01-22.00 น. จานวน 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.5 และใช้ช่วงเวลา 22.01-01.00 น. จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
จานวน (คน)
ทักทายสวัสดีตอนเช้า
267
ติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก (ญาติ/พี่น้อง/ลูกหลาน/เพื่อน)
185
เพื่อค้นหาเพื่อนใหม่
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับธุรกิจ
ดูรายการเกีย่ วกับธรรมะ
ติดตามข่าวสาร สินค้า หรือบริการต่าง ๆ
เล่นเกมส์
หาข้อมูล / แลกเปลีย่ นข้อมูล
อัปเดต หรือเพื่อรายงานข้อมูลเกีย่ วกับตัวเองต่อเพื่อนในกลุ่ม
รวม
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

124
93
104
166
70
130
30
1169

ร้อยละ
22.8
15.8
10.6
8.0
8.9
14.2
6.0
11.1
2.6
100.0

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อทักทายสวัสดีตอนเช้า
จานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 รองลงมาคือ ติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก (ญาติ/พี่น้อง/ลูกหลาน/เพื่อน) จานวน
185 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ติดตามข่าวสาร สินค้า หรือบริการต่าง ๆ จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2
หาข้อมูล/แลกเปลี่ยนข้อมูล จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 เพื่อค้นหาเพื่อนใหม่ จานวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.6 ดูรายการเกี่ยวกับธรรมะ จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับธุรกิจ
จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 เล่นเกมส์ จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอัปเดต หรือเพื่อรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเองต่อเพื่อนในกลุ่ม จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามลาดับ
การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 3
ด้าน ได้แก่ ด้านการรับข่าวสาร ด้านความบันเทิง และด้านสังคม โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ด้านการรับข่าวสาร
ค่าเบี่ยงเบน
การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
มาตรฐาน
ด้านการรับข่าวสาร
เพื่อติดตามข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ
4.54
0.622
มากที่สุด
หาข้อมูลสินค้าเพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
4.30
0.799
มาก
เพื่อรับรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นจากประเด็นที่สนใจ
เพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

4.28
4.29

0.863
0.767

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในด้านการรับข่าวสาร พบว่า เพื่อ
ติดตามข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด และหาข้อมูลสินค้าเพื่อ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ, เพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และเพื่อรับรู้ความคิดเห็นของผู้อื่น
จากประเด็นที่สนใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน คือ 4.30, 4.29 และ 4.28 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ด้านความบันเทิง
ค่าเบี่ยงเบน
การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
มาตรฐาน
ด้านความบันเทิง
ได้รับความบันเทิง ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน
4.54
0.622
มากที่สุด
ช่วยผ่อนคลายเครียด และแก้เหงา
4.30
0.799
มาก

จากตารางที่ 6 การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในด้านความบันเทิง พบว่า ได้รับ
ความบันเทิง ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด และช่วยผ่อนคลาย
เครียด และแก้เหงา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ประโยชน์จากสือ่ สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ด้านสังคม
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
มาตรฐาน
ด้านสังคม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้
4.23
0.812
มาก
เป็นแหล่งค้นหาเพื่อนใหม่
4.08
0.886
มาก
เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กับคนรู้จัก (ญาติ/พี่น้อง/ลูกหลาน/เพื่อน)
4.03
1.009
มาก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น กลุ่มธรรมะ
4.09
0.912
มาก
กลุ่มครอบครัว กลุ่มรักษ์สุขภาพ

จากตารางที่ 7 การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ สั งคมออนไลน์ ข องผู้ สู งอายุ ในด้ า นสั งคม พบว่ า สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น กลุ่มธรรมะ กลุ่มครอบครัว กลุ่มรักษ์สุขภาพ และเป็นแหล่งค้นหาเพื่อนใหม่ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน คือ 4.09 และ 4.08 อยู่ในระดับมาก และเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กับคนรู้จัก (ญาติ/พี่น้อง/
ลูกหลาน/เพื่อน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ ระดับความสาคัญของผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 3
ด้าน ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านสังคมและด้านสุขภาพ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ด้านครอบครัว
ค่าเบี่ยงเบน
ผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ด้านครอบครัว
สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มความสะดวก สบาย ในการติดต่อสื่อสารกับคนใน
4.31
0.836
ครอบครัว
สื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว
4.29
0.880
สื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้การพูดคุยและทากิจกรรมกับคนในครอบครัว
ลดน้อยลง
สื่อสังคมออนไลน์เป็นสาเหตุของความแตกแยกในครอบครัว เกิดการ

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก

4.39

0.727

มาก

4.27

0. 828

มาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
หย่าร้าง มีกิ๊ก หรือนอกใจได้

จากตารางที่ 8 ผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในด้านครอบครัว พบว่า สื่อสังคม
ออนไลน์ ส่งผลให้การพูดคุยและทากิจกรรมกับคนในครอบครัวลดน้อยลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มความสะดวก สบาย ในการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31
อยู่ในระดับมาก สื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 อยู่ใน
ระดับมาก และสื่อสังคมออนไลน์เป็นสาเหตุของความแตกแยกในครอบครัว เกิดการหย่าร้าง มีกิ๊ก หรือนอกใจได้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ด้านสังคม
ค่าเบี่ยงเบน
ผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ด้านสังคม
สื่อสังคมออนไลน์ ทาให้ท่านรู้สึกมั่นใจ และปลอดภัยมากกว่าเข้าสังคม
4.23
0.767
ปกติ
สื่อสังคมออนไลน์ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างมิตรภาพไร้
4.35
0.734
พรมแดนได้
สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการแชร์หรือโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
4.15
0.912
เหมาะสม เช่น การแชร์ข้อมูลน้าท่วม แผ่นดินไหว ที่เกินจริง
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์ เอื้อต่อการทางานของ
4.09
0.945
มิจฉาชีพหรือผู้ประสงค์ร้าย หากไม่ระวังตัวอาจเกิดอันตรายได้

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9 ผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในด้านสังคม พบว่า สื่อสังคมออนไลน์
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างมิตรภาพไร้พรมแดนได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
สื่อสังคมออนไลน์ ทาให้ท่านรู้สึกมั่นใจ และปลอดภัยมากกว่าเข้าสังคมปกติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 อยู่ในระดับมาก
สื่ อ สั งคมออนไลน์ เป็ น ช่ อ งทางในการแชร์ ห รื อ โพสต์ ข้ อ มู ล ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม เช่ น การแชร์ ข้ อ มู ล น้ าท่ ว ม
แผ่นดินไหว ที่เกินจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 อยู่ในระดับมาก และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์ เอื้อต่อ
การทางานของมิจฉาชีพหรือผู้ประสงค์ร้าย หากไม่ระวังตัวอาจเกิดอันตรายได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 อยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ
ค่าเบี่ยงเบน
ผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ด้านสุขภาพ
สื่อสังคมออนไลน์ ใช้สาหรับติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
4.14
0.809
สื่อสังคมออนไลน์ สามารถแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ข้อมูลข่าวสาร
4.35
0.735
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร
ข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรง ส่งผลกระทบต่อความเครียด
4.09
0.867
การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสายตา และสุขภาพ
4.12
0.897

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.15 ผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ พบว่า สื่อสังคม
ออนไลน์ สามารถแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกาลังกาย การ
รับประทานอาหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน์ใช้สาหรับติดตามข้อมูล
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ข่าวสารด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 อยู่ในระดับมาก การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อ
สายตา และสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 อยู่ในระดับมาก และข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรง ส่งผล
กระทบต่อความเครียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุป
ได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ ระยะเวลาที่ใช้สื่อ ช่วงเวลาที่ใช้สื่อ และวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกัน สามารถ
ใช้บริการได้ตามต้องการ สามารถเลือกใช้บริการช่วงเวลาใดก็ได้ และมีสื่อสังคมออนไลน์หลายรูปแบบ จึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ สุ รางคณา วายุภาพ (2560) ได้ทา
การสารวจเรื่อง ผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2560 ผลสารวจพบว่า พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
สาหรับโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ YouTube (97.1%), Facebook (96.6%), Line (95.8%),
Instagram (56% ), Pantip (54.7% ), Twitter (27.6% ) และ WhatsApp (12.1% ) พฤติ ก รรมในการใช้
อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุดของกลุ่ม Baby Boomer ใช้ 4.54 ชั่วโมง/วันในวันทางาน และ 4.12 ชั่วโมง/วันในวันหยุด
ส่วนกิจกรรมที่นิยมทาเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดีย (86.9%) การค้นหา
ข้อมู ล (86.5%) การรับ ส่งอีเมล (70.5%) การดูที วีและฟั งเพลงออนไลน์ (60.7%) และการซื้อ สิน ค้าออนไลน์
(50.8%) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์
ที่นิยมใช้ ระยะเวลาที่ใช้สื่อ ช่วงเวลาที่ใช้สื่อ และวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันไป
2) จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลในการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้าน
การรับ ข่าวสาร ด้ านความบั น เทิ ง และด้ านสังคม ที่ ส่ งผลต่ อพฤติ ก รรมการใช้ สื่อ สั งคมออนไลน์ โดยรวม ทั้ งนี้
เนื่องจากผู้สูงอายุมีแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ คือ การได้สื่อสารกันอย่างอิสระ ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ในการใช้บริการ
เพื่อติดตามข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ และหาข้อมูลสินค้าเพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ,
เพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และเพื่อรับรู้ความคิ ดเห็นของผู้อื่นจากประเด็นที่สนใจ จึงทาให้เกิด
ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ Katz และคณะ
(1974) ได้กล่าวว่า ผู้รับสารใช้สื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรอบข้าง (Personal Relationship) ใช้สื่อ
เพื่ อให้ มี เรื่ องราวไปพู ด คุย กั บ ผู้อื่ น หรือ เพื่ อ มี โอกาสได้ ใช้ เวลาร่วมกับ คนในครอบครัว ผู้ รับ สารใช้ สื่อ เพื่ อ สร้า ง
เอกลั ก ษณ์ ห รื อ ความเป็ น ตั ว ตน (Personal Identity) เช่ น การอ้ า งอิ ง บุ ค คล การค้ น หาความจริ ง (Reality
Exploration) และเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นแรงเสริมย้าความเชื่อของตน เป็นต้น
3) จากการวิเคราะห์ของผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในแต่ละด้าน ซึ่งมีทั้งหมด 3
ด้าน ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านสังคมและด้านสุขภาพ โดยรวมผลกระทบอยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีความเห็นว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบในระดับ
มาก แต่มีบางประเด็นที่น่าสนใจ คือ สื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้การพูดคุยและทากิจกรรมกับคนในครอบครัวลด
น้อยลง ผลกระทบเหล่านี้แม้เกิดขึ้นไม่บ่อย มากแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความของ เมธาสิทธิ์ โลกุตรพล (2557) ในเรื่อง ผลเสียของสื่อออนไลน์ : ปัญหาของเทคโนโลยี หรือ ปัญหาของ
สังคม ชี้ให้เห็นว่า ครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างปัญหาทางความสัมพันธ์ของคนในสังคม ทาให้คนห่างไกลกันมากขึ้น
เพราะวิธีการสื่อสารกับคนรู้จักและคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตทาให้ความรู้สึกของคนเปลี่ยนไป ผลกระทบทางลบ
อีกอย่างหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์คือความสัมพันธ์ของคนในสังคม แม้มันจะช่วยสร้างสัมพันธภาพให้เรากับ
คนที่ ไม่สนิท ให้รู้จักกันแน่นแฟ้ นได้ ง่ายขึ้น แต่คนเรามั กจะมองไม่ เห็ นว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ นั้น ก็ทาให้เรา
ห่างไกลจากคนที่เราสนิทด้วยมากขึ้น ด้วยความเป็น “เครือข่ายสังคม” จึงทาให้สมาชิกส่วนใหญ่คิดว่าเพียงแค่เป็น
สมาชิกในเครือข่ายก็เท่ากับเป็นการเข้าสังคมแล้ว และยังส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับ
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คนในครอบครัว เพื่ อ นคนรอบข้าง อาจเกิด อุบั ติ เหตุ ได้เนื่ องจากก้ม มองและสนใจกับ จอสมาร์ท โฟน จนส่งผล
ทางด้านสายตา หน้าจอมือถือมีแสงสีฟ้า ซึ่งอาจส่งผลให้ตาบอดได้ถ้าจ้องมองเป็นเวลานานเกินไป และที่สาคัญอาจ
เกิดการล่อลวง การหลอกลวงทางแชท ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวคนรอบข้าง ลูกหลานควรให้คาแนะนากับผู้สูงอายุและใส่
ใจดูแลท่านอย่างใกล้ชิด และในปัจจุบันนี้ได้มีโรคเพิ่มมาชื่อว่า โรคเท็กซ์เนค อาการของสังคมก้มหน้า ซึ่งเกิดจากการ
ก้มเป็นเวลานานส่งผลต่อกระดู ก เป็ นอัตรายอย่างมาก ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์มีคุ ณ สมบั ติมากมาย แต่ในขณะที่
ผู้สูงอายุกาลังเพลิดเพลินกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จนนามาซึ่งผลกระทบในเชิงลบ หลายประการดังที่กล่าว
มาแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1) จากผลการศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทไลน์ (Line) มากที่สุด โดยส่วน
ใหญ่ใช้ช่วงเวลา 07.01-10.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อทักทายสวัสดีตอนเช้าเป็นส่วนใหญ่ และยังใช้ประโยชน์จากสื่อ
สังคมออนไลน์ คือ เพื่อติดตามข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ซึ่งรู้ว่าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับในสื่อ
สังคมออนไลน์มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ และไม่น่าเชื่อถือ สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีการวิเคราะห์
ประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า หากองค์กร หน่วยงานรัฐและเอกชน มีการ
พัฒนาเนื้อหา (Content) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะจะเป็นการช่วยส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากเนื้อหา (Content) ต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์
รองรับสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุยังมีค่อนข้างน้อย ดังนั้น ควรมีการพัฒนาเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้มาก
ขึ้น เช่น มีแอพพลิเคชั่นสุขภาพ อาหาร การเรียนรู้ต่าง ๆ สาหรับผู้สูงอายุ
2) จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเข้าถึงแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) เพื่อทักทายสวัสดี
ตอนเช้า ติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก (ญาติ/พี่น้อง/ลูกหลาน/เพื่อน) เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นการส่ งเสริมการพัฒนา
และเรี ย นรู้ สิ่ งใหม่ เนื่ อ งจากผู้ สู งอายุ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหลายด้ านและมี เวลาว่ างมากขึ้ น จากการ
เกษี ยณอายุ ผู้ วิจัยมีข้อ เสนอแนะว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมี การสนับ สนุน ส่งเสริม การเข้าถึ ง
อุปกรณ์สื่อสื่อสารสมัยใหม่และอินเทอร์เน็ต สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ อาจเนื่องจากรายได้น้อยและ
ทาการจัดอบรมวิธีการใช้ตามชุมชนต่าง ๆ
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การปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร
The Adjustment of Youth Attitude to Study in Agricultural Higher Education
นริศรา อินทะสิริ1 และ เกษมสันต์ สกุลรัตน์2
Narisara Intasiri1 and Kasamesant Sakoolrat2
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การปรับ ทัศ นคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่ อการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาในสาขาเกษตร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ กลุ่มผู้บริหารคณะเกษตรกาแพงแสน และ กลุ่มนิสิตชั้นปี ที่2 คณะเกษตร
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการ
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสาขาการเกษตร และ เพื่ อ ได้ แ นวทางในการปรั บ ทั ศ นคติ เ ยาวชนรุ่ น ใหม่ ต่ อ การศึ ก ษาต่ อ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในสาขาเกษตร การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (indept
interview) กลุ่มผู้บริหารคณะเกษตรกาแพงแสน จานวน 10 คน และ การจัดวงเสวนา (focus group) กลุ่มนิสิต
ชั้นปีท2ี่ จานวน 18 คน
ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ มีทัศนคติต่อ อาชีพเกษตรกร หรือการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรนั้น เป็นอาชีพที่มีความยากลาบาก ต้องใช้ความอดทนสูง จึงเป็นที่มาของอัตราการเข้าศึกษาในคณะเกษตร
กาแพงแสน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในหลายๆสถาบันจึงลดลง และ เยาวชนที่จะประกอบอาชีพ ด้าน
การเกษตรนั้นลดลงด้วย แนวทางในการปรับทัศนคติของเยาวชนรุ่นใหม่ มี 3 แนวทาง คือ 1) การสร้างการรับรู้
ใหม่ ต่อภาพลักษณ์ของภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศ เพื่อให้เห็นภาพการเกษตรสมัยใหม่ ภาพเกษตรกรยุค
ใหม่ และ ภาพการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร 2) การเลือกใช้สื่อและช่องทางการนาเสนอข้อมูลสู่
เยาวชน และ 3) การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนในระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และ การสร้างความชัดเจนในโอกาส และความก้าวหน้าทางอาชีพ เมื่อจบการศึกษาจากสาขาด้านการเกษตร
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ การส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้าน
การเกษตรเพิ่มขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ทั้งครูผู้สอนในโรงเรียน รวมถึง ผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนได้เข้าร่วม
สัมผัสถึงประสบการณ์ในการเรียนในสาขาเกษตร เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนพูดคุย เพื่อให้เห็นภาพการเกษตรในยุค
ปัจจุบัน และแนวทางปรับทัศนคติเหล่านี้ควรมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ทัศนคติ, การศึกษา, เกษตร

ABSTRACT
The Adjustment of Youth Attitude to Study in Agricultural Higher Education,purpose
were to investigate the viewpoints of the Management Team of Faculty of Agriculture at
Kamphaeng Saen and the sophomore student group who are studying at Faculty of Agriculture at
Kamphaeng Saen, Kasetsart University,Kamphaeng Saen Campus, to point of Youth Attitude to
Study in Agricultural Higher Education and to find the guideline to Adjustment of Youth Attitude
to Study in Agricultural Higher Education. This research had done by qualitative research. Data
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were collected by in-depth interview 10 persons who are Board of Faculty Agriculture at Kamphaeng
Saen and by focus group interview 18 students who are studying in the sophomore level.
The study indicated that youths mostly have attitudes toard farming or agricultural
occupation must be high tolerance. as a result, the enrollment rate in the Faculty of Agriculture
at KamphaengSaen or related fields in many institutions declined and the youths engaged in
agricultural occupations declining. There are 3 guidelines to adjust of youth attitude to study in
Agricultural Higher Education, 1 ) Creating a new perception to the image as a whole of the
agricultural sector interm of Modern Agriculture, New Farmer Image as the Smart Farmer and
Image of Higher Education in Field of Agriculture, 2) Selecting the media and channels for
presenting information to youth, and 3) Motivating youth in high schools by organizing activities.
In order to enhance motivation and clarity on the occasion and career path when study and
graduated from the field of agriculture.
Recommendations from this study are the encouraging young people to continue their
education in higher education in agriculture should provide opportunities not only students but
for both teachers in schools and Parents and their families also to exposed to the experience of
studying in agriculture, open the opportunity to talking and sharing point of view in Agriculture,
and these attitude guidelines should be implemented continuously.
Keywords: Attitude, education, Agriculture

บทนา
ภาคการเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทาให้การเกษตรมีความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ และนับจากประเทศของ
เราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแต่ปี พศ. 2558 อาชีพเกษตรกรจึงนับว่ามีความสาคัญมากในเชิงรายได้
หลักของประเทศคือ การส่งออกสินค้าอาหารและอุตสาหกรรมทางการเกษตร และมีส่วนสนับสนุนในการเจิบโตของ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ รวมถึงสินค้าเกษตรส่งออกที่สาคัญอันดับต้น ๆ หลายประเภทของประเทศไทย
จากข้อมูลโครงการวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตรที่มีต่อความมั่นคงในการ
ผลิ ต อาหารของภาคเกษตรของไทย โดยศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ คณะเศรษฐศา สตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ (พัชรา โล่ห์จินดารัตน์ ,2554) ระบุว่า ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
เนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากรการผลิ ตและการจ้างงานที่สาคัญของประเทศ โดย GDP ของภาคเกษตรกรรมไทย
เติบโตอย่างมั่นคงนับตั้งแต่ปี 2500 นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เน้นให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ40 ของ GDP และ
เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง ในขณะที่สัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 10 ของ GDP และลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง บทบาทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและภาคเกษตรกรรม ได้ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนเกษตรกรที่เป็นปัจจัยการผลิตหลักของภาคเกษตรกรรม ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับ การ
เริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย ทาให้เป็นที่คาดการณ์ว่าโครงสร้างประชากรในภาคเกษตรกรรม ที่สาคัญ
ความมั่นคงในการผลิตอาหารของไทยในระยะกลางและระยะยาว มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบที่ว่าประชากรในภาค
เกษตรกรรมมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับที่ต่ากว่า
ประชากรนอกภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะการศึกษาและทักษะความสามารถของเกษตรกรในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและเทคนิคที่ ทันสมัยในการเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต ยังอยู่ในระดับต่ าโดยที่การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากรภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อภาพรวมปริมาณการผลิตอาหารของ
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ไทยในระดับที่รุนแรงกว่าปัจจัยอื่นในขณะเดียวกัน การคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับขนาดทิศทาง และช่วงเวลาของ
ผลระทบดังกล่าวถือว่ามีความสาคัญ เนื่องจากภาคเกษตรกรรมมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมกับภาคการ
ผลิตในระดับสูง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันของไทยในตลาดสินค้าเกษตรและ
อาหารโลก
จากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มบทบาทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย และ
ภาคเกษตรกรรมลดลงแล้วนั้ น ยั งสะท้ อนให้ เห็ นถึ งศั กยภาพผู้ ผลิ ตหรือเกษตรกรในภาคการเกษตรด้ วย เมื่ อ
พิจารณาการให้ความสาคัญของภาคการเกษตรของเกษตรกร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ งบุ ต รหลานเกษตรกรที่ เป็ น คนรุ่ น ใหม่ จากบทวิ เคราะห์ ห นั งสื อ พิ ม พ์ ค มชั ด ลึ ก เรื่ อ งวิ ก ฤติ อ นาคตภาค
การเกษตรไทยคนรุ่นใหม่ทิ้งทุ่งนาสู่เมืองใหญ่ พบว่า ภาคการเกษตรของไทยอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง คนรุ่นใหม่ต่างให้ความสาคัญน้อยลงต่ออาชีพเกษตรกรรม และสนใจเข้าสู่สังคมเมืองและภาคอุตสาหกรรม ใน
พื้ น ที่ ชนบทแรงงานส่ วนใหญ่ ในภาคการเกษตรเป็ น แรงงานผู้ สู งอายุ เกิ น กว่าร้ อ ยละ 80 (จงกล พรมยะ,2558)
นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ที่เข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา ที่มีสาขาด้านการเกษตร ในหลายๆสถาบัน พบว่า ประสบ
ปัญหามีจานวนนิสิต-นักศึกษาเข้าเรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูล
จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการศึกษา และทาการบันทึกข้อมูลสถิติไว้ทุกปีต่อเนื่อง พบว่า
นักเรียนที่สมัครเรียนสาขาด้านการเกษตร มีจานวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอดีต มีจานวนนักเรียน
ลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 7-8 ต่อปี และนักเรียนที่สมัครเรียนด้านการเกษตรส่วนใหญ่จะเลือกคณะหรือสาขาเกษตรเป็น
อัน ดับ 3 หรือ 4 (คณะเกษตร,2557) เยาวชนรุ่น ใหม่ไม่ ค่อ ยมีค วามสนใจด้ านการเกษตรมากนั ก ถึงแม้จ ะยังมี
เยาวชนบางส่วนที่ยังสืบสานและเห็นความสาคัญของอาชีพเกษตรอยู่แต่ก็มีจานวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสาขา
อาชีพอื่น ๆ จากข้อมูลจากเวทีเสวนาในหัวข้อ “อนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรในปี2564” จัดโดยสถาบันคลังสมอง
แห่งชาติ ได้สรุปว่า โดยภาพรวม เยาวชนรุ่นใหม่ มีความคิดเห็นว่า การเกษตรเป็นอาชีพที่ต้องทางานหนัก เหน็ด
เหนื่อย ผลตอบแทนต่า และเจอปัญหาเดิม ๆ บ่อยครั้ง เช่น เรื่องหนี้สิน ผลผลิตและราคาที่ไม่จูงใจ ปัจจัยการผลิต
มีราคาสูงขึ้น ความเสี่ยงในเรื่องดินฟ้าอากาศ สอดคล่องกับ ผลการเสวนามุมมองคนรุ่นใหม่ต่ออาชีพทานา โดยกลุ่ม
ส่งเสริมพื้ น ที่ส าธารณะเพื่ อบทบาทเยาวชน (กลุ่มฟรีดอมโซน) จังหวัด อุบ ลราชธานี (พงษ์ เทพ บุ ญ กล้า ,2557)
อธิบ ายถึ งความคิ ด ของคนรุ่น ใหม่ ที่ มี ต่ อภาคการเกษตรเนื่ องด้ วยปั จจุ บั น คนรุ่น ใหม่ มี อ าชีพ ที่ ห ลากหลายเป็ น
ทางเลือก และมองว่าการเป็นชาวนามีความลาบาก และหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้วส่วนใหญ่บุตรหลานชาวนาจะ
ห่างจากอาชีพ ชาวนาหั น ไปประกอบอาชีพ ในเมือ ง และบางครั้ง พบว่า ผู้ ป กครองคื อ ชาวนาเองบางส่ วนกับ ไม่
ตระหนักถึงคุณค่าในอาชีพเกษตรกรรม แต่มีแนวคิดให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ประกอบ
อาชีพข้าราชการหรืออาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่การเกษตร ซึ่งภาพรวมความสนใจและการเข้าสู่อาชีพภาคการเกษตรที่ลดลง
ส่วนหนึ่งเกิดจากเชิงนโยบายของรัฐบาลที่เน้นประชานิยมที่จะดึงเกษตรกรเป็นฐานเสียง มากกว่าการแก้ปั ญหา
การเกษตรอย่ างยั่ งยื น การยกระดั บ ภาพลั กษณ์ ของภาคการเกษตร ภาพรวมทั้ งประเทศ ที่ ได้จ ากการเสวนา
“อนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรในปี 2564” จึงมีข้อเสนอให้ยกระดับเกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน ขณะเดียวกัน ใน
การพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคการเกษตร สถาบันการศึกษาต้องมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงสู่การทาเกษตรสมัยใหม่ โดยเน้นการเกษตรที่สามารถทาเองได้ตั้งแต่ต้นน้า
ถึงปลายน้า นับตั้งแต่การปลูก การเก็บผลผลิต การแปรรูปและการตลาด และต้องเน้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์
การเกษตรและเทคโนโลยีก ารเกษตรเพื่ อปรับ ทัศ นคติให้ เห็น ว่าการประกอบอาชีพ ภาคการเกษตรสามารถน า
เทคโนโลยีความรู้วิชาการต่างๆที่เหมาะสมมาใช้ทดแทนแรงงาน เพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าได้ ใช้เครื่องจักรกลแทน
แรงงาน
จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าแนวคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีต่อภาคการเกษตรเป็นอาชีพที่ลาบ ากมี
ปัจจัยเสี่ยงในการทาอาชีพนี้ ค่าตอบแทนต่า การกดราคาสินค้า ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น สภาพดินฟ้าอากาศ
ศัตรูพืช การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสบริโภคนิยม แต่ขณะเดียวกันภาคการเกษตรยังคงมีความสาคัญต่อ
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เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดังนั้นประเทศไทยจึงจาเป็นต้องเร่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อมาทดแทนเกษตรกรรุ่น
เก่าที่มีอายุมากขึ้นและมีจานวนเกษตรกรลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวที่ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะหา
แนวทางการปรับทัศนคติ ซึ่งในการศึกษานี้ หมายถึง การปรับเปลี่ยนความคิด ความสนใจ มุมมอง ของคนรุ่นใหม่ที่
มีต่อภาพลักษณ์ การประกอบอาชีพภาคการเกษตร จึงท าการศึกษาเรื่อ ง “การปรับ ทัศนคติเยาวชนรุ่น ใหม่ต่ อ
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร” โดยศึกษาความคิดเห็นจากคณะผู้บริหาร คณะเกษตรกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ด้านการเกษตรและมีบทบาทใกล้ชิดกับเยาวชนรุ่นใหม่ และความคิดเห็นจากนิสิตคณะเกษตรกาแพงแสน ในฐานะ
เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ต่อแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้เห็น ความสาคัญของอาชีพเกษตรกรรมว่ามีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะผู้บริหารคณะเกษตรกาแพงแสน และ นิสิตคณะเกษตรกาแพงแสน
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน ที่ มี ต่ อการปรับ ทั ศ นคติ เยาวชนรุ่น ใหม่ ต่อ การเข้าศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร
2.เพื่อได้แนวทางในการปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ กาหนดขอบเขตเชิงประชากร ประกอบด้วย กลุ่ม ผู้บริหารคณะเกษตรกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่ดารงตาแหน่งบริหารงานระหว่างปีการศึกษา 2559 (พ.ศ.25592560) และ กลุ่มนิสิต คณะเกษตร กาแพงแสน ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 ปีการศึกษา 2559 และ กาหนดขอบเขต
เชิ งเนื้ อ หา ประกอบด้ ว ย การตรวจเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ ง ทั ศ นคติ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการตัดสินใจของเยาวชน ทัศนคติของเยาวชนต่อภาคการเกษตร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ในครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัย เชิงคุณ ภาพ (สุภ างค์ จันทวานิ ช ,2549) โดยดาเนิ นการวิจั ย
ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ ป ระกอบด้ ว ย 2 กลุ่ ม คื อ 1) กลุ่ ม
ผู้บริหารคณะเกษตรกาแพงแสน มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่ดารงตาแหน่งบริหารงาน
ระหว่างปีการศึกษา 2559 (พ.ศ.2559-2560) ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) คือ
ผู้บริหารตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษาจานวน 1 คน รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตจานวน 1 คน และ ผู้บริหาร
ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา จานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 10 คน 2) กลุ่มนิสิต คณะเกษตร กาแพงแสน ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 ปีการศึกษา 2559 ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) คือ นิสิตที่มี
บทบาทเป็นคณะกรรมการ จาก 8 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชากีฏวิ ทยา โรคพืช พืชสวน พืชไร่นา ปฐพีวิทยา
สัตวศาสตร์ เกษตรกลวิธาน และ ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร โดยกาหนดนิสิตภาควิชาละ 2 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 16 คน
เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยข้อคาถาม ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ปะเด็น คือ 1) ความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อภาคการเกษตร 2) แนว
ทางการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพิ่มขึ้น และ 3) ความ
คิดเห็นอื่นเพิ่มเติม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ศึ ก ษาท าการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (Indept interview)
ผู้บริหารคณะเกษตรกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน รวมทั้งสิ้น 10 คน และ จัด
กิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มนิสิต คณะเกษตร กาแพงแสน ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 กลุ่มละ 8 คน
จานวน 2 กลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้จากการณ์สัมภาษณ์เชิงลึก และ การจัดวงสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์
ประมวลผล แล้ ว สรุ ป ข้ อ มู ล ตามกรอบประเด็ น ตามที่ ก าหนดไว้ และน าเสนอผลในลั ก ษณะเชิ งพรรณนา
(descriptive)เป็ นข้ อๆตามลาดั บ และทาการตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ อมู ลที่ ได้ โดยใช้ แ นวทางการวิพ ากษ์ อิ งกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อปรับปรุงผลวิเคราะห์ที่ได้

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร” มี
ผลการวิจัย ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนทีม่ ีต่อภาคการเกษตร
ผลการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ผู้บ ริห ารคณะเกษตรก าแพงแสน โดยภาพรวม พบว่า ผู้ บ ริห ารทุ ก คนเห็ น
ความสาคัญของการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนักเรียนที่
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่ ปัจจุบันพบว่า มีจานวนผู้เรียนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลต่อการผลิตบุคคลากรคุณภาพในตลาดงานในภาคการเกษตรในอนาคต รวมถึงการผลิ ตบัณฑิตนักวิจัยหรือ
นักวิชาการในระดับอุดมศึกษาขั้นสูงที่จะทาหน้าที่วิจัยพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
การสร้างแรงจู งใจในการศึก ษาต่อ ในสาขาเกษตรนั้ น จาเป็ น ที่ จะต้อ งปลู ก ฝังอย่ างต่ อ เนื่อ งตั้งแต่
ระดับประถม มัธยม โดยควรเป็นบทบาทเชิงความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวซึ่งผู้เรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร เช่น นิสิตคณะเกษตรกาแพงแสน ส่วนใหญ่พบว่า จะมีพื้นฐานครอบครัวทาอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น
ผู้เรียนจะมีโอกาสใกล้ชิดและมีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมในภาคการเกษตร ครอบครัวจึงควรมีบทบาทร่วมกับ
โรงเรียน ชุมชน และหรือสถาบันอุดมศึกษา ควรมีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจหรื อแรงบันดาลใจ ให้เห็นภาพ
การเกษตรในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารพั ฒ นา ควรมี ก ารน าเสนอภาพของการเกษตรที่ มั่ น คง สร้ า งรายได้ ในภาค
การเกษตรจริง มีบุคคลต้นแบบหรือเกษตรกร ที่ประสบความสาเร็จ ที่หลากหลาย การแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร การนาเสนอความสาคัญด้า นปัจจัยสี่ในทางการเกษตร โดยมีวิธีการและรูปแบบใน
การเผยแพร่ต่างๆ การโฆษณา การเข้าถึงความทันสมัยในโลกออนไลน์ การใช้สื่อที่จะดึงดูดเยาวชนและง่ายต่อ
การเข้าถึงตัวเยาวชนให้ดูมีความทันสมัยและรวดเร็ว ง่ายต่อการศึกษา ให้เห็นภาพการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่
การผลิตไปจนถึงการเกษตร
ในส่วนของบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มผู้บริหารมีความเห็นตรงกันคือ ในการเปิดโอกาสให้
เยาวชนระดับมัธยมได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนในสาขาเกษตรในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างความเข้าใจ
การรับรู้ให้กับครูหรือผู้มีหน้าที่แนะแนวการศึกษาในระดับโรงเรียน ให้เห็นถึง ความสาคัญและโอกาสงานและอาชีพ
เมื่อจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมถึงการนาเสนอโอกาสต่างๆ ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในสาขาเกษตร เช่ น ศึ ก ษาต่ อ ในคณะเกษตรก าแพงแสน มี โครงการแลกเปลี่ ย นต่ า งประเทศ มี ทุ น การศึ ก ษา
อะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุน และหลังงานจบการศึกษาแล้ว มีโอกาสงานหรือการศึกษาต่อที่สูงขึ้นอย่างไรบ้าง การ
จัดกิจกรรมต่างๆนั้น เห็นว่าควรให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะเป็น
ตลาดงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติได้อีกทางหนึ่ง
ผลการจัดวงเสวนากลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรกาแพงแสน โดยภาพรวม พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่คาดหวังว่า เมื่อจบจากคณะเกษตร กาแพงแสนแล้ว จะนา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรของครอบครัว ทั้งนี้นิสิตเห็นว่า ปัจจุบันมีทางเลือกในการเรียนที่หลากหลาย
หน้า 347
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
การหาข้อมูลสาขา สถาบันต่างๆ สามารถดูได้ง่ายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และจากรุ่นพี่ จากเพื่อนๆ พูดคุยกัน แต่การ
ที่ตัดสินใจเลือกเรียนเกี่ยวกับด้านการเกษตร หลักใหญ่คือ เห็นว่า เห็นว่าสิ่งที่เรียน จะเป็นประโยชน์กับการนาไป
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรของครอบครัวที่พ่อแม่ทาไว้ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น และรวมถึงบิดามารดาสนับสนุนให้เรียนเพื่อ
กลับมาสานต่ออาชีพของครอบครัว และพบว่า มีนิสิตบางส่วนเห็นว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว อาจตัดสินใจทางานใน
ตลาดงานไม่ว่าภาครัฐ หรือ เอกชน แต่จะทาอาชีพเกษตรกรรมของที่บ้านต่อยอดควบคู่ไปด้วยเช่นกัน
ความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อภาคการเกษตร ส่วนใหญ่ พบว่า ก่อนเข้า
ศึกษาต่อในคณะเกษตรกาแพงแสน มองภาพการเรียนสาขาเกษตรเป็นเพียง เรื่องของ การผลิต คือ การทาแปลง
ปลูกพื ช เลี้ย งสัตว์ ที่จะต้องใช้แรงเป็ นหลัก ต้องเหนื่อยต้อ งอดทน และ ยังไม่ท ราบถึงโอกาสงานต่ างๆ เมื่อ จบ
การศึกษา นอกจาก เรื่องของการกลับไปทาการเกษตรที่บ้าน แต่นิสิตส่วนหนึ่งที่พอจะทราบถึงโอกาสงานในภาครัฐ
หรือเอกชนบ้าง ก่อนเข้าศึกษาต่อ เนื่องจากมีพี่น้องจบจากคณะเกษตรกาแพงแสน แนะนาข้อมูลเบื้องต้น
หลังจากเข้าเรียนในคณะเกษตรกาแพงแสน พบว่า นิสิตมีทัศนคติที่มีต่อการเกษตรเปลี่ยนไป โดยเห็น
ภาพของการเกษตรแบบครบวงจร เห็นความสาคัญจาเป็นในการที่จะต้องมีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ใน
ระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้พัฒ นาภาคการเกษตร ตั้งแต่ กระบวนการผลิต พืช สัตว์ ที่ต้องมีความรู้เรื่องของระบบการ
บริห ารจัดการฟาร์ม สมัยใหม่ มีการนาเทคโนโลยีสารสรเทศมาใช้ ไปจนถึงการเชื่อ มโยงไปสู่ภาคการตลาด ที่
เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มมูลค่า การคานึงถึงคุณภาพ และความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพยกระดับเชิงเศรษฐกิจ ของเกษตรกร และภาพรวมของประเทศได้
นิสิตส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า การเรียนในสาขาเกษตร มีความเป็นวิทยาศาสตร์และต้องมีทักษะการ
จัดการ รวมถึง สนุกกับการเกษตรสมัยใหม่ ที่มีการฝึกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่มีในท้องถิ่น จนไป
ถึงการใช้ เครื่อ งมือ ที่ ทั น สมั ย เช่ น การใช้ โดรน การใช้ application ต่ างๆ การใช้ระบบGPS ในภาคการเกษตร
รวมถึง การมีโอกาสในฐานะนักถ่ายทอดความรู้ นาความรู้ที่ได้เรียนมาถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านโครงการ หรือ กิจกรรม
นิสิตของคณะ ทาให้เห็นว่า ตนเองสามารถมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาภาคการเกษตรให้กับสังคมได้ เช่น การจัดทา
รายการวิทยุ โทรทัศน์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร การเป็นวิทยากรอบรมด้านการเกษตรให้กับโรงเรียนในชุมชน
ต่างๆ
นอกจากนั้ น นิสิตส่วนใหญ่ มีความเห็น ว่า การได้มีโอกาสการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆทั้ งภาครัฐ
เอกชน การมีโครงการแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ มีส่วนช่วยให้เกิดการขยายกรอบความคิด
ให้เห็นช่องทางการทางาน หรือ การศึกษาต่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.แนวทางการปรับทัศนคติให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
เพิ่มขึ้น
2.1.การสร้างการรับรู้ใหม่ ต่อภาพลักษณ์ของภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศ
1) ภาพการเกษตรสมัยใหม่
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นให้ประเทศเกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ไทย
แลนด์ 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันในทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒ นาภา ค
การเกษตรโดยรวม ที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยที่เริ่มตื่นตัวปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
จากสงคมเกษตรแบบดั้งเดิม มาสู่การผลิตแบบเกษตรยุคใหม่ ที่เรียก การเกษตรสมัยใหม่ (Modern-Ag) หรือ
การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ที่เป็นการทาเกษตรกรรมแบบใช้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี เข้าเพิ่มประสิทธิ์ภาพ
การผลิต ตามแนวคิด “ทาน้อย ได้มาก” ปัจจุบันจึงมีโครงการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและงานวิจัยทางวิชาการต่างๆ
ของทั้งภาครัฐ และเอกชนมากมาย เช่น โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) เพื่อการเกษตรแบบแม่นยา การ
จัดทา applicationต่างๆของกระทรวงเกษตร สาหรับให้เกษตรกร นาไปใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจในกระบวนการ
เพาะปลูก ใช้ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความง่าย สะดวก
รวดเร็วในการจัดการสิ่งต่างๆ ผ่านเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่เชื่อมโยงระบบออนไลน์ หรือ เครื่องข่ายSOCIAL
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Network ได้ เช่น การใช้ application ในการวิเคราะห์ปริมาณน้าในพื้นที่ที่พืชต้องการ การใช้ระบบ QR code
สาหรับการลงชื้อมูลพืชปลูก หรือ การใช้ Webpage เป็นช่องทางในการติดต่อเพื่อนเกษตรกรรายอื่น หรือ ใช้ทา
การตลาดเพือ่ จาหน่ายผลผลิตของเกษตรกร เป็นต้น
ภาพการเกษตร ที่เยาวชนรุ่นใหม่ จะรับรู้ จึงไม่ใช่การเกษตรที่ต้องเหนื่อย ใช้แรงงานเสมอไป แต่ควร
ให้เห็นภาพการจัดการการผลิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยได้ ตั้งแต่ กระบวนการเพาะปลูก ดูแลการเก็บเกี่ยว ไป
จนถึงระบบตลาดสู่ผู้บริโภคได้ครบวงจร เป็นการเกษตรที่สนุกและง่าย พร้อมทั้งมีช่องทางโอกาสต่างๆรองรับให้คน
รุ่นใหม่สร้างงานของตนเองได้
2) ภาพเกษตรกรยุคใหม่ คือ เกษตรกรผู้ประกอบการ สร้างรายได้
นอกจากวิถีการผลิตในภาคการเกษตรจะเปลี่ยนแปลงแล้ว แนวความคิดและบทบาทของเกษตรกรยุค
ปัจจุบัน ก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน จากการเป็นเกษตรกรที่ใช้แรงงาน มาสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)
ทีเ่ น้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความรู้ความสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่การเป็นผู้ผลิต ต่อยอดสู่
การเป็นผู้ประกอบการ ทาการตลาดได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศกาลังพัฒนาสร้างเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้
เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการนาเสนอภาพตัวอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งปัจจุบันมีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้น เผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ สื่อให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่ที่มาประกอบอาชีพ
การเกษตร ไม่ใช่ อาชีพต่าต้อย แต่กลับสร้างรายได้ สร้างชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระ
3) ภาพลักษณ์การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร
การนาเสนอภาพของการเรียนระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในหลายๆสถาบัน ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ สู่สังคม ที่ให้เห็นว่า การเรียนในสาขาเกษตรนั้น ไม่ใช่ผู้เรียนต้องพบความเหนื่อยหนัก ใช้แรงงาน แต่
เป็นศาสตร์ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ แม้จะ มีการกิจกรรมในการลงปฏิบัติงาน ในแปลงทดลอง ปลุกพืช หรือ ใน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แต่เหล่านี้ คือ แลปทดลองขนาดใหญ่ เพื่อการค้นคว้า ทดลอง วิจัย ที่นาความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิด ทักษะ ประสบการณ์ ในการทาเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบว่า
ในหลายมหาวิท ยาลัยในประเทศไทย และ ต่ างประเทศ มีการพัฒ นาหลักสูต รระดับ ปริญ ญาตรีที่เกี่ย วข้ องกั บ
การเกษตร รวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่ งเน้นการพัฒนา สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของสังคมโลกในปัจจุบัน เช่น แนวโน้มความต้องการตลาดที่เริ่มมี ความต้องการบริโภค
อาหารปลอดภัย การที่ผู้บริโภคเริ่มใส่ใจเรื่องสารอาหารโภชนาการ และ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น
กิจกรรมกาเรียนการสอน งานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ ควรมีการนาเสนอสู่สังคมให้ได้เห็นภาพอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบัน
หลายๆสถาบันมีการจัดทารายการเผยแพร่เป็นช่องทางของตนเอง ตาหากสื่อสาธารณะ เข้ามาสนับสนุน ก็จะทาให้
เกิดการสร้างการรับรู้ขยายวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น
2.2 สร้างการรับรู้ใหม่ โดยการเลือกใช้สื่อและช่องทางการนาเสนอข้อมูลสู่เยาวชน
เพื่อปรับเปลี่ยนให้เยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติในเชิงบวกกับภาคการเกษตร และการเรียนต่อสาขาด้าน
การเกษตรในอนาคต การเลือกใช้สื่อและช่องทางการนาเสนอข้อมูล จึงเป็นเรื่องที่สาคัญ เพื่อที่จะสื่อสารภาพลักษณ์
ภาคการเกษตรไทย ปลูกฝังการรับรู้สู่เยาวชน แนวทาง เลือกใช้สื่อ วิธีการ เครื่องมือ ต้องให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงเยาวชน ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก
สังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซด์ การทารายการLive บน Facebook การทารายการออนไลน์บน Youtube การทา
Vlog หรือ การใช้ ไลน์แอพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งเป็นที่นิยมของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงควรนาสื่อสังคมออนไลน์เหล่านีม้ า
ใช้ให้เกิดประโยชน์
2.3 การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นนั้น จะต้องมีการ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ปรับเปลี่ยนความคิดต่อภาพการเรียนต่อในสาขาเกษตร โดยมีแนวทาง ดังนี้
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1) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการศึกษาต่อในสาขาเกษตร ที่เป็นลักษณะกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การนารุ่นพี่กลับไปสร้างแรงบันดาลใจกับรุ่นน้องในโรงเรียนที่ที่จบการศึกษา เพื่อให้รุ่นพี่
ได้สื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนสาขาเกษตรให้รุ่นน้อง ซึ่งความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง จะทาให้เกิดความเป็น
กันเองในการพู ดคุยซักถาม การจั ดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ให้นั กเรียนระดั บมัธยมปลาย ได้ มีโอกาสสัมผั ส
บรรยากาศการเรียนรูใ้ นด้านการเกษตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมควรจัดให้มีความสนุกสนาน เน้นการลงมือปฏิบัติ
หรือ ศึกษาดูงาน ลงพื้นที่จริงทางด้านการเกษตร ที่สร้างให้เกิดการรับรู้ภาพการเกษตรเชิงวิทยาศาสตร์ การเกษตร
สมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ง่าย และรวมถึง ภาพการเกษตรเชิงธุรกิจ เช่น การผลิตแปรรูป ระบบตลาด เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถดาเนินการได้
2) การสร้ างความชั ดเจนในโอกาส และความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ หลั งจากเรีย นจบสาขาทาง
การเกษตร การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นนั้น การฉายภาพ
โอกาสและความก้าวหน้าในอนาคต เป็นเรื่องสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ดังนั้น กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ต้องให้นักเรียนได้เห็นถึง โอกาสเมื่อเข้าเรียนในสาขาเกษตร เช่น การมีทุนการศึกษาให้กับนิสิต การมีโครงการ
แลกเปลี่ ยนนิ สิต กั บ มหาวิ ท ยาลั ยด้ านการเกษตรในประเทศต่ างๆ เช่ น โครงการแลกเปลี่ ย นนิ สิ ต คณะเกษตร
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จีน อเมริกา เยอรมัน หรือ โอกาสใน
การฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษา ที่นิสิตสามารถได้เข้าทางานในหน่วยงานภาคการเกษตรชั้นนาของประเทศ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน รวมถึง สามารถเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ รกิจ เกษตร สร้างอาชีพ อิส ระของตนเอง โดยการน า
แบบอย่างศิษย์เก่าที่จบจากสาขาด้านการเกษตรที่ประสบความสาเร็จ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือ นา
ข้อมูลมาเผยแพร่ ผ่านสื่อต่าง ๆ ทีเ่ ยาวชนสามารถติดตามผลงานได้
3. ความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม
การจะส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่เป็น
บทบาทของสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ควรมี การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งผู้ปกครองของนักเรียน ครูผู้สอนใน
ระดับมัธยมโดยเฉพาะ ครูแนะแนว ที่ต้องมีข้อมูลและมุมมองที่เข้าใจในภาพการเกษตรสมัยใหม่ ความสาคัญต่อการ
ผลิตบุคลากรเข้าสู่ภาคการเกษตร มีความเข้าใจเบื้องต้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในมหาวิทยาลัยต่างๆ
เพื่อสามารถให้ข้อมูลแนะนาแนวทางผู้เรียนได้ ดังนั้น การจัดโครงการหรือ กิจกรรมต่างๆ นอกจากกลุ่มเป้าหมายจะ
เป็นนักเรียนในระดับมัธยมปลายแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ทั้งครูผู้สอนในโรงเรียน รวมถึง ผู้ปกครองและครอบครัวของ
นักเรียนได้เข้าร่วมสัมผัสถึงประสบการณ์ในการเรียนในสายเกษตร เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนพูดคุย เพื่อให้เห็นภาพ
การเกษตรในยุคปัจจุบัน และโอกาสในการสร้างอาชีพของบุตรหลานได้ชัดเจนขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาโดยภาพรวมจะเห็ น ว่ า แนวทางการปรั บ ทั ศ นคติ เยาวชนรุ่ น ใหม่ ต่ อ การศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร ประกอบไปด้วย แนวทางการสร้ างการรับรู้ใหม่ ต่อภาพลักษณ์ของภาคการเกษตร
โดยรวมของประเทศสู่สังคม ให้เห็นภาพการเกษตรสมัยใหม่ ภาพเกษตรกรยุคใหม่ คือ เกษตรกรผู้ประกอบการ
สร้างรายได้ และ ภาพลักษณ์การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร โดยการสร้างการรับรู้ใหม่ ต้องอาศัย
การเลือกใช้สื่อ และช่ องทางการนาเสนอข้อมูลที่เข้าถึงเยาวชนได้โดยง่าย และ ต้องมีกิจกรรมในเชิงรุกที่เข้าถึง
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในสาขาเกษตร
แนวทางการส่งเสริมที่ได้ จะพบว่า มีความสอดคล้องกับ อุปนิสัย รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ มี
แนวคิดอิสระ การเป็นนายตนเอง มีความชอบเทคโนโลยีที่ใช้ง่าย เข้าถึงง่าย มุ่งเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มาสร้าง
การรับรู้ให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อภาคการเกษตร และการเรียนต่อในสาขาเกษตร ซึ่งแนวทางนี้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อเครือข่ายสังคมของเยาวชนอายุ 19 -21 ปี
พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของวัยรุ่น นอกจากทาให้เกิดการติดการใช้งาน(System Struckness) ที่เป็นผลมา
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จากความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถทาให้เกิด อิทธิผลทางสังคม (Social Influence) ในเชิงการทาให้
เกิดกระแสความนิยม เกิดการยอมรับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แพร่กระจาย สร้างการยอมรับ สร้างการรับรู้ได้ในอัตราที่
รวดเร็ว แนวทางในการสร้างแรงจูงใจจากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่า มุ่งเป้าสร้างการรับรู้จูงใจทั้งกับผู้เรียนในระดับ
มัธยมปลาย และรวมถึง การดึงครูผู้สอนในโรงเรียนและ ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ ซึ่งแนวทางนี้ จะเห็นว่า
เป็นแนวทางที่ใกล้เคียงกับ การสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ โดยใช้การมีส่วนร่วม แบบFollower ซึ่งปัจจุบันพบว่า
นามาใช้ในการสร้างการรับรู้ทางการตลาด ในเชิง Social Media คือ การสื่อสารกับลูกค้า และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ลูก ค้ า โดยการ เปิ ด โอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย สื่ อ สารและมี ป ระสบการณ์ ร่ว มกั บ ผู้ ค้ า เช่ น การจัด กิ จ กรรมเชิ ง
ครอบครัว การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนในที่ทางานเดียวกัน เหล่านี้ เพื่อขยายโอกาสการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการตลาด
ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม การปรับทัศนคติ หรือการสร้างการรับรู้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลา ดังนั้น โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นกระบวนการทีท่ าต่อเนื่อง ดังที่ Kotler (2003a) ได้ อธิบายถึงหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด คือ การกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคล ไม่ใช่แค่ส่งสารสร้างสร้างการรับรู้ เพียงทางเดียว ครั้งสอง
ครั้ง ดังนั้น การสร้างการรับรู้และนาไปสู่การยอมรับ จึงต้องเป็นกระบวนการสื่อสาร เพื่อจูงใจในระยะยาว และ
ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
แนวทางการปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เป็นประโยชน์โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น
คณะเกษตร กาแพงแสน ข้อคิดเห็นและแนวทางเหล่านี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้ประกอบการวาง
ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ เพื่อส่งเสริม ให้ผู้สนใจเรียนในสาขาเกษตรมีจานวนเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ
การผลิตบุคลากรสู่ภาคการเกษตรของประเทศต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “การปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร” เป็น
การวิจัยที่มีฐานคิดมาจากสถานการณ์โดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีจานวนผู้เรียนในสาขาการเกษตรลดลงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น ประเด็ น ที่ ค ณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในขณะนี้
ขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะเกษตรกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในให้สัมภาษณ์ และ กลุ่มนิสิตชั้นปีที่2 คณะเกษตร กาแพงแสน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากลุ่ม ซึ่ง ทั้ง
สองส่วนได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และกาลังใจ เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการทางานวิจัยในครั้งนี้ขอมอบแด่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งใน
ระดับสถาบันดุดมศึกษา และ เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติให้เข้ามาศึกษาต่อ ในสาขาการเกษตร เพื่อสืบทอด
และพัฒนาภาคการเกษตร ต่อไป
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ภาคโปสเตอร์
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
โดยการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง
THE DEVELOPMENT OF ABILITY IN ENGLISH LISTENING AND SPEAKING OF GRADE 3
STUDENTS THROUGH LEARNING MANAGEMENT USING
TOTAL PHYSICAL RESPONSE WITH SONGS
ชลณี หละตํา1จุไรศิริ ชูรักษ์2 และนพเก้า ณ พัทลุง3
Chonlanee Lahtam1Juraisiri Churak2 and Noppakao Naphatthalung3
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4โรงเรียนอนุบาล
มุสลิมสตูล ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 จํานวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 3)
แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการพู ด ภาษาอั ง กฤษ 4) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ ผลการวิ จั ย พบว่ า 1)
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ;ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ;การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนอง
ด้วยท่าทาง

ABSTRACT
This research aims to 1) to compare students’ ability in English listening before and after
learning through total physical response to songs. 2) to compare students’ ability in English speaking
before and after learning through total physical response to songs. 3) to study students’ satisfaction
with their learning through total physical response to songs. The subjects were 30 primary grade 3/4
students of Anuban Muslim Satun School enrolled in the 2nd semester of the B.E. 2560 academic year,
selected through multi-stage sampling technique. Research tools were 1) lesson plans, 2) English
listening Test, 3) English speaking Test, 4) satisfaction questionnaires. The research found that 1)
students’ ability in English listening after the introduction was significantly higher than that of before at
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the .01 level,2) students’ ability in English speaking after the introduction was significantly higher than
that of before at the .01 level, 3) students’ overall satisfaction with learning was at the high level.
Keywords: English listening Ability; English speaking Ability; Total Physical Response

บทนํา
จากการติดตามผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2556, 2557 และ 2558
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนดังนี้ ร้อยละ 72.43, 63.94 และ 54.70 ตามลําดับ ซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75.00 และมาตรฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ต่ํากว่าเกณฑ์ คือ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาเหตุของปัญหาคือ ชั่วโมงเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอย่างจํากัด ทําให้นักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เต็มที่ ประการที่สอง ผู้สอน
ใช้วิธีการสอนไม่หลากหลาย สอนแบบบรรยายและสาธิต ซึ่งเป็นการสอนที่ไม่ฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้นักเรียนไม่เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และประการที่สาม นักเรียนไม่ได้ให้ความสําคัญและไม่เอาใจใส่ต่อการเรียนกลุ่มสาระวิชานี้
เนื่องจากนักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และไม่มีความกล้าแสดงออก ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คุณภาพ
ของการจัดการเรียนรู้ประสบปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการฟัง-พูดภาษาอังกฤษยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร และ
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างเข้าใจมีน้อย [1]
ด้วยสภาพปัญ หาดังกล่ าว ผู้วิจัยจึ ง ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ พบว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สองโดยการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response: TPR) เป็นวิธีที่มีความ
เหมาะสมและเป็นผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนโดยเจมส์ แอชเชอร์ (James Asher)
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกันโดยมีหลักการสําคัญ คือ เน้นบทบาทความเข้าใจ ซึ่งได้ทําการศึกษา
ค้นคว้าและสังเกตการณ์รับรู้ภาษาแม่ของเด็ก และได้นําการเรียนภาษาแม่ของเด็กมาประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษา
ของเด็ก โดยเด็กสามารถพูดคําใดคําหนึ่งออกมาได้นั้นต้องผ่านประสบการณ์ฟังมาก่อน และทักษะการฟังยังเป็น
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดอีกด้วย แอชเชอร์ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง
จากการใช้คําสั่งง่าย ๆ และสั้น ๆ ในการลดความเครียดของนักเรียน โดยผู้สอนจะพูดออกเสียงพร้อมทั้งแสดง
ท่าทางหรือปฏิบัติตามประโยคคําสั่งนั้น ๆ และให้นักเรียนปฏิบัติตามจนนักเรียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติด้วยตนเอง
แอชเชอร์เน้นในด้านพัฒนาเพื่อความเข้าใจ คือ เน้นการฟังก่อนการพูด ซึ่งเป็นนวัตกรรมประกอบด้วยกัน 5 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นสาธิต (Demonstration) 2) ขั้นลังเล (Hesitation) 3) ขั้นทดสอบ (Test) 4) ขั้นออกคําสั่งใหม่ ๆ และ
แปลก ๆ (Novelty) และ 5) ขั้นสลับบทบาท (Role-reversal) จากหลักการสําคัญทั้ง 5 ข้อ คือ เน้นความเข้าใจ ลด
ความตึงเครียดโดยใช้ประโยคคําสั่ง ผู้สอนจะพูดคําสั่งพร้อมทั้งแสดงท่าทางของคํากริยานั้น ทําซ้ํา ๆ หลายครั้งและ
ให้นักเรียนปฏิบตั ิตามไปด้วยจนกว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติด้วยตนเองโดยไม่มีแบบอย่างจากผู้สอน [2]
นอกจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเพิ่มเติมใน
เรื่องการนําเพลงมาใช้ประกอบในกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเพลงสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
เรียนรู้และสร้างความจําในระยะยาว รวมทั้งการร้องเพลงเป็นจังหวะจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาโดย
สามารถพูดเป็นประโยคได้ แทนที่จะพูดเป็นคํา ๆ และมีการเว้นจังหวะได้อย่างถูกต้อง ดูเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้เพลง
สามารถส่งเสริมทักษะในหลายด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ดังนั้น เพลงจึงสามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนได้
ทุกทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูด เพราะเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจําวัน และเพลงยังก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารมากด้วยเช่นกัน [3]ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ได้กล่าวว่า เพลงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ
นักเรียน สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ดี ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี จดจํา
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เรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น แม่นยําเป็นเวลานาน นอกจากนี้เพลงช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และช่วยให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้แนวคิดและนํา
นวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ ทั้งนี้ คาดว่าการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงเป็นนวัตกรรมที่
สามารถนํามาพัฒนาและแก้ปัญหาได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมเพลง เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการฟั ง -พู ด ภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ นํ า ผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ม าเป็ น แนวทางในการเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ และนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้โดยสอดคล้องกับสังคมโลกปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนอง
ด้วยท่าทางร่วมกับเพลง

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัด การเรียนรู้แบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
2. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัด การเรียนรู้แบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง
ร่วมกับเพลงอยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 โรงเรียนสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล ซึ่งกําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 จํานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง 5 ขั้นตอน
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 2) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่เรื่อง Greeting, About You and Me, My School และ My Routine
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 สัปดาห์
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา2560 โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3/4 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 จํานวน 30 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือการวิจัย1)แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดย
การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง จํานวน 20 แผน ทั้งนี้ พบว่าผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 20 แผน จากผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77-4.98) 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอนให้นักเรียนฟังเพลง ข้อความ และบท
สนทนา รวมทั้งหมด 6 ข้อ โดยตอบคําถามปากเปล่า ซึ่งทําการทดสอบทีละคน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน Rubrics 4
ระดับ ทั้งนี้ มีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)
พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่น 0.633) แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ตอบด้วยท่าทางร่วมกับเพลง เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอนให้นักเรียนดูภาพเดี่ยว แผนที่ และภาพชุด รวมทั้งหมด 6
ภาพ โดยพูดบรรยายปากเปล่า ซึ่งทําการทดสอบทีละคน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน Rubrics 4 ระดับ ทั้งนี้ มีค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) พบว่าได้ค่าความ
เชื่อมั่น 0.68และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 10 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่าได้ว่าค่าความเชื่อมั่น 0.83
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนอนุบาล
มุสลิมสตูล อําเภอเมือง จังหวัดสตูล จํานวน 30 คน โดยใช้เวลาในการทดลองจํานวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5
ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ดําเนินการทดลอง 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การวิเคราะห์ข้อมูล 1)ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 61.90) สูงกว่าค่า เฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 31.37) 2)ค่า
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วย
ท่าทางร่วมกับเพลงสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียน ( X = 20.03) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 11.37) 3)ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 2.82 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.83เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อที่ 8 นักเรียนชอบเพลงที่ครูนํามาใช้เพราะทํา
ให้เกิดความสนุกกับการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และข้อที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 7 นักเรียน
ชอบการออกคําสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73
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ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
ตารางที่1ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง (n = 30)
ก่อนเรียน
ความสามารถในการฟัง
คะแนนเต็ม
S.D.
X
1. ฟังเพลงแล้วตอบคําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญได้
24
10.33 1.37
2. ฟังข้อความแล้วสรุปสั้น ๆ ได้
24
10.33 1.73
3.ฟังบทสนทนาแล้วตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดได้
24
8.93 0.64
ภาพรวม
72
31.37 3.26
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
หลังเรียน
S.D.
X
22.77
1.04
21.97
1.75
20.23
1.19
61.90
3.61

t
42.82**
29.54**
51.25**
43.77**

จากตาราง 1 พบว่า ค่าความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
สรุปได้ว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 61.90) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 31.37) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่2ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง (n = 30)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ความสามารถในการพูด
คะแนนเต็ม
t
S.D.
S.D.
X
X
1. พูดบรรยายภาพเดี่ยวได้
8
3.70
1.09
6.77
0.77
14.70**
2. บอกทิศทางจากแผนที่ได้
8
3.77
1.01
6.70
0.70
16.39**
3. พูดบรรยายภาพชุดได้
8
3.90
0.88
6.57
0.82
14.69**
ภาพรวม
24
11.37
2.39
20.03
1.50
21.71**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 2 พบว่า ค่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
สรุปได้ว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 20.03) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 11.37) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที3่ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อที่

ข้อคําถาม

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
1
นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน
2
นักเรียนมีความสุขในการร้องเพลง
3
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
รวม

X

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

2.80
2.87
2.83
2.83

0.41
0.35
0.38
0.03

มาก
มาก
มาก
มาก
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ข้อที่

ข้อคําถาม

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
4
นักเรียนชอบการสาธิตการแสดงออกด้วยท่าทางของครู
5
นักเรียนชอบการพูดออกคําสั่งพร้อมกับการแสดงออกด้วยท่าทาง
6
นักเรียนชอบการแสดงออกด้วยท่าทางประกอบการฟัง-พูด
7
นักเรียนชอบการออกคําสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
รวม
ด้านการใช้สื่อการสอน
8
นักเรียนชอบเพลงที่ครูนํามาใช้เพราะทําให้เกิดความสนุกกับการเรียน
9
นักเรียนชอบสื่อการสอนที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้เพราะ
สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความหลากหลาย
10
นักเรียนชอบสื่อการสอนเพราะทําให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
รวม
รวมทั้งหมด

X

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

2.77
2.77
2.83
2.73
2.80

0.43
0.50
0.38
0.45
0.06

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.90

0.31

มาก

2.83

0.38

มาก

2.83
2.82
2.82

0.38
0.07
0.02

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนอง
ด้วยท่าทางร่วมกับเพลงภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83รองลงมาคือ ด้านการใช้สื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82
และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ข้อที่ 8 นักเรียนชอบเพลงที่ครูนํามาใช้เพราะทําให้เกิดความสนุกกับการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และข้อ
ที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 7 นักเรียนชอบการออกคําสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องจากการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นการสอนภาษาตามกระบวนการการเรียนรู้ภาษาของนักเรียน โดยเริ่มจากการ
ฟังไปสู่การพูด การอ่านและการเขียน เป็นการสอนภาษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษา
ทุกทักษะให้สามารถนําไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางในกิจกรรมขั้น
แรกนักเรียนจะได้รับการฝึกให้รับฟังผู้อื่น เรียกว่า ช่วงเงียบ (Silent Period) เป็นช่วงของการฟังก่อนการพูด เมื่อนักเรียน
มีความพร้อมและเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูดแล้วนักเรียนสามารถตอบสนองด้วยการแสดงท่าทางออกมา หลังจากนั้นเมื่อ
นักเรียนมีความพร้อมและมั่นใจในสิ่งที่พูด นักเรียนก็จะพูดออกมาด้วยการโต้ตอบด้วยคํา หรือ วลีสั้น ๆ ดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟัง-พูด [5]นอกจากนี้การนําเพลงมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้มีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกของนักเรียน สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี จดจําเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่าย
ขึ้น แม่นยําเป็นเวลานาน และช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
[3]
2. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้เนื่องจากธรรมชาติของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศจะไม่กล้าพูด หรือแม้จะ
กล้าพูด แต่ก็พูดได้ค่อนข้างช้า และพูดตะกุกตะกัก เหมือนยังไม่พร้อมที่จะพูด ดังนั้นผู้สอนต้องไม่เร่งให้นักเรียนพูด ต้อง
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ให้โอกาสนักเรียนได้ฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจในระดับหนึ่งก่อน จากนั้นจึงให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะ
การพูด และเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนต้องให้โอกาสนักเรียนได้พูดภาษาในบรรยากาศที่รู้สึกว่าไม่น่ากลัวและไม่
น่าอายเมื่อพูดไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางในกิจกรรมขั้นแรกนักเรียนจะ
ได้รับการฝึกให้รับฟังผู้อื่น จนกระทั่งเมื่อนักเรียนมีความพร้อมและเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูดแล้วนักเรียนสามารถตอบสนอง
ด้วยการแสดงท่าทางออกมา จากนั้นเมื่อนักเรียนมีความพร้อมและมั่นใจในสิ่งที่พูด นักเรียนก็จะพูดออกมาด้วยการ
โต้ตอบด้วยคําหรือวลีสั้น ๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางนั้นมีประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟัง-พูด นอกจากนี้ กิจกรรมที่ฝึกทักษะการพูด
นั้นต้องเป็นกิจกรรมที่สุนกสนาน ไม่ซับซ้อนเกินไป และเหมาะสมกับวัย เช่น การร้องเพลงที่มีเนื้อหาซ้ํา ๆ หรือการร้อง
เพลงประกอบท่าทาง [5]การนําเพลงมาใช้ประกอบในกิจกรรมการเรียนรู้สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และสร้าง
ความจําในระยะยาว รวมทั้งการร้องเพลงเป็นจังหวะสามารถทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาได้โดยพูดเป็นประโยค
แทนที่จะพูดเป็นคํา ๆ และมีการเว้นจังหวะได้อย่างถูกต้อง ดูเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ เพลงสามารถส่งเสริมทักษะในหลายด้าน
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ดังนั้น เพลงจึงสามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการ
พูด เพราะเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจําวัน และเพลงยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารมากด้วย [4]จาก
ข้อมูลจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลงสามารถพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นได้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง
ร่วมกับเพลงอยู่ในระดับมากผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วย
ท่าทางร่วมกับเพลง ซึ่งเนื้อหาได้สอดแทรกการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง ทําให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นผ่านท่าทางที่ผู้สอนแสดงควบคู่ จึงทําให้นักเรียนเกิดความสนใจ และมีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ นอกจากนี้การนําเพลงมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมทําให้บรรยากาศในชั้นเรียนไม่ตึงเครียด นักเรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียน มีความสุขในการร้องเพลงและชอบเพลงที่ผู้สอนนํามาใช้ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ตรงกับคํากล่าวของ [1] ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วย
ท่าทางสามารถลดความตึงเครียดของบรรยากาศในห้องเรียนลงได้ เพราะผู้เรียนจะไม่ถูกบังคับให้แสดงความเข้าใจภาษา
ด้วยการพูดจนกว่าผู้เรียนจะเกิดความมั่นใจ และต้องการแสดงความเข้าใจดังกล่าวด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่กระตุ้น
ในการรับรู้ และนักเรียนแสดงความเข้าใจภาษาของตนเองเท่านั้น

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ผู้สอนควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางเพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในเนื้อหาบทเรียนเพื่อสร้างความน่าสนใจและง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียน 2) ผู้สอนควรคํานึงถึงข้อปัญหา
และข้อจํากัด เช่น เวลา เนื้อหา ไวยากรณ์ และเพลงที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ผู้สอนควรชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจกับ
ผู้เรียน เช่น การจัดลําดับการทํากิจกรรม เพลงที่ใช้ในการทํากิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปอย่างมีระเบียบและเกิด
ประสิทธิผลอย่างดี 4) ในขณะที่นักเรียนกําลังทํากิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเพลง หากมี
ข้อผิดพลาด ผู้สอนไม่ควรแก้ไขในทันทีเพราะจะทําให้การจัดกิจกรรมหยุดชะงัก นักเรียนอาจเกิดความไม่มั่นใจในการ
แสดงท่าทางต่อ ผู้สอนควรรอให้นักเรียนแสดงจนจบก่อน แล้วจึงร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขต่าง ๆ
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ด้วยความเมตตากรุณาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ระเบียบวิธีวิทยาด้านหลักสูตรและการสอน เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ขอขอบพระคุณ ดร.มนตรี เด่นดวง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์สุธิศา
ส่งศรี อาจารย์ประจําแผนกวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และอาจารย์นงค์ลักษณ์ วรรณโณกิจ ครู
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่กรุณาเสียสละ
เวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขอขอบพระคุ ณ โรงเรี ย นอนุบ าลมุ ส ลิ ม สตูล ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ แ ละอํ า นวยความสะดวกตลอด
ระยะเวลาในการดําเนินการทําวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยในครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา แด่บิดา มารดา
บูรพาจารย์ และครอบครัวที่ให้ความรัก ความห่วงใย ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรือ่ งราวในท้องถิน่ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION IN ENGLISH OFGRADE 6 STUDENTS
USING SQ4R MODEL THROUGHREADING PASSAGE LOCAL CONTEXT
IN THEPHA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE
นงค์ลักษณ์ วรรณโณกิจ1 จุไรศิริ ชูรักษ์2 และนพเก้า ณ พัทลุง3
Nonglak Wannokit1Juraisiri Churak2andNoppakaoaphatthalung3
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา1,2
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบSQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่น
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบSQ4Rร่วมกับบทอ่าน
เรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา จํานวน 1 ห้อง รวม
30 คน ได้มาโดยการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi - stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1)
แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราว
ในท้องถิ่ นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 6 แผน2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30ข้อ3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา สถิติที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติทดสอบแบบที (t-test)
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบSQ4Rร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ,การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R,บทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่น
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ABSTRACT
This research aimed 1)compare the ability of reading comprehension in English of grade 6
students before and after learning by using SQ4R model through reading passages local context in
Thepha District, Songkhla Province. 2)investigate grade 6 students’satisfaction with learning management
by using SQ4R model through reading passages local context in Thepha District, Songkhla Province. The
subjects were 30 grade 6/1students of Watnikhomprasatmittrapapti 149 School from the second
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semester of Academic Year 2018, selected through multi-stage random sampling technique. The
research instruments consisted of 1)6lesson plans of reading comprehension in English for grade 6
students learning by using SQ4R model through reading passages local context in Thepha District,
Songkhla Province. 2) a test of reading comprehensionin English for grade 6 studentsconsisted of 30
questions with 4 multiple-choice.3)questionnaires on satisfaction with SQ4R model through reading
passages local context in Thepha District, Songkhla Province. Statistics used in the study included mean,
standard deviation and t-test.
The research found that 1)grade 6/1 students’ability of reading comprehension in English
after learning SQ4R model through reading passages local context in Thepha District, Songkhla
Province was significantly higher than before at the .01 level, and 2) students’ satisfaction toward
learning the SQ4R model through reading passages local context in Thepha District, Songkhla
Province was rated at the high level.
Keywords: The ability of reading comprehension in English,the SQ4R model,reading passages stressing
local context of Thepha District, Songkhla Province.

บทนํา
ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่นดีขึ้น ได้เรียนรู้และเข้า ใจความแตกต่างของภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิ ด สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศและใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขวางขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการ
ดํารงชีวิต [1]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มุ่งหวังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม
อันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถถ่ายทอดความคิด ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่ า งสร้า งสรรค์ ดัง นั้ น แนวทางการจัด การเรีย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของหลั ก สูต รคื อ การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนําทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียนไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ [2] ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของเด็กไทยนั้น
จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาประเทศในทุก ๆ ด้ า น ทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิจ การเมือ งการปกครอง สัง คมวัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพนักเรียนซึ่งเป็นประชากรของประเทศนับได้ว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ต้องกระทํา
อย่างต่อเนื่องและทุกระดับชั้น ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรของชาติเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้โดย
ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียน ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ [10]
การอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันเนื่องจากในปัจจุบัน
ประเทศไทยกําลังพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและวิชาการใหม่ ๆ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
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สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ต่าง ๆ การอ่านจึงมีความสําคัญต่อชีวิต การอ่านได้
ถูกต้องตามประเภทของการอ่าน จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านรับสารจากบทอ่านได้ครบถ้วน ถูกต้อง
และสนใจอ่านจนจบ [3]
จากผลการประเมินคุณภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จังหวัดสงขลา ปี
การศึกษา 2559 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดเท่ากับ 35.62 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ
34.59 [9] เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นแล้ ว คะแนนผลการทดสอบในระดั บ จั ง หวั ด สู ง กว่ า ใน
ระดับประเทศเท่ากับ 1.03 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ า สาระที่ 1 ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ จั ง หวั ด เท่ า กั บ 27.98 คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศเท่ากับ 35.35 ซึ่งต่ํากว่าระดับประเทศเท่ากับ 7.37 และมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะต้องปรับปรุงพัฒนา
เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่ามาตรฐานอื่น ๆ คือมาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดจํานวน 4 ตัวชี้วัดด้วยกันคือ ตัวชี้วัด
ที่ 1 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้องและคําแนะนําที่ฟังและอ่าน ตัวชี้วัดที่ 2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอน
สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ตัวชี้วัดที่ 3 เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน และตัวชี้วัดที่ 4 บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ
และเรื่องเล่า
จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและหาวิธีแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและพบว่าวิธีการสอนที่จะนํามาแก้ไขปัญหาการอ่านและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านของนักเรียน คือ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ของโรบินสัน (Robinson)ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่าน เป็นเทคนิคการอ่านที่เป็นระบบ
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ Survey (S) ขั้นสํารวจ Question (Q)ขั้นตั้งคําถาม Read ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ
Record ขั้นจดจํา Recite ขั้นทบทวน Reflect ขั้นสรุป การวิเคราะห์ [10] นอกจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้
แบบ SQ4R แล้วผู้วิจัยยังได้ทําการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการนําบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา โดยนําเนื้อหามาจากคําขวัญของอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา คือ “ พระสามองค์คู่บ้าน ตระหง่านเกาะขาม
หาดงามทรายขาว ข้าวแกงไก่ทอด รีสอร์ทเรียงราย” เพื่อใช้ประกอบในการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ในรายวิช า
ภาษาอังกฤษ
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบท
อ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพาจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถนําประโยชน์จากการอ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบSQ4Rร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rร่วมกับบทอ่านเรื่องราวใน
ท้องถิ่นอําเภอเทพาจังหวัดสงขลา
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สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานดังนี้
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบSQ4Rร่วมกับบท
อ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบSQ4Rร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตไว้
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในเครือข่ายขุนเขาแหลมขาม จํานวน 15 โรง 242 คน 16 ห้องเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่
149 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 จํานวน 30 คน 1 ห้ องเรี ยน ได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage
Random Sampling)
ขอบเขตตัวแปร
ตั ว แปรต้ น ได้แ ก่ วิธี ก ารจั ด การเรีย นรู้ แ บบSQ4Rร่ ว มกับ บทอ่า นเรื่อ งราวในท้ องถิ่น อํา เภอเทพา
จังหวัดสงขลา
ตัวแปรตามได้แก่
1.ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
1.1 การอ่านระดับแปลความ
1.2 การอ่านระดับตีความ
1.3 การอ่านระดับขยายความ
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่น
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องMy world,
Famous places และ My family โดยผู้วิจัยได้กําหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 6 เรื่องได้แก่
1. Thepha District (เรื่องราวเกี่ยวกับอําเภอเทพา)
2.Watprasamong(วัดพระสามองค์)
3. Kohkham(เกาะขาม)
4. The Beautiful Beach (ชายหาดแสนสวย)
5. Thepha Fried Chicken (ไก่ทอดเทพา)
6. The Comfortable Resort ( รีสอร์ทที่น่าอยู่)
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ขอบเขตระยะเวลา
ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา จํานวน 6 แผน แผนละ 3
ชั่วโมง รวมจํานวน 18 ชั่วโมง

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในเครือข่ายขุนเขาแหลมขาม จํานวน 15 โรง จํานวน
นักเรียน 242 คน 16 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Random
Sampling)ดังนี้
1.สุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายขุนเขาแหลมขาม
2.สุ่ ม กลุ่ ม นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นวั ด นิ ค มประสาทมิ ต รภาพที่ 149 จํ า นวน 2
ห้องเรียน
3. สุ่มห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6
เครื่องมือการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราว
ในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลาจํานวน 6 แผน ประกอบด้วยเนื้อเรื่อง 6 เรื่อง ใช้เวลาสอนแผนละ 3 ชั่วโมง
รวม 18 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.72) 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจเป็ น แบบทดสอบที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ท ดสอบความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังการทดลอง เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่า
IOC ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งแบบทดสอบที่ได้จากการทดลองใช้ค่าความยาก (p) ระหว่าง0.37- 0.77และค่าอํานาจ
จําแนก (r)ระหว่าง 0.20 - 0.60 ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพาจังหวัดสงขลา เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 6 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง แล้วทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้
1.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยการหาค่า สถิติพื้น ฐานค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลการวิเคราะห์แ ละสรุป
ผลการวิจัย
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา นํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการหา
ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ผลการวิจัย
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การวิ จัย เรื่ อ ง การพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจของนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 1-2 ดังนี้
ตารางที่1แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา (n=30)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ความสามารถด้านการอ่าน
คะแนนเต็ม
S.D
S.D.
t
X
X
เพื่อความเข้าใจ
1.ระดับแปลความ
10
6.03
1.38
7.53
1.04
10.02**
2.ระดับตีความ
10
4.43
1.48
6.40
0.97
11.61**
3.ระดับขยายความ
10
4.46
1.50
6.43
0.97
12.10**
ภาพรวม
30
14.93
3.64
20.36
2.67
16.59**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 1 พบว่าค่าความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X =20.36)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X =14.93) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่น
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา (n=30)
ระดับ
รายการ
X S.D. ความพึงพอใจ
ด้านครูผู้สอน
1.ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา
4.57 0.57
มากที่สุด
จังหวัดสงขลา ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน
2.ครูจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถและเพศ ชาย หญิงอย่างเหมาะสม
4.03 0.96
มาก
3.ครูให้คําปรึกษา แนะนํา ดูแลนักเรียนในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
4.33 0.71
มาก
4.ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
4.27 0.69
มาก
5.ครูให้การเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่กลุ่มที่ทํากิจกรรมสําเร็จ
3.87 0.82
มาก
รวมด้านครูผู้สอน
4.21 0.46
มาก
ด้านเนื้อหา
6. เนื้อหาของบทอ่านน่าสนใจ
4.07 0.58
มาก
7.ระดับของภาษาเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
4.10 0.84
มาก
8.ความยาวของเนื้อหาในบทอ่านเหมาะสมกับเวลาเรียน
4.13 0.73
มาก
9.เนื้อหาของบทอ่านมีประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
4.03 0.81
มาก
รวมด้านเนื้อหา
4.08 0.49
มาก
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
10.กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนานักเรียนด้านทักษะการอ่าน
4.43 0.57
มาก
11.กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น
4.33 0.71
มาก
12.กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนได้มีการจดจําเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านอย่างเป็น
4.03 0.89
มาก
ขั้นตอน
ตารางที่ 2 (ต่อ)
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รายการ
13. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยทําให้จับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ดี
14. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยทําให้สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ดี
15. กิจกรรมการเรียนรู้มีประโยชน์สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
รวมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล
16. กิจกรรมในขั้นประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งที่เรียน
17. แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียน
18. มีการประเมินผลการเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม
19. นักเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการประเมิน
20. นักเรียนทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง
รวมด้านการวัดและประเมินผล
ภาพรวม

X

4.07
3.80
3.90
4.09

S.D.
0.87
0.81
0.88
0.53

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.17
3.97
4.10
4.23
3.90
4.07
4.11

0.70
0.76
0.71
0.73
0.84
0.44
0.38

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.11 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.09 ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 และด้านการวัดผลและประเมินผลนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อ 1 ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R
ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อ 14 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยทําให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อ่านได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิ จั ย พบว่ า ความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา
จังหวัดสงขลาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัยได้นําแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ของแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.72) เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนซึ่ง
แต่ละแผนประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย และมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนใน
แต่ละแผนและสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนได้
ปฏิบัติงานกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกระบวนการทํางานกลุ่ม รู้รักสามัคคี
รู้จักการเกื้อกูลต่อกัน และที่สําคัญคือช่วยพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน 3 ทักษะคือ ทักษะการแปลความ
ตีความและขยายความนอกจากคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับนักเรียนแล้ว ข้อสําคัญที่สุด
อีกประการหนึ่งในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ คือผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ SQ4R ของสุคนธ์ สินธพานนท์ และจินตนา วีรเกียรติสุนทร [10] ที่ได้นําเสนอวิธีการสอนแบบ
SQ4R มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด6 ขั้นตอนคือ กิจกรรมขั้นที่ 1 ให้นักเรียนได้อ่านบทอ่านอย่าง
คร่าว ๆ (Survey) เพื่อหาจุดสําคัญของเรื่องใช้เวลาสั้น ๆ กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียบเรียง
แนวคิ ด จากเรื่ อ งที่ อ่ า นได้ อั น นํ า ไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ ใ นกิ จ กรรมขั้ น ที่ 2 คื อ กิ จ กรรมการตั้ ง คํ า ถามจากเรื่ อ งที่ อ่ า น
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(Question) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจ มีความเข้าใจในการอ่านเพิ่มขึ้น
คําถามจะช่วยให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและสามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านได้
ถูกต้องซึ่งกิจกรรมในขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการแปลความจากเรื่องที่อ่านและเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้ในกิจกรรมขั้นที่ 3 คือการอ่านข้อความ (Read) ในแต่ละตอนซ้ําอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับให้
นักเรียนได้ค้นหาคําตอบสําหรับคําถามที่ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของใบงานตั้งไว้ เป็นการอ่าน
เพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน และกิจกรรมในขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการแปลความ ตีความ
จากเรื่องที่อ่านเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่อ่านง่ายขึ้นและเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมขั้นที่ 4 คือ ให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
(Record) โดยมุ่งจดบันทึกในส่วนที่สําคัญและสิ่งที่จําเป็น เขียนอย่างย่อ ๆ ตามความเข้าใจของนักเรียนเพื่อนําไปสู่
กิจกรรมขั้นที่ 5 คือให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญ (Recite) จากเรื่องที่อ่านอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ภาษาของตนเอง
ส่วนกิจกรรมในขั้นที่ 6 มุ่งเน้นให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน (Reflect) แล้วแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง
ในประเด็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบจากเรื่องที่อ่าน กิจกรรมในขั้นตอนนี้ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการขยายความจากเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี จากขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ SQ4R 6 ขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่สามารถปฏิบัติได้ 3 ทักษะคือ ทักษะการอ่านระดับแปลความ ตีความและขยายความ
ดังเช่น Gunning (1996 อ้างถึงใน สุภาวดี ยนต์ชัย, 2556) ได้ให้แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ SQ4R ว่าเป็นเทคนิคที่เน้นกลวิธีในการอ่านหลายวิธีมาประกอบกันเพื่อให้การอ่านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และ ผู้อ่านมีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้าใจต่อบทอ่าน
ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจิ ร าพร หนู ล าย [4] ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
วิธีการสอนแบบ SQ4R ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01แสดงให้เห็นว่า
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ศรีวรรณ โตพิจิตร์ [8] ศึกษา
เรื่องการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ผลการวิจัยพบว่าความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ
วรัชยา สําราญรมย์ [7] ศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยเท่ากับ 23.38 คิด
เป็นร้อยละ 77.96 และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
และเสาวนีย์ สามหมอ [12] ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบท
อ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้เพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา มุ่งพัฒนาทักษะ
การอ่ า นเพื่อความเข้าใจโดยตรง ลักษณะของกิจกรรมเป็น ทักษะกระบวนการทํา งานกลุ่ม เน้นการปฏิบัติจ ริง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการอ่านด้านการแปลความ ตีความและขยาย
ความ ดังจะเห็นได้จากขั้นตอนการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอนที่มีลักษณะให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยการปฏิบัติทุก
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ขั้นตอน ทําให้มีโอกาสได้ฝึกการทํางานกับเพื่อน ๆเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การอ่านในชีวิตประจําวันได้
ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจิ ร าพร หนู ล าย [4] ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการ
สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R อยู่ในระดับมาก และวรัชยา สําราญรมย์ [7] ศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค
แผนผังความคิด ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลัง
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่าน
เรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากการดําเนินการวิจัยพบว่าการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวใน
ท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา สูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นครูผู้สอนสามารถนํากิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4Rไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่หลากหลาย และปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับบทอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ครูผู้สอนต้องชี้แจงขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียดให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในขณะเรียน
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และควรเน้นกิจกรรมกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนคอย แนะนํา ช่วยเหลือ อีกทั้งครูผู้สอนต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองให้มากที่สุดเพื่อจะได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนควรให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียน เช่นการให้รางวัลกลุ่มที่ทํากิจกรรม
สําเร็จและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํากิจกรรม
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กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ สําหรับผู้หญิงอ้วนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Buying Decision Process of Clothes for Obese Women in Hat Yai Municipality,
Songkhla Province
จิตกษมา สุขเกษมและเจษฎา นกน้อย
Jitkasama Sukasemand Jetsada Noknoi
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น 2) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
และ 3) เปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคเสื้อผ้า
แฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จํานวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนและและการทดสอบไค – สแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 35 – 44
ปี คิดเป็นร้อยละ 56.30 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 72.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 69.80 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.25 ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 68.80 และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.00 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดเสื้อผ้าแฟชั่น
ผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่าการตระหนักถึงปัญหา
ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ คิดเป็นร้อยละ 28.75 การค้นหาข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจเลือก
ซื้อเสื้อผ้ามาจากเพื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.75 การประเมินทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้าคือซื้อเพราะคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ 40.50 การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปคือซื้อเสื้อผ้าเพราะต้องการเสื้อผ้าแบบใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ
36.25 พฤติกรรมภายหลังการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นคือบอกเล่าหรือแนะนําคนรู้จักให้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านเดียวกับตนคิดเป็น
ร้อยละ 27.50 ผลการทดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับ
ผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิง
อ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจ, เสื้อผ้าแฟชั่น, ผู้หญิงอ้วน
ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study the relationships between personal
factors and buying decision process of fashion clothes, 2) to study the relationship between the
marketing mix and buying decision process of fashion clothes, and 3) to compare the marketing
mix by personal factors of consumers. A sample of 400 consumers of fashion clothes for obese
หน้า 375
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
women in Hat Yai municipality was studied. Purposive sampling was used. The instrument
wasquestionnaires. The statisticsused for the analysis were percentage, mean, standard deviation,
ANOVA, and Chi-Square Test. The study found that most respondents aged 35 – 44 years old
(56.30%), 72.75% were Buddhists, 69.80% were single, 65.25% were Bachelor's degrees. Most of
them have their own businesses (68.80%) and their average monthly income was20,001 – 30,000
baht (69.00%). The overall results concerning the marketing mix offashion clothes for obese
women in Hat Yai Municipality, Songkhla province were at a high level. The results concerning
the buying decision process of fashion clothes for obese womenin Hat Yai municipality,Songkhla
province found that the problem/need recognition to buy clothes in order to increase the
confidence was 28.75%. Information Search from their friends was 34.75%. Evaluation of
Alternatives by the quality of clothes was 40.50%. Purchase decision from the need of new
clothes was 36.25%. Words of mouth or suggestion to buy at the same shops was their post
purchase behaviors (27.50%). The relationships between personal factors and buying decision
process of fashion clothes in Hat Yai Municipality, and Songkhla Province were tested. They are
significant at 0.05 level. The relationships between the marketing mix and buying decision process
of fashion clothes was tested and statistically significant at the 0.05 levelin the price and
promotion.
Keywords: Decision Process,Fashion Clothes, Obese Women

บทนํา
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มากขึ้น ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารด้าน
ธุรกิจต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทําให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสามารถนําข้อมูล
ที่ได้รับรู้มาเปรียบเทียบในการเลือกซื้อสินค้า การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายประกอบกับผู้บริโภคในปัจจุบันมีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการรอบคอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากระดับการศึกษาของผู้บริโภคมีระดับการศึกษาที่สูง
มากยิ่งขึ้นทําให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ มีความรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาวิธีการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบัน
ผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปมากจากอดีต ดังจะเห็นได้จากการเลือกใช้สินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคไม่ได้มองหาสินค้าที่ตอบสนองประโยชน์ใช้
สอยเพียงอย่างเดียว แต่ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล และสามารถสะท้อนความเป็น
ตัวตนของตนเองออกมาได้อย่างชัดเจน (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2555)
ภาวะโรคอ้ ว นในประเทศไทยมี แ นวโน้ ม จะขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ในอนาคต จากผลสํ า รวจสุ ข ภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายในปี 2552 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มากกว่า 1ใน 3 อยู่ในสภาวะน้ําหนักเกิน
และอ้วนเพิ่มขึ้นสองเท่าตัว เมื่อเทียบกับในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (ปี 2534-2552) และหากเปรียบเทียบในระดับ
ภูมิภาคพบว่า คนไทยอ้วนสูงสุดเป็นอันดับสอง จากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน รองมาจากมาเลเซียนเท่านั้น โดย
พบว่าผู้หญิงผู้หญิงมีภาวะอ้วนมากกว่าเพศชายขณะเดียวกันยังพบเด็กอ้วนตั้งแต่ในระดับปฐมวัย (อายุ 1-5 ปี) และ
วัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ขยายตัวมากจนน่าเป็นห่วง คือเด็กนักเรียนทุกๆ 10 คน จะพบผู้ที่มีภาวะน้ําหนักเกินและ
อ้วนอย่างน้อย 1 คน สถานการณ์โรคอ้วน มีความรุนแรงแตกต่างไปในแต่ละภูมิภาค เพิ่มขึ้นตามระดับการพัฒนา
และฐานะทางเศรษฐกิ จ โดยอั ต ราสู ง สุ ด อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร และต่ํ า สุ ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
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(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) ทําให้คนในกลุ่มนี้หาเสื้อผ้าสําเร็จรูปใส่ได้ยากเนื่องจาก
เสื้อผ้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเกินไป และไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีรูปร่างอ้วน
งานวิจัยพบว่า 6 ใน 10 ของผู้บริโภคชาวไทยชอบซื้อเสื้อผ้า และกว่าร้อยละ 58 ซื้อเสื้อผ้าเดือนละ
หนึ่งครั้งหรือมากกว่า และพบว่าผู้บริโภคชาวไทยมีแนวโน้มซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ทุกปีต่อเนื่องไปจนถึงปี
พ.ศ.2563 โดยในปีพ.ศ.2557 มูลค่าการซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคชาวไทยอยู่ที่ราว 2,763 พันล้านบาท โดยผู้บริโภค 6
ใน 10 มีพฤติกรรมชื่นชอบการซื้อเสื้อผ้า ร้อยละ 58 ยอมรับว่าซื้อเสื้อผ้าอย่างต่ําเดือนละหนึ่งครั้งหรือมากกว่า และ
ร้อยละ 63 ชอบซื้อเสื้อผ้าตอนลดราคามากที่สุด เมื่อถามถึงปัจจัยสําคัญในการซื้อเสื้อผ้า พบว่า กว่าร้อยละ 93 มอง
ว่า “คุณภาพที่ดี” เป็นปัจจัยสําคัญในการซื้อเสื้อผ้า ผู้บริโภคร้อยละ 57 ยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อคุณภาพที่ดีของ
สินค้า ในส่วนของวัตถุดิบหลักในการตัดเย็บเสื้อผ้า 8 ใน 10 ของผู้บริโภคเห็นพ้องต้องกันว่าเส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยที่มี
คุณภาพดี และเป็นเส้นใยที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด ขณะที่ 6 ใน 10 ผู้บริโภคตระหนักถึงเส้นใยอื่นๆ ที่ถูกนํามา
ทดแทนเส้นใยจากฝ้าย (ไกรภพ แพ่งสภา . 2560) ประกอบกับเพศหญิงเป็นเพศที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการ
เลือกซื้อสินค้า อีกทั้งยังเป็นผู้ซื้อที่มี Lifetime Value มากกว่าผู้ชาย เพราะจะซื้อซ้ํา ซื้อเพิ่ม และที่สําคัญยังบอกต่อ
และแนะนําให้ผู้อื่นซื้อมากกว่าผู้ชาย แถมยังมีอิทธิพลต่อการบริโภคของคนรุ่นถัดไปอีกด้วยงานวิจัยระบุว่าสิ่งที่อยู่ใน
ความสนใจของผู้หญิงระบุว่า สิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ สนใจมากที่สุด คือ สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว โดยเฉพาะการใส่ใจกับตัวเอง ที่
ผู้หญิงทั่วโลกให้ความสําคัญเป็นพิเศษ คือ เรื่องความสวยความงาม ซึ่งรวมถึงความสวยความงามด้านเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายด้วย (สุกัญญา ศิริวิยานนท์ . 2555) และจากข้อมูลสถิติจํานวนประชากรผู้หญิงในเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งมี
จํานวน 209,528 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา. 2559) ทําให้เห็นได้ถึงประชากรที่มีจํานวนมากและจากการ
วิจัยต่างๆข้างต้นก็เห็นได้ว่ามีการเจริญเติบโตของผู้หญิงอ้วนเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุให้การใช้ชีวิตมีความลําบากการ
หาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสําหรับคนอ้วนจึงเป็นเรื่องน่าสนใจสําหรับผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ๆ
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าคนอ้วนมีอัตราการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในการเลือกซื้อเสื้อผ้าซึ่งเป็นปัจจัย 4 ของการดํารงชีวิตผู้วิจัยจึงทําการการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อนําผลการวิจัยไปสู่การ
วางแผนพัฒนาสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ได้อย่างถูกต้องและสามารถปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิง
อ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับ
ผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

สมมติฐานการวิจัย
1.ปัจจัยส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
มีความสัมพันธ์กัน
2.ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ มีความสัมพันธ์กัน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร คือ ผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จํานวน 209,528 คน (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2560 : 4)
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จํานวน 400 คน
3. ตัวแปรในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
3.1.1 ปัจ จัยส่วนบุค คลของผู้บ ริโภค ประกอบด้วย อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
3.1.2 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิง
อ้วน ประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ

วิธีดําเนินการวิจัย
“กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จํานวน 209,528 คน
(เทศบาลนครหาดใหญ่, 2560 : 4)
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จํานวน 397 คน
โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G Cochran โดยกําหนดระดับค่าความ
เชื่ อ มั่น ร้ อยละ 95 และระดับ ค่ า ความคลาดเคลื่อนร้อ ยละ 5 (อภิ นัน ท์ จั น ตะนี, 2550) และสุ่ม ตัว อย่า งแบบ
เฉพาะเจาะจง
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นเพื่อสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง โดยจัดทําแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและผู้วิจัยเป็นผู้นําแบบสอบถามไปให้
ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งมีลักษณะคําถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) ที่กําหนดคําตอบไว้
ให้ผู้ตอบเลือกตอบ และคําถามแบบปลายเปิด (Opened Ended Questionnaire) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ บ ริ โ ภคเสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น สํ า หรั บ ผู้ ห ญิ ง อ้ ว น เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ประกอบด้วย อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นคําถามแบบปลายปิด
6 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวเท่านั้น
ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ตอนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วน ประกอบด้วยการตระหนักถึงปัญหา
การค้นหาข้อมูลการประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. นําแบบสอบถามไปทําการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด กับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ โดยเป็ น แบบสอบถามชนิ ด ที่ ใ ห้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งกรอกคํ า ตอบด้ ว ยตนเอง (Self-Administered
Questionnaire)
2. นําแบบสอบถามที่ไ ด้รับ กลับ คืน มาพิจารณาความสมบูรณ์ข องแบบสอบถาม และดํา เนิน การ
ขั้นตอนต่อไป
3. บันทึกรหัสคําตอบในแบบสอบถามเพื่อประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยหาค่าความถี่ (Frequency)และร้อยละ
(Percentage)
2. การวิเ คราะห์ ร ะดับ ความสํา คั ญ ของส่ ว นประสมทางการตลาดเสื้ อผ้ า แฟชั่ น ผู้ ห ญิง อ้ ว นในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
สําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการหาค่า ไคสแควร์ (Chi-Square Test)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิ งอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่1จํานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
ต่ํากว่า 25 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 - 54 ปี
55 ปีขึ้นไป
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย

จํานวน

ร้อยละ

7
149
225
16
3

1.75
37.25
56.25
4.00
0.75

291
98
11

72.75
24.50
2.75

279
118
3

69.80
29.50
0.80
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ตารางที่1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ํากว่า 10,001 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

15
82
261
42

3.75
20.50
65.25
10.50

11
85
275
12
17

2.80
21.30
68.80
3.00
4.30

11
70
276
40
2
1

2.80
17.50
69.00
10.00
0.50
0.30
400

100.00

จากตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
35 – 44 ปี จํานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ จํานวน 291 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.75 มีสถานภาพโสด จํานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 261 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.25 ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00
ตารางที่ 2ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
S.D.
แปลผล
X
1. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
3.64
0.55
มาก
2. ปัจจัยทางด้านราคา
3.68
0.53
มาก
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
3.85
0.53
มาก
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
4.06
0.62
มาก
รวม
3.81
0.56
มาก

จากตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด(ค่ าเฉลี่ ย = 4.06) รองลงมาคือ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.85)
รองลงมาคือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 3.68) และน้อยที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.64)
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ตารางที3่ จํานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
จํานวน
ร้อยละ
1. การตระหนักถึงปัญหาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในแต่ละครั้งข้อใดตรงกับท่านมาก
ที่สุด
1.1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
115
28.75
1.2 มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ตามแฟชั่น
54
13.50
1.3 ความสวยงามของรูปแบบเสื้อผ้า
96
24.00
1.4 เพื่ออําพรางรูปร่าง
72
18.00
1.5 เพื่อบ่งบอกรสนิยม
63
15.75
2. การค้นหาข้อมูลข่าวสารของท่านในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนท่านได้ข้อมูลจาก
แหล่งใดมากที่สุด
2.1จากที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อสินค้า
127
31.75
2.2สื่ออินเทอร์เน็ต Facebook , Line , Instagram
82
20.50
2.3นิตยสาร/สื่อสิ่งพิมพ์
10
2.50
2.4 เพื่อน
139
34.75
2.5การจัดโชว์เสื้อผ้าของร้านที่จําหน่าย
42
10.50
3. การประเมินทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนข้อใดตรงกับความต้องการมากที่สุด
3.1 ซื้อเพราะตราสินค้า
60
15.00
3.2 ซื้อเพราะคุณภาพ
162
40.50
3.3 ซื้อเพราะมีรูปแบบหลากหลาย
115
28.75
3.4 ซื้อเพราะสินค้ามีความทันสมัย
63
15.75
4. การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ร้านค้าจําหน่ายเฉพาะเสื้อผ้าสําหรับผู้หญิงอ้วนจะตัดสินใจจากเกณฑ์ใด
4.1ซื้อทันทีที่ถูกใจ
72
18.00
4.2เทียบราคาถูกกว่าร้านอื่น
101
25.25
4.3ซื้อเสื้อผ้าเพราะมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องใช้
82
20.50
4.4 ซื้อเสื้อผ้าเพราะต้องการเสื้อผ้าแบบใหม่ๆ
145
36.25
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วน
5.1 ซื้อร้านเดิมซ้ําๆ
90
22.50
5.2 บอกเล่าหรือแนะนําคนรู้จักให้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านเดียวกับตน
110
27.50
5.3 ซื้อร้านใหม่แต่ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงแบบเดิม
36
9.00
5.4 เปลี่ยนรูปแบบเสื้อผ้าที่เคยใส่
76
19.00
5.5 หาร้านใหม่ดูรูปแบบใหม่ๆ
88
22.00
รวม
400
100.00

จากตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การตระหนักถึงปัญหาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นคือเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาคือความสวยงามของรูปแบบเสื้อผ้า และมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ตามแฟชั่น คิดเป็น
ร้อยละ 13.50การค้นหาข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมาจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 34.75
รองลงมาคือจากผู้เคยซื้อสินค้า คิดเป็นร้อยละ 31.75 และจากนิตยสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 2.50 การ
ประเมินทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเพราะคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือซื้อเพราะมีรูปแบบ
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 28.75 และซื้อเพราะตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 15.00การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่
คือซื้อเสื้อผ้าเพราะต้องการเสื้อผ้าแบบใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคือเทียบราคาถูกกว่าร้านอื่น คิดเป็น
ร้อยละ 25.25 และซื้อทันทีที่ถูกใจ คิดเป็นร้อยละ 18.00 พฤติกรรมภายหลังการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นคือบอกเล่าหรือ
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แนะนําคนรู้จักให้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านเดียวกับตน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือซื้อร้านเดิมซ้ําๆ คิดเป็นร้อยละ
22.50 และซื้อร้านใหม่แต่ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงแบบเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.00
ตารางที่ 4ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ปัจจัยส่วนบุคคล
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ระดับ
รายได้
อายุ ศาสนา สถานภาพ
อาชีพ
การศึกษา
เฉลี่ย
1. การตระหนักถึงปัญหาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิง
.298 .278
.390
.194
.738 .483
อ้วน
2. การค้นหาข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
.859 .089
.022
.638
.807 .832
สําหรับผู้หญิงอ้วน
3. การประเมินทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วน
.850 .627
.227
.158
.802 .498
4. การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ร้านค้าจําหน่าย
.079 .229
.694
.239
.876 .239
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วน
.326 .299
.216
.188
.983 .205

จากตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับ
ผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ตารางที่ 5ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ช่องทางการจัด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การส่งเสริมการตลาด
จําหน่าย
1. การตระหนักถึงปัญหาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
.102
.103
.227
.000
สําหรับผู้หญิงอ้วน
2. การค้นหาข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า .511
.287
.101
.076
แฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วน
3. การประเมินทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับ
.147
.514
.304
.000
ผู้หญิงอ้วน
4. การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ร้านค้าจําหน่าย
.161
.008
.159
.021
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิง
.892
.052
.230
.252
อ้วน

จากตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ร้านค้าจําหน่ายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงปัญหาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น การประเมินทางเลือกในการซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นและการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ร้านค้าจําหน่ายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัย
อื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา และน้อยที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปัจจัยส่วนประสม
ทางหารตลาดเป็นหนึ่งในปัจจัยอิทธิพลต่อกระบวนการในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่นักการตลาด
มักนิยมนํามาใช้ในการวิเคราะห์ผู้บริโภค ซึ่งในการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจัยส่วนประสมทั้ง 4 ด้านถือเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่าง
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพร ชีวชื่น (2555) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยรุ่นในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของนิสิตรา บุตรรัตนะ (2552) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมทาง
การตลาดของเสื้อผ้าสตรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของเสื้อผ้าสตรี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ สิ น ค้ า ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพให้ ดี ขึ้ น มากที่ สุ ด ด้ า นราคา พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามากที่สุด ด้านการจัดจําหน่าย พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญ
กับการที่พนักงานมีการให้บริการที่ดีมากที่สุด การส่งเสริมการตลาด พบว่า การลดราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของปาจรีย์ เชาว์วิมล (2550) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของเสื้อผ้าสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปัจจัยด้า นส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้อ ผ้ า สตรี ด้ า นผลิ ตภั ณ ฑ์ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กับ สิ น ค้ า ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับมากที่สุด ด้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสินค้าที่มี
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ราคาถูกลงเมื่อซื้อสินค้าครั้งละจํานวนมากๆ ราคาเหมาะสมกับความทันสมัยของ
สินค้า ในระดับมาก ด้านการจัดจําหน่าย/สถานที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเท่ากันกับ
สถานที่ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย พนักงานขายให้บริการที่ดี มีการจัดวางสินค้าที่โดดเด่น มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง มี
การจัดวางสินค้าที่โดดเด่น สะดุดตา ให้ความสําคัญในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า การให้ส่วนลดมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิภา ชนะภักดิ์ (2559) ศึกษาระดับ
ความสํ า คั ญ ในการเลื อ กซื้ อ และพฤติ ก รรรมการซื้ อ เสื้ อ ผ้ า สตรี อ้ ว นในเขตเทศบาลนครราชสี ม า พบว่ า ระดั บ
ความสําคัญการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีอ้วนตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับ
ความสําคัญสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านราคา และระดับความสําคัญต่ําสุด คือ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชราภรณ์ จิรุภัณฑ์สวัสดิ์ (2555) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปของลูกค้า กรณีศึกษา อาคารใบหยก กรุงเทพมหานคร ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าสําเร็จรูป ของลูกค้า ที่เข้ามาซื้อสินค้า ในอาคารใบหยก กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญต่อการตัดสินใจปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นที่ร้านค้ามีแบบเสื้อผ้าสําเร็จรูปให้
เลือกจํานวนมาก มีรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นแฟชั่น คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับได้ เสื้อผ้ามีให้เลือกครบทุกเพศ ทุกวัย
และตรงตามความต้องการ ปัจจัยด้านราคาที่ผู้ให้ข้อมูลให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจในระดับน้อย แต่มีบางประเด็น
ที่ผู้ให้ข้อมูลให้ความสําคัญมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านปัจจัยด้านสถานที่ผู้ให้ข้อมูลให้ความสําคัญต่อการ
ตัดสินใจในระดับน้อยแต่มีบางประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลให้ความสําคัญมากคือ ความสะดวกในการเดินทาง ไป-กลับ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ ส่วนปัจจัยด้านส่งเสริมการจําหน่าย ผู้ให้ข้อมูลให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจในระดับน้อย
แต่มีบางประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลให้ความสําคัญมากคือ ผู้ขายมีการแนะนําเพื่อช่วยเหลือในการตัดสินใจ และมีการ
รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา ศิริวิยานนท์ (2555) ศึกษาส่วนประสม
การตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น สตรี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
มาก เรียงลําดับดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพ ความทนทาน มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย รูปแบบไม่ล้าสมัยเร็ว
ด้านราคา คือ สามารถต่อรองราคาได้ มีป้ายราคาบอกชัดเจน ราคาถูก ด้านการจัดจําหน่าย คือ สถานที่จําหน่าย
สะดวกในการเดินทาง หาง่าย มีการจัดแสดงหน้าร้านสวยงาม ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ พนักงานมีอัธยาศัยดี
การพูดจาดี สินค้าลดราคา มีการบริการลองสวมใส่เสื้อผ้าแฟชั่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒนา วราห์คํา
(2550) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมระดับมาก โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จัง หวัดสงขลา พบว่า สถานภาพมีค วามสัมพัน ธ์ กับการค้นหาข้อมูลข่า วสารในการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น สํ า หรั บ ผู้ ห ญิ ง อ้ ว นอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ
สถานภาพเป็นการบ่งบอกถึงภาระความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องคํานึงถึง ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นจึงอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามรสนิยมส่วนตัวของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพร ชีวชื่น
(2555) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัจจัยการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยรุ่นจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า วัยรุ่นที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมและปัจจัยการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวัยรุ่น ที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมและปัจจัยการเลือก
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิภา ชนะภักดิ์ (2559) ศึกษาระดับความสําคัญใน
การเลือกซื้อและพฤติกรรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีอ้วนในเขตเทศบาลนครราชสีมา พบว่า สตรีอ้วนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความสําคัญในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีอ้วนตามปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สตรีอ้วนที่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีอ้วน
ได้แก่ ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าและเหตุผลในการซื้อเสื้อผ้าแตกต่างกัน มีระดับความสําคัญในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรี
อ้วนตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับ
ผู้หญิงอ้วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ด้านราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สําเร็จรูปที่ร้านค้าจําหน่ายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ
ตระหนักถึงปัญหาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วน และการประเมินทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
สําหรับผู้หญิงอ้วนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ร้านค้าจําหน่ายมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะราคาของเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงอ้วนมี
ราคาค่อนข้างสูงกว่าเสื้อผ้าทั่วไปเพราะต้องใช้ปริมาณของผ้ามากกว่าที่ขนาดปกติทําให้ราคาสูงส่งผลให้ผู้บริโภคให้
ความสําคัญในการเลือกซื้อมาเป็นลําดับต้น ๆ นอกจากนี้การมีรายการส่งเสริมการขายทําให้การตัดสินใจซื้อมีความ
ง่ายมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิภา ชนะภักดิ์ (2559) ศึกษาระดับความสําคัญในการเลือกซื้อและพฤติ
กรรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีอ้วนในเขตเทศบาลนครราชสีมา พบว่า สตรีอ้วนที่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีอ้วน ได้แก่
ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าและเหตุผลในการซื้อเสื้อผ้าแตกต่างกัน มีระดับความสําคัญในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีอ้วน
ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาภากร กิตติภัทรินทร์ (2557) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปของ
สตรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทุกปัจจัยย่อยมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนปัจจัยด้านราคาพบว่าเฉพาะปัจจัยย่อยด้านสินค้าที่ร้านที่จําหน่าย
เสื้อผ้าสําหรับสตรีรูปร่างใหญ่มักมีราคาให้เลือกซื้อได้หลากหลายและร้านคาที่จําหน่ายเฉพาะเสื้อผ้าสําหรับสตรี
รูปร่างใหญ่มักมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาให้กับลูกค้าตามเทศกาลสําคัญมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สําเร็จรูปอย่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
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จําหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ด้านอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.005 ยกเว้นด้านร้านค้าที่
จําหน่ายเฉพาะเสื้อผ้าสําหรับสตรีรูปร่างใหญ่ที่อยู่ย่านชุมชน ควรมีที่จอดรถให้เพียงพอ เพื่อความสะดวกในการไป
ซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดทุกปัจจัยย่อย
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปของสตรีรูปร่างใหญ่ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของราชิด รีบ อาฮัจย์ ซาฟัซ ซาฮีด และโมเอ็ด. (Rashid
, Rab, Alhaj, Sarfraz, Zahid and Moeed, 2013) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคใน
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายของซาฮิวาลปากีสถาน เหตุผลในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้คือการรวมภาพลักษณ์สิ่งที่
แนบมาของแบรนด์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ไม่ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีฟังก์ชั่นบางอย่างในขณะที่จะตัดสินใจซื้อหรือคนที่ไม่รําคาญที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด ผู้บริโภค
ทั้งต้องการที่จะศึกษาถึงความจงรักษ์ภักดีต่อแบรด์ และความซื่อสัตย์ ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่
ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อ สิ่งที่แนบมากับแบรนด์(ของแถม)มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ปานกลางกับการตัดสินใจซื้อและสิ่งแวดล้อมผลกระทบไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อ

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสําคัญใน
ระดับมาก โดยผู้หญิงอ้วนมีการคํานึงถึงการใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับแบบ ดังนั้นหากผู้ประกอบการมีการ
คํานึงถึงคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า ส่งผลให้การตัดสินใจของผู้ซื้อมีความง่ายมากยิ่งขึ้น
2. ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวมมีความสําคัญในระดับ
มาก โดยผู้หญิงอ้วนมีการคํานึงถึงการจัดโปรโมชั่นลดราคาให้กับลูกค้าตามเทศกาลสําคัญ ดังนั้นหากผู้ประกอบการ
มีการจัดรายการส่งเสริมการขายตามสมควรเพื่อการกระตุ้นยอดขาย
3. ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวมมี
ความสําคัญในระดับมาก โดยผู้หญิงอ้วนมีการคํานึงถึงมีการบริการขายสินค้าผ่านทาง Facebook , Line ดังนั้น
เสื้อผ้าผู้หญิงอ้วนหากมีการจัดจําหน่ายในสื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ทําให้การเข้าถึงง่ายขึ้นและตัดสินใจ
ซื้อได้รวดเร็วมากขึ้น
4. ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี
ความสําคัญในระดับมาก โดยผู้หญิงอ้วนมีการคํานึงถึงร้านค้าที่จําหน่ายเฉพาะเสื้อผ้าสําหรับผู้หญิงอ้วนมีการจัดการ
ส่งเสริมการขายเสมอๆ ดังนั้นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่สําคัญที่สุดคือการการส่งเสริมทางการตลาดโดยการ
จัดโปรโมชั่นลด แลก แจก และแถม ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
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หน้า 385
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

เอกสารอ้างอิง
กฤษติกา คงสมพงษ์. (2555).บริหารการตลาดในพหุวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สยามเอ็ม แอนด์บี พับลิชชิ่ง.
ไกรภพ แพ่งสภา. (2560).คอตตอน ยูเอสเอ บุกตลาดออนไลน์ จับมือ อีเลฟเว่นสตรีทมอบประสบการณ์ใหม่ใน
การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ จ าก 21
แบรนด์ ไ ลเซนซี . สื บ ค้ น เมื่ อ 25สิ ง หาคม2560,จาก
http://www.thaipr.net/search.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2557).รายงานประจําปี 2557 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
สุกัญญา ศิริวิยานนท์. (2555). ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ.
เทศบาลนครหาดใหญ่. (2560).สถิติจํานวนประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่. หาดใหญ่ : เทศบาลนคร
หาดใหญ่.
ธนพร ชี ว ชื่ น . (2555). พฤติ ก รรมการซื้ อ และปั จ จั ย ต่ อ การเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ของวั ย รุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร. (ครุศาสตร์มหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพมหานคร.
นิ สิ ต รา บุ ต รรั ต นะ. (2552). การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ และส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อ ผ้ า สตรี .
(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น.
ปาจรีย์ เชาว์วิมล. (2550). การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเสื้อผ้าสตรี ใน
เขตอําเภอเมือ งขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น . (บริหารธุรกิจ มหาบัณ ฑิต).มหาวิท ยาลัยขอนแก่น .
ขอนแก่น.
พรทิภา ชนะภักดิ์. (2559). ระดับความสําคัญในการเลือกซื้อและพฤติกรรรมการซื้อ เสื้อผ้าสตรีอ้วนในเขต
เทศบาลนครราชสีมา. (บริหารธุรกิจ).มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. นครราชสีมา.
วัชราภรณ์ จิรุภัณฑ์สวั สดิ์. (2555). ปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อ ผ้าสําเร็จรูปของลูกค้า
กรณีศึกษา อาคารใบหยก กรุงเทพมหานคร. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่.
สุกัญญา ศิริวิยานนท์. (2555). ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร.
สุวัฒนา วราห์คํา. (2550). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปของ
ประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร. (บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต ).มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ จั น ทรเกษม.
กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา. (2559).สถิติจํานวนประชาชนในจังหวัดสงขลา. สงขลา : สํานักงานสถิติจังหวัด
สงขลา.
อาภากร กิตติภัทรินทร์. (2557). ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ของสตรี. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร.
Rashid, S., Rab, N.L., Alhaj, M. J., Sarfraz, H. , Zahid, M. and Moeed, A. (2013). Factors Affecting
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คุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
LIFE QUALITY OF WORKING AND COMMITMENT TO THE ORGANIZATION’S
PERSONNEL OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA.
ปาณิสรา ถนนทิพย์, รุ่งนภา แก้วนวลและตวงรัก จักรเจริญ
Pranisara Thanonthip, Rungnapa Keawnauand Tuangrak Chakcharoen
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ศึ กษาความผูก พั น ต่อ องค์ กรของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย รวมถึ ง
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์ กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 324 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Sampling) ในการหาจานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จานวน 5 วิทยาเขต แบ่งเป็นสาย
วิช าการ และสายสนั บ สนุ น จากนั้ น จะใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบสั ด ส่ ว น และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรนา
ประกอบด้ ว ย ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และเชิ ง อนุ ม าน ปร ะกอบด้ ว ย
IndependentSample, t-test,One-way ANOVA,Pearson’s Product moment Correlation ที่ มี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิติ 0.05 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่งและสายงาน หน่วยงาน
ที่ท่านสังกัด ต่างกันมีคุณ ภาพชีวิตในการทางานแตกต่างกัน ส่วนความผูกพันต่อองค์กร ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุดของท่าน ตาแหน่งและสายงาน หน่วยงานที่ท่านสังกัด แตกต่างกัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานต่อความผูกพันองค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r)มีค่าเป็นบวกเท่ากับ 0.496 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิตในการทางาน, ความผูกพันองค์กร

ABSTRACT
The objectives of this research areto study the quality of work life and the
organizational commitment of personnel at Rajamangala University of Technology Srivijaya
including analyzing the relationship between quality of work life and organizational commitment
at Rajamangala University of Technology Srivijaya. A sample of324 people from 5 campus of
Rajamangala University of Technology Srivijaya both in academic and support personnelwere
studiedwith the stratified sampling method. Then the method of random sampling was used.
Data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation and inferential
inclusive of Independent Sample t-test, One-way ANOVA, Pearson’s Product moment Correlation
by statistical significance was 0.05.
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The hypothesis testing revealed that the personnel of Rajamangala University of
Technology Srivijaya had personal factors in terms of age, marital status, education level estimate
salary, Job Position, affiliated agencies. These different factors are making different quality of life
in the workplace. In term of Organizational commitment, the factors of gender, age, education
level, job position and affiliated agencies are different. The results of the analysis on the
relationship between quality of life and organizational commitment were found that the
correlation coefficient was 0.01 and the correlation coefficient ( r) was 0.496 which is in the
moderate level.
Keywords: Quality of work life, Organizational commitment

บทนา
การบริหารองค์กรนั บตั้งแต่ อดีต จนถึงปั จจุบัน หนึ่งในองค์ป ระกอบสาคัญ แห่ งความส าเร็จนั้ นคื อ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีผลทาให้การพัฒนามากขึ้นน้อยลง บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ในการทางานที่เหมาะสมก็จะยิ่งเพิ่มความพึงพอใจในงานและส่งผลต่อความผู กพันต่อองค์กรได้ ซึ่งความผูกพัน
องค์กรมีความสาคัญกับความอยู่รอดขององค์กร ที่เป็นตัวชี้วัดที่ดี มีประสิทธิผลขององค์กร และยังสามารถแสดงถึง
แนวโน้มในความตั้งใจของบุคลากรที่คงอยู่หรือลาออกจากองค์กรได้ ซึ่งองค์กรที่มีสภาพเอื้อให้เกิดคุณภาพชีวิตการ
ทางานย่อมจะให้ผลผลิตขององค์กรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ (จุฑาพร กบิลพัฒน์.2554 :1)
บุคลากรขององค์กรจะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไปได้ แต่ละคนย่อมมีเหตุผลแตกต่างกัน เหตุผลหนึ่ง
คือ เรื่องของความผูกพัน และกลายเป็นตัวชี้วัดที่ดีในด้านประสิทธิผลขององค์การเนื่องจากสมาชิกที่มีค วามผูกพัน
ต่อองค์กรในระดับสูง และมีความต้องการที่ยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป จึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาว่าบุคลากรปฏิบัติแล้ว
จะมีความผูกพันต่อองค์การมากน้อยเพียงใด ดังที่ อัลเลนและเมเยอร์ (Allen and Meyer,1991:61-89)ได้เสนอ
รู ป แบบความผู ก พั น กั บ องค์ ก ร ประกอบด้ ว ย 3 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ ความผู ก พั น ด้ า นความรู้ สึ ก (Affective
Commitment) คือ ความผูกพันที่เกิดจากอารมณ์ของพนักงาน ซึ่งต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรและมี
ส่วนร่วมในองค์กร 2) ความผูกพั นต่อเนื่ อง (Continuance Commitment) คือ ความรู้สึกผูกพันที่เกิดจากการ
ตระหนักถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การอยู่ในองค์กรเกิดจากการได้รับประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ 3) ความ
ผู ก พั น ที่ เกิ ด จากมาตรฐานสั ง คม (Normative Commitment) คื อ ความรู้ สึ ก ผู ก พั น ที่ เกิ ด จากหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบ ข้อผูกพัน หรือความเป็นหนี้บุญคุณ ที่ต้องทาให้อยู่ในองค์กรต่อไป จากแนวคิดทั้ง 3 ด้าน จะส่งผลให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป องค์กรจึงต้องเข้าใจในธรรมชาติความผูกพัน เนื่องจากความผูกพันต่อ
องค์กรเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานดีขึ้น เพราะเมื่อบุคลากรเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
องค์กร ความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของบุคลากรให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมาย
องค์กร บุคลากรจะมีความผูกพันต่องาน และเห็นว่างานเป็นหนทางที่ตนเองจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่
องค์กรและบรรลุเป้าหมายได้ (ขวัญตา พระธาตุ.2554:2)
การสร้างความผูกพันให้กับบุ คลากรภายในองค์กรหรือหน่วยงาน เป็นวิธีการสาคัญอย่างหนึ่งของ
ผู้บริหาร สามารถทาให้บุคลากรมีความรัก มีความจงรักภักดี อยู่กับองค์กรได้นานเพราะความผูกพันต่อองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับการที่บุคลากรมีความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความตั้งใจทุ่มเทให้กับการปฏิบั ติงานอันเป็น
ประโยชน์กับองค์กร ทาให้สมาชิกเกิดความเต็มใจที่จะทางาน เพื่อความก้าวหน้า เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร มี
ความยึดมั่นยอมรับในค่านิยม ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์กรและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป
(จุฑาพร กบิลพัฒน์.2554 :1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทาการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการสังคม เพื่อให้
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สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของชาติ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจนามาซึ่งผลกระทบต่อทั้งองค์กรและต่อ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในด้านคุณ ภาพชีวิตในการทางาน ตลอดจนความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร ความสามารถขององค์กรในการธารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือวัฒนธรรม
องค์กรเดิมอาจได้รับผลกระทบจนทาให้ เปลี่ยนไปได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็ นบุคลากรคนหนึ่ งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมีความสนใจเพื่อที่จะศึกษาว่าคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับใด ซึ่งผลจากการศึกษาจะทาให้ทราบว่าองค์กรกาลังประสบปัญหาความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรหรือไม่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2.เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3.เพื่อ วิเคราะห์ หาความสัม พัน ธ์ระหว่างคุณ ภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพั นต่ อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 วิเคราะห์หาความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ใช้วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA)
สมมุติฐานที่ 2วิเคราะห์ความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
สมมุติฐานที่ 3 ทดสอบความสัมพั นธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กร ใช้หาค่า
สัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน( Pearson’s Product moment Correlation)

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจานวนไม่
แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัย 5 วิท ยาเขต ที่ มี คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร โดยใช้ สู ต รของ Taro
Yamane (อ้างใน สุทธนู ศรีไสย์.2551)
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทสายงานบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่
สังกัดวุฒิการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย
คุณภาพชีวิตในการทางาน ประกอบด้วย รายได้และผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ โอกาสพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน สัมพันธภาพในองค์กร ธรรมนูญในองค์กรความ
สมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว ความภูมิใจในองค์กรปัญหาในการดาเนินการเบิกจ่ายโครงการ
ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน การยอมรับในค่านิยมและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร การมีส่วนรวมในองค์กร ความจงรักภักดีตอ่ องค์กร
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ทาการเก็บข้อมูลช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2559
ขอบเขตด้านสถานที่
ทาการศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5 วิทยาเขต

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยผู้วิจัยได้กาหนดเครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เรื่อง คุณภาพชีวิตใน
การทางานกับความผูกพันองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5 วิทยาเขต จานวน 1,685
คน (ข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2559) จ าแนกเป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งประกอบด้วยสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Taro Yamana(1973) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจานวน 324 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling)
เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เรื่อง คุณภาพชีวิตใน
การทางานกับความผูกพันองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางนามาสร้าง
ข้อคาถาม (Item) ของแบบสอบถาม
3. กาหนดประเด็นและขอบเขตของคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจัย
4. ดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง
5. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและนามาปรับปรุงแก้ไข
6. ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามฉบับร่างที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่มประชากรที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา ได้แก บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้
นามาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นจานวน 40 ชุด
7. นาแบบสอบถามฉบั บร่างภายหลังการนาไปทดลองใช้ (Pre-test) มาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) ในส่วนของคาถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
8. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามผลจากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง จานวน 324 คน
หน้า 390
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
2. ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน กันยายน 2559ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check-list) จานวน 8 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) จานวนข้อคาถาม 40 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตาม
แนวของลิเกิร์ต (Likert)
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 20 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการ
ประเมินเป็น 5 ระดับตามแนวของลิเกิร์ต (Likert)
ส่ วนที่ 4 ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น ทั่ ว ไป ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบ Open – Ended
Question
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม สาหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ผู้วิจัยได้กลับไปเก็บข้อมูลใหม่อีกครั้ง
2. การลงรหัส (Coding) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาลงรหัสตามลาดับ
3. การประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัสเรียบร้อยแล้วมาบันทึกในเครื่อง
คอมพิวเตอร์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Window (กัลยา วานิชย์บัญชา.2550)
2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทสายงานบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานหน่วยงานที่สังกัด วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน ประกอบด้วย รายได้และผลตอบแทน สิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภั ยและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสพัฒ นาศักยภาพ ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน สัมพัน ธภาพในองค์กร
ธรรมนูญในองค์กร ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว ความภูมิใจในองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean : x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานการยอมรับในค่านิยมและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร การมีส่วนรวมในองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean : x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.7 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.3 ด้านอายุ ส่วนใหญ่มี อายุ 31
-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา อายุ 36-40 ปี และ41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.2 ด้านสถานภาพสมรส ส่วน
ใหญ่ สมรส คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมา สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 34.0 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ระดับ
การศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.0 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 25,0001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา มีรายได้ 15,0001-25,000 บาท คิด
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เป็นร้อยละ 29.0 ตาแหน่งและสายงาน ส่วนใหญ่สายวิชาการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 33.0 และ
สายงานสนับสนุน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาสายวิชาการ เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.7 และสายสนับสนุน เป็นลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ17.3 หน่วยงานที่
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.6 รองลงมา คณะเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.3
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
ตารางที่ 1:แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย โดยภาพรวม
คุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ระดับความคิดเห็น
มงคลศรีวิชัย
S.D
แปลผล
x
โดยภาพรวม
1.รายได้และผลตอบแทน
3.23
0.730
ปานกลาง
2.สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3.23
0.730
ปานกลาง
3.โอกาสพัฒนาศักยภาพ
3.79
0.888
มาก
4.ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
3.79
0.888
มาก
5.สัมพันธภาพในองค์กร
3.68
0.589
มาก
6.ธรรมนูญในองค์กร
3.72
0.576
มาก
7.ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
3.48
0.566
มาก
8.ความภูมิใจในองค์กร
4.10
0.894
มาก
โดยภาพรวม
3.62
0.583
มาก

พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตในการทางาน
ของบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.62 (S.D.- 0.583) ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ความภูมิใจในองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก
ตอนที่ 3. ข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์กร
ตารางที่ 2 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ด้านความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ระดับความคิดเห็น
มงคลศรีวิชัย
S.D
แปลผล
x
โดยภาพรวม
1.ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
4.06
0.588
มาก
2.การยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร
3.70
0.558
มาก
3.การมีส่วนร่วมในองค์กร
3.78
0.583
มาก
4.ความจงรักภักดีต่อองค์กร
3.94
0.526
มาก
โดยภาพรวม
3.87
0.563
มาก

พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 (S.D.- 0.563) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 วิเคราะห์หาความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 3เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทดสอบค่าที (t-test) คุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในภาพรวม และรายข้อ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย (n = 124)
หญิง (n = 200 )
คุณภาพชีวติ ในการทางาน
t
Sig
S.D.
S.D.
x
x
รายได้และผลตอบแทน
.สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ
โอกาสพัฒนาศักยภาพ
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
สัมพันธภาพในองค์กร
ธรรมนูญในองค์กร
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน
และชีวิตส่วนตัว
ความภูมิใจในองค์กร
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.29

0.726

3.18

0.731

1.306

0.968

3.29

0.3726

3.18

0.731

1.306

0.968

3.80
3.80
3.63
3.73

0.958
0.958
0.545
0.536

3.77
3.77
3.70
3.70

0.845
0.845
0.614
0.601

0.265
0.265
-1.096
0.358

0.987
0.987
0.091
0.276

3.50

0.548

3.47

0.577

0.478

0.917

4.10

0.934

4.10

0.8714

-0.10

0.768

คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในภาพรวม จาแนก
ตามเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เพศหญิงและเพศชาย มี
ระดับค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทางานไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4:แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความผูกพันองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยภาพรวม
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ระดับความคิดเห็น
มงคลศรีวิชัย
S.D
แปลผล
x
โดยภาพรวม
1.ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
4.06
0.588
มาก
2.การยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร
3.70
0.558
มาก
3.การมีส่วนร่วมในองค์กร
3.78
0.583
มาก
4.ความจงรักภักดีต่อองค์กร
3.94
0.526
มาก
โดยภาพรวม
3.87
0.564
มาก

พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 (S.D.- 0.564) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ความความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ตารางที่ 5 : สรุปความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลาดับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพการสมรส

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

6. ตาแหน่งและสายงาน

7. หน่วยงานที่ท่านสังกัด

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 วิเคราะห์ความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6: แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความผูกพันองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย โดยภาพรวม
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ระดับความคิดเห็น
มงคลศรีวิชัย
S.D
แปลผล
x
โดยภาพรวม
1.ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
4.06
0.588
มาก
2.การยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร
3.70
0.558
มาก
3.การมีส่วนร่วมในองค์กร
3.78
0.583
มาก
4.ความจงรักภักดีต่อองค์กร
3.94
0.526
มาก
โดยภาพรวม
3.87
0.564
มาก

พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 (S.D.- 0.564) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ความความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ตารางที่ 7:ความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลาดับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพการสมรส

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

6. ตาแหน่งและสายงาน

7. หน่วยงานที่ท่านสังกัด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดังนี้
ตารางที่ 8: แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย โดยภาพรวม
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม
คุณภาพชีวติ ในการทางาน
S.D
r
Sig
ระดับความสัมพันธ์
x
รายได้และผลตอบแทน
3.23
0.73
0.583
0.000**
ระดับปานกลาง
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
3.23
0.73
1.000
0.000**
ระดับสูง
สุขภาพ
โอกาสพัฒนาศักยภาพ
3.79
0.89
0.366
0.000**
ระดับต่า
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
3.79
0.89
0.366
0.000**
ระดับต่า
สัมพันธภาพในองค์กร
3.68
0.59
0.392
0.000**
ระดับต่า
ธรรมนูญในองค์กร
3.72
0.58
0.450
0.000**
ระดับปานกลาง
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน
3.48
0.57
0.585
0.000**
ระดับปานกลาง
และชีวิตส่วนตัว
ความภูมิใจในองค์กร
4.10
0.86
0.226
0.000**
ระดับต่า
รวม
3.68
0.73
0.496
0.000**
ระดับปานกลาง
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กร ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.496 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีจะทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
มากขึ้นในระดับปานกลาง เมื่อแยกวิเคราะห์รายได้ พบว่า คุณภาพชี วิตในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความผูกพันองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ในทุกด้าน ซึ่งพิจารณาคุณภาพชีวิตในการทางานแต่ละด้านจาก
ค่า r มากไปหาน้อยจะได้ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ r = 1.000
ด้านความสมดุ ลระหว่างชีวิตการ ทางานและชีวิตส่วนตัว มีความสัมพันธ์เชิงบกวกที่ r = 0.585 ด้านรายได้และ
ผลตอบแทน มีค่าสัมพั น ธ์เชิงบวกที่ r = 0.583 ด้ านธรรมนู ญ ในองค์กร มีค่ าสัม พัน ธ์เชิงบวกที่ r = 0.450 ด้าน
สัมพันธภาพในองค์กร มีค่าสัมพันธ์เชิงบวกที่ r = 0.392 ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพ และด้านความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ r = 0.366
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3
ตารางที่ 10: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กร
คุณภาพชีวติ ในการทางาน

ความเต็มใจที่จะ
ปฏิบตั ิงาน

รายได้และผลตอบแทน
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
โอกาสพัฒนาศักยภาพ
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน





ความผูกพันต่อองค์กร
การยอมรับในค่านิยม
การมีส่วนร่วมใน
และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
องค์กร







ความ
จงรักภักดีต่อ
องค์กร
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ตารางที่ 10:(ต่อ)
คุณภาพชีวติ ในการทางาน

ความเต็มใจที่จะ
ปฏิบตั ิงาน

ความผูกพันต่อองค์กร
การยอมรับในค่านิยม
การมีส่วนร่วมใน
และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
องค์กร





-


สัมพันธภาพในองค์กร

ธรรมนูญในองค์กร

ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและ
ชีวิตส่วนตัว

ความภูมิใจในองค์กร
 คือ มีผลกับระดับความคิดเห็นอย่างมีนัยสาคัญของสถิติที่ระดับ 0.05
- คือ ไม่มีผลกับระดับความคิดเห็นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05





ความ
จงรักภักดีต่อ
องค์กร





สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.7 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.3 ด้านอายุ
ส่วนใหญ่มีอายุ 31 -35 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา อายุ 36-40 ปี และ41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.2 ด้าน
สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมา สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 34.0 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.0
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 25,0001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา มีรายได้ 15,000125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.0 ตาแหน่งและสายงาน ส่วนใหญ่สายวิชาการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 และสายงานสนับสนุน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาสายวิชาการ เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.7 และสายสนับสนุน เป็นลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ
17.3 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.6 รองลงมา คณะเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.3
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตในการทางานพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ระดับมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน อยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันองค์กร พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ระดับมีความคิดเห็นต่อความผูกพันองค์กร อยู่ในระดับมาก
ส่ ว นที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ท ดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ต่างกันมีคุณภาพในการทางานแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ การศึ กษาสูงสุดของท่าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือ น ตาแหน่ งและสายงาน
หน่วยงานที่ท่านสังกัด ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ปัจจัยส่วนบุ คคลของบุค ลากรมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ต่างกัน มีความผูกพั นต่ อ
องค์กรแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน ตาแหน่งและสายงาน
หน่วยงานที่ท่านสังกัด ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานต่อความผูกพันองค์กร
พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวกเท่ากับ 0.496 ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถอธิบายผลได้ดังนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 31 -35 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาโทมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
ตาแหน่งและสายงาน พนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิชาการ และต าแหน่ งพนั กงานมหาวิท ยาลัย สายสนั บ สนุ น
หน่วยงานที่สังกัด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาพร กบิลพัฒน์ (2554)

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ในระดับภาพรวม
1. สวัสดิการที่มีต่อองค์การในมหาวิทยาลัยมีน้อย
2 ความถูกต้องในระบบการทางานมีน้อยมาก แต่ระบบความถูกใจ พวกพ้อง มีมากว่าความถูกต้องใน
การทางาน
3 ผู้บริหารชั้นสูง ไม่เคยเข้าใจและมอบสิ่งที่ประทับใจให้กับนทางาน นับวันคนทางานที่ดี และเสียสละ
จะมีน้อยลงไป หากผู้บริหารใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองและกระบวนการคิด และทางานให้กว้างไกล และบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมภิบาลจริงๆ
4 ควรปรับทัศนคติ ในระบบการทางานใหม่ โดยพยายามเน้น คนทางานที่ ดี เก่ง และโปร่งใส เข้า
ใจความเป็นมนุษย์ มีจิตที่เสียสละเพื่อองค์กร ไม่ใช้ทาเพื่อพวกพ้องและสิ่งใด ควรเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่า
ประโยชน์ส่วนตน อย่างแท้จริง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก นางวรลักษณ์ แก้วเอียด ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจานงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิ ชา ประสงค์จันทร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือในการวิจัย ที่ให้คาแนะนา ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือให้ ถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงผู้ประสานงาน ทั้ง 5
วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทั้ง 5 วิทยาเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน ที่ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้
ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งคณะวิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี่ได้หมด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ
โอกาสนี้ด้วย
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีสว่ นร่วมกับการจัดการความรู้
ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
The Relationship between Participative Management and Knowledge
Management in Phuket Private Schools
กัญญาทิพย์ สุขใส
KanyathipSuksai

ภาควิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อศึกษาระดับการจัดการ
ความรู้ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 289 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ภูเก็ ต ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต เท่ากับ .98
และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต เท่ากับ .98
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและ
รายด้าน เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการให้ความไว้วางใจ
กัน ด้านการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านการมีความ
ผูกพันต่อองค์กร
2. การจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จําแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้าง
ความรู้ ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ และด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงมากกับการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะเดียวกัน การจัดการความรู้มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์จากมากไป
น้อย ดังนี้ ด้านการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านการมีความ
ผูกพันต่อองค์กร และด้านการให้ความไว้วางใจกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : การบริหารแบบมีส่วนร่วม,การจัดการความรู้
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ABSTRACT
The objectives of the research were : 1) to study the level of participative management 2)
to study the level of knowledge management 3) to study the relationship between participative
management and knowledge management in Phuket private schools. The research’s samples were 289
samples consisted of educational institution administrators and teachers among Phuket private schools,
academic year in 2016. The instrument used in the study was a five-points rating scale questionnaire.
The reliability value for participative management of Phuket private schools’ questionnaire was .98 as
well as for knowledge management in Phuket private schools’ questionnaire. The data was analyzed by
using mean, standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient.
The results of the study revealed that:
1. Participative management in Phuket private schools was at a high level in both overall
and each of aspects. Trust, goals and objectives, autonomy and commitment can be sorted respectively
from greater mean value to lower.
2. Knowledge management in Phuket private schools, overall and each of aspects were at
a high level, knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge organization and knowledge transfer
and knowledge utilization can be sorted respectively from greater mean value to lower.
3. There was a positive relationship between participative management and knowledge
management at a high level at statistical significance level of .01 in Phuket private schools. When
considering each of aspects of the relationship between participative management and knowledge
management in Phuket private schools, knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge
organization, and knowledge transfer and knowledge utilization were respectively sorted from a high
level of relationship to a low level at statistical significance level of .01. Meanwhile, each of aspects of
the relationship between knowledge management and participative management in Phuket private
schools, which are goals and objectives, autonomy, commitment and trust were respectively sorted
from a high level of relationship to a low level at statistical significance level of .01.
Keywords:Participative Management, Knowledge Management.

บทนํา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรค้นหา เลือกสรร
รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายโอนสารสนเทศที่สําคัญ รวมถึงความรู้ความชํานาญที่จําเป็นสําหรับกิจกรรมภายในองค์กร เช่น
การแก้ ปั ญหา การเรี ยนรู้ การวางแผนกลยุ ทธ์ และการตั ดสิ นใจ โดยการจั ดการความรู้ จะมี ประโยชน์ ในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการกับความรู้ที่ไม่เป็นทางการเป็นการเพิ่มความสามารถให้แก่
องค์กร เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและรักษาได้ ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้ดํารงอยู่ในองค์กรอย่างถาวร (ชนิกานต์ เธียรสูตร, 2551 : 3) การจัดการความรู้ทําให้ช่วยลดขั้นตอนการทํางาน
โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องทํางานด้วยการลองผิดลองถูก มีวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยขจัดปัญหาในเรื่อง
เดียวกัน เป็นการพัฒนาตนเองของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยการเรียนรู้ต่อยอดจาก
ความรู้ที่ฝังในตัวตนของผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน มีแหล่งเรียนรู้ในองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ มีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางานในเรื่องต่างๆ การจัดการความรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อวัฒนธรรมการทํางานของคนใน
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สถานศึกษาปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน มีจิตสํานึกของการเป็นผู้ให้และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ดังนั้น การ
จัดการความรู้จะสําเร็จได้ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหม่ให้สอดคล้อง
กัน (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2548 : 25)
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 23 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรม
การทํางานไม่เน้นการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วม โรงเรียนเอกชนจึงจําเป็นที่จะต้ องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น การจัดเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ ส่งผล
ให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังนั้น โรงเรียน
เอกชนจึงต้องมีการบริหารและจัดการที่เป็นระบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการจัดความรู้ที่เป็นระบบ สามารถแลกเปลี่ยนและกระจายความรู้
ไปยังทุกๆ ส่วนของระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บุทเชอร์และคณะ (Butcher et
al., 2001 : 34) ให้ความเห็นว่าสถานศึกษาต้องมีการบริหารและจัดการที่เป็นระบบ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนและกระจายความรู้ไปยังทุกๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้องในระบบ ซึ่งจะทําให้เกิด
วัฒนธรรมการคิดอย่างเป็นระบบของครู นักเรียน และเกิดวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาที่มีการใช้ความรู้เป็นฐานในการ
ปฏิบัตงิ าน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ และเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาปรับใช้ในการประกันคุณภาพของสถานศึกษาด้านผู้บริหารและการ
บริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
2. เพือ่ ศึกษาระดับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ภูเก็ต

สมมติฐานการวิจัย
การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของสวอนส์เบิร์ก (Swansburg, 1996, : 391)
ประกอบด้วย 1) การให้ความไว้วางใจกัน 2) การมีความผูกพันต่อองค์กร 3) การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
งาน และ 4) ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ส่วนการจัดการความรู้ที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษา คือ การจัดการความรู้ตามแนวคิดของ
มาร์คอร์ท (Marquardt, 1996 : 129) ประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บและค้นคืน
ความรู้ และ 4) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน จํานวน 23 คนและครู สังกัด
โรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 จํานวน 794 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 817 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2559)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารของโรงเรียน สังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต จํานวน 23 คน ผู้วิจัยกําหนดให้ผู้บริหารทั้งหมด
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต จํานวน 794 คน ผู้วิจัยกําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 266 คน
โดยคํานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 95) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 289 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
3.1.1 การให้ความไว้วางใจกัน
3.1.2 การมีความผูกพันต่อองค์กร
3.1.3 การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน
3.1.4 ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน
3.2 การจัดการความรู้ ประกอบด้วย
3.2.1 การแสวงหาความรู้
3.2.2 การสร้างความรู้
3.2.3 การจัดเก็บและค้นคืนความรู้
3.2.4 การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน จํานวน 23 คนและครูสังกัด
โรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 จํานวน 794 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 817 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10มิถุนายน
2559)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
1.2.1 ผู้บริ หารของโรงเรี ยน สังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ ต จํานวน 23 คน ผู้วิจัยกําหนดให้
ผู้บริหารทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
1.2.2 ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต จํานวน 794 คน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane, 1973 : 95) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05
1.2.3 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของครูในแต่ละโรงเรียน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายในแต่ละโรงเรียน
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2. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด
ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษาโดยมีลักษณะเป็นข้อคําถามแบบ
ตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) การไว้วางใจกัน 2) การมีความผูกพันกับองค์กร 3) การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของงาน และ 4) ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .98
แบบสอบถามมีลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert,
1961 : 68)
ตอนที่ 3 เป็นข้อคําถามเกี่ยวการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ และ 4) การถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์ โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .98
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท
(Likert, 1961 : 68)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทําหนังสือแนะนําตัว และขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตถึงผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ในการชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของการวิจั ยโดยละเอี ยด และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยขออนุเคราะห์ให้ตอบ
แบบสอบถามและอีก 7 วันมารับคืน
2. ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองหลังจากครบกําหนด 7 วัน ได้รับคืนไม่ครบจึงเลื่อนระยะการรับ
ออกไปอีก 2 วัน พร้อมทั้งมอบแบบสอบถามฉบับใหม่ตามจํานวนที่ไม่ได้รับกลับคืนมา
3. ผู้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพตําแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลระดับตามเกณฑ์การแปลความหมายของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn,
1993 : 171)
3. วิเคราะห์ระดับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลระดับตามเกณฑ์การแปลความหมายของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993 :
171)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดภูเก็ตโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
และแปลผล 5 ระดับ
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน ปรากฏผลตามลําดับ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 289)
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
3. วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
4. ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
5. ประสบการณ์การทํางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 – 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
6. ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
ขนาดกลาง (มีนักเรียน 121 - 500 คน)
ขนาดใหญ่ (มีนักเรียน 501 คน ขึ้นไป)
ขนาดใหญ่พิเศษ (มีนักเรียน 1,501 คน ขึ้นไป)

ความถี่

ร้อยละ

46
243

15.92
84.08

101
108
45
35

34.95
37.37
15.57
12.11

248
33
8

85.81
11.42
2.77

23
266

7.96
92.04

116
73
46
19
35

40.14
25.26
15.92
6.57
12.11

22
57
101
109

7.61
19.72
34.95
37.72

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 84.08 อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 37.37 การศึกษาส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี จํานวน
248 คน คิดเป็นร้อยละ 85.81 ตําแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จํานวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 92.04 ประสบการณ์การ
ทํางานส่วนใหญ่ น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 40.14 และขนาดของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 37.72
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
ตารางที่2 ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน (n = 289)
กลุ่มตัวอย่าง
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
S.D.
X
1. ด้านการให้ความไว้วางใจกัน
4.26
0.68
2. ด้านการมีความผูกพันต่อองค์กร
4.16
0.67
3. ด้านการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน
4.22
0.70
4. ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน
4.21
0.72
รวม
4.21
0.65

ระดับ

อันดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
4
2
3

จากตารางที่2 พบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้าน เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการให้
ความไว้วางใจกัน ด้านการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านการมี
ความผูกพันต่อองค์กร
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
ตาราง 3 ระดับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน (n = 289)
กลุ่มตัวอย่าง
การจัดการความรู้
S.D.
X
1. ด้านการแสวงหาความรู้
4.13
0.69
2. ด้านการสร้างความรู้
4.08
0.69
3. ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้
4.07
0.72
4. ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์
4.06
0.73
ค่าเฉลี่ยรวม
4.08
0.67

ระดับ

อันดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
3
4

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจําแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้าน
การสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ และด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดภูเก็ต
ตารางที่4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต รายด้านและรายรวม
(n = 289)
การจัดการความรู้
Y1
Y2
Y3
Y4
Yรวม
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
.765**
.715**
.665**
.650**
.735**
X1
(สูง)
(สูง)
(สูง)
(สูง)
(สูง)
**
**
**
**
.792
.775
.723
.699
.786**
X2
(สูง)
(สูง)
(สูง)
(สูง)
(สูง)
**
**
**
**
.825
.782
.779
.756
.827**
X3
(สูงมาก)
(สูง)
(สูง)
(สูง)
(สูงมาก)
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ตารางที่4(ต่อ)
การจัดการความรู้
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
X4
Xรวม

Y1

Y2

Y3

Y4

Yรวม

.824**
(สูงมาก)
.857**
(สูงมาก)

.775**
(สูง)
.815**
(สูงมาก)

.752**
(สูง)
.781**
(สูง)

.732**
(สูง)
.759**
(สูง)

.811**
(สูงมาก)
.845**
(สูงมาก)

** P < .01

จากตารางที่4 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก (r = .845) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในแต่ละด้าน
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
1. ด้านการให้ความไว้วางใจกัน (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ (Yรวม) ในระดับสูง (r =
.735) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน เมื่อเรียงลําดับจากค่าสัมประสิทธิ์มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการแสวงหาความรู้ (Y1) ด้านการสร้าง
ความรู้ (Y2) ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Y3) และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (Y4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .765, .715, .665 และ .650 ตามลําดับ
2. ด้านการมีความผูกพันต่อองค์กร (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ (Yรวม) ในระดับสูง
(r = .786) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ในระดับสูงทุกด้าน เมื่อเรียงลําดับจากค่าสัมประสิทธิ์มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการแสวงหาความรู้ (Y1) ด้านการสร้าง
ความรู้ (Y2) ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Y3) และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (Y4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .792, .775, .723 และ .699 ตามลําดับ
3. ด้านการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน (X-3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้
(Yรวม) ในระดับสูงมาก (r = .827) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อย มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน เมื่อเรียงลําดับจากค่าสัมประสิทธิ์มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการแสวงหา
ความรู้ (Y1) ด้านการสร้างความรู้ (Y2) ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้(Y3) และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์
(Y4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .825, .782, .779 และ .756 ตามลําดับ
4. ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ (Yรวม) ใน
ระดับสูงมาก (r = .811) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวแปรย่อย มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน เมื่อเรียงลําดับจากค่าสัมประสิทธิ์มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการแสวงหาความรู้ (Y1)
ด้านการสร้างความรู้ (Y2) ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Y3) และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (Y4) ซึ่งมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .824, .775, .752 และ .732 ตามลําดับ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ภูเก็ต จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการให้ความ
ไว้วางใจกัน ด้านการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านการมีความ
ผูกพันต่อองค์กร
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2. การจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉี่ย
4.08 เมื่อจําแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการ
สร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ และด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก (r = .845) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้และการใช้ประโยชน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะเดียวกัน การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการกําหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านการมีความผูกพันต่อองค์กร และด้านการให้
ความไว้วางใจกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดภูเก็ต นํามาอภิปรายผล เพื่อขยายผลการวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้าน เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการให้
ความไว้วางใจกัน ด้านการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านการมี
ความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามามี
ส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทํางาน ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัด และตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยเสฎฐ์
พรหมศรี (2551 : 1) กล่าวว่า การทํางานในองค์กร จะไม่สามารถประสบความสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าปราศจาก
การร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและประสานงานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อมุ่งประโยชน์ให้แก่
องค์กรเพราะในความเป็นจริงองค์กรส่วนมากประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลายและแตกต่างเป็นจํานวนมาก และความ
แตกต่างเหล่านี้เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในองค์กรอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีร
ยุทธ์ แสงสิริวัฒน์ (2550 : 80) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก ประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดโดยภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัด
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ด้านการให้ความ
ไว้วางใจกัน อยู่ในระดับมากทุกประเด็น เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น ข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารสนับสนุนให้ครูควบคุมตนเองใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสําเร็จ ส่วนข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูสามารถ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตัวเอง เนื่องมาจากการไว้วางใจกันเป็นปรัชญาความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ ทั้ งนี้ ในการปฏิบัติงานของครู หากได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากผู้บริหาร จะส่งผลให้ครู สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัชนีดา นิลมณี (2554 : 126) การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ความยึดมั่นผูกพัน
การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงานและการไว้วางใจกัน ตามลําดับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ด้านการมีความ
ผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับมากทุกประเด็น เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีความสามัคคี มีการร่วมแรงร่วมใจในการทํางานร่วมกันเป็นทีม ผู้บริหารจัดโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาครู เพื่อให้ครูได้รับพัฒนาตนเองอย่างเสมอภาค และครูได้รับการสนับสนุนให้เข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองร่วมกับหน่วยงานภายนอก ส่วนข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ครูสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้กับครู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูและบุคลากรในโรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่ยัง
มีความมุ่งหวังในการสมัครสอบเข้าสู่โรงเรียนของรัฐ จึงปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน ไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาตนเองในการฝึกอบรมหรือไม่สามารถแสดงถึงความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษมา
ให้ความรู้ ซึ่งต้องทําตามฝ่ายบริหารของโรงเรียนกําหนด ส่งผลให้ด้านความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่นๆ
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับแนวคิดของ ระวีวรรณ หงส์กตติยานนท์
(2557 : 17) กล่าวว่า ความยึดมั่นผูกพัน คือ การที่คณะครูให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และผู้บริหารทํางาน
เคียงบ่าเคียงไหล่กับคณะครู ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่งผลให้ครูขยันทุ่มเทไม่เกี่ยงงานและมี
ผลงานที่โดดเด่นไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัชนีดา นิลมณี (2554 : 126) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ความยึดมั่นผูกพัน การตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้
ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ และด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต. มีข้อมูลสารสนเทศที่ผสมผสานกับประสบการณ์ในหลากหลายบริบทจากการ
แปลความหมาย การแสดงความคิดเห็น โดยเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าสูงที่พร้อมจะนําไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจหรือใช้
ในการทํางานเพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดความชํานาญ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชชญา โสนะมิตร (2555 : 9-10) การรวบรวมความรู้ที่เน้นการปฏิบัติงานซึ่งเกิด
จากประสบการณ์ในการทํางานจากทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของแต่ละบุคคลในองค์กร ซึ่งปฏิบัติงานในเรื่อง
เดียวกันหรือทีมงานที่ทํางานร่วมกัน แล้วมีการจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ เมื่อ
รวบรวมแล้วก็นําความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ จําแนก (Synthesis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ มีการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบเพื่อนําไปสู่การเผยแพร่ความรู้โดยวิธีการเผยแพร่สื่อทั้ง 2 ประเภท คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งความรู้ภายใน
ตัวบุคคลนั้นเป็นความรู้ที่สะท้อนให้เห็นความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมา สามารถทําให้ชัดแจ้งได้ยาก เช่น รูปแบบ
การคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ หรือทักษะต่างๆ เป็นต้น ส่วนความรู้ภายนอกที่ปรากฏชัดแจ้งนั้นเป็น ความรู้ที่สามารถ
รวบรวม และถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่างๆ ได้ และง่ายต่อการที่บุคคลจะเข้าถึง เช่น หนังสือ คู่มือ
และรายงานต่างๆ มีความแตกต่างกันของสภาพแวดล้อมและในด้านคุณภาพการศึกษามีการแข่งขันค่อนข้างสูง ในแต่ละ
โรงเรียนจะมีการสร้างจุดเด่น สร้างแรงจูงใจและความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
สถานศึกษาให้บุตรหลานของตนเอง ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อให้ได้เปรียบทางในการแข่งขัน โรงเรียนเอกชน จังหวัด
ภูเก็ต จึงมีการจัดการความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมจิตร์ สุวรักษ์ (2554 : 78)
การจั ดการความรู้ ที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรในสํ านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง พบว่า การจัดการความรู้ในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลางในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ด้านการแสวงหาความรู้อยู่ใน
ระดับมากทุกประเด็น เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามี
เป้าหมายในการรวบรวมความรู้จากภายในองค์กรได้ความรู้จากครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรต้นแบบ สถานศึกษามี
เป้าหมายในแสวงหาความรู้โดยการทัศนศึกษา การดูงาน การประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม และสถานศึกษามีการ
กําหนดเป้าหมายในการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ ส่วนข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีเป้าหมายในการ
รวบรวมความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรในรูปแบบของ บทความ ตํารา คู่มือการปฏิบัติงาน และรายงานการวิจัย
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การแสวงหาความรู้เป็นขั้นตอนแรกของการจัดการเรียนรู้ ประกอบกับความรู้จากทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต มีจํานวนมากและค่อนข้างเด่นชัด โดยเฉพาะความรู้ความสามารถจากครูผู้สอนใน
โรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรต้นแบบ รวมถึงการจัดประชุม อบรมสัมมนา อยู่อย่างสม่ําเสมอ จึงส่งผลให้การจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ด้านการแสวงหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด การกําหนดความรู้ การติดตามและ
ประเมินผล การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ การสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามลําดับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ด้านการถ่ายทอดความรู้และการ
ใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากทุกประเด็น เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
สถานศึกษามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลสู่บุคคล เช่น การถ่ายทอดความรู้ในระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน สถานศึกษามี
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลภายในองค์กร และสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการแบ่งปัน
ความรู้ในรูปแบบการจัดทําเอกสาร วารสาร บทความ และรายงาน ส่วนข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูและบุคลากรในโรงเรียนเอกชนมี
ภาระงานในหน้าที่ค่อนข้างมาก ทั้งภาระการสอน งานเอกสารชั้นเรียน รวมถึงการดูแลนักเรียนในปกครองให้มีคุณภาพใน
ทุกๆ ด้าน จึงส่งผลให้ครูมีเวลาในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนครูด้วยกันค่อนข้างน้อย ประกอบกับระบบการ
แลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ก็อาจจะส่งผลให้การ
เข้าถึงในการถ่ายทอดความรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้น้อยลง เช่นกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต
(2557 : 63) ศึกษาการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า
สภาพการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
น้อย ได้ดังนี้ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการนําความรู้ไปใช้ ด้านการเก็บและเข้าถึงความรู้ ด้านการสร้างและการแสวงหา
ความรู้ และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกนารถ ผดุงชัย (2550 :69) ศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ของบุคลากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า การจัดการความรู้ของบุคลากร กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในระดับรายกระบวนการ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกกระบวนการ โดยกระบวนการที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ กระบวนการใช้ความรู้ รองลงมา คือ กระบวนการ
สร้างความรู้และน้อยที่สุด คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก (r = .845) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและค้น
คืนความรู้ และ การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะเดียวกัน การจัดการ
ความรู้มีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์จากมาก
ไปน้อย ดังนี้ ด้านการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านการมีความ
ผูกพันต่อองค์กร และด้านการให้ความไว้วางใจกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก ความสําคัญของการ
จัดการความรู้ คือ การให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ไม่ให้สูญหายไป ให้เป็นกลไกในการพัฒนาสถานศึกษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีภูมิปัญญา มีความรอบรู้ และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้
อาจเนื่องจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ทําให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูและบุคลากร เปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้เสนอความคิดเห็นของตนเอง ทําให้ครูและบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการ
แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้การจัดการความรู้ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
การปฏิบัติงานร่วมกัน ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการรวบรวมความรู้ในสถานศึกษา การจัดเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลจนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างสอดคล้องกับแนวคิดของ กริชเพชร โสภาพ (2552 : 12) การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
เพื่อการจัดการแหล่งความรู้ในองค์กรอย่างมีแบบแผนเพิ่มคุณค่ากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวบรวม
ความรู้ จัดเก็บความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความรู้โดยอาศัยความสามารถของบุคคลและ
องค์กร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารต่างๆ ในการดําเนินการจัดการความรู้ เพื่อให้ความรู้อยู่กับองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ระวีวรรณ หงส์กิตติยานนท์ (2557 : 17) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม หมายถึง พฤติกรรมการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้ บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ ใช้ความคิด
เชิ ง สร้ า งสรรค์ และความเชี่ ย วชาญร่ ว มแก้ ปั ญ หาของการบริ หารที่ สํ า คั ญ มี ส่ ว นร่ ว มกํ า หนดนโยบายและกิ จ
กรรมการบริหารภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร (2553 : ก) พบว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับประสิทธิผลงานวิชาการในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กัน ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นาฎพิมล คุณเผือก (2555) พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ระวีวรรณ หงส์กิตติยานนท์ (2557) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารแบบ
ส่วนร่วมกับการทํางานเป็นทีมของครู สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัด
สระแก้ว มีความสัมพันธ์กันสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ควรเปิดโอกาสให้ครูได้เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
เกี่ยวกับเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
2. การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ สถานศึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ครูได้รับความรู้และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
3. โรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ตควรพัฒนาและรักษาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ครูมีความร่วมมือในการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียน สังกัด อื่นๆ ใน
จังหวัดภูเก็ต
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียน สังกัดอื่นๆ ในจังหวัด
ภูเก็ต
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
4. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต
หน้า 410
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์
เงียบประเสริฐ ประธานกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้อุทิศเวลาให้คําปรึ กษา แนะนําแนวทางในการทําวิ จัย
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่ องต่างๆ มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รวมทั้งคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทุกท่านที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ ดร.เพียงเพ็ญ
ณ พัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม ดร.อดุล นาคะโร และอีกหลายท่านที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้
ทั้งหมด
ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วัชร
ศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต นางสาวสุธี อารีย์พงศ์ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) และนายประมุข ตันจํารูญ อดีตผู้อํานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเกาะ
สิ เหร่ ที่ได้ กรุ ณาแนะนํ า ตรวจสอบความถู กต้ องเหมาะสม และความเที่ ยงตรงของเครื่ องมื อสํ าหรั บการวิจั ย และ
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน จังหวัดภูเก็ต ทุกท่านที่ได้กรุณาอํานวยความสะดวกให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขอขอบพระคุณสํานักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตและเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมงานทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือให้กําลังใจ สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการศึกษาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลงด้วยดี
ผู้วิจัยหวังว่าผลงานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจ นําไปใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษา หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทางการศึกษาประการใดก็ขอเผื่อแผ่ผลบุญกุศลนั้นแก่
บูรพาจารย์ทุกท่านและบุคคลในครอบครัวข้าพเจ้า ตลอดจนทั้งบิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านด้วย
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การศึกษาผลการใช้ Animated Pedagogical Agents ในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีตอ่ ผลการเรียนรู้
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
A Study on the Effectiveness of Animated Pedagogical Agents in Computer
Game on English Language Vocabulary Learning Outcomes,
Motivation, and Satisfaction of Elementary Students
ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์และ วุฒิชัย พิลึก
Nicharee Pomsamritand Wudhijaya Philuek
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ Animated Pedagogical Agentsที่มีเพศแตกต่างกัน
ในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อผลการเรียนรู้คําศัพท์วิช าภาษาอัง กฤษ แรงจูง ใจและความพึง พอใจของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนโกรก
พระพัฒนา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี จํานวนทั้งสิ้น 146 คน โดยได้จากการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากเลือกโรงเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตะลุยคําศัพท์ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบสํารวจแรงจูงใจ และแบบสํารวจความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนด้วย
Animated Pedagogical Agents ที่เป็นเพศหญิงมีผลการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เลือก Animated Pedagogical
Agents เพศชายอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีแรงจูงใจทางการเรียนที่เรียนด้วย Animated
Pedagogical Agents เพศชายสูงกว่านักเรียนที่เลือก Animated Pedagogical Agents เพศหญิงอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนด้วย Animated Pedagogical Agents
เพศหญิงในภาพรวมสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศชายอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณารายโรงเรียนพบว่า นักเรียนโรงเรียนวัดศาลาแดงที่เรียนด้วย Animated
Pedagogical Agents เพศชายมีความพึงพอใจมากกว่านักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศ
หญิงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้นําไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษและผู้วิจัยได้นําผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วย Animated Pedagogical Agentsด้วยรูปกราฟิกของครูเอง
เป็นที่น่าสนใจและนักเรียนตื่นเต้นในการเรียนรู้
คําสําคัญ: Animated Pedagogical Agents, ศัพท์ภาษาอังกฤษ, แรงจูงใจ,ความพึงพอใจ,เกมคอมพิวเตอร์
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ABSTRACT
This researchpurposed to study the effectiveness of using Animated Pedagogical
Agents with different sexuality in Computer Game on English language vocabulary learning
outcome, motivation, and satisfaction of elementary students, Grade 5-6. The sample group was
elementary students, Grade 5-6 of KrokPraPattana School group (Wat Saladeang School and Wat
Thasud(Jareansilp), KrokPra District, NakhonSawan Province, and Anupal Wat
Nongkhunchart(Uthitpittayakal), Nong Chang District, UthaiThani Province in total of 146 students
from three schools which came from sampling technique in selecting schools from the school
where having MOU in ICT development project of Computer and Educational Technology
Department, the Faculty of Education, NakhonSawanRajabhat University. The research materials
were 1) Computer Game in the topic of “Vocabulary Discovery”, 2) pretest and posttest, 3)
motivation questionnaire, and 4) satisfaction questionnaire. Mean, Standard Deviation, and t-test
were used as statistics for analysis.
The findings as follows,
1)students who learned from Female Animated Pedagogical Agents have higher
learning outcome than students who learned from Male Animated Pedagogical Agents without
statistically significant at .05.
2) students who learned from Female Animated Pedagogical Agents have higher
motivation than students who learned from Male Animated Pedagogical Agents without
statistically significant at .05.
3) students who learned from Female Animated Pedagogical Agents have higher
satisfaction than students who learned from Male Animated Pedagogical Agents without
statistically significant at .05. However, focused on Wat Saladeang School, there was students
who learned from Male Animated Pedagogical Agents have higher satisfaction than students who
learned from Female Animated Pedagogical Agents with statistically significant at .05. The findings
from this research is used to design the training program for English teachers in creating the
Computer Game with their avatar Animated Pedagogical Agents which will make students learning
with fun and excitement.
Keywords: Animated Pedagogical Agents,English Vocabulary, Motivation, Satisfaction,
Computer Game.

บทนํา
วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานที่ต้อง เรียนในทุกช่วงชั้น เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้ด้าน
ต่ า งๆ ตลอดจนเป็ น แนวทางในการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ สู ง ขึ้ น ไป [1] ในปั จ จุ บั น พบว่ า ปั ญ หาในการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วยทักษะ 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน คือ ปัญหาด้านคําศัพท์ เนื่องจากความรู้
ด้านคําศัพท์ของผู้เรียนไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้นักเรียนไม่ประสบความสําเร็จในการ เรียน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน [2] นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับคําศัพท์ จึงจะสามารถเรียนภาษาได้ดี จึงเป็นที่ยอมรับ
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ว่า “คําศัพท์” เป็นหัวใจสําคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างหนึ่ง อีกทั้งในการเรียนภาษาอังกฤษ ความรู้เรื่อง
คําศัพท์มีความสัมพันธ์ และเป็นพื้นฐานของทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ดังนั้นจึงควรหาวิธีการ เทคนิคต่างๆ
ในการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] เป็นที่ยอมรับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น การนํามาใช้เป็น Pedagogical Agents (PA) [6] [8] [13] [14] ผู้เรียนสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับ Pedagogical Agents (PA) อันจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งและมีแรงจูงใจในการเรียนที่สูงขึ้น
[5] [9] [11] [17] ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใช้ Pedagogical Agents (PA) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
ในรูปแบบอัจฉริยะที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ที่ใช้สอนผู้เรียน (teach knowledge to
learners) [12] [16] และอีกรูปแบบหนึ่งคือ เป็นการใช้ Pedagogical Agents (PA) เสมือน Mentor หรือ พี่เลี้ยง ใน
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ [7] โดย Pedagogical Agents (PA) เป็นได้ทั้ง รูปภาพ แอนนิเมชั่น
เอฟเฟค เสียง หรือบทสนทนาที่พัฒนาขึ้น [10] ทั้งนี้การใช้ Pedagogical Agents (PA) นั้น เป็นรูปแบบทางสังคม
(Social Model) อย่างหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน [15] ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Pedagogical Agents
(PA) ในการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติทางบวกต่อภาระงานหรือระดับการปฏิบัติงานในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ หรือกล่าวได้ว่า การใช้ Pedagogical Agents (PA) จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
การทํางานและการเรียนได้อย่างมีความสุข [15].
e-Learning ประเภทเกม เป็นเกมรูปแบบหนึ่งที่มีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการโต้ตอบกับสื่อเกมซึ่งได้รับการออกแบบพัฒนาตามหลักการในการ
ออกแบบสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ (educational game) บนพื้นฐานความคิดที่ว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก (learning
is fun) โดย e-Learning ประเภทเกมจะต้องมีเป้าหมายที่ไม่ตายตัว (uncertain goals) รวมทั้งต้องออกแบบให้มี
ความท้าทาย (challenge) และเหมาะสมกบระดับความสามารถของผู้เรียน ทั้งในด้านการเรียนรู้และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีด้วย (satisfaction) ขณะเดียวกันจะต้องคํานึงถึงสุนทรียภาพ (aesthetic) ความเสมือนจริงรวมถึงการ
ผสมผสานกับการส่งเสริมด้านของจินตนาการ (fantasy) ด้วยการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL: Games- Based
Learning) เป็นสื่อในการเรียนรู้แบบหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้
โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆเอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้
ต่างๆ ของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย เกมการศึกษาดังนี้ เกมการศึกษา (Didactic Game) หมายถึง
กิ จ กรรมการเล่ น ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เป็ น พื้ น ฐานการศึ ก ษา มี ค รู แ ละกติ ก าการเล่ น มี
กระบวนการเล่นเป็นสิ่งที่เร้าก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน [4]

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใช้ Animated Pedagogical Agentsที่มีเพศแตกต่างกันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อผล
การเรียนรู้คําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาในการวิจัยคือ เนื้อหาจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
หลักสูตรแกนกลาง (ต.3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการ
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พัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ค้นคว้า รวบรวม คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และนําเสนอด้วยการพูด / การเขียน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยผลการใช้ Animated Pedagogical Agentsที่มีเพศแตกต่างกันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มี
ผลต่อผลการเรียนรู้คําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในครั้งนี้
มีการดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโกรกพระพัฒนา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จํานวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
กระจังงาม โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนเขาถ้ําพระ โรงเรียนเนินศาลา โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)โรงเรียนบ้าน
คลองม่วง โรงเรียนบ้านหาดสูง โรงเรียนบ้านเขาปูน โรงเรียนวัดนากลาง โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ โรงเรียนวัดเนิน
กระพี้ โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศ
พิทยาคาร) อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษาของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่ายจับฉลากเลือกโรงเรียน ได้จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนวัดศาลาแดง จํานวน 32 คน โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) จํานวน 35 คน ส่วน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จํานวน 79คน นั้นได้มาจากการจับฉลากเลือกห้องเรียน
เพื่อนํามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เครื่องมือการวิจัย
เกมคอมพิวเตอร์ที่มี Animated Pedagogical Agents ในเพศชายและเพศหญิง เรื่อง ตะลุยคําศัพท์
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสํารวจแรงจูงใจและแบบสํารวจความพึงพอใจ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในการรวมรวมข้อมูลการวิจัยเรื่อง ตะลุยคําศัพท์ ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อแบบสํารวจแรงจูงใจและแบบสํารวจความพึง
พอใจเป็นแบบเลือกตอบเรียงลําดับ (Rating Scale) 5ระดับใช้ในการเก็บข้อมูลแรงจูงใจและความพึงพอใจ ที่มีต่อ
Animated Pedagogical Agents
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรง ความยากง่ายของข้อสอบ และ
สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยผลการใช้ Animated Pedagogical Agentsที่มีเพศแตกต่างกันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อผล
การเรียนรู้คําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในครั้งนี้มีรายละเอียด
ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
ช มหาวิทยาาลัยราชภัฏนครรศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัจัยและนวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาชุ
น มชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ภาพ1:ตัวอยย่าง Screen Shott หน้าจอเกมคอมพพิวเตอร์
ตารางที1่ แสดงผผลการเรียนรู้ของนันักเรียน
เพศของ
โรงเรียี น
Agent
เพศหญิง
โรงเรียนวัดศาลาแแดง
เพศชาย
เพศหญิง
โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)
เพศชาย
เพศหญิง
โรงเรียนอนุบาลวััดหนองขุนชาติ
(อุทิศพิทยาคาร)
เพศชาย
เพศหญิง
รววม
เพศชาย

จํานวน
20
12
21
14
45
34
86
60

x̄
Pretest
P
12.30
12.16
11.67
11.14
11.51
11.20
11.73
11.38

Postttest
21..55
21..25
21..52
21..57
21..95
21..50
21..75
21..46

Sig. (2--tailed)
Prettest
.889

Sig. (2-tailed)
Posttest
P
.78

.447

.96

.337

.26

.229

.46

จจากตารางที่1 แสสดงให้เห็นถึงผลลการเรียนรู้ของงนักเรียนที่เรียนด้
น วย Animateed Pedagogiccal Agents
ที่ มีเ พศแตกต่างกั
า น ในเกมคออมพิ ว เตอร์ ที่มีผลต่ อ ผลการเรีียนรู้ คํ า ศั พท์ วิวิ ช าภาษาอั ง กฤฤษ พบว่ า นั ก เรี ย นทั้ ง 3
โรงเรียนมีคะแแนนผลการเรียนรู
น ้หลังเรียนสูงกว่
ง าก่อนเรียน และผลการเรียนรู
ย ้ของนักเรียยนที่เรียนด้วย Animated
A
Pedagogical Agents เพศหหญิงมีคะแนนสูงกว่
ง านักเรียนที่เรี
เ ยนด้วย Anim
mated Pedaggogical Agentts เพศชาย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ
ญ
ติที่ระดัดับ .05
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ตารางที2่ แสดงข้อมูลแรงจูงใจของนักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
รวม

เพศของ Agent

จํานวน

x̄

S.D.

เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย

20
12
21
14
45
34
86
60

49.45
49.33
49.42
49.78
49.20
49.70
49.31
49.68

1.50
1.72
2.40
1.96
1.44
1.79
1.71
1.79

Sig. (2tailed)
.84
.64
.12
.21

จากตารางที่2 แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจของนักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agentsที่มี
เพศแตกต่างกันในเกมคอมพิวเตอร์ที่ พบว่า นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีแรงจูงใจที่มีต่อAnimated Pedagogical
Agents เพศหญิงมากกว่านักเรียนที่เลือกAnimated Pedagogical Agents เพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที3่ แสดงข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
รวม

เพศของ Agent

จํานวน

x̄

S.D.

เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย

20
12
21
14
45
34
86
60

45.30
47.33
46.85
45.64
45.33
44.73
45.69
45.46

2.47
2.77
2.81
2.79
3.78
3.66
3.32
3.41

Sig. (2tailed)
.04*
.21
.48
.68

*P<.05

จากตารางที่3 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical
Agentsพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศหญิงมีความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศชายอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นโรงเรียนวัด
ศาลาแดงโดยนักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วย Animated Pedagogical Agents เพศหญิงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยผลการใช้ Animated Pedagogical Agentsที่มีเพศแตกต่างกันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อ
ผลการเรียนรู้คําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในครั้งนี้สามารถ
สรุปและอภิปรายได้ดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agentsที่มีเพศแตกต่างกันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มี
ผลต่อผลการเรียนรู้คําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศหญิงมีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agentsที่มีเพศแตกต่างกันในเกมคอมพิวเตอร์ที่
พบว่า นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีแรงจูงใจที่มีต่อ Animated Pedagogical Agents เพศหญิงมากกว่านักเรียนที่เลือก
Animated Pedagogical Agents เพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agentsพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย Animated
Pedagogical Agents เพศหญิงมีความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศ
ชายอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นโรงเรียนวัดศาลาแดงโดยนักเรียนที่เรียนด้วย Animated
Pedagogical Agents เพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศ
หญิงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
นักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agentsที่มีเพศแตกต่างกันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีผล
ต่อผลการเรียนรู้คําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศหญิงมีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical Agents เพศชาย นักเรียนที่เรียนด้วย Animated Pedagogical
Agentsที่มีเพศแตกต่างกันในเกมคอมพิวเตอร์ที่ พบว่า นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีแรงจูงใจและความพึงพอใจที่มีต่อ
Animated Pedagogical Agents เพศหญิงมากกว่านักเรียนที่เลือก Animated Pedagogical Agents เพศชาย
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีข้อสังเกตบางประการที่โรงเรียนวัดศาลาแดงที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
Animated Pedagogical Agents เพศชายมากกว่า ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะนักเรียนโรงเรียนนี้มีนักเรียนชายมากกว่า
นักเรียนหญิงก็เป็นได้นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากในการทดสอบก่อนเรียนนั้น ผู้เรียนขาดความรู้ในเนื้อหาของรายวิชาภาษาอังกฤษ
จึงอาจทําแบบทดสอบแบบคาดเดา เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาด้วยสื่อเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง
กราฟิก เสียง และการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ รวมทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเกมในแต่ละเรื่องถูก
ออกแบบและสร้างมาให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ย่อย นําเสนอในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ มีการใช้ภาพ
และเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จึงส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนรู้
แบบ Computer Gameด้วย Animated Pedagogical Agentsคือ นักเรียนมีความกล้ามากยิ่งขึ้นไม่กลัวที่จะตอบ
คําถามผิด
ก่อนที่จะนําสื่อเกมเพื่อการศึกษา เรื่องตะลุยคําศัพท์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปใช้
กับนักเรียนควรชี้แจงเรื่องที่จะเรียน จุดประสงค์ และเนื้อหา วิธีการใช้งานให้นักเรียนทราบก่อนสามารถให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเฉพาะหน่วยใดหน่วยหนึ่งในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียน หรือนํามาใช้เป็นการซ่อมเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนใน
หัวข้อนั้นๆได้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน บทเรียน และผู้
ร่วมเรียน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสนใจและตื่นตัวต่อการเรียนมากขึ้นเพิ่มเวลาในการศึกษาบทเรียนให้มาก
ขึ้นในการศึกษาบทเรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนใช้เวลาในการศึกษาและทําความเข้าใจบทเรียนแตกต่างกัน
หลังจากที่ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตะลุยคําศัพท์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 - 6 พบว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียน ทางผู้วิจัยได้นําไปพัฒนาเป็นโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ Animated Pedagogical Agents โดยใช้รูปครูมาดัดแปลงเป็น
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ภาพกราฟิกเสมือน ทําให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนกับครูในเกมคอมพิวเตอร์และยังช่วยให้ครูสามารถเสริมการ
เรียนรู้กับนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกและตอบคําถามในชั้นเรียน ได้เรียนคําศัพท์อย่างมีความสุขและสนุกตลอดเวลา
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ความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
Sufficiency of the people in lower Northern provinces 2
สมญา อินทรเกษตร
SomyaIntarakaset
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จําแนกตามตัวแปรอิสระ ใช้
วิธีดาํ เนินการวิจัยเชิงบรรยายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 จํานวน 2,669,778 คน ประกอบด้วยจังหวัด 1) นครสวรรค์ 2) อุทัยธานี 3) พิจิตร 4) กําแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน จํานวน 406 ชุดจากทั้ง 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างได้แก่
การทดสอบค่า t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) หลังจากนั้นเปรียบเทียบ
พหุคูณด้วยวิธี Scheffe
ผลการศึกษา พบว่า
1) ความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ระดับปานกลาง
2) ประชาชนกลุ่มจัง หวั ดภาคเหนือตอนล่า ง 2 มีค ะแนนความรู้ความเข้ า ใจเกี่ยวกั บ ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 65.5
3) ประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่มีการศึกษา รายได้ อาชีพ ภูมิลําเนา และสถานะทาง
เศรษฐกิจแตกต่างกันมีความพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ:ความพอเพียง , ความรู้ความเข้าใจ

ABSTRACT
This research objectives to : 1) to study the sufficiency of the people in the lower
Northern provinces 2 2) to study knowledge and understanding about Sufficiency Economy
Philosophy of the Lower Northern Provinces 2 3) to compare the sufficiency of the people in the
lower Northern provinces 2, classified by independent variables.Descriptive research isconducted
using quantitative research and comparative analysis of differences. The sample consisted of 1)
documents and research related to the philosophy of sufficiency economy between 2007 and
2017; 2) residents in the lower Northern provinces 2. 2) The population of 2,669,778 and
composed of provinces 1) NakhonSawan 2) UthaiThani 3) Phichit 4) Kamphaengphe. Samples were
406 multistage random sampling from all four provinces in the lower Northern 2
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The study founding that :
1) The sufficiency of the people in the lower northern provinces 2 is moderate2)The
peoplein Lower Northern Provinces 2 have a score of knowledge and understanding about Philosophy
of Sufficiency Economy. From 60 percent to 65.5 percent.3) The lower Northern Provinces 2, whose
income, occupation, location and economic status were different, were significantly different at the
0.05 level
Keywords: Sufficiency, Knowledge andUnderstanding

บทนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกุศโลบายและกลวิธีการดําเนินชีวิตภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาที่ผ่านมามุ่งสู่ตะวันตก(Westernization) เป็นสําคัญ โดยให้ความสําคัญกับการ
สร้างความต้องการบนโลกแห่งเศรษฐกิจการเก็งกําไร(Speculation Economy) และยอมรับสภาพความเสี่ยงแลก
กับผลตอบแทนสูงทางเศรษฐกิจ การพัฒนาในอดีตจึงกล่าวได้ว่า “เดินบนเส้นทางความเสี่ยงของการพัฒนา”[1]
ถึงแม้ว่าองค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศหลายองค์กรจะกล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนก็ตาม แต่สถานการณ์การพัฒนาของแต่ละประเทศก็ยังตกอยู่ในความไม่มีเสถียรภาพและขาดความมั่นคง
นักวิชาการสํานักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
(Demand-side) แต่ก็ไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่างๆได้อย่างแท้จริง
ความผันผวนและไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ
และก่อเกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดทฤษฎีการพัฒนากระแสทางเลือกที่ไม่ได้ให้
ความสําคัญแค่มิติทางด้านเศรษฐกิจหรือรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสําคัญต่อการเดินทางสายกลาง รู้จัก
เหตุผล มีความพอประมาณ รู้เท่าทันและรับมือได้กับการเปลี่ยนแปลง มีความรอบรู้ และคุณธรรม ดังที่ สุเมธ ตันติ
เวชกุล [2] ได้กล่าวถึง ผลสําเร็จอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์การสหประชาชาติ คือ สหประชาชาติเห็น
ด้วยกับพระมหากษัตริย์ในเรื่องนี้(เศรษฐกิจพอเพียง) โดยเริ่มใช้มาตรวัดคุณภาพชีวิตในการวัดความเจริญของแต่ละ
ประเทศ แทนอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งกล่าวถึงแต่ความเจริญทางเศรษฐกิจเท่านั้น และกล่าวถึง
คุณค่าและประโยชน์ ว่า “หลายๆคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนจน ซึ่งเป็นการปรับตัวเข้าสู่คุณภาพ และ การลงมือทํา
ด้ว ยความมี เ หตุ มีผ ล เป็น คุ ณ ค่ า ของเศรษฐกิจ พอเพี ยง” และเช่ น เดีย วกั น อภิ ชั ย พั น ธเสน [3] ได้ จัด แนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น "ข้อเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอย่างแท้จริง" ทั้งนี้
เนื่องจากในพระราชดํารัสหนึ่ง ได้ให้คําอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง ว่า "คือความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก
และต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น"
ความพอเพียงจึงเป็นตัวบ่งชี้การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพราะสามารถนําไปปรับใช้ได้ทุก
ระดับตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล จนถึงสังคมประเทศทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทยและของประชาชนด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้ง
ในทางปฏิบัติได้โดยแนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง อาจประกอบด้วย 1) ยึดความประหยัด ตัด
ทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 2) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์
สุจริต 3) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 4) ไม่หยุดนิ่งที่จะ
หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็น
เป้าหมายสําคัญ 5) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา[4]
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กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และ
กําแพงเพชร โดยให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ การจัดกลุ่มจังหวัดมีกรอบแนวคิด
ของการจัดกลุ่มจังหวัด 3 ประการ[5]ประการแรก เรื่องของการจัดการปัญหาในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
จังหวัด ประการที่สอง เน้นความร่วมมือในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ประการที่สาม ยุทธศาสตร์ในจังหวัดใกล้เคียงกันจะมีจุดเน้นของแต่ละจังหวัดที่ต่างกัน แต่เกื้อกูลกัน
จากข้อมูลข้างต้นการศึกษาความพอเพียงของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จึงเป็น
การรับรู้และเข้าใจเพื่อที่จะค้นหาความพอเพียงจากวิถีชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้การรับ
การถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจมากกว่าทศวรรษ ตลอดจนทราบถึงความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2ว่ามีระดับมากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
2.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2
3. เพื่อเปรียบเทียบความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จําแนกตามตัวแปรอิสระ

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 จํานวน 2,669,778 คน ประกอบด้วยจังหวัด 1) นครสวรรค์ 2) อุทัยธานี 3) พิจิตร 4) กําแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multistage Random Sampling) จํานวน 406 ชุด[6]จากทั้ง 4 จังหวัด
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพอเพียง ประกอบด้วย ความ
พอประมาณ , ความมีเหตุผล , การมีภูมิคุ้มกัน , เงื่อนไขความรู้ . เงื่อนคุณธรรม 2 ) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ
การศึกษา รายได้ อาชีพ ภูมิลําเนา สถานะทางเศรษฐกิจ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย(Descriptive Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 จํานวน 2,669,778 คน ประกอบด้วยจังหวัด 1) นครสวรรค์ 2) อุทัยธานี 3) พิจิตร 4) กําแพงเพชร กลุ่ม
ตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multistage Random Sampling) จํานวน 406 ชุดจากทั้ง 4 จังหวัดกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยวิธีการของ Yamane ตามสัดส่วนของจํานวนประชากรแต่ละจังหวัด โดยสุ่มเลือกอําเภอ
และตําบลของแต่ละจังหวัดตามลําดับ จากนั้นดําเนินการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนสัดส่วน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
เครื่องมือการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ภูมิลําเนา สถานะทางเศรษฐกิจ 2) ข้อคําถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ข้อคําถามความพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้ และ เงื่อนไขคุณธรรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)เท่ากับ 0.6 – 1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α) เท่ากับ 0.837
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี กําแพงเพชร จํา นวน 406 ชุด
หลังจากนั้นนํามาตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้องทุกฉบับ และลงรหัส บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง(Means Differences) ได้แก่ การ
ทดสอบค่า t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA)หลังจากนั้นเปรียบเทียบพหุคูณ
ด้วยวิธี Scheffe

ผลการวิจัย
1. ความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ระดับปานกลาง ( x = 3. 506, S.D.=
1.092) และเมื่อพิจารณารายประเด็นของความพอเพียง เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปรากฏผล ดังนี้ เงื่อนไข
คุณธรรม อยู่ระดับสูง( x = 3.841, S.D.= 1.038) การมีภูมิคุ้มกัน อยู่ระดับปานกลาง( x = 3.635, S.D.= 1.048) ความมี
เหตุผล อยู่ระดับปานกลาง( x = 3.571, S.D.= 1.057) เงื่อนความรู้ อยู่ระดับปานกลาง( x = 3.538, S.D.= 1.046) ความ
พอประมาณ อยู่ระดับปานกลาง( x = 2.949, S.D.= 1.273)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพอเพียง
ระดับ
ความพอเพียง
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกัน
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
รวม

X
2.949
3.571
3.635
3.538
3.841
3.506

S.D.
1.273
1.057
1.048
1.046
1.038
1.092

เกณฑ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

อันดับ
5
3
2
4
1

2. ประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 65.5 ขณะที่ คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 60 ได้เท่ากับ ร้อยละ 34.5
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 2 คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
จํานวน
ได้คะแนน 1
1
ได้คะแนน 2
2
ได้คะแนน 3
7
ได้คะแนน 4
35
ได้คะแนน 5
95
ได้คะแนน 6
83
ได้คะแนน 7
86
ได้คะแนน 8
88
ได้คะแนน 9
8
ได้คะแนน 10
1
รวม
406

คะแนนความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ
.2
.5
1.7
8.6
23.4
20.4
21.2
21.7
2.0
.2
100

ความถี่สะสม
.2
.7
2.5
11.1
34.5
54.9
76.1
97.8
99.8
100.0

3. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2 พบว่ า ความพอเพี ย งของประชาชนกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 2 จํ า แนกตาม การศึ ก ษา(F=2.799,
Sig=.026) และเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Scheffeพบว่า ไม่มีคู่ใดแตกต่างกัน,รายได้(F=6.130, Sig=.000) เมื่อ
เปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Scheffeพบว่า รายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท และ 15,000-25,000 บาท แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไม่แตกต่าง, อาชีพ(F=2.418, Sig=.036) เมื่อเปรียบเทียบพหุคูณด้วย
วิธี Scheffeพบว่า ไม่มีคู่ใดแตกต่างกัน, ภูมิลําเนา (F=13.362, Sig=.000) เมื่อเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Scheffe
พบว่า จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร, นครสวรรค์และกําแพงเพชร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนั้นไม่แตกต่าง, สถานะทางเศรษฐกิจ(F=10.318, Sig=.000) เมื่อเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Scheffeพบว่า
สถานะทางเศรษฐกิจพอประทังชีวิต และ สถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง, สถานะทางเศรษฐกิจพอมีพอกินกับ
สถานะทางเศรษฐกิจปานกลางและค่อนข้างสูง, สถานะทางเศรษฐกิจปานกลางกับสถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นได้แก่ เพศ อายุ ไม่แตกต่าง

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1) สรุปผลการวิจัยความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ระดับปานกลาง(
x = 3.506, S.D.= 1.092) และพบว่า ประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีคะแนนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 65.5 ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จําแนกตามการศึกษา รายได้ อาชีพ
ภูมิลําเนา และสถานะทางเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) การอภิปรายผลการวิจัยความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สามารถ
นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้
1. ความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผลจากการวิจัย พบว่า ความพอเพียง
ของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ สมชัย เอี่ยมอร่าม[7] ที่ว่า
ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ สุเมธ
ตันติเวชกุล ได้กล่าวถึง คุณค่าและประโยชน์ ว่า “หลายๆคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนจน ซึ่งเป็นการปรับตัวเข้าสู่
คุณภาพ และ การลงมือทําด้วยความมีเหตุมีผล เป็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัติ กล่าวคือเมื่อประชาชนได้ลงมือทําและปฏิบัติตามเพียงบางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็มักเกิดผลสําเร็จและทําให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพและสิ่งที่เขามี
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลจากการวิจัย พบว่า ประชาชนกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป เท่ากับ ร้อยละ 65.5 ขณะที่ คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 60 ได้เท่ากับ ร้อยละ 34.5 สอดคล้อง มนทิรา มงคลสูตร[8]
ได้ศึกษาและพบว่าประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน สมชัย เอี่ยม
อร่าม[7] ได้ศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ข้อมูลและความรู้เกี่ยว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการถ่ายทอดและส่งผ่านทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลที่
เกิดจากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นเป็นรูปธรรม อาจทําให้ประชาชนและภาคส่วนรู้และเข้าใจหลักคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจค่อนข้างดี ประกอบกับเป็นแนวคิดปรัชญาที่ทรงพระราชทานแก่คนไทย
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผล
จากการวิจัย พบว่า ความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จําแนกตาม การศึกษา รายได้
อาชีพ ภูมิลําเนา และสถานะทางเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง ปรียา
นุช ธรรมปียา[9] และ พงษ์พัฒน์ หมวกลํา [10] ที่กล่าวว่า ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่มีลักษณะ
เดินทางสายกลาง สามารถประยุกต์ใช้ได้กับบุคคลทุกระดับการศึกษา อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจตามเหตุผลและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อาจสะท้อนได้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบของการดําเนินชีวิตที่
ขึ้นอยู่สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนเพื่อดํารงอยู่จึงเป็นเป้าหมายและกลไกที่สําคัญเพื่อความอยู่
รอด ดังที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานบนฐานของความเข้าใจถึงสภาพ
สังคมไทยและของประชาชนเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ[11]

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย เรื่อง ความพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พบว่า เงื่อนไขและมิติ
ด้านคุณธรรมอยู่ระดับสูง และความรู้ค่อนข้างสูง และความพอเพียงของประชาชนแตกต่างกันในด้านรายได้ ภูมิลําเนา
และสถานะทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเสนอว่า
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการนําแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนควรจะสร้างพื้นฐาน
ทางด้านคุณธรรม การซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และ ทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นแก่ประชาชนเป็นลําดับแรกก่อน โดยอิง
บนฐานของการกล่อมเกลา (Socialization) ผ่านหลักการทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม และ
หลังจากนั้นสร้างเสริมความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) พื้ น ฐานความรู้ ค วามเข้ า ใจเป็ น สิ่ ง ที่มี ค วามสํา คั ญ แต่ก ารสร้า งความสามารถในการปรั บ และ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ปรั ช ญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ ง่ า ยและเป็ น ธรรมชาติ จ ะทํ า ให้ ก ารนํ า ไปใช้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3) การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการปรับประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ควรต้องพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความพอเพียง(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ของประชาชนตามกลุ่มและ
เงื่อนไขที่แตกต่างของแต่กลุ่มรายได้ ภูมิลําเนา และสถานะทางเศรษฐกิจ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทําวิจัยเพื่อค้นหาตัวแปรและหรือเงื่อนไขที่ทําให้ความพอเพียงประสบความสําเร็จในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดยุทธศาสตร์ต่างๆ
2. งานวิ จัยที่ให้ความสําคัญกับ การค้นหาตัวแปรหรือมิติต่างๆหรือตัวชี้วัดความพอเพียงในหลาย
มุมมองที่แตกต่าง ทั้งนี้เพื่อเป็นภาพสะท้อนและคุณลักษณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความพอเพียงมากยิ่งขึ้น
หน้า 426
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ได้
ให้โอกาสและเวลาในการวิจัยครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้ซาบซึ้งในความกรุณาของมหาวิทยาลัย และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณ กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามความ
พอเพียงตลอดการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ ขอบพระคุณผู้จัดงานให้โอกาสในการนําเสนอและตีพิมพ์ครั้งนี้เป็นอย่างสูง
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ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Satisfaction with supporting student learning for Bachelor of Accounting
Program, Management science faculty, Suratthani Rajabhat University.
พรเพ็ญ สุขหนู
Pornpen Suknhu
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักศึกษาจํานวน 343 คน ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2558
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจอันดับ 1 เป็นด้านการให้บริการ
ด้านวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.85) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการทั่วไป (ค่าเฉลี่ย 3.80) ด้านสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 3.77) และด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.67) ตามลําดับ
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจจําแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ส่วนการจําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา พบว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, นักศึกษา

ABSTRACT
The.research Satisfaction with supporting student learning for Bachelor of Accounting
Program, Management science..faculty,.Suratthani Rajabhat University.
The.objectives.of.this.study.were.to.study.and..comparison..about..the.supporting
student learning. Data is collected from all student 343 persons. In the academic year 2015.
The research results found that student satisfaction levels for academic aupport, The
overall is very satisfaction all levels (Mean 3.77). When considering individual satisfaction found
first in academic services (Mean 3.85). Later general service (Mean 3.80), Document and teaching
materials (Mean 3.77). And Building and environment (Mean 3.67).
The comparison classified by sex of students results found there are not different
satisfaction all levels.
The comparison classified by grade level of students results found there are different
satisfaction all levels at significant level 0.05.
Keywords : Satisfaction, Learning support, Student
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บทนํา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและดําเนินงานกิจกรรมตาม
ภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
ทางการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จะต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ สถาบั น หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาและเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน เพื่อนําสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการปรับปรุง
มาอย่างต่อเนื่องตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษาตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสภาพสังคม
เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557, หน้า 7)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้กล่าวไว้ในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ว่าในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทําวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-fi และอื่นๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียน ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามตัวบ่งชี้ที่ 6.1 คือกระบวนการต่างๆ อันได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พัก
ของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นแหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดย
พิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์(คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557, หน้า 90 - 91)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับนักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงและการสร้างอาคารเรียน
เพิ่มเติม การจัดรถบริการฟรีสําหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย การสร้าง Cover Way ให้เพียงพอทั่วถึง การสร้าง
โรงอาหารเพิ่มเติม การจัดให้มีห้องสุขาสะอาด มีสนามกีฬา สระว่ายน้ํา การปรับปรุงระบบการลงทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ตให้คล่องตัวและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอแก่นักศึกษา
เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเพิ่มพื้นที่ Wi-fi เพื่อสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพการเพิ่ม
จํานวนหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการห้องสมุด การจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นที่นั่งพักผ่อนตามอาคารเรียน
ต่างๆ เพิ่มเติม การเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายช่องทางขึ้นทั้งทางอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการจัดหาและพัฒนา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความจําเป็นสําหรับหลักสูตรให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนหลักจาก
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เอกสารประกอบการสอน หนังสือ
วารสาร งานวิจัยทางด้านวิชาชีพ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม เช่น มีห้องปฏิบัติการด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริการด้านวิชาการ เช่น มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
มีการจัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากรภายนอก ด้านการให้บริการทั่วไป เช่น มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ และนักศึกษา กิจกรรมสําหรับนักศึกษาและการให้บริการในด้านต่างๆ
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่จํานวนมากนั้น บางครั้งอาจยังไม่มีความเพียงพอต่อความต้องการ
หรือยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีเป็นจํานวนมาก นักศึกษาอาจจะมีความต้องการหรือความคิดเห็นใน
แนวทางอื่นๆ ที่อาจจะนํามาสู่การพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป ในการนี้ผู้วิจัยจึงได้ทําการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี โดยสํารวจจากนักศึกษาทุกชั้นปี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาการบัญชี ในการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา การปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนําเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความมีคุณภาพที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (เพศ และชั้นปีที่ศึกษา)
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของนักศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มีเพศ
ต่างกัน จะมีความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างกัน
2. นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มีชั้นปีที่
ศึกษาต่างกัน จะมีความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างกัน

กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. ด้านสื่อ/เอกสารการสอน
2. ด้านอาคารสถานที่
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการให้บริการทั่วไป

สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
3. ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลที่ได้จากการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษา
3. ทดสอบสมมุติฐาน
3. สรุปข้อเสนอแนะ
2. นําเสนอมหาวิทยาลัย

ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เหมาะสม

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
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จากกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่การกําหนดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสื่อ เอกสารการเรียนการสอน ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และด้านการ
ให้บริการด้านวิชาการ และด้านการให้บริการทั่วไป ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี เมื่อได้ข้อมูลแล้วนํามาสรุปผลที่เกิดขึ้น และนําเสนอรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อรับทราบ
เพื่อให้ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกชั้นปี ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558.จํานวน ทั้งสิ้น 367 คน (สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2558)
2.2 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีทราบจํานวนของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
และการยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นร้อยละ 1 โดยใช้สูตร Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 354 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ของนั ก ศึก ษา หลักสู ตรบัญ ชี บัณ ฑิ ต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยประยุกต์ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่กํา ลังศึกษาปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกชั้นปีที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 รวมจํานวน 367 คน
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีทราบจํานวนของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และการยอมรับ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นร้อยละ 1 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 354 คน
เครื่องมือวิจัย
1. การสร้างเครื่องมือ
1.1.ศึกษาจากคู่มือประกันคุณภาพใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
1.2 นําการจัดบริการของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่เป็นตัวบ่งชี้มาตั้งเป็นข้อคําถาม
1.3 กําหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็น
แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ประกอบด้ ว ย ด้า นสื่อ เอกสาร และอุ ป กรณ์ ก ารเรียนการสอน ด้า นอาคารสถานที่แ ละสิ่ง แวดล้อ ม ด้า นการ
ให้บริการด้านวิชาการ ด้านการให้บริการทั่วไป
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ตอนที่.3.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในตอนท้ายของแบบสอบถามจะมีแบบสอบถามแบบปลายเปิด
เพื่อให้นักศึกษาระบุข้อเสนอแนะ
โดยคําถามตอนที่ 2 จะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) จํานวน 5
ระดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบให้ตรงกับความคิดเห็นในระดับใดระดับหนึ่ง การให้คะแนน ถือเกณฑ์ ดังนี้
ความพึงพอใจพอใจมากที่สุด
คะแนน 5
ความพึงพอใจพอใจพอใจมาก
คะแนน 4
ความพึงพอใจพอใจพอใจปานกลาง
คะแนน 3
ความพึงพอใจพอใจพอใจน้อย
คะแนน 2
ความพึงพอใจพอใจไม่พอใจ
คะแนน 1
จากค่าเฉลี่ยที่คํานวณได้ จะนํามาแบ่งกลุ่มของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาการ
จัดบริการของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายความว่า
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายความว่า
มีความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายความว่า
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายความว่า
มีความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.80
หมายความว่า
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2. วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 นําแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนของแบบสอบถาม
2.2 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ไปทดสอบ Try out กับนักศึกษาสาขาอื่นๆ
จํานวน 30 ฉบับ
2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยการทดสอบค่า Reliability
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
โดยมีขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
3.1.1 นําแบบสอบถาม ไปเก็บข้อมูล โดยประสานงานหัวหน้ากลุ่มเรียนในการเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบความครบถ้วนของจํานวนแบบสอบถาม
3.1.2.รับแบบสอบถามคืนมาจากหัวหน้ากลุ่มเรียน และตรวจสอบความครบถ้วน และนํา
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ มาใช้ในการศึกษา
3.1.3 นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทําการกําหนดรหัส และบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพื่อทําการ
ประมวลผลต่อไป
3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเอกสารวิชาการแนวคิด เกี่ยวกับการบริการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และการจัดบริการให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ยนํ าข้อมูลที่ เก็ บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่ าสถิติโดยใช้โปรแกรมสํ าเร็จรู ป ซึ่งมี ขั้นตอนในการ
ดําเนินการ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
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4.1.1.การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4.1.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และเปรียบเทียบความพึงพอในต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4.1.3 ทดสอบสมมุติฐาน ของเพศที่แตกต่างกัน และชั้นปีที่ศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี โดยการทดสอบด้วย t-Test และ F-Test
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์โดยการนําข้อมูลซึ่งได้จากแบบสอบถาม
ในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษามาจําแนก จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และสรุปผลโดยอาศัยความสอดคล้องและความเป็นเหตุเป็นผล

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา
2558 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีทราบจํานวนของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และการ
ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นร้อยละ 1 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 354 คน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
จํานวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89 โดยผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตอนๆ เพื่อสะดวกต่อการทํา
ความเข้าใจโดยเสนอเรียงตามลําดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
2..ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (เพศ และชั้นปีที่ศึกษา)
4. ทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
4.1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มี
เพศต่างกันจะมีความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างกัน.ทดสอบโดยการทดสอบ t-Test
4.2 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มี
ชั้นปีที่ศึกษาต่างกันจะมีความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตา่ งกัน ทดสอบโดยการทดสอบ F-Test
5. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของนักศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต จํานวน 343 คน ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่กําลังศึกษา สถานที่พักอาศัยขณะศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ภูมิลําเนา และการเดินทางมาเรียน สรุปได้ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
. ชั้นปีที่กําลังศึกษา
2.1 ปีที่ 1=125
2.2 ปีที่ 2=76
2.3 ปีที่ 3=86
2.4 ปีที่ 4=80 = 36
รวม
3. สถานที่พักอาศัยขณะกําลังศึกษา
3.1 บ้านตนเอง/บ้านผู้ปกครอง/ญาติพี่น้อง
3.2 หอพักของมหาวิทยาลัย
3.3 หอพัก/บ้านเช่าภายนอก
รวม
4. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
4.1 ไม่เกิน 5,000 บาท
4.2 5,001-10,000 บาท
4.3 10,001 – 15,000 บาท
4.4 สูงกว่า 15,000 บาท
รวม
5. ภูมิลําเนา
5.1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.2 อื่น
รวม
6. การเดินทางมาเรียน
6.1 เดิน
6.2 รถส่วนตัว
6.3 รถโดยสาร/รถประจําทาง
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

11
332
343

3.21
96.79
100.00

121
56
86
80
343

35.28
16.33
25.07
23.32
100.00

37
28
278
343

10.79
8.16
81.05
100.00

129
190
23
1
343

37.61
55.39
6.71
0.29
100.00

123
220
343

35.86
64.14
100.00

25
304
14
343

7.29
88.63
4.08
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 96.71 ที่เหลือ ชั้นปี
ที่กําลังศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ ปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 35.28 สถานที่พักอาศัยของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ หอพักและบ้านเช่าภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 81.05 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่
5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.39 ภูมิลําเนาของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ จังหวัดอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 64.14 การเดินทางมาเรียนของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด ได้แก่ รถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 88.63 รองลงมาได้แก่ เดิน คิดเป็นร้อยละ 7.29
2..ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านการให้บริการด้านวิชาการ
ด้านการให้บริการทั่วไป
รวม

x

S.D.

3.77
3.67
3.85
3.80
3.77

0.62
0.83
0.75
0.76
0.74

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่
3
4
1
2

จากตารางที่ 2 โดยภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ( x =3.77, S.D.=0.74)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการด้านวิชาการเป็นอันดับแรก ( x =3.85, S.D.=0.75) รองลงมาคือ ด้านการ
ให้บริการทั่วไป ( x =3.80 ,S.D.=0.76) ด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x =3.77, S.D.=0.62)
และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับสุดท้าย ( x =3.67, S.D.=0.83) ตามลําดับ
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (เพศ และชั้นปี
ที่ศึกษา)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน แยกตามเพศ
ชาย (n = 11)
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
S.D.
x
ด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน
3.76
0.81
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.67
0.90
ด้านการให้บริการด้านวิชาการ
3.68
0.99
ด้านการให้บริการทั่วไป
3.64
1.01
รวม
3.69
0.93

หญิง (n = 332)
S.D.
x
3.77
0.78
3.67
0.83
3.85
0.75
3.81
0.75
3.78
0.78

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกด้าน จําแนกตามเพศของนักศึกษา โดย
ภาพรวม พบว่า เพศชาย อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x =3.69, S.D.=0.93) เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x =3.76, S.D.=0.81) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
( x =3.67, S.D.=0.90) ด้านการให้บริการด้านวิชาการ ( x =3.68, S.D.=0.99) และด้านการให้บริการทั่วไป เพศ
ชาย ( x =3.64, S.D.=1.01) ตามลําดับ ส่วนเพศหญิง อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x =3.78, S.D.=0.78) เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการด้านวิชาการ ( x =3.85, S.D.=0.75) ด้านการให้บริการทั่วไป
( x =3.81, S.D.=0.75) ด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x =3.77, S.D.=0.78) และด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ( x =3.67, S.D.=0.83) ตามลําดับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน แยกตามชั้นปีที่ศึกษา
ปีที่ 1 (n=121)
ปีที่ 2 (n=56)
ปีที่ 3 (n=86)
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
S.D.
S.D.
S.D.
x
x
x
ด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการให้บริการด้านวิชาการ
ด้านการให้บริการทั่วไป
รวม

ปีที่ 4 (n=80)

x

S.D.

4.06

0.60

3.53

0.91

3.31

0.78

3.97

0.64

3.89

0.71

3.55

0.90

3.24

0.84

3.88

0.73

4.07
4.01
4.01

0.65
0.66
0.66

3.60
3.72
3.60

0.83
0.86
0.88

3.51
3.42
3.37

0.74
0.77
0.78

4.02
3.96
3.96

0.67
0.62
0.67

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จําแนกตามชั้นปีที่ศึกษาของนักศึกษาโดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกชั้นปี เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ปีที่ 1 อยู่ในระดับมากทุกด้าน
( x =4.01, S.D.=0.66) เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน
( x =4.06, S.D.=0.60) ด้านการให้บริการด้านวิชาการ ( x =4.07, S.D.=0.65) ด้านการให้บริการทั่วไป( x =4.01,
S.D.=0.66) และด้ า นอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ( x =3.89, S.D.=0.71) ปี ที่ 4 อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น
( x =3.96, S.D.=0.67) เรียงลําดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการด้ านวิชาการ ( x =4.02,
S.D.=0.67) ด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x =3.97, S.D.=0.64) ด้านการให้บริการทั่วไป
( x =3.96, S.D.=0.62) และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( x =3.88, S.D.=0.73) ปีที่ 2 อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ( x =3.60, S.D.=0.88) เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการทั่วไป ( x =3.72,
S.D.=0.86) ด้านการให้บริการด้านวิชาการ ( x =3.60, S.D.=0.83) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( x =3.55,
S.D.=0.90) และด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x =3.53, S.D.=0.91) ปีที่ 3 อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ( x =3.37, S.D.=0.78) เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการด้านวิชาการ ( x =3.51,
S.D.=0.74) ด้ า นการให้ บ ริ ก ารทั่ ว ไป ( x =3.42, S.D.=0.77) ด้ า นสื่ อ เอกสาร และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน
( x =3.31, S.D.=0.78) และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( x =3.51, S.D.=0.74) ตามลําดับ
4. ทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
4.1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มี
เพศต่างกันจะมีความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างกัน.ทดสอบโดยการทดสอบ t-Test
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จําแนกตามเพศ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1 ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน
2. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. ด้านการให้บริการด้านวิชาการ
4. ด้านการให้บริการทั่วไป
รวม

เพศ
ชาย (n=11)
SD.
x
3.76
0.81
3.67
0.90
3.68
0.99
3.64
1.01
3.69
0.93

หญิง (n=332)
SD.
x
3.77
0.78
3.67
0.83
3.85
0.75
3.81
0.75
3.78
0.78

t

Sig.

- 0.04
- 0.05
- 0.71
- 0.90
- 0.43

0.73
0.56
0.16
0.27
0.43
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จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต จําแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชายและเมื่อเปรียบเทียบทางสถิติผลปรากฏว่า ความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4.2 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มี
ชั้นปีที่ศึกษาต่างกันจะมีความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างกัน ทดสอบโดยการทดสอบ F-Test
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
แหล่งความ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
SS
แปรปรวน
1 ด้านสื่อ/เอกสารและ
ระหว่างกลุ่ม
35.20
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ภายในกลุ่ม
174.28
รวม
209.49
2. ด้านอาคารสถานที่
ระหว่างกลุ่ม
27.82
และสิ่งแวดล้อม
ภายในกลุ่ม
211.85
รวม
239.67
3. ด้านการให้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
23.94
ด้านวิชาการ
ภายในกลุ่ม
171.89
รวม
195.83
4. ด้านการให้บริการทั่วไป
ระหว่างกลุ่ม
21.61
ภายในกลุ่ม
178.16
รวม
199.77
ระหว่างกลุ่ม
27.14
รวม
ภายในกลุ่ม
184.05
รวม
211.19
**Sig. < 0.05

df

MS

F

Sig.

3
339
342
3
339
342
3
339
342
3
339
342
3
339
342

11.73
0.51

22.90

0.00**

9.27
0.63

14.80

0.00**

7.98
0.51

15.70

0.00**

7.20
0.53

13.63

0.00**

9.05
0.55

16.76

0.00**

จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต จําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของนักศึกษา
5.1 ด้านสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน
อยากเรียนโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีให้มากขึ้น
5.2 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1) โต๊ะเรียนเล็กไป ไม่เหมาะสมกับการเรียนบัญชี วางอุปกรณ์การเรียนไม่ได้
2) อยากให้มีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน เพราะอากาศร้อน
3) เปลี่ยนกระดานดําเป็นกระดานไวด์บอร์ด
5.3 ด้านการให้บริการวิชาการ
ระบบอินเตอร์เน็ต wi-fi ค่อนข้างช้า
5.4 ด้านการให้บริการทั่วไป
ไม่ค่อยได้รับความสะดวกจากการให้บริการของบุคลากร
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1.ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 96.71 ชั้นปีที่กําลัง
ศึ ก ษาของผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น ชั้ น ปี ที่ 1 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.28. สถานที่ พั ก อาศั ย ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นหอพักและบ้านเช่าภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 81.05 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย 5,001-10,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.39 ภู มิ ลํ า เนาของผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 64.14 การเดินทางมาเรียนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มาเรียนโดยรถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 88.63
2. ความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
เป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการให้บริการด้านวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นด้านที่นักศึกษาให้ความพึง
พอใจอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย.3.85 ประกอบด้วย ความเพียงพอของหนังสือ.สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด ความ
ทันสมัยของหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด การให้บริการทางวิชาการ การจัดกิจกรรม โครงการเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้เรียน ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้อง สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง ความ
หลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต สื่อ ความพอเพียง ของสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต สื่อต่าง ๆ
ด้านการให้บริการทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก.ค่าเฉลี่ย.3.80.ประกอบด้วย การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของคณะ และสาขาโดยรวม การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเกี่ยวกับการเงินกู้ยืม เพื่อ
การศึกษา.ทุนการศึกษา.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้อง
พยาบาล การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด.ห้องคอมพิวเตอร์ สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง.การให้บริการของเจ้าหน้าที่
การเงิน.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมและงานทะเบียน
ด้านสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน.มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77
ประกอบด้วย สื่อ เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/
สื่อการเรียนการสอน จํานวนหรือความพอเพียงของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 ประกอบด้วย
อาคาร/สถานที่ในการทํากิจกรรมและการออกกําลังกายมีความเหมาะสมและเพียงพอ สภาพแวดล้อมโรงอาหาร
โดยรวม (เช่น ความสะอาด แสงการถ่ายเทอากาศ ความหลากหลายของอาหาร) สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสม
กับการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น)
ห้องพยาบาลมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน อาคาร/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและ
จํา นวนเพี ยงพอ สภาพแวดล้อ มภายในห้ อ งน้ํา /ห้องสุข าโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่า ยเทอากาศ)
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ) ขนาดของ
ห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจํานวนผู้เรียน สถานที่จอดรถมีความเพียงพอ
และปลอดภัย
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3.1 จําแนกตามเพศ ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จําแนกตามเพศของนักศึกษา พบว่า
เพศหญิง มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วนเพศชาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
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ความพึงพอใจด้านสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพศชาย ค่าเฉลี่ย 3.76 และเพศหญิง ค่าเฉลี่ย 3.77
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพศชาย ค่าเฉลี่ย 3.67.และเพศหญิง ค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านการให้บริการด้าน
วิชาการ เพศชาย ค่าเฉลี่ย 3.68 และเพศหญิง ค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านการให้บริการทั่วไป เพศชาย ค่าเฉลี่ย 3.64
และเพศหญิง ค่าเฉลี่ย 3.81
3.2 จําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
ของนักศึกษา พบว่า ปีที่ 1 มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 4 ค่าเฉลี่ย 3.96 ชั้นปีที่ 3
ค่าเฉลี่ย 3.37 และชั้นปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อ เอกสารและอุปกรณ์การเรียน
การสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปีที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.06 ปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย 3.53 ปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย 3.31
และปีที่ 4 ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปีที่ 1 ค่าเฉลี่ย
3.89.ปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย 3.55 ปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย 3.24, และปีที่ 4 ค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านการให้บริการด้านวิชาการ มีความถึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่.ปีที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.07 ปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย 3.60 ปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย 3.51 และปีที่ 4 ค่าเฉลี่ย 4.02
ด้านการให้บริการทั่วไป มีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ปีที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.01 ปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย 3.72 ปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย
3.42 และปีที่ 4 ค่าเฉลี่ย 3.96
4. การทดสอบสมมุติฐาน
4.1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มี
เพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างกัน ใช้วิธีการทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบด้วย
t-Test พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน
4.2 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มีชั้น
ปีที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างกัน โดยการทดสอบด้วย F-Test พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่
ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการด้านวิชาการมากที่สุด ซึ่งในด้านนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอ ความทันสมัย ความหลากหลายของหนังสือ
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ หัสดินทร์ สอนปะละ (2555) ที่ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่านักศึกษามีความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริการ
วิชาการ ที่มีความสะดวกรวดเร็ว มีการบริการที่มีประสิทธิภาพ และการให้บริการของศูนย์บริการวิชาการมีหลากหลาย
ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจลําดับสุดท้ายคือด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 ซึ่งนักศึกษาเห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุงสถานที่ในหลายๆด้าน เช่น ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ห้องสุขา สถานที่จอดรถ สอดคล้องกับ สุขศรี สงวนสัตย์ (2558)
ได้กล่าวถึงพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ได้กล่าวว่า นักศึกษาขอให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น สถานที่จอดรถ
ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลจําแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวม
เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อมีการจําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา พบว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปีมี
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งหากดูจากภาพรวมแล้วนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความพึงพอใจลําดับสุดท้าย ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.37 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็น
หน้า 439
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
นักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นปีแรก สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอาจจะมีมากกว่าที่
โรงเรียนที่เคยเรียนมา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นนักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วทําให้เห็นว่าควรมีอะไรที่ต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงเป็นผลให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีจะมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
3. จากการวิจัยในครั้งนี้ นักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ในระดับต่ํากว่าด้านอื่นๆ เช่น ความเหมาะสมของห้องเรียน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ และเรื่องของ สถานที่จอดรถให้มี
ความเพียงพอและปลอดภัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาด้านนี้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการ และสร้างความความพึงพอใจต่อนักศึกษาให้มากขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนําข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไข
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
1. ควรนําข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับจากนักศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็น ประจําทุกปี เพื่อจะได้
นําข้อมูลที่สําคัญจากนักศึกษา มาใช้ในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนา การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จได้ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนางานที่รับผิดชอบของผู้วิจัย ด้วยกําลังใจจากผู้
อยู่รอบข้างใกล้ชิด จึงเป็นพลังให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เสียสละเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อแนะนําอัน
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของงานอย่างเป็นประโยชน์ยิ่ง จนทําให้งานวิจัยนี้สําเร็จได้อย่างสมบูรณ์
และบรรลุผลได้ดังความตั้งใจ รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ผลของ
งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกด้าน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่จะทําให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ ครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมถึงผู้เขียนตํารา เอกสาร บทความต่าง ๆ
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและนํามาอ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้ คุณค่าอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ขอมอบเป็น เครื่องบูชา
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์
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การบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน
ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Management of Village Fund Committee Sustainable funding Management in
ThungYai District, Nakhon Si Thammarat Province
นภาพร เทพรักษา1, ศิริลักษณ์ หนูทอง2และกาญจนา แก้วทอง3
Napaporn Thepraksa1,Sirilak Nuthong2and Kanchana Kaewthong3
สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)1,2
สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ,
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ และแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านที่
ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 281 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ทดสอบค่าเอฟ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในอําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีกระบวนการการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการวางแผน และด้านการจัดการองค์การ มีกระบวนการการบริหารจัดการสูงที่สุด ( x = 4.35) ส่วนด้านการ
ควบคุมมีกระบวนการการบริหารจัดการน้อยที่สุด ( x =3.92) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ รายได้ต่อ
เดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีกระบวนการการบริหารจัดการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการการบริหารจัดการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: กระบวนการการบริหารจัดการ ; คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ABSTRACT
The purposes of this research were to study the Management Process of Village Fund
Committee and problems and suggestions for the management Sustainable funding Management
in ThungYai District, Nakhon Si Thammarat Province. The samples in this study comprised of 281
Village Fund Committee gathered by random sampling. The research was preceded through the
questionnaires with the reliability total index of 0.95. The statistics used were frequency,
percentage, mean, standard deviations, t-test, F-test and examined the different of pairs by LSD,
using computer program.
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The research results indicated that: Management Process of Village Fund Committee
in ThungYai District, Nakhon Si Thammarat Province in the high level. When considering each
aspect, the Planning and Organizing were in the highest level ( x = 4.35) and the Controlling was
in the lowest level ( x = 3.92) and the differences of sexes, age, incomes and career had the
same demand, while the people in the differences of the education had the different demand in
the statistic at .05.
Keywords: Management Process,Village Fund Committee

บทนํา
เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคของอาเซียน จึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และกระบวนการต่างๆ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การพัฒนาชุมชนซึ่งมีภารกิจสําคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากรซึ่ง
เสมือนกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะเดียวกันกับการแสวงหาองค์ความรู้ กลยุทธ์ และพัฒนา
ศักยภาพผู้นํา กลุ่มองค์กร เครือข่ายและชุมชนให้มีความพร้อมทั้งทักษะชีวิตและการบริหารจัดการภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น รากฐานที่ สํ า คั ญ ของการนํ า องค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะมีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆ โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการกองทุ น ฯ จํ า นวน 9 -15 คน ซึ่ ง มาจากการคั ด เลื อ กกั น เองโดยสมาชิ ก จากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีความรับ ผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุน ส่วนข้าราชการจะทํ าหน้าที่ค อยสนับสนุนการ
ดํ า เนิ น งานในรู ป ของคณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานเท่ า นั้ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งาน คื อ
คณะกรรมการกองทุน จะต้อง มีบทบาทในการบริหารจัดการ ช่วยกันดูแลรักษาเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้
ใครนําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หากคณะกรรมการ ไม่เข้ามาร่วมบริหารจัดการเงินกองทุน ย่อมเกิด
การทุจริตและสูญหายได้ ซึ่งการที่จะบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งหากพิจารณา
ในแง่ของโครงสร้างอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้หมู่บ้านและชุมชน ได้ใช้
ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเข้ามาทํางานร่วมกันเพื่อหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการกองทุนเป็นสิ่งที่ดีและประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติในระดับหนึ่งเนื่องจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนดังกล่าวข้างต้น รัฐบาล จึงได้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ตลอดจนจัดทําคู่มือการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านขึ้นเพื่อให้ประชาชนและ
ภาครัฐ (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน
การกําหนดแนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นับว่า
เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้ชุมชน และการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย
โดยการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จะมีปัจจัยนําเข้าในช่วงเริ่มต้นของการดําเนินนโยบายที่เหมือนกันทุกกองทุน
เพราะเป็นสิ่งที่กําหนดขึ้นจากส่วนกลาง คือ การได้รับงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท และการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งครอบคลุมถึง การกําหนดจํานวนบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่ ที่ใช้สําหรับการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โดยภายหลังเมื่อปัจจัยเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการมีตัว
แปรสําคัญด้านการบริหารจัดการ ที่เป็นผลลัพธ์ให้เกิดความแตกต่างระหว่างกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสําเร็จ
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และกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความล้มเหลว ผู้วิจัยจึงได้ทําการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการที่ช่วยให้การ
ดํา เนิ น งานกองทุน หมู่ บ้ า นและชุ มชนเมื อ งประสบความสํา เร็ จ โดยใช้ ก องทุน หมู่ บ้ า น อํ า เภอทุ่ ง ใหญ่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยการศึกษาจะอธิบายผ่านแนวคิดการบริหารจัดการ ของ บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol &
Martin, 1997, p. 7) ได้นําเสนอว่ากระบวนการจัดการประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สําคัญอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ
การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุน หมู่ บ้า น ในอํา เภอทุ่ง ใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ของกองทุนหมู่บ้าน ใน
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมมติฐานการวิจัย
1.กระบวนการจั ด การ คื อ การวางแผน (Planning) การจั ด การองค์ ก าร (Organizing) การนํ า
(Leading) และการควบคุม (Controlling) มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะส่วนบุคคลของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2 ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่เลือกศึกษา
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในอําเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านที่
ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
4. การจัดทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน
945 คน
2. กลุ่ มตัวอย่า ง ได้แก่ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน ในอําเภอทุ่ง ใหญ่ จัง หวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 945 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yanane 1973:727) ดังนี้
N
1 + Ne 2

จากสูตร

n=

เมื่อ

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น กําหนดที่ร้อยละ .05

แทนค่าในสูตร กรณีผู้กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน
n=

945
1 + 945(0.05) 2

n=

945
1 + 945(0.0025)

n=

945
1 + 2.36

n=

945
3.36

n = 281 คน

3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยมี
ลําดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 63 หมู่บ้าน
มีรายชื่อหมู่บ้านดังนี้ (ศูนย์ข้อมูลนครศรีธรรมราช. 2559) ประกอบด้วย

หน้า 444
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th
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ช มหาวิทยาาลัยราชภัฏนครรศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัจัยและนวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาชุ
น มชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตาราง 1ตารางแสสดงจํานวนหมู่บ้านทั
น ้งหมดในอําเภออทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี
น ธรรมราช
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดวิธีแบบโควตา (Quota Sampling)
กําหนดวิธีแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะคํานวณหาขนาดตัวอย่างที่จะเก็บในแต่ละหมู่บ้านที่
ถูกเลือกขึ้นมาจากขั้นตอนที่ 1
ขนาดตัวอย่างที่จะเก็บแต่ละอําเภอ = ขนาดตัวอย่างทั้งหมด = 281
จํานวนหมู่บ้านทั้งหมด 63
ขนาดตัวอย่างที่จะเก็บแต่ละหมู่บ้าน = 4.46
ได้ขนาดตัวอย่าง ที่จะเก็บแต่ละหมู่บ้านเท่ากับ 5 คน จํานวน 29 หมู่บ้าน และ 4 คน จํานวน 34 หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น 281 คน
ขั้นตอนที่ 3
3.1 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) (สุชาดา กีระนันทน์. 2538: 11)
ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้นําไปเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในอําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 63 หมู่บ้าน 281 กลุ่มตัวอย่าง จนครบตามจํานวนที่ต้องการ
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย/เดือนเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน
คือ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ
5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณความกว้างของ
อันตรภาคชั้น ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคนอื่นๆ. 2549: 129)
จากสูตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น
= ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ําสุด
จํานวนชั้น
ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=

5-1
5
=
0.8
ดังนั้นเกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน สามารถกําหนดได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ (เป็นคําถามปลายเปิด)
การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ ศึ กษาได้ ศึ กษาค้ นคว้ าเอกสาร งานวิ จั ย และตํ าราต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ หารงานและการ
ดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)
3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด
จากนั้นนําข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยรวมและเป็นรายด้าน ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) ที่เรียกว่า “สัมประสิทธิ์แอลฟา” (α - Coefficient) จะต้องได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอย่าง
น้อย 0.60 ขึ้นไป จึงจะสามารถนํามาใช้ในการวิจัยได้ (Sekaran.1992)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากบทความ เอกสาร ตํารา ฯลฯ
2. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจํานวน 281 ชุด
โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนขนาดตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
การจัดทําข้อมูล
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม โดยแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหั ส (Coding) นํ าแบบสอบถามที่ถู กต้ องเรียบร้ อยแล้ วมาลงรหัสตามที่ ได้ กําหนดรหั สไว้
ล่วงหน้า
3. การประมวลผลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว (Data processing) นํามาบันทึกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS) หลังจากนั้น
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของแบบสอบถามและทดสอบสมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยการหาความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing)
การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) โดยการหาความสัมพันธ์
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้กระบวนการจัดการ คือ
การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) มี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะส่วนบุคคลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบไคว์สแควร์ (Chi-Square)
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอายุระหว่าง 35 – 45 ปี คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 57.5 อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 52.0 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 60.5
2. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการกองทุน
หมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที1่ แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการศึกษาการบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการ
กองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกด้าน
กระบวนการการบริหารจัดการ
(S.D.)
ระดับความคิดเห็น
(x)
1. ด้านการวางแผน
4.35
0.742
มากที่สุด
2. ด้านการจัดการองค์การ
4.27
0.789
มากที่สุด
3. ด้านการนํา
4.00
0.934
มาก
4. ด้านการควบคุม
3.92
0.990
มาก
รวม
4.13
0.864
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าการบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน
ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผน ( x = 4.35) รองลงมา คือ ด้านการจัดการองค์การ และด้าน
การนํา ตามลําดับ ( x = 4.27 , x = 4.00 ) ส่วนด้านการควบคุม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ําที่สุดคือ ( x = 3.92)
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับการบริหารจัดการของ
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการนํา และด้านการควบคุม สรุปได้ว่า
3.1 เพศที่แตกต่างกัน มีกระบวนการการบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการ
กองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.2 อายุที่แตกต่างกัน มีกระบวนการการบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการ
กองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.3รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีกระบวนการการบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการ
จัดการกองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.4 อาชีพที่แตกต่างกัน มีมีกระบวนการการบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการ
กองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.5 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีกระบวนการการบริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อ
การจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการวางแผน และด้านการควบคุม
แตกต่างกัน แต่ด้านการจัดการองค์การ และด้านการนํา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
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จากการวิจัยสรุปผลได้ตามลําดับ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 281 คน
โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ประธานกองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอายุระหว่าง 35 – 45 ปี คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 57.5 อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 52.0 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.5
2. การบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
บริหารจัดการของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน ในอําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผน ( x = 4.35) รองลงมา คือ ด้านการจัดการองค์การ และด้านการนํา
ตามลําดับ ( x = 4.27, x = 4.00 ) ส่วนด้านการควบคุม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ําที่สุดคือ ( x = 3.92)
3. ปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางการบริ ห ารจั ด การกองทุ น หมู่ บ้ า น ในอํ า เภอทุ่ ง ใหญ่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
3.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการ เนื่องมาจาก
บุคคลที่เข้ามาทําหน้าที่บริหารจัดการส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนในด้านต่าง ๆ
ดีพอ เพราะกองทุนหมู่บ้านเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการดําเนินงานค่อนข้างจะยุ่งยาก อาจแตกต่างจากโครงการ
อื่นที่เคยมีมาอยู่ก่อนหน้านี้
แนวทางการบริหารจัดการ - ควรที่จะมีการจัดอบรมด้านการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน หรือจัดให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไปศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสําเร็จในเรื่อง
การบริหารจัดการ
3.2 คณะกรรมการบางคนไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นเพราะคณะกรรมการบางคนมีงาน
หลักที่ต้องรับผิดชอบอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับหน้าที่ ที่ตัวเองได้รับมอบหมายจากกองทุนหมู่บ้าน
เท่าที่ควร หรือบางกองทุนอาจมีการแบ่งงานหรือหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคนไม่ทั่วถึง หรือไม่ถนัดในตําแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทําให้ละเลย ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่เข้าร่วมประชุม ไม่ทวงหนี้
แนวทางการบริหารจัดการ – ต้องคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ให้มีมาตรฐานกว่านี้ ต้องเป็นบุคคลที่มีความอดทน เสียสละ จริงใจ และมีความรับผิดชอบ ให้เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
3.3 สมาชิกไม่ชําระเงินคืนตามสัญญา เนื่องจากนําเงินที่กู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นําเงินไปประกอบ
อาชีพแล้วไม่ประสบความสําเร็จ
แนวทางการบริหารจัดการ - คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรออกติดตาม ตรวจสอบ กระตุ้น
เตือนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้ส่งคืนเงินกู้ให้ตรงตามระยะเวลาที่ทางกองทุนหมู่บ้านกําหนด

อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีข้อค้นพบ และประเด็นที่น่าสนใจควรนํามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
ด้านกระบวนการการบริหารจัดการ พบว่า ด้านการนํา และการควบคุมในประเด็นรายข้อน้อย อาจ
เนื่องมาจากผู้นําที่เหมาะสมในปัจจุบันไม่ใช่ผู้นําสั่งการและควบคุม ไม่มีความเข้าใจนโยบาย วัตถุประสงค์ ปรัชญา
ของนโยบายเท่าที่ควร ทําให้มีการดําเนินงาน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การบริหารงานของคณะกรรมการ เนื่องจากมี
การควบคุมในสมาชิกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ขาดการสร้างแรงจูงใจในการทํางานเป็นทีม
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Giammatteo (1981 : 198) กล่าวว่า ผู้นําที่เหมาะสมในปัจจุบันไม่ใช่ผู้นําสั่งการและควบคุม แต่เป็น
ผู้นําให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดแรงจูงใจของบุคคลในองค์การ ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมที่เรียกว่า ภาวะผู้นํา ซึ่ง
มีลักษณะ5 ประการ คือ สร้างและให้กลุ่มดํารงอยู่ได้ ทํางานให้สําเร็จ ช่วยให้กลุ่มเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ช่วยกลุ่ม
ตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน เข้ า ใจง่ า ย และทํ า ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการปฏิ บั ติ ง านไปสู่ เ ป้ า หมาย ซึ่ ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในระดับหมู่บ้านจึงเป็นองค์กรประชาชนที่มีความสําคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสําเร็จ
ตามนโยบายและเป้าหมายของกองทุนที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ จึงจําเป็นต้องคัดสรร
และเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถ ที่มีภาวะผู้นําเป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้โดย
ประชาชนในหมู่บ้านด้วยกันเอง

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
ผู้วิ จัย ควรมี ก ารเข้ า ไปศึก ษากลุ่ ม เป้ า หมายที่ชั ด เจน โดยการเข้ า ไปสั ง เกตการณ์ก ารบริ ห ารงานของ
คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อเปรียบเทียบการบริหารของแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่กระบวนการในการเริ่มกู้เงินไปจนถึง
การติดตามให้ส่งเงินคืนให้กับกองทุน
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูน
คณิตคิดสนุก 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนจิปิภพพิทยา จํานวน 32 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
หนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับ
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .012) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การคิดวิเคราะห์, ผลสัมฤทธิ์, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT

ABSTRACT
The purposes of this research was to 1) to compare analytical thinking abilities in
mathematics of Grade 6 students before and after using 4MAT with mathematics cartoon book. 2) to
compare analytical thinking abilities to the criterion. 3) to compare the learning achievement in
mathematics of Grade 6 students before and after using 4MAT with mathematics cartoon book. The
study of 32 students in Grade 6/2 at Jipipoppittaya school by using Cluster random sampling. The tool
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for this research such as lesson plans, mathematics cartoon books, the ability of analysis measure test
and learning measure test, The statistic for study such as average, standard deviation and t-test
The results were as follows: 1) The analytical thinking abilities of the experimental group after
obtaining the 4MAT with mathematics cartoon book and learning was statistically higher than before
learning at the .01 level of significance. 2) The analytical thinking abilities of the experimental group after
obtaining the 4MAT with mathematics cartoon book and learning was statistically higher than 75 percent
criterion at the .01 level of significance. 3) The learning achievement of the experimental group after
obtaining the 4MAT with mathematics cartoon book and learning was statistically higher than before
learning at the .01 level of significance.
Keywords: Analytical thinking, Learning achievement,4MAT Teaching

บทนํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดความสําคัญของคณิตศาสตร์ไว้ว่า
คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) จากความสําคัญดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้บรรจุคณิตศาสตร์เป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้
และได้กําหนดสมรรถนะหลักของผู้เรียน คือ ความสามารถในการคิดเป็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 4)
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถนํา
ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเรียนประสบ
ปัญหาในการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการนําเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่าง ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550: 1) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่านักเรียนทั่วประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.47 ระดับภาคใต้นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 39.27 และระดับจังหวัดปัตตานีนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.20 ซึ่งโดยรวมแล้วนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง
ร้อยละ 50 ถือว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ํา โรงเรียนจิปิภพพิทยา จังหวัดปัตตานีก็มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ
ต่ํา คือ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.07 โดยเมื่อแยกคะแนนเฉลี่ยตามสาระการเรียนรู้ปรากฏว่า จํานวนและการดําเนินการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 46.75เรขาคณิตได้คะแนนเฉลี่ย 41.71 การวัดได้คะแนนเฉลี่ย 33.33และพีชคณิต ได้คะแนนเฉลี่ย 21.82
ซึ่งจะเห็นได้ว่า สาระการเรียนรู้พีชคณิตมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั่วประเทศที่มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ําในสาระการเรียนรู้พีชคณิต คือ ร้อยละ 18.28 (สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, 2560:
28) จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร
สาเหตุของปัญหาเนื่องมาจากเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ครูไม่ค่อย
เข้าใจในการนําหลักสูตรไปใช้ การจัดทําสื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลผู้เรียนยังไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้
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(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 19) ดังนั้นสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนเฉลี่ยต่ํา
อีกทั้งคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนยังต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ สาระการเรียนรู้เรื่องพีชคณิต นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จึงควรได้รับการพัฒนาในเรื่องของพีชคณิตให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสมการและการแก้
สมการ เนื่องจากเนื้อหานี้นักเรียนเริ่มเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนจะต้องใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงต่อไป
สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดรูปแบบหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 4MAT (McCarthy, 1997: 46-51) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้
เกิดจากความสัมพันธ์ของ 2 มิติ คือ การรับรู้และกระบวนการจัดกระทําข้อมูล การรับรู้ของบุคคลมี 2 ช่องทาง คือ จาก
ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมและความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม ส่วนกระบวนการจัดกระทําข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือ การ
ลงมือปฏิบัติและการสังเกตโดยใช้ความคิดไตร่ตรอง เมื่อผสมผสานแนวคิดดังกล่าวกับบทบาทของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
แล้ว ทําให้ทราบถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ ได้แก่ ผู้เรียนที่ถนัดการจินตนาการ การวิเคราะห์ การใช้สามัญ
สํานึกและการปรับเปลี่ยน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความถนัดของผู้เรียนนั้น ทําให้ผู้เรียนสามารถใช้สมอง
ทุกส่วนของตนในการพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ (ทิศนา แขมมณี, 2552: 262) และจากการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ของปริญญา สองสีดา (2550: 78) พบว่า การจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT จะทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น นอกจาก
นี้นวพร คุ้มวงษ์ (2554: 120) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการ
สอนแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดต่อการเรียนคณิตศาสตร์
จากแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT จะเห็นได้ว่ารูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4MAT นั้นมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหากมีการนําการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MATมาใช้ร่วมกับสื่อการสอนจะสามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนนับว่าเป็นสื่อหนึ่งที่เด็กทั่วไปให้ความสนใจ เพราะหนังสือการ์ตูนอ่านง่าย เข้าใจง่าย เรียกร้อง
ความสนใจของเด็กได้ดีกว่าหนังสือที่มีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียว ดังนั้นหนังสือการ์ตูนจึงเหมาะสําหรับทําเป็นหนังสือ
อ่านสําหรับเด็กหรือหนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น การ์ตูนเป็นสิ่ง
สําคัญอย่างหนึ่งในการสื่อความหมายในด้านของลายเส้นเพราะมีพลังน่าสนใจ มีอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรมของ
ผู้อ่าน (ณัฐฌา โต๊ะเงิน, 2548: 1) นอกจากนี้การให้เด็กได้อ่านหนังสือที่มีภาพประกอบสวยงาม เนื้อหาของเรื่องเป็นการ
บรรยายแบบร้อยแก้วที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีเนื้อหาที่ให้ข้อคิด สอนใจ มีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอ่าน
ของเด็กจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจ เพราะภาพเป็นสื่อในการทําให้เด็กได้เข้าใจมากขึ้นและเนื้อหาของเรื่องเป็นการบรรยาย
แบบร้อยแก้วจะทําให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เนื้อหาที่ให้คติสอนใจจะช่วยปลูกฝังให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีและยังจะช่วยให้เด็ก
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และช่วยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างเหมาะสม (พัชราภรณ์ ยี่ใจ, 2554: 53)
ดังนั้นการ์ตูนถือว่าเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นสื่อกลางใน
การถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ จากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่านได้ดี โดยเฉพาะการ์ตูนที่เขียนให้ตรงกับจุดประสงค์ของการเรียน จะ
ช่วยให้เข้าใจได้ดี เร้าความสนใจให้นักเรียนได้ดี โดยธรรมชาติของนักเรียนชอบอ่านการ์ตูน เพราะฉะนั้นนักเรียนจะสนใจ
การ์ตูนเมื่อนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอน เมื่ออ่านข้อความที่บรรยายก็สามารถเข้าใจได้ ก่อให้เกิดแนวคิด ความจําได้
ง่ายและได้นานและการนําหนังสือการ์ตูนที่เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียนมาใช้ประกอบในกระบวนการเรียนการสอนจะ
สามารถทําให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน
จากสาระสําคัญของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MATซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นกระบวนการคิด อีกทั้งยังเป็นวิธีการสอนที่คํานึงถึงวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสมดุล
ของสมองทั้งสองซีกและจุดเด่นของหนังสือการ์ตูนซึ่งเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจ ทําให้ผู้เรียนกระตือรือร้นไม่เบื่อง่ายและ
ยังช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน เสริมสร้างความคิด จากเหตุผลและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนํา
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วิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MATและพัฒนาหนังสือการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิ เคราะห์ และผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง สมการและการแก้ สมการของนั กเรี ยน เพื่ อช่ วยให้ นั กเรี ยนพั ฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น และสามารถนําผลการวิจัยที่ได้ไป
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกกับเกณฑ์ร้อยละ 75
3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก

สมมติฐานการวิจัย
1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 75
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตในการวิจัยไว้ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจิปิภพพิทยา จังหวัดปัตตานี จํานวน 6 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 197 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 โรงเรียนจิปิภพพิทยา จังหวัดปัตตานี จํานวนนักเรียน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling)
ขอบเขตตัวแปร
1.ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก
2.ตัวแปรตาม คือ
1)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
1.1) วิเคราะห์ความสําคัญ
1.2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
1.3) วิเคราะห์หลักการ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ
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2.1) ความรู้ ความจํา
2.2) ความเข้าใจ
2.3) การนําไปใช้
2.4) การวิเคราะห์
ขอบเขตเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 จํ านวน 16 ชั่ วโมง
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1) สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า
2) การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
3) การเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า
4) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ขอบเขตระยะเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 20 ชั่วโมง โดยจะทดลอง
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
1) ทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ชั่วโมง และวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 1 ชั่วโมง
2) ทําการสอน 16 ชั่วโมง
3) ทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ชั่วโมง และวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 1 ชั่วโมง

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.1 วิเคราะห์ความสําคัญ
1.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์
1.3 วิเคราะห์หลักการ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
2.1 ความรู้ ความจํา
2.2 ความเข้าใจ
2.3 การนําไปใช้
2.4 การวิเคราะห์

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4 MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก
มีขั้นตอนการสอน 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างคุณค่าและประสบการณ์
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์
ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณ์เข้าสู่ความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด (ใช้ร่วมกับหนังสือการ์ตูน
คณิตคิดสนุก)
ขั้นที่ 5 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 6 วางแผนและสร้างชิ้นงาน
ขั้นที่ 7 วิเคราะห์เพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ขั้นที่ 8 นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองกับผู้อื่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก ผู้วิจัยได้
ดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
จิปิภพพิทยา จังหวัดปัตตานี จํานวน 6 ห้องเรียนนักเรียนทั้งหมด197 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560โรงเรียนจิปิภพพิทยา จังหวัดปัตตานี จํานวนนักเรียน 32คนซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling )
เครื่องมือการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน4แผนและ
หนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกจํานวน4เล่ม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1.ขออนุญาตผู้อํานวยการโรงเรียนเพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งรายละเอียด
การทําวิจัยในครั้งนี้
2.ก่อนดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ทําการชี้แจงให้นักเรียนทราบจุดประสงค์ในการศึกษาและ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก
3.ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน 30 ข้อและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 2
ชั่วโมง ตรวจให้คะแนนแล้วเก็บข้อมูลไว้
4.ดําเนินการจัดการเรียนการสอนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือ
การ์ตูนคณิตคิดสนุก เรื่อง สมการและการแก้สมการ ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 4 แผน จํานวน 16 ชั่วโมง
5.เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดเดิม ใช้เวลา
2 ชั่วโมง หลังเรียนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว รวมใช้ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย จํานวน 16 ชั่วโมง
6.นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน ไปวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ โดยใช้ค่าทดสอบที (t – test for one simple และ t -test dependent) เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที(t – test for one simpleและ t
-test dependent)

ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังจากการเรียนรู้โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ t – test dependent
ปรากฏผลดังตาราง1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังจากการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ t – test dependent
การทดสอบ
N
k
S.D.
df
t
x
ก่อนการทดลอง
32
30
12.59
2.76
31
41.85**
หลังการทดลอง
32
30
22.84
2.94
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง1 พบว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 แสดงว่ าการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบ4MATร่ วมกั บหนั ง สื อการ์ ตู นคณิ ตคิ ดสนุ ก ทํ า ให้ นั ก เรี ยนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ t – test for one simple
ปรากฏผลดังตาราง 2
ตารางที่2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MAT
ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ t – test for one simple
การทดสอบ
หลังการทดลอง

N
32

k
30

Χ
23.78

S.D.
2.72

μ0 (75%)
22.50

t
2.66**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่2 พบว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 23.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.27 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MAT
ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก ทําให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อนําคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
ปรากฏผลดังตาราง3
ตารางที่3 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังจากการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ t – test dependent
การทดสอบ
N
k
S.D.
df
t
Χ
ก่อนการทดลอง
32
30
18.31
2.03
31
25.85**
หลังการทดลอง
32
30
25.22
2.07
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่3 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก ทําให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1.สรุปผล
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก สรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้
1.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับ
หนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 23.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.27
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับ
หนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบ4MATร่วมกับ
หนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุกและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์
อย่างสม่ําเสมอ โดยแรกเริ่มผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ถึงความสําคัญของเรื่องที่เรียน ขณะที่ผู้เรียนกําลังเรียนก็มีการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน มีการอภิปรายร่วมกันหลังจากผู้เรียนได้ศึกษาสถานการณ์จากหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก
ตอบคําถาม ทําแบบฝึกหัด และหลังจากการเรียนเนื้อหาไปแล้วผู้เรียนวิเคราะห์วางแผนเกี่ยวกับการนําความรู้ที่ได้ไปสร้าง
ผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับลําดับขั้นการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT ซึ่งแมคคาร์ธี (McCarthy, 2000: 128 - 147)
กล่าวว่า ขั้นการบูรณาการประสบการณ์ด้วยตนเอง ต้องพัฒนาจากประสบการณ์จริง ไปสู่การสังเกตด้วยสติปัญญา คิด
ไตร่ตรอง ให้คิดหาเหตุผลด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์สิ่งที่สังเกต ผ่านการอภิปราย
หรือใช้คําถามถามข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างจินตนาการจนเห็นความสําคัญของเรื่องที่จะเรียนรู้ ขั้นพัฒนาความคิดรวบ
ยอด ครูต้องเตรียมข้อมูลที่ผู้เรียนต้องทราบและให้ผู้เรียนแสวงหารายละเอียดจากแหล่งต่าง ๆ ที่ครูเตรียมไว้ เช่น ใบ
ความรู้ เกม จนนักเรียนสามารถรับรู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อีกทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการ
จัดกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน 8 ขั้นตอน ตั้งแต่มีการเตรียมความพร้อม การเชื่อมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่ การให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิดลงมือปฏิบัติจริง ทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดการถ่ายโยงหลักการที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้ ช่วย
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีงานวิจัยภายในประเทศที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มี
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันคือ ปริญญา สองสีดา (2550: 78) พบว่าการเรียนการสอนแบบ 4MAT เป็นวิธีการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดและแสดงความสามารถของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เรียนต้องอาศัยการวิเคราะห์
จากสิ่งที่เรียนรู้แล้วนําไปวางแผนเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของโชคสุวิชัย
สุภาพาส (2554: 85) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ4MAT เรื่องเส้นขนาน ที่มีต่อความสามารถในการคิด
หน้า 458
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วิเคราะห์ และความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และความสามารถในการคิดสังเคราะห์หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนการสอน และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการนํากิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น
2.2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4MAT ร่วมกับหนังสือคณิตคิดสนุกสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิต
คิดสนุกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ซึ่ง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MAT ร่วมกับหนังสือการ์ตูนคณิตคิดสนุก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ลักษณะของผู้เรียน 4 แบบ เน้นความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง
เห็นได้จากการทํากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะแบ่งผู้เรียนออกเป็นเก่ง ปานกลาง และอ่อน แต่ละคนมีลักษณะการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนบางคนสามารถเข้าใจได้จากการฟังคําอธิบายจากครู บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือทํา
แบบฝึกหัด ผู้เรียนจึงต้องช่วยกันในเรื่องการเรียนเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
ทุกคนร่วมกันทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ดังนั้นผู้เรียนที่เก่งจะพยายามช่วยเหลือคนที่อ่อนด้วยการแนะนํา
อธิบายเรื่องที่เรียน ในการทํากิจกรรมกลุ่มทําให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มจนนําไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้เรียนได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมา มีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาความรู้ในเรื่องที่
กําลังศึกษา และนอกจากนี้แล้วแต่ละคนยังมีความถนัดแต่ละด้าน เช่น ด้านการพูดนําเสนอ ด้านการเขียน ด้านการคิด
คํานวณ นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจึงแบ่งงานตามความถนัดของตนเอง ดังคํากล่าวของทิศนา แขมมณี (2552: 262) ที่ได้
กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความถนัดของผู้เรียน ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจและนําความรู้ไปใช้ สามารถสร้างผลงานเป็นความคิดของตนเองส่งผลให้
ผู้เรียนทุกคนได้ทํากิจกรรมตามความถนัดของตนเอง เช่น เล่นเกม หาผลลัพธ์ของคําตอบ แก้ปัญหาสถานการณ์ตามโจทย์
กําหนด การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งมีงานวิจัยภายในประเทศที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีผลการวิจัยที่
สอดคล้องกันคือ นฐพร วิชัยเลิศ (2550: 77) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MAT เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MAT ทํา
ให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของนวพร คุ้มวงษ์ (2554: 120) โดยผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการสอนแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา บ้านกล้วย
(2556: 77) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ4MAT สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนและสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 60 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการนํากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้การเรียน
ของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น เป็นการตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1.ควรมีการศึกษาผลของการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อื่น ๆ เช่น เศษส่วน ทศนิยม พื้นที่ผิวและปริมาตร ฯลฯ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ หรือ
ระดับชั้นอื่น ๆ
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2.ควรมีการศึกษาผลของการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น ความสามารถในการสื่อสาร คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การให้เหตุผล การเชื่อมโยง
กับชีวิตประจําวัน เป็นต้น
3.ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
ได้รับการสอนจากวิธีอื่น ๆ เช่น การสอนแบบ CIPPA MODEL การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนแบบไตรสิกขา เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ยขอขอบคุ ณนายวิ สุ ทธิ์ แวดอเล๊ าะ ผู้ อํ านวยการโรงเรี ยนบ้ านคลองช้ าง จั งหวั ดจั งหวั ดปั ตตานี
นางมาลาตี สุระสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง จังหวัดจังหวัดปัตตานี และนางสาววทินา จันทร์นวล นักวิชาการ ฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ทําให้เครื่องมือมีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้อํานวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจิปิภพพิทยา
จังหวัดปัตตานี ที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บข้อมูล
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการชุมชน
Online Marketing Communication Strategies of Community Entrepreneurs
สุพัตรา คําแหง
Supatra Khumhaeng
สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

บทคัดย่อ
การตลาดออนไลน์มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการชุมชนควรใช้ช่องทางการจัดจําหน่าย
ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อกํ าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การตลาดออนไลน์ยังนํามาซึ่งโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการขายสินค้าและบริการซึ่งเป็น
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการชุมชน ประกอบด้วยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการตลาด การตลาดทางตรงและการใช้สื่อออนไลน์
คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาด, การตลาดออนไลน์, ผู้ประกอบการชุมชน

ABSTRACT
Online marketing is vital to run a business. Community entrepreneurs should use
distribution channels through online marketing channels to design strategies and marketing activities
that meet the needs of consumers. Online marketing tools that reach customers can create
competitive advantage effectively. In addition, online marketing also brings the opportunity to
market and increase the ability to sell products and services. This is a factor for success.
Communication strategies for online marketing of community entrepreneurs include public
relations,sales by salesman,marketing promotion,direct marketing, and online media.
Keywords: Marketing Communication, Online Marketing, Community entrepreneur

บทนํา
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันส่งผลให้การดําเนินชีวิตโดยเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมากขึ้นและสร้างประโยชน์ให้กับวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศคือช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการอุตสาหกรรม จําเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนช่วยทําให้เกิด
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันมีความชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่า
จะเป็นการเขียน การจดบันทึกด้วยแรงงานคนเปลี่ยนเป็นการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคํานวณ และใช้อุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น [1]
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การใช้ชีวิตในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน์จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดําเนินชีวิตรวมไปถึงการดําเนินธุรกิจที่ต้องมีการเพิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลน์อีกหนึ่งช่องทาง จึงต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีเพื่อความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถช่วยลดเวลา รวมถึงสร้างความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นให้แก่
ลูกค้า [2] จากสถิติผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย จากงาน Thailand Zocial Awards 2016 โดยตลอดปี 2015
พบว่า ‘มีผู้คนโพสต์ข้อความสาธารณะทางสื่อสังคมออนไลน์ ถึง 2,600,000,000 ข้อความ คิดโดยเฉลี่ยประมาณ 7 ล้าน
ข้อความต่อวัน หรือ 82 ข้อความถูกส่งต่อและเกิดขึ้นใหม่ในทุก ๆ วินาที’ ทั้งนี้ ถ้าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้เป็นอย่างดี [3] ทําให้มีการสื่อสาร
ทางการตลาดที่ดีและมีคุณภาพ
การสื่ อสารทางการตลาดเป็ นสิ่ งสํ าคั ญที่ ช่ วยให้ องค์ กรธุ รกิ จดํ าเนิ นงานได้ ตรงกั บความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจมากขึ้น การสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจจุบันได้นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
สร้างการรับรู้และสร้างสิ่งเร้าเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการในตัวสินค้ามากขึ้น ประกอบไปด้วย การโฆษณา การ
ขายโดยตัวแทนจําหน่าย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เป็นช่องทางที่องค์กรนั้นสามารถนําไปสร้างการรับรู้ตรา
สินค้าและพัฒนากลยุทธ์ต่างได้ต่อไปในอนาคต[4]
โอกาสเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต สร้าง
ผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ โดยใช้เวลาน้อยลงผ่านสมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ต่าง ๆ อาทิ แท็บเล็ต
และสมาร์ทโฟน ที่มีการติดต่อกันผ่านเครือข่ายไร้สาย เช่น เครือข่าย 3G, 4G สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
จึงเกิดการใช้งานในวงกว้าง [5] ให้ความสําคัญกับการรับรู้ของผู้บริโภคโดยสร้างธุรกิจ ออนไลน์ให้มีความเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น โดยตัวแทนจําหน่ายจะต้องมีความรู้ เข้าใจสรรพคุณ ข้อควรระวัง และเข้าใจหลักการทําการตลาดออนไลน์ จากการทํา
การตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ
การตลาด 4.0 ยุคแห่งการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูล
ตลอดจนการเข้าถึงลูกค้านับวันจะมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้นเช่นเดียวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Marketing) ดังนั้นผู้ประกอบการชุมชน จึงควรคํานึงถึงความได้เปรียบด้านการแข่งขัน กล่าวคือความได้เปรียบเหนือกว่า
คู่แข่งขันหรือความได้เปรียบที่ผู้บริโภคได้รับจากการนําเสนอคุณค่าที่มากกว่าของคู่แข่งขัน การใช้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
เป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าและบริการ การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) และกิจกรรม
ทางการตลาด (Marketing Activities) ผ่านเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ ที่เข้ามาช่วยตอบสนอง ต่อการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ตรงตามความต้องการ ทั้งยังสามารถใช้การตลาดออนไลน์เพื่อแสดงสินค้าขายสินค้า รวมทั้งจัดส่ง
สินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อโดยใช้ช่องทางการตลาดทางตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การส่งอีเมล์และโทรศัพท์มือถือ[6]
การตลาดออนไลน์ยังก่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันตลอดจนการดําเนินธุรกิจสู่การตลาดโลก (Global Marketing) วัตถุประสงค์ของบทความจากการทบทวน
วรรณกรรม ตํารา เอกสาร ผลงานทางวิชาการ
การนําการตลาดออนไลน์มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันผู้ประกอบการชุมชนที่มี ศักยภาพ
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการ สามารถนําการตลาดออนไลน์มาช่วยในการตอบโจทย์รูปแบบ
การใช้ชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลสามารถแสดงออกผ่านทาง
กิจกรรม ที่สนใจตลอดจนการแสดงความคิดเห็นการตลาดออนไลน์จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันของผู้ประกอบการชุมชน
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วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการชุมชน

การทบวนวรรณกรรม
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
“การตลาดยดิจิทัล” [7] คือพัฒนาการของตลาดในอนาคต เกิดขึ้นเมื่อบริษัทดําเนินงานทางการตลาดส่วน
ใหญ่หรือทั้งหมดผ่านช่องทางสื่อสารดิจิทัล สื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่มีรหัสระบุตัวผู้ใช้ได้ จึงทําให้นักการตลาดสามารถสื่อสาร
แบบสองทาง (Two – way communication) กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารกับ
ลูกค้าแต่ละคนในแต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับลูกค้าคนต่อไป ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน
เหมือนการทํางานของเครือข่ายเซลล์ประสาทสั่งการ นักการตลาดสามารถนําข้อมูลพฤติกรรมที่ทราบแบบเรียลไทม์นี้
รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับตรงจากลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในโอกาสต่อๆไป
แผนการตลาดดิจิทัลไม่จําเป็นต้องมีลักษณะตายตัว มีหลายอย่างนํามาผสมผสานกันได้ บางคนอาจเน้นที่
ความสําคัญของเว็บไซต์ ขณะที่บางคนชอบใช้ดิจิทัลเกมส์ หรือส่งวิดีโอต่อๆกัน แม้การตลาดดิจิทัลจะไม่มีสูตรสําเร็จ
ตายตัว แต่ก็มีหลักการพื้นฐานบางประการที่นักการตลาดควรศึกษาทําความเข้าใจเพื่อปรับแผนการตลาดแบบเดิมไปสู่
การตลาดแนวใหม่สไตล์ดิจิทัล ดังนี้ [8]
“Social Media” [9] คือ สื่อดิจิทัลที่ได้รับการขนานนามจากนักการตลาดทั่วโลกว่าเป็นเครื่องมือที่ทรง
พลังและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในทุกกลุ่ม เคล็ดลับของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในโซเชียลเน็ตเวิร์คคือรู้จัก เรียนรู้ รับ
ฟังและเสนอข้อมูลได้ตรงความต้องการ มีความจริงใจและระบบเทคโนโลยีรองรับเพื่อการต่อยอดสู่การบริหารด้านอื่นๆ
ขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสั ง คมออนไลน์มี หลายรูป แบบทั้ ง ประเภทเครื่อ งมือ และการประยุ ก ต์ใ ช้ง านที่ ห ลากหลาย ขอ
ยกตัวอย่างดังนี้[10]
1. Weblogs หรือเรียกสั้นๆ ว่า Blogs คือ สื่อส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอื่นๆ โดยผู้รับสารสามารถเข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมได้ ซึ่งการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรียงลําดับจากเนื้อหาใหม่ไปสู่เนื้อหาเก่า ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถค้นหา
เนื้อหาย้อนหลังเพื่ออ่านและแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger, Okanation ใน
แง่ของการตลาด บล็อกอาจจะถูกนํามาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ คือการที่บริษัทจัดทําบล็อก (Corporate Blog) เพื่อพูดจากับ
ลูกค้าและบล็อกที่เขียนจาก Blogger อิสระ ที่มีความสามารถเขียนเรื่องที่ตนถนัดและมีผู้ติดตามจํานวนมาก จนกลายเป็น
ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด (Marketing Influencer)
2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ใช้สําหรับ
เชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, Hi5, Ning, Linked in, MySpace, Youmeo,
Friendster นักการตลาดนํา Social Network มาใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอาจจะอยู่ในรูปแบบของการสร้างสินค้า
ชุมชนผ่านเกมส์ หรือแอปพริเคชั่นต่างๆ หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือ CRM ผ่านทาง Pages นอกจากนี้ หากตัวลูกค้าเองชื่น
ชอบในสินค้าหรือบริการ ก็สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นมาได้
3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่เรียกกันว่า “บล็อกจิ๋ว” ซึ่งเป็นเว็บเซอร์วิสหรือเว็บไซต์ที่
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป สําหรับให้ผู้ใช้บริการเขียนข้อความสั้นๆ ประมาณ 140 ตัวอักษร ที่เรียกว่า “Status” หรือ
“Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ หรือแจ้งข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online
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Social Network) ทั้งนี้การกําหนดให้ใช้ข้อมูลในรูปข้อความสั้นๆ ก็เพื่อให้ผู้ใช้ที่เป็นทั้งผู้เขียนและผู้อ่านเข้าใจง่าย ที่นิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Twitter
4. Media Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถอัพโหลดรูปหรือวิดีโอเพื่อแบ่งปันให้กับ
ครอบครัว เพื่อนๆ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งนักการตลาด ณ ปัจจุบันไม่จําเป็นต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาที่
มีต้นทุนสูง เราอาจจะใช้กล้องดิจิตอลราคาถูกๆ ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปวิดีโอ นําขึ้นเว็บไซต์ประเภท Media Sharing
อย่าง YouTube หากความคิดเราเป็นที่ชื่นชอบ ก็ทําให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย หรือถ้ากิจกรรมของคุณขายสินค้า
ที่เน้นดีไซน์สวยงาม ก็อาจถ่ายรูปแล้วนําขึ้นสู่เว็บไซต์อย่าง Flickr เพื่อให้ลูกค้าได้ชม สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการนําชม
โรงงาน หรือบรรยากาศในการทํางานได้ เป็นต้น หรืออย่างกรณีของ Multiply ที่คนไทยนิยมนํารูปภาพที่แสดงฝีมือถ่าย
เองมาเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัว ทําให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นฝีมือก่อนที่จะทําการจ้าง เป็นต้น
5. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจําลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์
ที่บรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งผู้ที่จะ
เข้าไปใช้บริการอาจจะบริษัทหรือองค์การด้านธุรกิจ ด้านการศึกษารวมถึงองค์การด้านสื่อ เช่น สํานักข่าวรอยเตอร์ สํานัก
ข่าวซีเอ็นเอ็น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่เพื่อให้บุคคลในบริษัทหรือองค์กรได้มีช่องทางในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆ
ไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าทั้งหลักและรองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หรือ
องค์กรก็ได้ ปัจจุบันเว็บไซต์ที่ใช้หลัก Virtual Worlds ที่ประสบผลสําเร็จและมีชื่อเสียง คือ Second life
6. Online Forum ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยใน
หัวข้อที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเพลง, หนัง, การเมือง, กีฬา, สุขภาพ, หนังสือ, การลงทุน, การท่องเที่ยว และ
อื่นๆอีกมากมายได้ทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสารตลอดจนการแนะนําสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่ง
นักการตลาดควรสนใจเนื้อหาที่พูดคุยในฟอรั่มเหล่านี้ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นคําวิจารณ์เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ
ของเรา ซึ่งเราเองสามารถเข้าไปทําความเข้าใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเว็บไซต์
ประเภทฟอรั่มอาจเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เนื้อหาต่างๆ เช่น
Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip, Yelpจากข้อมูลที่ได้อธิบายมานั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่องกลุ่มผู้บริโภค Gen C [11] พบว่ากลุ่มผู้บริโภค Gen
C มีการใช้ Facebook เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ92 รองลงมาคือ YouTube ร้อยละ5 และ Instagram ร้อยละ2 ซึ่งหากนัก
สื่อสารการตลาดใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) กับกลุ่มผู้โภคกลุ่มนี้ จะสามารถ
เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้ง่าย พร้อมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
สินค้าชุมชนและประสบความสําเร็จ
การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing)
การตลาดดิจิทัลเติบโตการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) กลายมาเป็นรูปแบบการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การส่งเสริมทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดย Reich held และ Sasser คําแนะนําจากเพื่อนที่คุ้นเคยมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากกว่าการโฆษณาถึงสองเท่าตัว ผู้บริโภคตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์จากคําแนะนําของบุคคลอื่นมาก
ถึงร้อยละ 70 และอ่อนอุษา ลาเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันการทําการตลาดนั้น
เป็นการทําการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคในแง่ความรู้สึกมากกว่าจากการสร้างให้ผู้บริโภคชื่นชอบในตราสินค้าแต่ทําอย่างไรให้
ผู้บริโภคเกิดการบอกต่อกันเพราะผู้บริโภคมักเชื่อเพื่อนของตนเองมากกว่าโฆษณา
การตลาดแบบไวรัส คือ เทคนิคทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ Social Network ที่มีอยู่ก่อนแล้วมา
เสริมสร้างตราสินค้า (Brand Awareness) หรือทําเพื่อวัตถุประสงค์อื่นทางการตลาด เช่น การขายสินค้าโดยการ
แพร่กระจายข่าวสารการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) เป็นคําที่นักการตลาดรู้จักกันเป็นอย่างดีและเป็นคําที่สร้าง
ขึ้นมาใหม่แท้ที่จริงก็คือ การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) ต่างกันตรงที่การตลาดแบบไวรัสใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นตัวกระจาย ซึ่งเทคนิคการทําการตลาดแบบไวรัสมีหลากหลายไม่มีกฎตายตัวและไม่มีที่ส้นิ สุด[12]
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การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) จึงกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นพัฒนาการ
จากการตลาดแบบปากต่อปากแบบธรรมดา มาเป็นการแพร่กระจายแบบไวรัส ผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยในระยะเริ่มแรกมี
E-mail เป็นช่องทางแพร่กระจายในลักษณะการส่งต่อและต่อมามี Social Network ที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก จึงเป็น
ช่องทางแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีจากข้อมูลที่ได้อธิบายมานั้นจะพบว่า
รูปแบบการตลาดแบบไวรัสสามารถนํามาใช้กับกลุ่มผู้บริโภค Gen C ได้ เพราะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบการบอกต่อๆ กัน
ผ่านทางโลกออนไลน์ สามารถพบได้ตามเว็บไซต์หรือในแหล่ง Social Network ต่างๆ ที่มีการนําข้อมูลมาแชร์และเล่าสู่
กันฟังต่อกัน
การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing)
การตลาดเชิงเนื้อหา คือ การสร้างมูลค่าจากการใช้ข้อมูลผสมผสานกับความบันเทิงเพื่อสร้างผลกระทบใน
เชิงบวกให้กับผู้บริโภค[13] เนื้อหาที่ถูกนําเสนอจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การให้ข้อมูล สร้างความ
บันเทิง สร้างความไว้วางใจ และเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค หลักการสําคัญของการทํา
การตลาดเชิงเนื้อหามี 5 หลักการ[14] คือ
1. การจัดการข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
2. มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
3. ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือรักษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
4. ใช้สื่อผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว
5. มีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจน
หัวใจสําคัญของการตลาดเชิงเนื้อหาอยู่ที่การสื่อสารซึ่งต้องมีความแตกต่างจากการสื่อสารแบบเดิมเนื่องจาก
ผู้บริโภคในสังคมฐานความรู้ต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ถูกสร้างให้เป็นกระแสในการโฆษณาหรือการ
ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการตลาดรูปแบบนี้ เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าการโฆษณา
ผ่านป้ายโฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่างๆอาจเป็นไวรัสหรือเป็นข้อมูลที่ไม่จําเป็น[13] จากข้อมูลข้างต้นจะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ[11] ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องกลุ่มผู้บริโภค Gen C พบว่ากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบโพสต์หรือแชร์ภาพที่มี
ข้อความโดนใจ ถึงร้อยละ 50 จึงสรุปได้ว่าการสื่อสารการตลาดในรูปแบบนี้สามารถนํามาใช้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ดี
การตลาดแบบเรียลไทม์ (Real - Time Marketing)
การตลาดแบบเรียลไทม์ คือ การที่องค์กรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในฉับพลันสําหรับ Social Web แล้ว ยัง
หมายถึงการที่ผู้บริโภคสามารถตอบรับได้ในฉับพลันเช่นกัน เรียลไทม์เป็นเรื่องใหม่ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรก ที่ข้อมูลข่าวสาร
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและไม่ใช่เฉพาะข้อมูลข่าวสารบางประเภทหรือบางต้นตอเท่านั้น แต่เป็นข้อมูล
ข่าวสารจากทุกสารทิศ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้เผยแพร่ข่าวสารไม่ได้เป็นเพียงแต่องค์กรหลักๆ ไม่กี่องค์กรอีกต่อไป แต่ผู้บริโภค
นับร้อยล้านคนต่างสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้เช่นกัน ซึ่งผู้บริโภคสามารถเป็นได้ทั้งต้นตอของข่าวสาร และผู้รีทวีต
(Retweet) หรือส่งต่อสื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วกว่าสื่อพื้นฐานหรือกระทั่งสื่อออนไลน์ด้วยกันเอง ข้อ
ได้เปรียบของเรียลไทม์ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลจากองค์กรสู่ผ้บู ริโภค แต่รวมถึงการรีทวีต (Retweet) หรือส่ง
ต่อฟีด (Feed) หรือการที่ผู้บริโภคสนใจเลือกติดตามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร ทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีหรือ
กระทั่งวินาทีหลังจากการเผยแพร่ ข้อมูลครั้งแรกขององค์กรและสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดก่อนมีการเผยแพร่ข้อมูลเป็น
ครั้งแรกบน สื่อพื้นฐาน หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ตัวอย่างล่าสุดของ Real Time Marketing คือกรณีของ Luis Suarez นัก
เตะอุรุกวัยที่กัดกองหลังทีมชาติอิตาลี Giorgio Chiellini ในฟุตบอลโลกที่บราซิลจนกลายเป็นเรื่องโด่งดังระดับโลก สินค้า
ชุมชนต่างๆ จึงใช้ real-time marketing มาเพื่อสร้างประเด็นสนุกสนานบนโลก Twitter เช่น แมคโดนัลด์อุรุกวัยที่เชิญ
ชวน Suarez ให้มากิน Big Mac
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ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้ประกอบการชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นงานศึกษาเชิงคุณภาพโดยผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารต่างเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือ บทความ
วารสาร และงานวิ จั ยต่ างๆ ประกอบกั บการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กของประธานกลุ่ มผู้ ประกอบการชุ มชนในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการดําเนินงานระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และครอบคลุมมากที่สุดโดยคําถามจะมีลักษณะแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ให้อิสระกับผู้ตอบคําถาม
การศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทที่สําคัญ ได้แก่
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ ผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากหนังสือ บทความ เอกสาร รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้เพื่อนําข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการ
ดําเนินการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและช่องทางการตลาด
ผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาทําการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 2
กลุ่มหลัก คือ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนและสมาชิกภายในกลุ่มของผู้ประกอบการชุมชนเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ผู้ศึกษาเลือกใช้คําถามปลายเปิดเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การศึกษาเชิงคุณภาพไม่เน้นที่การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ในส่วนของความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึง การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์จะต้องตรวจสอบขณะเก็บข้อมูล อยู่ใน
ภาคสนามและตรวจสอบอีกครั้งเมื่อออกจากภาคสนามว่าข้อมูลที่ได้นั้นเพียงพอที่จะตอบคําถามการศึกษาหรือไม่ซึ่ง
ในการตรวจสอบความถูกต้องนิยมใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Data Triangulation) โดยตรวจสอบ3
ลักษณะทั้งด้านข้อมูลด้านผู้ศึกษาและด้านวิธีการดังนี้[15]
1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูลเป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านของสถานที่ เวลา
และบุคคล เพื่อพิจารณาว่าถ้าเก็บข้อมูลต่างสถานที่ต่างเวลาและผู้ให้ข้อมูลไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันข้อมูลที่ได้นั้นจะ
เหมือนเดิมหรือไม่
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2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้ศึกษาเป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้ามีการเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้อื่น
ที่ไม่ใช่ผู้ศึกษา ข้อมูลที่ผู้เก็บข้อมูลแต่ละคนสามารถได้ข้อมูลที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ถ้าผู้เก็บข้อมูลทุก
คนพบว่าข้อมูลที่ได้มีความเหมือนตรงกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้มามีความถูกต้อง
3) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
แล้วได้ข้อมูลที่มีความตรงกัน แสดงว่าข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง

สรุปผลและอภิปรายผล
การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่าง ๆจากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการ
ชุมชนผู้ศึกษาได้นําผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย และยืนยันความ
สอดคล้องกับการศึกษา ดังนี้
การโฆษณาที่มีผลต่อการรับรู้/รู้จักสินค้าชุมชนคือ การโฆษณาส่งผลต่อการรับรู้/รู้จักสินค้าชุมชนมีการ
นําเสนอโฆษณาตามเวลาที่เหมาะสม เนื้อหามีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริสรา
ไวยเจริญ (2558) [16] ศึกษางานวิจัยเรื่อง การโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ได้กล่าวว่า โฆษณาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการโฆษณาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
มีเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ครบถ้วน ชัดเจนเป็นการสร้างประสบการณ์ด้านความรู้สึกเพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิด
ความคุ้นเคยและมีความรู้สึกดีต่อตราสินค้า
การประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้/รู้จักสินค้าชุมชนการประชาสัมพันธ์ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจากการ
รับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ บุญเจริญรักษา(2550) [17] ศึกษา
งานวิจัยเรื่องการเปิดรับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์มีการรับสื่อที่แตกต่างกันของผู้บริโภค การเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกิดจากความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับ
การขายโดยพนักงานขายมีผลต่อการรับรู้/รู้จักสินค้าชุมชนการขายโดยพนักงานขายส่งผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า เนื่องจากพนักงานขายมีความน่าเชื่อถือ และให้ข้อมูลที่ส่งผลไปถึงการตัดสินใจซื้อสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิษา ปิ่นกุล (2556) [18] ศึกษางานวิจัยเรื่องการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการและความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคเครื่องสําอางเกาหลีแบรนด์ Skinfood ในเขตกรุงเทพมหานคร
กล่าวว่าปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงานขายมีการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสร้าง
ความพึงพอใจในด้านตัวสินค้าและความภักดีด้านความสัมพันธ์ระยะยาวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการรับรู้/รู้จักสินค้าชุมชนการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการรับรู้/รู้จักสินค้า
ชุมชนเนื่องจากมีการส่งเสริมด้านราคา ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทําให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และให้ความสนใจกับตัว
สินค้ามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวิตา เดชวรสุทธิ (2558) [19] ศึกษางานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ตรา
สินค้า ความสนใจในการส่งเสริมการขายและความพึงพอใจในการบริการ ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า TNT กล่าวว่า
การส่งเสริมการขาย คือการทําให้ผู้บริโภครับรู้และส่งผลไปถึงการซื้อสินค้า ทําให้ผู้บริโภคนั้นสนใจถึงการได้รับรู้ถึงการจัด
กิจกรรม การลดราคา ได้รับรางวัลบริการพิเศษจากการส่งเสริมด้านการขายนี้ส่วนใหญ่ใช้วิธีการลดราคา การคืนเงิน การ
ให้ของแถม การส่งชิงโชค การสะสมแสตมป์คูปอง การแจกตัวอย่างสินค้า
การตลาดทางตรงมีผลต่อการรับรู้/รู้จักสินค้าชุ มชนการตลาดทางตรงไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า
เนื่องจาก สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ (2555) [20] ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี กล่าวว่าการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การนั้น เป็นการสื่อสารที่ผู้บริโภคเลือกให้ความสนใจและรับเรื่องผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่นๆ เนื่องจาก
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ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะรับรู้ข่าวสารได้เอง ซึ่งแตกต่างจากการสื่อสารการตลาดทางตรง
และการโฆษณา เป็นต้น จะเป็นการทําการตลาดที่สร้างความรําคาญให้แก่ผู้บริโภค
การใช้สื่อออนไลน์มีผลต่อการรับรู้/รู้จักสินค้าชุมชนการใช้สื่อออนไลน์มีผลต่อการรับรู้/รู้จักสินค้าชุมชน
เนื่องจากยุคสมัยปัจจุบัน สื่อออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้คน การใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคนั้น
จึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าวิธีอื่น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิศ บรรเจิดธรรม (2557) [21] ศึกษางานวิจัยเรื่องการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความเหมาะสมของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าสื่อออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค โดยปัจจุบันผู้บริโภคมีมีความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 4-5 ชั่วโมง ทําให้ผู้บริโภคสามารถ
รับสื่อต่าง ๆ ผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
สรุปคือการตลาดออนไลน์สามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการชุมชนนํามาซึ่ง
ความสําเร็จแก่ธุรกิจ การตลาดออนไลน์จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนสาเหตุมีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการของ
ผู้บริโภค การรับรู้ของผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อและความน่าเชื่อถือ ส่วนกระบวนการทางการตลาดออนไลน์ สามารถ
นํามาใช้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดส่วนผลลัพธ์ที่ได้คือ
ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน สําหรับการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่มีความเหมาะสมช่วยให้ธุรกิจ
จําหน่ายสินค้าและบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้การตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพนํามาซึ่งโอกาส
ทางการตลาด ความสามารถในการขายและการทํากําไร ยังตอบโจทย์ปัญหาสภาพเหตุการณ์จริงทางธุรกิจในยุคปัจจุบันที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาการเตรียม ความพร้อมรับการขยายตัวตลอดจนแนวโน้มการ
ทําการตลาดในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลไปใช้
การสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า จะต้องคํานึงถึงกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุดและสร้างกลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ที่ช่วงอายุและอาชีพอื่น ๆ ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นและกําหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดรวมถึงวาง
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ให้เหมาะสมจากข้อมูลปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดของตรา
สินค้า
การโฆษณาธุรกิจควรให้ความสนใจเพราะการโฆษณามีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคโดยต้องมีการ
ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและสามารถสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคคุ้นเคย รู้สึกดี
ต่อตราสินค้าได้เมื่อลูกค้ามีความประทับใจหรือจดจําตราสินค้าได้จากการโฆษณาจะก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ที่สุด
การประชาสัมพันธ์เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า ดังนั้นธุรกิจไม่จําเป็นต้อง
ให้ความสําคัญในด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน ยากที่จะเกิดการ
รับรู้ในวงกว้างการประชาสัมพันธ์จึงไม่สามารถก่อให้เกิดการรับรู้ตราสินค้าได้
การขายโดยพนักงานขายธุรกิจควรให้ความสนใจกับพนักงานขายให้มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และ
สามารถแนะนําข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า
การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า ธุรกิจควรให้ความสําคัญ เนื่องจากกิจกรรมทางการตลาด
เช่น การลดราคา การแจกตัวอย่างสินค้า สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างการรับรู้ให้กับตัวสินค้าได้
การตลาดทางตรงไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าดังนั้นธุรกิจไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญเนื่องจาก
การตลาดทางตรงนั้นเป็นวิธีการที่ใช้ต้นทุนสูงและอาจทําให้ผู้บริโภคเกิดความรําคาญจนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อตราสินค้าใน
ที่สุด
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การใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับตราสินค้านั้นเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสําคัญเนื่องจากผู้บริโภค
ยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่มากขึ้น ดังนั้นการใช้สื่อออนไลน์มาทําการตลาดเป็นวิธีที่ง่ายลงทุนน้อยแต่
สามารถสร้างการรับรู้ให้กับตราสินค้าได้เป็นอย่างดี
การสื่อสารการตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคในยุคดิจิทัล นักการตลาด/นักสื่อสารการตลาดต้องสร้างความรู้สึกที่ดี
และความผูกพันอย่างลึกซึ้งให้กับผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวตนของสินค้าชุมชนและสื่อสารถึงความ
เชื่อมั่นดังกล่าวให้กับผู้บริโภคอื่นๆ ต่อจนกลายเป็นความจงรักภักดีต่อสินค้าชุมชน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาด
ให้หลากหลายและเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะการ
สร้างเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชุมชนและผู้บริโภคสามารถมีการโต้ตอบกับองค์กรหรือสินค้าชุมชนนั้นได้ซึ่งจะทําให้
เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ ความผูกพันหรือสร้างการมีส่วนร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หากนักการตลาด/นักสื่อสาร
การตลาดสามารถปฏิบัติและปรับเปลี่ยนได้ก็จะทําให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ
สื่อสารการตลาดในยุคที่มีการแข่งขันสูงโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์สําหรับการศึกษาในอนาคตอาจมี
การนําเสนอการสื่อสารการตลาดอื่นๆเข้ามาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น อินโฟกราฟิกส์ (Infographic), การบอกต่อ Word of
mouth (WOM) E – word of mouth (e-WOM) และการตลาดแบบผึ้งแตกรัง (Buzz Marketing) เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําชุมชนทุกท่าน ที่กรุณาช่วยเหลือแนะนํา
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทํา ทําให้บทความฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีและมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด
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ความพึงพอใจด้านระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ในจังหวัดสตูล
Foreign Tourists Satisfaction in Logistics Management System for Travelling in
Satun Province
สัญชัย ลั้งแท้กุล
Sunchai Langthaekun
สาขาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ
ระบบโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน 100 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
และใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า 1) แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หาดปากบารา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา สันหลังมังกร แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว 2) ความพึงพอใจต่อ
ระบบโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง 9 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวมี
คะแนนสูงที่สุด เท่ากับ 4.05 และองค์ประกอบด้านความสะดวกทางด้านการเงิน มีคะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 3.61
แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล คือ 1) พัฒนาระบบการขนส่ง
สาธารณะระหว่างอําเภอ เพิ่มความสะดวกสบายของรถโดยสาร และการกําหนดราคาค่าโดยสารมีมาตรฐานและมีความ
เหมาะสม 2) พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศของพนักงานที่ให้บริการ 3) เพิ่มศูนย์ให้บริการข้อมูล
ท่ องเที่ยวที่มีความพร้อมบริการ 4) ควรปรับปรุ งให้ มีห้องน้ําที่สะอาดและเพียงพอ 5) จัดความสะดวกด้ านบริการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และระบบการคืนภาษี
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ; โลจิสติกส์การเดินทาง; นักท่องเที่ยวต่างชาติ; จังหวัดสตูล

ABSTRACT
This research aims to study foreign tourist attractions and their satisfaction on logistics
system for traveling in Satun province. The research findings bring about recommendation to develop
effective tourism logistics system in the area. Sample of 100 foreign tourists were approached by
purposive sampling method.
The results demonstrate that: 1) The five most popular tourist attractions are Tarutao
National Park, Pak Bara Beach, National Park, Petra island National Park, Golden Dragon Beach, Tunyong
Po headland, long sandy beaches. 2) The finding shows that tourist satisfactions on 9 components of
logistics system are at a high level. The component of tourism place has the highest score of 4.05
whereas the component of conveniences has the lowest score of 3.61.
The suggestion for developing logistics system of tourism in Satun are as follows: 1) the
policy maker should focus on the development of public transportation system between the district
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and enhance the convenience of the public bus service. 2) There should be training courses to develop
foreign language communication skills of the service staffs. 3) The government should increase the
availability of tourist information centers 4) the community service should provide clean toilet and
adequate restroom 5) the financial institution should comfortably provide currency exchange services,
international financial transactions services and the tax return system.
Keywords: Satisfaction, Travel Logistics, Foreign Tourists,Satun Province

บทนํา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและ ระดับประเทศ หรือ
แม้กระทั่งระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเชื่อมโยงให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับธุรกิจ
หลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจการขนส่ง สถานที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริการนําเที่ยว ธุรกิจสันทนาการ ร้าน
ขายสินค้าและของที่ระลึก สถานีน้ํามัน ร้านขายของชํา กิจกรรมการรักษาพยาบาลและเสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น (ฉลอง
ศรี พิมลสมพงศ์, 2548)นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยระหว่างปี 2552 - 2557 พบว่า จํานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 14,149,841 คน ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 24,779,768 คน ในปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 5.85 แสนล้าน
บาทในปี 2553 เป็น 9.83 แสนล้านบาท ในปี 2556 [1]
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ถ้ําภูผาเพชร ถ้ําเจ็คคต น้ําตกวังสายทอง หาดปากบารา
สันหลังมังกร แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว เป็นต้น [3] นอกจากนี้สตูลยังเป็นจังหวัดชายแดน ทําให้นักท่องเที่ยว
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มีแนวโน้มเข้ามาเที่ยวสตูลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสตูลเป็นแหล่งอาหารฮาลาล โดย
อาหารที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ คือ โรตี ชาชัก และแกงตอแมะ [9] จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สตูล และสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการ
ท่องเที่ยวต่ํากว่าจังหวัดอื่น มีปัญหาความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกและการรองรับการท่องเที่ยว ปัญหาความ
สะดวกในการคมนาคม และผู้ให้บริการยังขาดความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นมืออาชีพด้านการ
ท่องเที่ยว [4] แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ยังขาด
มาตรฐานการให้บริการ [2] นอกจากนี้จังหวัดสตู ลที่ไม่มีสนามบินพาณิชย์ ทําให้การเดินทางเข้าสู่จังหวัดสตูลของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีความสะดวก พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะกว่าร้อยละ 40
เดินทางกับสายการบินต้นทุนต่ํามาลงที่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แล้วนั่งรถมาลงเรือที่ท่าเทียบเรือปากบารา
อําเภอละงู [9]
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดย
การนําแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวมาประยุกต์มาวัดและประเมินผลเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนา โดยแนวความคิดด้านโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ การ
เดินทางเข้ามา การอาศัยอยู่ และการเดินทางออกไปแหล่งท่องเที่ยว และมีขอบเขตสําคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การเคลื่อนที่
ทางกายภาพ (Physical Flow) คือ การเดินทางของนักท่องเที่ยว การขนส่งนักท่องเที่ยว การลําเลียงสัมภาระของ
นักท่องเที่ยว และ ความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น (2) การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) คือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนําสถานที่ คําแนะนําเรื่องข้อควรปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยว
และคําเตือนให้ระวัง เป็นต้น (3) การเคลื่อนที่ด้านการเงิน (Financial Flow) คือ การอํานวยความสะดวกเรื่องการจ่าย
ชําระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว และการซื้อตั๋วเดินทางต่าง ๆ [5]
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในจังหวัดสตูล ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้หลักให้กับประชากรในจังหวัด เพื่อความอยู่ดีกินดี และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง
ยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
2.เพื่ อศึ กษาระดั บความพึ งพอใจของนั กท่องเที่ยวที่ มีต่ อระบบการจั ดการโลจิ สติ กส์ เพื่ อการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร : กลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสตูล
2. ขอบเขตขององค์ประกอบโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว : ศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ด้านการไหลทางภายภาพ ข้อมูลสารสนเทศ และการเงิน และประเมินความพึงพอใจมิติด้าน
คุณภาพ เวลา ต้นทุน และการบริการ ในประเด็นของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและสิ่งสนับสนุนเพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวและการเชื่อมโยง การคมนาคมและผู้ให้บริการขนส่ง พิธีการเข้าเมืองและบริการข่าวสาร ที่
พักและโรงแรม ร้านอาหาร บริการนําเที่ยว สินค้าและของที่ระลึก สาธารณสุขและความปลอดภัย และความสะดวกด้าน
การเงิน
3. ขอบเขตด้านเวลา : ระยะเวลาที่ใช้ในการทําวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง:นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่าง
จํานวน 100 ตัวอย่าง
เครื่องมือการวิจัย : ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1เพื่อ
สอบถามข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ตอนที่ 2 เพื่อสอบถามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง
ไปท่องเที่ยว ตอนที่ 3 เพื่อวัดระดับความพึงพอใจในการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อ
องค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ การคมนาคมและผู้ให้บริการขนส่ง พิธีการเข้าเมือง
และบริการข่าวสาร ที่พักและโรงแรม ร้านอาหาร บริการนําเที่ยว สินค้าและของที่ระลึก การดูแลรักษาความปลอดภัย
และความสะดวกด้านการเงิน เป็นต้น โดยข้อคําถามในตอนที่ 2 เป็นแบบวัดประเมินค่าแบบ Likert-scale 5 ระดับ เรียง
จากเห็นด้วยน้อยที่สุดไปเห็นด้วยมากที่สุด (1=เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 2=เห็นด้วยในระดับน้อย 3=เห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง 4=เห็นด้วยในระดับมาก และ 5=เห็นด้วยในระดับมากที่สุด) ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยว
และข้อเสนอแนะสําหรับระบบการจัดเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวที่มปี ระสิทธิภาพ
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การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล : ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดยใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบ
เฉพาะเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูล:ใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
การแปลผลข้อมูล : แปลผลข้อมูลระดับความพึงพอใจจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) คะแนนเฉลี่ย
(4.51 - 5.00) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย(3.51 - 4.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย (2.51 - 3.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ย (1.51 - 2.50) หมายถึง มีระดับความ
พึงพอใจน้อย และคะแนนเฉลี่ย (1.00 - 1.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
พบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงลําดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ 1) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จํานวน จํานวน 73 คน 2) หาดปากบารา จํานวน 34 คน 3) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา จํานวน 26 คน 4) สันหลังมังกร จํานวน 9 คน 5) แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว 8 คน 6) น้ําตกวังสายทอง
จํานวน 8 คน 7) น้ําตกปาหนัน จํานวน 6 คน 8) น้ําตกธารปลิว จํานวน 6 คน 9) ถนนคนเดินสตูล จํานวน 6 คน และ 10)
น้ําตกบริพัตร และ คฤหาสน์กูเด็น จํานวน 5 คน
2.ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว
ผลการประเมิน (n=100)
องค์ประกอบ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว
4.05
0.54
มาก
2) ด้านคมนาคมและการเดินทาง
3.76
0.58
มาก
3) ด้านการบริการข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
3.76
0.63
มาก
4) ด้านสถานที่พักแรม
3.78
0.71
มาก
5) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
3.86
0.73
มาก
6) ด้านบริการนําเที่ยว
3.89
0.67
มาก
7) ด้านสินค้าและของที่ระลึก
3.68
0.71
มาก
8) ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย
3.88
0.62
มาก
9) ด้านความสะดวกทางด้านการเงิน
3.61
0.78
มาก
ภาพรวม
3.81
0.66
มาก

อันดับ
1
6
6
5
4
2
8
3
9

จากตารางที่ 1 พบข้อมูลภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อโลจิสติกส์เพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจด้านแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.88-4.25 เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ย
มากไปน้อย ได้ดังนี้ ความสวยงาม (4.25) ความสะดวกสบาย (4.01) ความคุ้มค่า (3.89) และความสะอาด (3.88)
ความพึงพอใจด้านคมนาคมและการเดินทางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่ามีระดับความพึงพอใจมากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.65-3.84 เรียงลําดับจาก
คะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ การเชื่อมโยงของระบบการขนส่ง (3.84) สภาพของเส้นทางคมนาคม (3.83) มีเส้นทาง
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เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น (3.80) มีป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน (3.76) ปริมาณการจราจรทางถนน (3.75)
ความสะดวกสบายของรถโดยสาร (3.74) การตรงต่อเวลาของรถโดยสาร (3.72) ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสม (3.65)
ความพึงพอใจด้านการได้รับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.76 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
3.67-3.85 เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ (3.85) การให้ข้อมูล
การท่องเที่ยวของที่พักแรม (3.84) การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว (3.77) การเข้าถึงศูนย์ให้บริการข้อมูล
ท่องเที่ยว (3.68) การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สถานีขนส่ง (3.67)
ความพึงพอใจด้านสถานที่พักแรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมากทุกข้อ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68-3.87 เรียงลําดับจาก
คะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา (3.87) ความสะดวกสบาย (3.82) คุณภาพการ
ให้บริการ (3.74) ความสะอาด (3.68)
ความพึงพอใจด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.71-3.98 เรียงลําดับ
จากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ การเข้าถึงร้านอาหารและเครื่องดื่ม (3.98) ความหลากหลายของรายการอาหาร
(3.93) ราคาค่าอาหารและเครื่องดื่ม (3.83) คุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร (3.71)
ความพึงพอใจด้านธุรกิจบริการนําเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.81-3.96 เรียงลําดับ
จากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ มีบริษัทนําเที่ยวให้ใช้บริการจํานวนมาก (3.96) มีแพ็กเกจทัวร์ให้เลือกหลากหลาย
(3.92) คุณภาพของบริษัทนําเที่ยว (3.86 ) ความคุ้มค่าของแพ็กเกจทัวร์ (3.81)
ความพึงพอใจด้านสินค้าและของที่ระลึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.56-3.85 เรียงลําดับ
จากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ สามารถเข้าถึงร้านขายของฝากได้ง่าย (3.85) ของที่ระลึกน่าสนใจและมีหลากหลาย
(3.70) ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ (3.61) สินค้าของที่ระลึกมีคุณภาพดี (3.56)
ความพึงพอใจด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.70-3.97
เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว (3.97) ความปลอดภัยในสถานที่พัก
แรม (3.97) ความปลอดภัยด้านการเดินทาง (3.91) ความปลอดภัยด้านอาหาร (3.83) การเตรียมความพร้อมให้การ
ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (3.70)
ความพึงพอใจด้านความสะดวกทางด้านการเงินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมาก ยกเว้นประเด็นด้านความสะดวกของระบบการคืนภาษี
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.48-3.75 เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้
ความสะดวกในการใช้บัตร ATM (3.75) ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (3.70) ความสะดวกในการใช้บัตรเครดิต
(3.59) การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ (3.56) ความสะดวกของระบบการคืนภาษี (3.48)

หน้า 476
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
3.ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวใน
จังหวัดสตูล
ตารางที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
ชาวต่างชาติ (n=100)
ความถี่
ร้อยละ
35
35.0
32
32.0
31
31.0
30
30.0
24
24.0

รายการ
1. เพิ่มห้องน้ําที่สะอาดและเพียงพอ
2. พัฒนาระบบการจัดการขยะ
3. ควรปรับปรุงการขนส่งสาธารณะระหว่างอําเภอ
4. การให้ความสนใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ควรมีป้ายบอกทางที่มากขึ้นและชัดเจนขึ้น

อันดับ
1
2
3
4
5

จากตารางที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง โดยให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ละคนเสนอแนะได้มากกว่า1 ข้อ พบประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ปรับปรุงมากที่สุด 5 อันดับ
แรก เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) เพิ่มห้องน้ําที่สะอาดและเพียงพอ จํานวน 35 คน 2) พัฒนาระบบการจัดการขยะ
จํานวน 32 คน 3) ควรปรับปรุงการขนส่งสาธารณะระหว่างอําเภอ จํานวน 31 คน 4) การให้ความสนใจดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม จํานวน 30 คน 5) ควรมีป้ายบอกทางที่มากขึ้นและชัดเจนขึ้น จํานวน 24 คน

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่
ในระดับมาก ทั้ง 9 องค์ประกอบสอดคล้องกับ ณภัทร ทิพย์ศรี ขจีโฉม เจียตระกูล และคณะ [6] ที่ศึกษาการจัดการโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และไม่สอดคล้องกับ วราภรณ์ สารอินมูล [11] ที่ศึกษาการ
พัฒนาศักยภาพระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐมที่พบว่าระดับความพึงพอใจต่อองค์ระบบโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง จากงานวิจัยนี้สามารถเรียงลําดับค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ดังนี้
1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.05 ซึ่งสอดคล้องกับ ทศพล เดชะ [7] ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขต
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง มีความพึงพอใจโดยรวมสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สําหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลควรปรับปรุงด้านความสะอาด 2) ด้านธุรกิจบริการ
นําเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 3) ด้านสาธารณะสุขและการดูแลรักษาความปลอดภัย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 ประเด็นที่
ควรปรับปรุงคือการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 4) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
3.86 ควรเพิ่มในประเด็นคุณภาพของการให้บริการ 5) ด้านที่พักแรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 ควรปรับปรุงในประเด็นเรื่อง
ความสะอาด 6) ด้านการเดินทาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.76 ซึ่งควรปรับปรุงในประเด็น ความสะดวกสบาย การตรงต่อเวลา
และราคาค่ าโดยสารของรถโดยสาร ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ขนิ ษฐา สุ ริ ยะ [3] ได้ ศึ กษาระบบการขนส่ งสาธารณะและ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ พบว่าสภาพรถไม่เหมาะสมกับการเดินทางท่องเที่ยวและรถ
สาธารณะที่มีบริการไม่เพียงพอ และ มาลัย โพธิพันธ์ และ วรรณา อาจณรงค์ [10] ได้ศึกษาการวิเคราะห์ระบบการขนส่ง
นักท่องเที่ยวเกาะช้าง พบว่าประเด็นที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจน้อยที่สุด คือ คุณภาพบริการขนส่ง เช่น ความปลอดภัยใน
การเดินทาง ข้อมูลในการเดินทาง ระบบเตือนภัยและป้ายจราจรต่างๆ นอกจากนี้ ทศพล เดชะ [7] เห็นว่าระบบโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคม 7) ด้านการได้รับข่าวสารด้านการท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.76 ควรปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่สถานีขนส่งและการเข้าถึงศูนย์ให้บริการข้อมูลให้มากขึ้น 8) ด้านสินค้าและของที่ระลึก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
3.68 เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าสินค้าและของที่ระลึกมีคุณภาพไม่ค่อยดีและราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ
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ทําให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและของที่ระลึกน้อย ทศพล เดชะ [7] เห็นว่าควรพัฒนาส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง และองค์ประกอบที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ9) ด้านความสะดวกทางด้าน
การเงิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.61 โดยประเด็นที่เป็นปัญหาของความสะดวกทางด้านการเงินเช่น ระบบการคืนภาษี การ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1) ควรเร่ งพั ฒนามาตรฐานการคมนาคม เช่ น การทํ าป้ ายบอกทางแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ชั ดเจนและมี
ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพิ่มโคมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเวลากลางคืน การแก้ปัญหาการจราจรใน
เมืองช่วงเวลาเช้าและหลังเลิกงาน และการให้บริการด้านของระบบการขนส่งสาธารณะระหว่างอําเภอ ในด้านความ
สะดวกสบายของรถโดยสาร ด้านการกําหนดราคาค่าโดยสารมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะ
2) เนื่องจากพนักงานบริการของหน่วยงานและธุรกิจที่สนับสนุนโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ยังขาดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารให้กับพนักงาน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น และภาษามลายู เนื่องจากปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลมากขึ้น
3) ควรมีการพัฒนาด้านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยการเพิ่มศูนย์
ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวที่พร้อมให้บริการ และควรมีข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดที่สถานีขนส่งให้มากขึ้น
4) ควรเพิ่มห้องน้ําที่สะอาดให้เพียงพอทั้งในแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างการเดินทาง ร้านอาหารสถานีขนส่ง
เป็นต้น
5) ควรพัฒนาระบบการอํานวยความสะดวกด้านการใช้จ่ายเงิน เช่น การให้บริการตู้ ATM ในแหล่ง
ท่องเที่ยว ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต และสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องจัดระบบเพิ่มเติม
ด้านบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และระบบการคืนภาษี เป็นต้น
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Service Marketing Mix Factors Affecting Decision Making Behavior of Personal
Cars in Hat Yai Municipality, Songkhla Province.
นางสาวสุนิสา เพ็ชรสังข์และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
Miss Sunisa Phetsang and Assistant Professor Dr. Orachan Sirichote
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จําแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลและ 3) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างคือลูกค้าที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและและการทดสอบไค – สแควร์ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.80 มีอายุน้อยกว่า 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.25 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ
57.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80.50 ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.80
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.00 และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 6 – 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคือปลอดภัยในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ
29.00 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์คือบุคคลในครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 43.00 ขนาดเครื่องยนต์
คือต่ํากว่า 1,500 ซีซี คิดเป็นร้อยละ 55.50 ราคาคือต่ํากว่า 700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.80 ส่วนใหญ่เลือกซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากที่โชว์รูม คิดเป็นร้อยละ 48.50 และผ่อนชําระกับธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 60.30 ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าโดยภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมากปัจจัยเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความแตกต่างกันต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้านมีการให้
ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เคย
ใช้หรือใช้อยู่ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล การเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากที่ไหน และ
วิธีการชําระเงินในการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลประกอบด้วยยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เคยใช้หรือใช้อยู่ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์
นั่งส่วนบุคคล และการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากที่ไหน,ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 7 ด้าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาด, รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, หาดใหญ่
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ABSTRACT
The purposes of this study were to 1) compare service marketing mix factors that affect the
decision to buy passenger cars by demographics factors 2) compare service marketing mix factors that
affect the decision to buy passenger cars by the decision making behaviors, and 3) study the
demographics factors that are correlated with the decision making behaviors. A sample of400 customers
using passenger cars in Hat Yai Municipality was studied with the convenience sampling method. The
instrumentwas questionnaires.The statisticsused for the analysis were percentage, average, standard
deviation, Analysis of Variance, and chi-squareare used. The study found that most respondents were
female 64.80%, aged less than26 years 49.25%, status single 57%, Bachelor's degree 80.50%,Career
officers / enterprises 31.80% and average monthly income 20,001 – 30,000 baht 42.00% and member 6
– 8 people 48.50%. Most of the reasons for buying a passenger car is safe to travel 29.00%, who
influence the decision to buy the car of their family members / relatives, representing 43.00%, engine
size is less than 1,500 cc, representing 55.50%, price was lower than 700,000 baht 79.80%, most of your
passenger car from the showroom 48.50% and payments to the bank 60.30%. The marketing mix, the 7
has a different opinion in the party to influence the decision to buy a passenger car. All passenger cars
that have been used or are using. The duration of the decision to buy a passenger car. To buy passenger
cars from. And how to pay for the purchase of passenger cars, a significant level of 0.001. Behavioral
decision buy passenger cars consist of brand passenger cars ever used or are using. Decision time: buy a
car and buying a car seat, where the relationships with 7 personal factors are statistically significant at the
0.001 level.
Keywords: Marketing mix,Passenger cars, Hat Yai

บทนํา
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องบริษัทรถยนต์หลายค่ายทยอย
เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆต่อเนื่องจากผลการเก็บข้อมูลตลาดพบว่าจะมีรถยนต์โมเดลใหม่เปิดตัวในตลาด มีการเปิดตัว
รถยนต์รุ่นใหม่ๆ (ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา. 2560) เข้าสู่ตลาดและมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลายมา
แข่งขัน เนื่องจากรถยนต์นั้นมีความจําเป็นมากในการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งมนุษย์มีความต้องการความสะดวกสบายใน
การเดินทางและเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนไปตามการดําเนินชีวิตของคน บางครอบครัวอาจใช้รถยนต์แยกคันกันใช้งาน
บางครอบครัวอาจจะนิยมใช้รถยนต์ที่หลากหลายแยกตามสมรรถนะและการใช้งาน เช่น การมีรถยนต์สําหรับการจ่าย
ตลาด การท่องเที่ยว ใช้ทํางาน อีกทั้งรถยนต์ยังเป็นตัวบ่งบอกฐานะของผู้เป็นเจ้าของรถยนต์อีกด้วย โดยมียอดจดทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลโดยแยกเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง(รย.1)อยู่ที่ 617,937 คัน(รวมรถกระบะแบบ 4
ประตู) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง(รย.2) อยู่ที่ 16,834 คัน (กรมการขนส่งทางบก. 2561) ส่วนยอดขายรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลในปี 2560 อยู่ที่ 346,250 คัน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. 2561) ด้วยตลาดรถยนต์ช่วงก่อน
หน้านี้ที่ผ่านมมา ที่มีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ทําให้รถยนต์
โดยเฉลี่ยปรับตัวสูงเพิ่มสูงขึ้น โดยคิดตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บภาษี 30% ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์150-200 กรัมต่อ
กิโลเมตร จัดเก็บภาษี 35% และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บภาษี 40% ของราคารถ
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ซึ่งช่วงปี 2560 และปี 2561 ยังไม่มีการปรับภาษีรถยนต์แต่อย่างใด ประกอบกับไทยเผชิญปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ เช่น หนี้
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา และสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้แก่
ประชาชน แต่ สํ าหรั บปี 2561 รถยนต์มี โอกาสจะทํ ายอดขายได้ สู งขึ้ น โดยเฉพาะรถยนต์ นั่ งส่ วนบุ คคล เนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2561 มีแนวโน้มเอื้อประโยชน์ต่อการขยายตัวของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
มากกว่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ได้รับแรงกดดันมาจากระดับราคาเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ําจึงมีแนวโน้มว่าจะทํา
ยอดขายได้ที่ประมาณ 400,000 – 410,000 คัน(ศูนย์วิจัยธนาคารกสิ กร. 2560) จากปัจจั ยหนุน เช่น การสิ้ นสุ ด
ข้อกําหนดถือครองรถยนต์อย่างน้อย 5 ปี ของนโยบายรถคันแรกซึ่งอาจมีผลให้ลูกค้าบางส่วนตัดสินใจเปลี่ยนรถใหม่ และ
เศรษฐกิจในประเทศไทยที่ฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลําดับทําให้กําลังซื้อของประชาชนที่เริ่มกลับมา (ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา.
2560) เป็นต้น ทําให้มีการแข่งขันที่สูง ผู้จัดจําหน่ายจึงต้องใช้วิธีการและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อใช้ในการแข่งขันกับ
คู่แข่งและการเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งของตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสิ่งจําเป็นต่อการแข่งขันในธุรกิจรถยนต์ ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องศึกษาและ
พัฒนาด้านกลยุทธ์การขาย การบริการลูกค้า เพราะในการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าจําเป็นต้องมีความ
รอบคอบ คัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อไม่ให้เสียเงิน เสียเวลาในภายหลัง ด้วยราคาที่สูงการเลือกซื้อไม่เพียงแต่ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังต้องคํานึงถึงด้านยี่ห้อรถยนต์ที่ไว้วางใจ การเกิดความนิยมต่อเครื่องหมายการค้าประจํา
สินค้านั้น ลูกค้าจึงมีความพึงพอใจต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่น การนึกถึงเมื่อมีอุปสงค์และเกิดการซื้อซ้ํา
ตลอดมา (นิวรณ์รณ เตือนใจยา 2556 : 51) ราคาที่เหมาะสมกับความสามารถในการซื้อ การจัดจําหน่ายที่สะดวกต่อการ
ใช้บริการของลูกค้า บริการหลังการขาย การสื่อสารข้อมูลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้เกิดความต้องการ พนักงานที่
ให้บริการก็มีส่วนสําคัญต่อความพึงพอใจ กระบวนการในการซื้อและลักษณะของสถานที่ของศูนย์บริการจัดจําหน่าย (ฉัตร
ยาพร เสมอใจ. 2551) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการพัฒนายอดขายที่
มากขึ้น รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจ
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการทําการตลาดในการแข่งขันที่สูงปัจจุบันส่วนประสมการตลาดมี
ผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งผู้วิจัยจึงทําการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่าปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนา การจัดจําหน่ายและกลยุทธ์ต่างๆ สําหรับผู้ที่สนใจ ผู้จําหน่าย หน่วยงานหรือผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์และพัฒนาวางแผนทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้รถยนต์ของลูกค้าต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จําแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของลูกค้า
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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สมมติฐานการวิจัย
1. ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
2. ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
3. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร คือ ลูกค้าที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 226,502
คน (เทศบาลนครหาดใหญ่ . 2560 : 4)
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน
3. ตัวแปรในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
3.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว
3.1.2 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคาบริการ ด้านการจัด
จําหน่ายบริการ ด้านการสื่อสารการตลาดบริการ ด้านบุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย เหตุผลในการเลือกซื้อ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ยี่ห้อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ขนาดเครื่องยนต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อ ช่องทางในการเลือกเลือกซื้อ และวิธีการชําระเงิน

วิธีดําเนินการวิจัย
“ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ลูกค้าที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน
226,502 คน (เทศบาลนครหาดใหญ่. 2560 : 4)
กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 400
คน โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรยามาเน่ โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (พงศา ธเนศศรีนนท์. 2556 : 44) และสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Accidental Sampling)
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยจัดทําให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยและนําแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบคําถามด้วยตัวเอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและจํานวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีลักษณะคําถามปลายปิด(Close End Question)โดยมีข้อคําถามมี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีข้อคําถามมีลักษณะเป็นแบบ (Semantic Differential Scales) และคําถามปลายปิดแบบมี
ให้เลือกหลายคําตอบ(Multiple Choices) ประกอบด้วย สาเหตุในการเลือกซื้อ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ยี่ห้อที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อ ประเภทที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ช่องทางในการเลือกซื้อ และวิธีการชําระเงินในการซื้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์บริการ ราคาบริการ การจัด
จําหน่ายบริการ การสื่อสารการตลาดบริการ บุคคล หลักฐานทางกายภาพ กระบวนการบริการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยดําเนินเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) นําแบบสอบถามทําการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยให้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างมากรอกคําตอบด้วยตนเอง (SelfAdministered Questionnaire) นําแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้แล้วนําข้อมูลที่ได้มา
จัดทําข้อมูลมาลงรหัสและแปลความหมายข้อมูล และเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโดยวิธีใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีแล้วนํามาเรียบ
เรียงเป็นเอกสารอ้างอิงในการทําวิจัย คือ เกสารทางวิชาการ บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆและข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้การแจก
แจงความถี่ (Frequency) โดยแสดงเป็นจํานวนและค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และการหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติ t–test สําหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่มและใช้สถิติ F-test ใช้สําหรับตัวแปรอิสระสําหรับ 3 กลุ่มขึ้นไป
4. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยการหาค่าแบบไค-สแควร์ (Chi-Square Test)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยดังนี้
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ตารางที่1จํานวนและร้อยละของข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ

3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา

5.อาชีพ

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว

รวม

ชาย
หญิง
น้อยกว่า 26 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 - 55 ปี
มากกว่า 55 ปี
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ
ต่ํากว่า 20,001 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,001 บาท
1 – 2 คน
3 – 5 คน
6 – 8 คน
มากกว่า 8 คน
400

จํานวน

ร้อยละ

141
159
197
119
36
48
228
142
30
12
45
322
21
78
127
72
123
73
168
84
21
54
142
31
194
33
100.00

35.20
64.80
49.25
29.75
9.00
12.00
57.00
35.50
7.50
3.00
11.30
80.50
5.20
19.40
31.80
18.00
30.80
18.30
42.00
21.00
5.20
13.50
35.50
7.80
48.50
8.20

จากตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 มีอายุน้อยกว่า 26 ปี จํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 มีสถานภาพโสด
จํานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 ส่วนใหญ่มี
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 6 – 8 คน จํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
1.เหตุผลในการเลือกซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกสบาย
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากระบบการขนส่งมวลชน
ปลอดภัยในการเดินทาง
เพื่อแสดงถึงฐานะทางสังคม
เพื่อการดําเนินธุรกิจ
อื่นๆ
2.บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ตนเอง
เลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บุคคลในครอบครัว / ญาติ
เพื่อน
คนรัก / สามี / ภรรยา
อื่นๆ
3.ยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ โตโยต้า
เคยใช้หรือใช้อยู่*
ฮอนด้า
อีซูซุ
มาสด้า
นิสสัน
เบนซ์
มิตซูบิชิ
4.ขนาดเครื่องยนต์ที่มีผลต่อ
ต่ํากว่า 1,500 ซีซี
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 1,500 – 1,999 ซีซี
นั่งส่วนบุคคล
2,000 – 3,000 ซีซี
5.ราคารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ ต่ํากว่า 700,000 บาท
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 700,000 – 800,000 บาท
800,001 – 900,000 บาท
900,001 – 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท
6.ระยะเวลาในการตัดสินใจ
น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
3 สัปดาห์
มากกว่า 1 เดือน
7. ท่านเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน โชว์รูม
บุคคลจากที่ไหน
เต็นท์รถยนต์
รถบ้าน
บูธจัดงานนิเทศกาล
8. วิธีการชําระเงินในการซื้อ
ชําระเงินสด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ผ่อนชําระกับธนาคาร
ผ่อนชําระกับบริษัทลิซซิ่ง
รวม
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จํานวน

ร้อยละ

70
78
116
76
54
6
72
172
99
45
12
311
360
333
107
129
154
142
222
145
33
319
45
6
15
15
102
61
97
121
19
194
31
129
46
25
241
134
400

17.50
19.50
29.00
19.00
13.50
1.50
18.00
43.00
24.80
11.20
3.00
16.80
19.50
18.00
5.80
7.00
8.30
7.70
55.50
36.30
8.20
79.80
11.30
1.50
3.80
3.80
25.50
15.30
24.30
30.30
4.80
48.50
7.80
32.20
11.50
6.20
60.30
33.50
100.00
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
จากตารางที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคือปลอดภัยใน
การเดินทาง จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคือบุคคล
ในครอบครัว / ญาติ จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เคยใช้หรือใช้อยู่ส่วนใหญ่คือ
ฮอนด้า จํานวน 360คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ขนาดเครื่องยนต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคือต่ํา
กว่า 1,500 ซีซี จํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ราคารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคือต่ํา
กว่า 700,000 บาท จํานวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคือ 3
สัปดาห์ จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ส่วนใหญ่เลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากที่โชว์รูม จํานวน 194 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.50 และวิธีการชําระเงินในการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคือผ่อนชําระกับธนาคาร จํานวน 241 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.30
ตารางที่3ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
S.D.
แปลผล
X
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.09
0.66
มาก
2. ด้านราคา
4.04
0.65
มาก
3. ด้านการจัดจําหน่าย
3.98
0.80
มาก
4. ด้านการสื่อสารการตลาด
4.11
0.74
มาก
5. ด้านบุคลากร
4.12
0.66
มาก
6. ด้านหลักฐานทางกายภาพ
4.16
0.67
มาก
7. ด้านกระบวนการ
2.91
0.46
ปานกลาง
รวม
3.91
0.61
มาก

จากตารางที่3ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านหลักฐานทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.16) รองลงมาคือด้าน
บุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 4.12) รองลงมาคือด้านการสื่อสารการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.11) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย
= 4.09) รองลงมาคือด้านราคา(ค่าเฉลี่ย = 4.04) รองลงมาคือด้านการจัดจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.98) และน้อยที่สุดคือ
ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย = 2.91)
ตารางที่ 4การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้า
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ระดับ
รายได้
จํานวนสมาชิก
เพศ
อายุ
สถานะภาพ
อาชีพ
การศึกษา
เฉลี่ย
ในครอบครัว
1. ด้านผลิตภัณฑ์
.000 .000
.000
.002
.000
.000
.000
2. ด้านราคา
.000 .000
.551
.001
.000
.000
.000
3. ด้านการจัดจําหน่าย
.000 .000
.729
.006
.000
.000
.000
4. ด้านการสื่อสารการตลาด
.001 .000
.758
.092
.000
.000
.000
5. ด้านบุคลากร
.097 .067
.002
.292
.000
.000
.000
6. ด้านหลักฐานทางกายภาพ
.000 .000
.004
.080
.000
.000
.000
7. ด้านกระบวนการ
.000 .000
.409
.160
.000
.000
.000
รวม
.000 .000
.138
.178
.000
.000
.000
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยสถานะภาพและระดับ
การศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน
ตาราง 5: การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้า
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
การจัด
การสื่อสาร
หลักฐานทาง กระบวน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์ ราคา
บุคลากร
จําหน่าย การตลาด
กายภาพ
การ
1. เหตุผลในการเลือกซื้อรถยนต์นั่ง .514
.726
.222
.226
.848
.725
.645
ส่วนบุคคล
2.บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
เลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
3.ยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เคย .000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
ใช้หรือใช้อยู่
4.ขนาดเครื่ อ งยนต์ ที่ มี ผ ลต่ อ การ .020
.282
.001
.090
.090
.001
.000
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว น
บุคคล
5.ราคารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีผล .000
.000
.001
.021
.021
.021
.021
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
6.ระยะเวลาในการตัดสิ นใจเลือก .000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
ซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
7.การเลื อ กซื้ อ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว น .000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
บุคคลจากที่ไหน
8.วิธีการชําระเงินในการซื้อรถยนต์ .000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
นั่งส่วนบุคคล

จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้านมี
การให้ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลที่เคยใช้หรือใช้อยู่ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล การเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากที่
ไหน และวิธีการชําระเงินในการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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ตารางที่6ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ปัจจัยส่วนบุคคล
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานะ
ระดับ
อาชีพ
รายได้เฉลี่ย
จํานวน
ภาพ
การศึกษา
สมาชิกใน
ครอบครัว
1.เหตุผลในการเลือกซื้อรถยนต์นั่ง .000
.001
.001
.030
.002
.006
.522
ส่วนบุคคล
2.บุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ .012
.000
.000
.000
.000
.000
.000
เลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
3.ยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เคย .000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
ใช้หรือใช้อยู่
4.ขนาดเครื่ อ งยนต์ ที่ มี ผ ลต่ อ การ .002
.037
.214
.045
.000
.009
.057
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว น
บุคคล
5.ราคารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีผล .006
.000
.000
.000
.000
.000
.001
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
6.ระยะเวลาในการตัดสิ นใจเลือก .000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
ซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
7.การเลื อ กซื้ อ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว น .000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
บุคคลจากที่ไหน
8.วิธีการชําระเงินในการซื้อรถยนต์ .177
.000
.268
.002
.000
.000
.000
นั่งส่วนบุคคล

จากตารางที่6ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลประกอบด้วยยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เคยใช้หรือใช้อยู่ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล และการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากที่ไหน ,ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 7 ด้านอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านหลักฐานทางกายภาพ รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจําหน่าย และน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการ สอดคล้องกับงานวิจัยของพงศา ธเนศศรียานนท์ (2556) ได้
ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์รุ่นประหยัด (Eco Cars) ที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 ซีซี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ซึ่งอยู่
ในระดับความสําคัญมากและเมื่อพิจารณาถึงรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่ายและด้าน
การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับความสําคัญมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์ ชุ่มชื่น (2555) ได้ทําการวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นพรีอุส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.24 ด้าน
ราคาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความคิดอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
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ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของสาคร เกี่ยวข้อง
(2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กรณีศึกษา
เกษตรผู้ปลูกพืช จังหวัดกระบี่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ คือ อัตราสิ้นเปลืองน้ามันต่ํา ความสําคัญอยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ด้านราคา คือ อัตราค่า
อะไหล่และบํารุงรักษาต่ํากว่ายี่ห้ออื่นความสําคัญอยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ มีศูนย์จา
หน่ายรถยนต์อยู่ใกล้บ้าน ความสําคัญอยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การเข้าร่วมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ําเสมอ ความสําคัญอยู่ในระดับสําคัญมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี ศิริชัยเจริญ
(2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านยี่ห้อของรถยนต์ สถานภาพการสมรส ด้านระดับรายได้ ด้านราคาของรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ด้านพนักงานขาย ด้านจานวนสาขา ด้านการโฆษณา
ประชาสัมพั นธ์ ด้ านบริ การหลังการขายด้านอุ ปกรณ์ อานวยความสะดวก ด้ านเงื่ อนไขการขาย ด้ านทําเลที่ตั้ งของ
ศูนย์บริการด้านสิทธิพิเศษด้านระบบความปลอดภัย ด้ านรูปลักษณ์ของรถ ด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์ ด้ านการ
ประหยัด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทวีศักดิ์ กุศลธรรมรัตน์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภค
ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรสาคร
จัดอันดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการประหยัดน้ามันรองลงมาเป็นปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา คือราคาสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สถานที่ คือ เวลาเปิด-ปิดของศูนย์จาหน่ายและศูนย์บริการที่สะดวกต่อการติดต่อ และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด คือช่างซ่อมมีความชํานาญในการแก้ไขซ่อมแซม
2. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลกัญญา บุษปะบุตร
(2550) ได้ ทํ าการศึ กษาเรื่ องปั จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ์ กั บการตั ดสิ นใจซื้ อรถยนต์ นั่ งส่ วนบุ คคลของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 คือ เพศ อาชีพ ส่วนอายุ สถานภาพ นั้นไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05และสอดคล้องกับงานวิจัยของอิงอร ชัยยันต์ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01 ส่วนเพศ มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ในส่วนของขนาดเครื่องยนต์ และเพศ มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสอง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ส่วนประเภทของรถยนต์มือสอง ราคารถยนต์มือสอง
ราคารถยนต์ใหม่ผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาการให้สินเชื่อ นั้นมีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01
3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้านมีการให้
ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เคย
ใช้หรือใช้อยู่ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล การเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากที่ไหน และ
วิธีการชําระเงินในการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับงานวิจัยของอิงอร
ชัยยันต์ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ส่วนเพศ มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสอง
ของผู้ บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่ างไม่ มี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ .01 ในส่ วนของขนาดเครื่ องยนต์ และเพศ มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ส่วน
ประเภทของรถยนต์ มื อสอง ราคารถยนต์ มื อสอง ราคารถยนต์ ใหม่ ผลิ ตภั ณฑ์ และระยะเวลาการให้ สิ นเชื่ อ นั้ นมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ส่วนที่
เกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ และราคารถยนต์มือสอง ราคารถยนต์ ใหม่ ผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาการให้สินเชื่อมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ .01ส่วน
ราคาน้ํามัน ราคาการติดตั้งแก๊ส ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย อัตราดอกเบี้ยจํานวนเงินมัดจํา อัตราการ
ผ่อนชําระ มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างไม่มีนัยสําคัญ .01
4.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของลูกค้า
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประกอบด้วยยี่ห้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เคยใช้หรือใช้อยู่ ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และการเลือกซื้อรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลจากที่ไหน ,ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 7 ด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกุลกัญญา บุษปะบุตร (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ขนาดรถยนต์
ผลิ ตภั ณ ฑ์ การส่ ง เสริ ม การขาย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 ส่วนรายได้ ราคาของรถยนต์ ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง การ
บริการ นั้นไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอิงอร ชัยยันต์ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ .01 ส่ วนเพศ มี ความสั มพั นธ์ กั บความต้ องการซื้ อรถยนต์ มื อสองของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ในส่วนของขนาดเครื่องยนต์ และเพศ มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ส่วนประเภทของรถยนต์มือสอง
ราคารถยนต์มือสอง ราคารถยนต์ใหม่ผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาการให้สินเชื่อ นั้นมีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญมากที่ สุดกับสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และให้ความสําคัญในระดับมากกับรูปลักษณ์ของตัวรถยนต์ ความประหยัดพลังของ
เชื้อเพลิง ระบบเกียร์ และระบบเบรคที่มีประสิทธิภาพ ขนาดของห้องโดยสาร ดังนั้นผู้ประกอบการรถยนต์ควรมีการ
ให้ความสําคัญในเรื่องของสมรรถนะรถเป็นหลักเพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคาที่พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุดกับราคาขายต่อของรถ โดย
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และให้ความสําคัญในระดับมากกับราคาอะไหล่และการซ่อมบํารุงไม่แพง ราคารถยนต์อยู่ในระดับ
เดียวกับยี่ห้ออื่นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการรถยนต์ควรมีการปรับปรุงนโยบายในส่วนของราคาต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายที่พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุดกับการจัดโชว์รถ
และการทดลองขับโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และให้ความสําคัญในระดับมากกับจํานวนสาขาและศูนย์บริการเพียงพอ และ
สถานที่จัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน ดังนั้นการจัดรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าถึงรถยนต์มากที่สุดก่อน
การตัดสินใจซื้อเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนอาจเกิดความประทับใจในการตัดสินใจซื้อรถมาใช้ในเวลาต่อมาได้
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4. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุดกับออกบูธ
โฆษณาตัวสินค้าตามงานเทศกาลโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และให้ความสําคัญในระดับมากกับโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
วิทยุ ติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อนําเสนอรถตัวใหม่แก่ลูกค้า และการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารทางการตลาดเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการด้นรถยนต์ควรต้องมีการทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
5. ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากรที่ พ บว่ า ลู ก ค้ า ให้ ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด กั บ พนั ก งานให้
คํา แนะนํา ข้ อมูล เกี่ยวกั บ รถยนต์แ ก่ ผู้ บ ริโ ภคครบถ้ว นโดยมีค่า เฉลี่ยสู ง สุด และให้ค วามสํา คั ญ ในระดับ มากกั บ
พนักงานให้ ความสําคัญกั บบริการหลัง ขายและพนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อยน่าเชื่อถือดัง นั้นการฝึก อบรม
พนักงานให้มีความรอบรู้ในสิ่งที่ทําการขายและการบริการด้วยความสุภาพจะทําให้ผู้ซื้อเกิดความประทับใจและอาจ
เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ได้
6. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยหลักฐานทางกายภาพที่พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุดกับสถานที่จัด
จําหน่ายสามารถมองเห็นได้ง่ายโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และให้ความสําคัญในระดับมากกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ให้บริการ การตกแต่งโชว์รูมที่สวยงาม ดูดี ทันสมัย และที่จอดรถเพียงพอสําหรับลูกค้า ดังนั้นควรมีการปรับภูมิทัศน์
ของโชว์รูมให้น่าสนใจ บรรยากาศมีความสบาย เหมาะสมแก่การเลือกชมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
7. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการที่พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุดกับกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริหารไม่มีข้อผิดพลาดโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และให้ความสําคัญในระดับมากกับกระบวนการในการ
ผ่ อ นชํ า ระเงิ น มี ค วามยื ด หยุ่ น และกระบวนการรั บ เทิ ร์ น รถ ซื้ อ -กลั บ ดั ง นั้ น ควรมี ก ารระมั ด ระวั ง ในเรื่ อ งอขง
กระบวนการในการบริการ การสั่งซื้อและการจัดการเอกสารต่าง ๆ ต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดและมีความสะดวก
แก่ผู้ซื้อให้มากที่สุด
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้วธิ ีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซมึ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
Constructivism Learning with Graphic Organizers Affecting The Academic
Achievement on Civil Duties and Moral and Analytical Thinking Ability
of the First YearVocational Certificate Students.
วีระวรรณ จันอิและอมลวรรณ วีระธรรมโม
Weerawan Chan-iand Amonwan Werathummo
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน_คณะศึกษาศาสตร์_มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ภาค
เรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการบัญชี จํานวนนักเรียน 26 คน เครื่องมือการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ จํานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบคู่ขนาน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือก แบบคู่ขนานก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึ งพอใจของนั กเรี ยนระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นปี ที่ 1 โดยการจั ดการเรี ยนรู้ แบบ
คอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึม, เทคนิคผังกราฟิก, การคิดวิเคราะห์,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ

หน้า 494
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ABSTRACT
The purposes of this research were1) to compare the learning achievement of the First
Year Vocational Certificate Students before and after learning by using Constructivism Learning with
Graphic Organizers2) to compare analytical thinking abilities of the First Year Vocational Certificate
Students before and after learning by using Constructivism learning with Graphic Organizers 3) to
study students’satisfactions of the First Year Vocational Certificate Students effecting Constructivism
Learning with Graphic Organizers. The samples were 26 the First Year Vocational Certificate Students
in Accountancy, during the first semester of academic year 2017 in Chana Technical College
Songkhla. Research instruments were 1) The 8 lesson plans 2) Learning achievement test before
and after by 4 multiple choice parallel with 30 questions 3) Learning achievement analytical
thinking abilities test by 4 multiple choice parallel with 30 questions 4) The satisfactions assessment
consist of 12 items. The data were statistically analyzed by Average, Standard Deviation and T-test
dependent samples.
Research results were the following.
1) Learning achievement of the First Year Vocational Certificate Students before and
after learning by using Constructivism Learning with Graphic Organizers after learning was higher
than before learning with statistical significance at .01.
2) The Analytical thinking abilities of the First Year Vocational Certificate Students by
using Constructivism Learning with Graphic Organizers after learning was higher than before
learning with statistical significance at .01.
3) Students’satisfactions of the First Year Vocational CertificateStudents by using
Constructivism Learning with Graphic Organizerswas at the highest level.
Keywords: Constructivism Learning, Graphic Organizers, Analytical thinking, Learning achievement,
Satisfactions

บทนํา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเกี่ยวพันโดยตรงกับการพัฒนา
คุณภาพของคน คนที่มีคุณภาพต้องพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ จริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การศึกษาจึงเป็นแนวทางการ
พั ฒ นาคนที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการยกระดั บ สติ ปั ญ ญาให้ มี ค วามคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลและเป็ น ระบบ ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการปฏิรูป
การศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (วิมลมาศ ประยงค์ทรัพย์. 2553 : 23) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 กําหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2542 : 10)
จากการจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมายึดหลักปรัชญาการศึกษาที่เน้นเนื้อหาเป็นหลัก ครูมีบทบาทสําคัญ
เป็นผู้บอกความรู้ การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้แบบบรรยาย และการวัดประเมินผลเน้นวัดที่ความรู้ความจํา จึง
หน้า 495
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
มีผลทําให้ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนที่เน้นการท่องจําเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดเท่าที่ควร ผู้เรียน
ขาดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาตลอดชีวิตจึงไม่เกิดขึ้น อันเป็นผลเสียต่อทรัพยากรบุคคลผู้จะเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ สาโรช โศภีรักข์ (2546 : 33) กล่าวว่า การศึกษาจะต้องจัดการศึกษาให้เข้ากับสภาพ
สังคม เพราะสังคมทุกวันนี้มีความเชื่อมโยง ซับซ้อน เคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การดํารงชีวิตของคนจึง
ต้องอาศัยการเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ กว้างไกล ครอบคลุมสถานการณ์
ของสังคมไทยและสังคมโลก เป็นการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้องจัดตามแนวคิดทางการ
ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กล่าวคือ การศึกษาที่ดีจะต้องให้วิธีการเรียนรู้ วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองแก่ผู้เรียน
มากกว่าเน้นอธิบายเนื้อหาโดยตรง ถ้าการศึกษาเน้นการให้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว เชื่อว่าผู้เรียนก็จะใช้วิธีการต่าง
ๆ อย่างไม่รู้จบเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ ให้มากขึ้นต่อเนื่องตลอดไป กลายเป็นผู้เรียนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงแนวการจัด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังในมาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และได้กล่าวถึงรูปแบบ
วิธีการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เชื่อว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาและสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ ดังในมาตรา
24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการไว้ว่า สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 14-15)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ให้การจัดการ
อาชี วศึ กษาและการฝึ กอบรมวิ ชาชี พสอดคล้ องกั บสภาพปั ญ หาเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรม สิ่ ง แวดล้ อม และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ (สํานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. 2556 :ก) มีการกําหนดจุดหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี
งาม ทั้งในการทํางาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสํานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อให้ผู้เรียน
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก มีความรักชาติ สํานึกในความ
เป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดํารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ (สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. 2556 : 2)
การจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม หมวดวิชาทักษะชีวิต ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา
หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมืองตาม
หลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ. 2556 : 75) ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น การ
จัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ในปีพ.ศ.2558 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านสังคม ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานของชาติ จาก
การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.43 และมีส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 13.08 (สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ . สื บ ค้ น เมื่ อ 20 กรกฎาคม 2559 จาก
http://www.onetresult.niets.or.th) สาเหตุเป็นเพราะครูผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการบรรยาย การจัดการเรียนรู้ยังไม่
หลากหลาย นักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง เมื่อเรียนจบแล้วขาดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาตลอดชีวิตจึงไม่เกิดขึ้น และนักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อีกด้วย พจนา ทรัพย์สมาน
(2550 : 36) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่เกิด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
จากการคิดและปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนได้รับข้อมูลความรู้จากประสบการณ์ตรง แล้วใช้กระบวนการคิดเชื่อมโยงสรุปสิ่งที่
เรียนรู้ และทําชิ้นงานนําเสนอความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้เป็นรูปธรรมทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง รู้เข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างถ่องแท้ สามารถพูดได้ อธิบายได้ชัดเจน เห็นคุณค่าความสําคัญ มีค่านิยมที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้รูปแบบคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองโดยการลงมือทํา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ได้รับผ่านทางการอ่าน พูด ฟัง คิด เขียน เพื่อนําไปสู่การแปลความและถ่ายทอดโดยต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การประเมินค่า และการสะท้อนคิด วัชรา เล่าเรียนดี (2553 : 79 ; อ้างอิงจาก Driver and Bell. 1986) ได้
แสดงลําดับขั้นการเรียนรู้ด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมไว้ 5 ขั้นตอนอย่างเด่นชัด ดังนี้ 1) ขั้นนําเข้า
สู่เรื่อง (Orientation) ให้นักเรียนรู้จุดหมายการเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน 2) ขั้นแสดงความคิด (Elicitation)
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน อาจให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่มหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นหลายมุมมองที่แตกต่างกัน และคล้ายกัน 3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Restructuring of Ideas)
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากขั้นที่ 2 เพื่อให้มีความคิดเห็นใหม่ที่สอดคล้องกัน อาจทําด้วยการให้รวมกัน และการ
ทดลองร่วมกัน 4) ขั้นนําแนวคิดไปใช้ (Application Ideas) ให้ผู้เรียนนําแนวคิดใหม่นั้น ไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่
คุ้นเคย 5) ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นสุดท้ายที่ผู้เรียนจัดกระบวนการความคิดความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้ความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้น สําหรับเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย จําได้ และสามารถถ่ายโยงได้ โดยเฉพาะขั้นที่ 3 เป็นขั้นที่ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูล จัดกระทํา
ข้อมูล และสื่อความหมายข้อมูลในรูปของผังกราฟิก ซึ่งสอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 48) ที่กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ที่มีกระบวนการคิด อภิปรายแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล สื่อ
ความหมายข้อมูล จนสามารถบูรณาการคําตอบที่ได้จากความรู้และประสบการณ์เดิมมาแปลความหมายแล้วเชื่อมโยง
เข้ากับความรู้ใหม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปออกมาของลักษณะการคิดวิเคราะห์
การพัฒนาให้นักเรียนรู้จักการคิดเป็น วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น คิดอย่างมีเหตุผล คิดแก้ปัญหา และมีความคิดวิเคราะห์ได้นั้น คือ การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก (Graphic Organizers) เป็นเทคนิคการสอนที่สําคัญ สามารถใช้การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ที่ดี และสามารถคงความรู้ที่ยั่งยืนได้ ดังที่ ดวงกมล สินเพ็ง (2551 : 251) ได้กล่าวว่า ผังกราฟิกมีประโยชน์
อย่างยิ่งกับการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะมีเนื้อหาสาระมาก ผังกราฟิกจะ
ช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูลความรู้ ความคิดให้เป็นระบบ ง่ายต่อการทําความเข้าใจ สามารถขยายความคิด ข้อมูล ความรู้ไป
ได้กว้างไกล เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เป็นการช่วยจัดระบบความคิดให้ผู้เรียนให้สามารถมองเห็นภาพรวม
ของเนื้อหาสาระที่เรียน เกิดความรู้ความเข้าใจนําความรู้ไปใช้ได้ สามารถสร้างผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อีกจํานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2552 : 338) ได้กล่าว
ว่า การใช้เทคนิคผังกราฟิกเป็นเทคนิคหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยความคิด หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
ทําให้เห็นความรู้หรือเนื้อหาสาระ การใช้เทคนิคผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในสาระต่าง ๆ จํานวน
มาก เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นง่ายขึ้นเร็วขั้น จดจําได้ และสอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์
ยินดีสุข (2556 : 64) ที่พบว่าการใช้เทคนิคผังกราฟิกเป็นแบบของการสื่อความหมายเพื่อใช้นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟิกได้มาจากการนําข้อมูลดิบ หรือ ข้อมูล
จากแหล่ งต่ าง ๆ มาทํ าการจั ดกระทํ าข้ อมู ล ในการจั ดกระทํ าข้ อมู ลต้ องใช้ ทั กษะการคิ ด เช่ น การสั งเกต การ
เปรียบเทียบ การแยกแยะ เป็นต้น
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
ผังกราฟิก ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาทําการจัดกระทําข้อมูลโดยต้องใช้ทักษะการคิดต่าง ๆ ในการ
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สังเกต เปรียบเทียบ จัดเรียง ลําดับ ประเภท รวมทั้งยังฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดในระดับขั้นสูง คือ การฝึกวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การสร้างมโนทัศน์ การสร้างแบบแผน เป็นต้น อีกทั้งยังฝึกให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และทําให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อังส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เพื่อสอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่สุดตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษา
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิกมาใช้แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม และพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนําไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการเรียน และได้ความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้ มีความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาตลอดชีวิต และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
โดยการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบคอน
สตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึม
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะจังหวัด
สงขลา ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 8 สาขาวิชา รวมนักเรียนทั้งหมด 225 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่า ง คือ นักเรียนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้น ปีที่ 1 วิท ยาลัยเทคนิค จะนะ
จังหวัดสงขลา ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการบัญชี จํานวนนักเรียน 26 คน
โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยสุ่ม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น
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การจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2.3 ความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก
3. ขอบเขตของเนื้อหา
เนื้อหาในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หมวดวิ ชาทักษะชีวิต สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
4. ระยะเวลาทําการทดลอง
ทําการทดลองใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยสอนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง จํานวน 8 สัปดาห์
รวม 32 ชั่วโมง

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดั บประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เครื่องมือการวิจัย
1. แผนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กําหนดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2. เตรียมความพร้อมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทําไว้ให้เป็นที่เรียบร้อย สื่อการสอนที่เตรียมไว้
ตรวจดูความเรียบร้อย
3. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
4. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
5. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
6. ดําเนินการสอนโดยการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ตามลําดับ
แผนการจัดการเรียนรู้ในขณะดําเนินการสอน
7. ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
9. ให้นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจของการใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 65)
1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 84)
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2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)(บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 65)ปรากฏว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ระดับ 0.67 - 1.00
2.2 หาค่าคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.1 หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 65) ปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ฉบับก่อนเรียน จํานวน 42 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 –
1.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ฉบับหลังเรียน จํานวน 42 ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง 0.67 – 1.00
2.2.2 หาค่า ความยากง่า ย (p) และค่า อํา นาจจํ า แนก (r) ของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้สูตรอย่างง่าย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 84) ปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ฉบับก่อนเรียน จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.45 - 0.77 มี
ค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.27 – 0.64 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ฉบับหลังเรียน จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.55 – 0.77 มีค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.27 – 0.45
2.2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของ
คูเดอร ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson)(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 87-88) ปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ฉบับก่อนเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ฉบับหลังเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85
2.3 หาค่าคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.3.1 หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 65) ปรากฏว่า แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับก่อนเรียน จํานวน 36 ข้อ มีดัชนีความสอดคล้อง 0.67 - 1.00 และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับหลังเรียน จํานวน 36 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 - 1.00
2.3.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้สูตรอย่างง่าย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 84) ปรากฏว่าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ฉบับก่อนเรียน จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.55-0.77 มีค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.27-0.55
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับหลังเรียน จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.50-0.73 มี
ค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.27-0.55
2.3.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สูตร KR-20
ของคูเดอร ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 87-88) ปรากฏว่าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับก่อนเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ฉบับหลังเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.81
2.4 หาค่าคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
2.4.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามกับประเด็นการประเมิน (IOC)(บุญชม ศรีสะอาด. 2545
: 65) ปรากฏว่าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 – 1.00
2.4.2 หาค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) ปรากฏว่าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.83
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
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3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test Dependent แบบ
ข้อมูลทั้งสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540 : 248)
3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test Dependent
แบบข้อมูลทั้งสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540 : 248)
3.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอน โดยเปรียบเทียบเกณฑ์ ดังนี้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2545 : 103)
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึงพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึงพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิ
ซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน (n =26)
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
t
30
ทางการเรียน
S.D.
S.D.
X
X
1. ความรู้/ความจํา
5
2.73
0.78
3.81
0.75
5.87**
2. ความเข้าใจ
5
2.12
0.86
3.38
0.70
6.73**
3. การนําไปใช้
5
2.54
0.51
3.15
0.61
4.92**
4. การวิเคราะห์
5
2.35
0.75
3.46
0.58
6.58**
5. การสังเคราะห์
5
2.27
0.83
3.38
0.70
6.97**
6. การประเมินค่า
5
2.46
0.71
3.77
0.65
10.80**
รวม
30
14.46
1.86
20.96
2.31
26.04**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 14.46 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 20.96 มีค่าสถิติทดสอบที (t-test) เท่ากับ 26.04
การจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านคะแนนเต็ม 5 คะแนน
1) ด้านความรู้ความจํา มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 2.73 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 3.81 มีค่าสถิติทดสอบที เท่ากับ
5.87 2) ด้านความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 2.12 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 3.38 มีค่าสถิติทดสอบที เท่ากับ
6.73 3) ด้านการนําไปใช้ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 2.54 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 3.15 มีค่าสถิติทดสอบที
เท่ากับ 4.92 4) ด้านการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 2.35 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 3.46 มีค่าสถิติ
ทดสอบที เท่ากับ 6.58 5) ด้านการสังเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 2.27 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 3.38 มี
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ค่าสถิติทดสอบที เท่ากับ 6.97 และ 6) ด้านการประเมินค่า มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 2.46 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 3.77 มีค่าสถิติทดสอบที เท่ากับ 10.80
ตารางที่2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบคอน
สตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน (n =26)
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
แบบทดสอบวัดความสามารถ
t
30
ในการคิดวิเคราะห์
S.D.
S.D.
X
X
1. การวิเคราะห์ความสําคัญ
10
5.00
1.06
7.12
1.07
9.44**
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
10
4.69
1.01
7.04
1.04
15.01**
3. การวิเคราะห์หลักการ
10
4.92
1.09
7.77
1.27
15.70**
รวม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

30

14.62

2.40

21.92

2.40

27.61**

จากตารางที่ 2 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 14.62 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 21.92 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน มีค่าสถิติทดสอบที (t-test) เท่ากับ 27.61 ดังนั้น จะเห็นได้ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านคะแนนเต็ม 10
คะแนน 1) ด้านการวิเคราะห์ความสําคัญ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 5.00 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 7.12 มี
ค่าสถิติทดสอบที เท่ากับ 9.44 2) ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 4.69 มีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียน เท่ากับ 7.04 มีค่าสถิติทดสอบที เท่ากับ 15.01 3) ด้านการคิดวิเคราะห์หลักการ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ
4.92 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 7.77 มีค่าสถิติทดสอบที เท่ากับ 15.70
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก (n =26)
ความพึงพอใจ
S.D.
ผลการประเมิน
ลําดับที่
X
1. นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม
4.92 0.27
มากที่สุด
2
เพราะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้
2. นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม
4.92 0.27
มากที่สุด
2
เพราะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม
4.96 0.20
มากที่สุด
1
เพราะช่วยให้นักเรียนสามารถอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
4. นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธกี ารสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม
4.88 0.33
มากที่สุด
5
เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ และเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่าง
เหมาะสม
5. นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก เพราะ
4.81 0.40
มากที่สุด
9
ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน และมีส่วนร่วมในการ
เรียนอย่างกระตือรือร้น
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ตารางที่ 3(ต่อ)
ความพึงพอใจ
6. นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก เพราะ
ช่วยในการสรุปเนื้อหาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และจดจําได้นาน

X
4.77

S.D.
0.43

ผลการประเมิน
มากที่สุด

ลําดับที่
12

7. นักเรียนชอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก
ช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
8. นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในตัวเอง
9. นักเรียนชอบการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด
วิคราะห์
10. นักเรียนชอบการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้
ให้เป็นความคิดรวบยอดได้
11. นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
คอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพราะทําให้ได้ทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น
12. นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกไปประยุกต์ใช้
ในรายวิชาอื่นๆได้
รวม

4.88

0.33

มากที่สุด

5

4.85

0.37

มากที่สุด

7

4.85

0.37

มากที่สุด

7

4.92

0.27

มากที่สุด

2

4.81

0.40

มากที่สุด

9

4.81

0.40

มากที่สุด

9

4.87

0.34

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับ เทคนิคผังกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 และเมื่อพิจารณาเป็นข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
เรื่ องการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิ ธี การสอนแบบคอนสตรั คติ วิ ซึ ม เพราะช่ วยให้ นั กเรี ยนสามารถอภิ ปราย ซั กถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.20 ด้านที่นักเรียนพึงพอใจน้อยสุดในเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก เพราะช่วยใน
การสรุปเนื้อหาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และจดจําได้นาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
คอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติ
วิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับมากที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม และความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
คอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมเน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนได้รับข้อมูล
ความรู้จากประสบการณ์ตรง แล้วใช้กระบวนการคิดเชื่อมโยงสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และทําชิ้นงานนําเสนอความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้เป็นรูปธรรมทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง จากขั้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมทําให้นักเรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะเห็นได้จากขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรูแ้ ละทักษะการ
คิดตามลําดับ ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ขั้นนําเข้าสู่เรื่อง (Orientation) ให้นักเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ และเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน อาจใช้การตั้งคําถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนได้คิด ให้ดูภาพ เปิดวิดีโอ เกมส์ เป็นต้น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะ
ทําให้นักเรียนเกิดความสงสัย เกิดคําถามหรือข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
ค้นคว้าหาคําตอบต่อไป 2) ขั้นแสดงความคิด (Elicitation) ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน อาจให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่มหรือเขียนแสดงความคิดเห็นหลายมุมมองที่แตกต่างกัน และคล้ายกัน 3)
ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Restructuring of Ideas) ปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากขั้นที่ 2 เพื่อให้มีความคิดเห็นใหม่ที่
สอดคล้องกัน อาจทําด้วยการให้รวมกัน และการทดลองร่วมกัน ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้เทคนิคในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ขั้ นนี้จะนํ าเทคนิคผั งกราฟิ กแบบต่าง ๆ ไปใช้เพื่อให้นักเรี ยนเกิดการเรียนรู้ ซึ่ งกิจกรรมต้องมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ขั้นนําแนวคิดไปใช้ (Application Ideas) ให้ผู้เรียนนําแนวคิด
ใหม่นั้น ไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่คุ้นเคย นักเรียนสามารถนําแนวคิดที่ได้จากการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขปัญหา หรือ
หาคําตอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 5) ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นสุดท้ายที่ผู้เรียนจัดกระบวนการความคิดความ
เข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น สําหรับเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย จําได้ และสามารถถ่ายโยงได้
โดยนําเทคนิคผังกราฟิกผังมโนทัศน์นําเสนอประกอบ และสรุปเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังเข้าใจคาดเคลื่อนไป
นอกจากนี้ การจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิ ธี การสอนแบบคอนสตรั คติ วิ ซึ มยั งพั ฒนานั กเรี ยนให้ มี ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง และทําให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 48) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิซึม ที่มีกระบวนการคิด อภิปรายแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล สื่อความหมายข้อมูล จนสามารถบูรณา
การคําตอบที่ได้จากความรู้และประสบการณ์เดิมมาแปลความหมายแล้วเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ออกมาของลักษณะการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภรณ์ พิทธิยะกุล (2556 : 131) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ทําให้นักเรียนสามารถนําองค์ความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ มาทําการจัดกระทําข้อมูลโดยต้องใช้ทักษะการคิดต่าง ๆ ในการสังเกต เปรียบเทียบ จัดเรียง ลําดับ ประเภท
รวมทั้งยังฝึกให้ผนักเรียนพัฒนาความคิดในระดับขั้นสูง คือ การฝึกวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสร้างมโนทัศน์ การสร้าง
แบบแผน เป็นต้น อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทําให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถเกิดได้จากขั้นแสดงความคิด (Elicitation) ให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Restructuring of Ideas)
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ปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากขั้นที่ 2 เพื่อให้มีความคิดเห็นใหม่ที่สอดคล้องกัน ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้เทคนิคในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ขั้นนี้จะนําเทคนิคผังกราฟิกแบบต่าง ๆ ไปใช้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมต้องมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2557 : 388) กล่าวว่าผังกราฟิก
(Graphic Organizer) เป็นการเชื่อมโยงความคิดในรูปแบบต่าง ๆ ทําให้นักเรียนเห็นโครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหาสาระ
นั้น ๆ เป็นเทคนิคที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาสาระระต่าง ๆ จํานวนมาก เพื่อช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และจดจําได้นาน ขั้นนําแนวคิดไปใช้ (Application Ideas) ให้ผู้เรียนนําแนวคิด
ใหม่นั้น ไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่คุ้นเคย นักเรียนสามารถนําแนวคิดที่ได้จากการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขปัญหา หรือ
หาคําตอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นสุดท้ายที่ผู้เรียนจัดกระบวนการความคิดความเข้าใจที่
เปลี่ยนแปลงไป ใช้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น สําหรับเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย จําได้ และสามารถถ่ายโยงได้ ขั้นตอนนี้
ครูจะมีบทบาทมาก เพราะเป็นการสรุปการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหมด โดยนําเทคนิคผังกราฟิกผังมโนทัศน์นําเสนอ
ประกอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ ดังที่ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 48) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม ที่มีกระบวนการคิด อภิปรายแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล สื่อความหมายข้อมูล จน
สามารถบูรณาการคําตอบที่ได้จากความรู้และประสบการณ์เดิมมาแปลความหมายแล้วเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ เพื่อให้
ได้ข้อสรุปออกมาของลักษณะการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ สมกมล กาญจนพิบูลย์ (2554 : 94-101) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิซึมกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 100 คน โดยได้จากการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบคอนสตรัคติวิซึม และ กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตัคติวิซึมมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติ
วิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม เพราะช่วยให้นักเรียนสามารถอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น รองลงมา คือ นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม เพราะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม เพราะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และนักเรียนชอบการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกช่วยให้นักเรียนสามารถสรุป
ความรู้ให้เป็นความคิดรวบยอดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภรณ์ พิทธิยะกุล (2556 : 131) ศึกษาผลการใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า 1)ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกลับเกณฑ์ โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ (น้อยละ 80) เท่ากับ 24.00 หลังจาก
การทดลอง เท่ากับ 24.95 ค่า t เท่ากับ 1.84 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 3) ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อน
การทดลองเท่ากับ 243.25 หลักหารทดลอง เท่ากับ 319.25 ค่า t เท่ากับ 2.57 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มีต่อ
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วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกพบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อวิธีการ
จัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายข้อมูลอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1. การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ครูควรเลือกเนื้อหา
ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนให้เหมาะสมกับผังกราฟิกแต่ละรูปแบบ
2. การใช้เทคนิคผังกราฟิกครูควรสอนรูปแบบผังกราฟิก และการนําไปใช้เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ผัง
กราฟิกได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดองค์ความรู้ที่ถกู ต้องตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัฒน์ ขัตติยะ
มาน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิดวิธีการ คําแนะนํา และตรวจแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
รวมทั้งบุคคลที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม ผู้วิจัยกราบขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้นําเสนอบทความ
วิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4ในครั้งนี้
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รคู้ ิดร่วมกับการใช้คาํ ถามระดับสูง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
The learning of Cognitive Guided Instruction (CGI) with the use of high level
question on student achievement and mathematical problem solving ability of
Secondary Grade 5 students
มารีย๊ะ แอหลังและชวนพิศ ชุมคง
Mareeyah Airlangand Chuanphit Chumkong
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
จํานวน 43 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด
ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง อยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด,การใช้คําถามระดับสูง,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์,ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The purposes of this research were1) to compare the achievement of the student
between before and after using Cognitive Guided Instruction (CGI) with the use of high level
question, 2) to compare the mathematical problem solving ability of the student between before
and after using Cognitive Guided Instruction (CGI) with the use of high level question, and 3) to
study students’ satisfactions toward the use of Cognitive Guided Instruction (CGI) with the use of
high levelquestion. The samples were the 43 from Secondary Grade 5 students at Woranari
Chaloem Songkhla School, during the second semester of academic year 2017. They were
selected by cluster random sampling method. The research instruments used for data collection
were : 1)The lesson plans, 2) Achievement test, 3) Mathematical problem solving ability test, and
4) Questionnaire students’ satisfactions toward the use of Cognitive Guided Instruction (CGI) with
the use of high level question. The data were statistically analyzed by mean scores, standard
deviation, and t – test dependent samples.
The finding of the study were as follows : 1) Students learning achievement of
Mathematics higher than being taught before with Cognitive Guided Instruction (CGI) with the use
of high level question were significantly at the statistic level of .01, 2) Students mathematical
problem solving ability of Secondary Grade 5 students higher than being taught before with
Cognitive Guided Instruction (CGI) with the use of high level question were significantly at the
statistic level of .01, and 3) Students satisfaction towards the use of Cognitive Guided Instruction
(CGI) with the use of high level question was at the high level.
Keywords: Cognitive Guided Instruction (CGI),the use of high level question,achievement,
mathematical problem solving ability, Satisfactions

บทนํา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความคิด ทําให้มนุษย์มีการคิดที่เป็นระบบ ระเบียบ สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์
สามารถคิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตรงตามจุดมุ่งหมายหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6) ได้ให้
ความสําคัญต่อความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนมาก จึงได้กําหนดความสามารถในการคิด เป็นหนึ่งสมรรถนะสําคัญ ที่
ต้องพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดในการพัฒนาตนเอง ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ มีอิสระและมี
ศักยภาพในการคิด การตัดสินใจ และการค้นพบตัวเอง ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกด้าน
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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ปัจจุบันท่ามกลางสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
และบริบทต่างๆ สังคมจึงต้องการคนที่มีความรู้และทักษะความสามารถที่คล่องตัว สามารถเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นหนึ่งในทักษะที่จําเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง (Literacy) ของ PISA (Programmed for the
International Student Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินผลผู้เรียนจากการทดสอบระดับนานาชาติของ OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development) ทําให้ทักษะการแก้ปัญหาเป็นหนึ่งในผลลัพธ์การ
เรียนรู้สําคัญของหลักสูตรในหลายประเทศที่ต้องการพัฒนาทักษะนี้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน นอกจากนี้สาเหตุสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ความสามารถในการแก้ปัญหานั้นเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้อนาคตที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์หรือนําความรู้ที่มีอยู่ในตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนก็มีวิธีการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีฐานความรู้และประสบการณ์ที่ต่างกัน จากผลการประเมินนานาชาติ PISA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาระดับบุคคลด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับประเทศ พบว่า
นักเรียนกว่าร้อยละ 10 ไม่สามารถแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานได้ มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่นักเรียนกว่าร้อยละ 70 สามารถ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, และพรรณี เกษกมล. 2558 : 123 – 124)
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดย
ยึดตามโครงสร้างหลักสูตรที่ทางโรงเรียนได้จัดทําขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะอยู่
ในลักษณะครูเป็นผู้อธิบายเนื้อหา กฎ หลักการ และยกตัวอย่างประกอบ แล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดโดยลอกเลียนแบบ
ตัวอย่างที่ให้ ส่งผลให้ผู้เรียนประสบปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์เมื่อเจอโจทย์คณิตศาสตร์ที่แตกต่างออกไปจากตัวอย่างที่
ครูให้ แม้แต่เนื้อหาในเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเนื้อหาที่ไม่ยากและ
ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ผู้เรียนก็ยังประสบปัญหาในการเรียนเช่นกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูที่เป็นทั้งผู้อธิบายและผู้สรุปผลเอง แล้วให้นักเรียนท่องจํากฎต่าง ๆ ทําให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เข้าใจความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ
จากสภาพปั ญหาดั งกล่ าว แสดงให้ เห็ นว่ านั กเรี ยนควรได้ รั บการพั ฒนาทั้ งด้ านความรู้ และทั กษะ
กระบวนการความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนหาวิธีและ
กระบวนการคิด เพื่อให้มีองค์ความรู้และหลักการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ แล้วนําความรู้และหลักการไปพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในชีวิตจริง (กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์. 2556 : 2) จนทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์และมี
บทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระเบียบ มีแบบ
แผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทําให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งยังช่วย
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น แก้ปัญหา
เป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (อําภารัตน์ ผลาวรรณ์.2556 : 2) จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการจัดการ
เรียนรู้เน้นให้มีการฝึกให้ผู้เรียนคิดได้ด้วยตนเอง เน้นทักษะการคิดของผู้เรียน โดยครูเป็นเพียงผู้ชี้นําและใช้คําถามให้เกิด
การอภิปรายระหว่างผู้เรียนเท่านั้นซึ่งการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้ สอดคล้องกับแนวการจัดการ เรียนรู้แบบการสอนแนะ
ให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction: CGI) ซึ้งเป็น แนวการจัดการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเชื่อ
ของครูที่เกิดจากการทําความเข้าใจการคิดและการให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้วนํามาพิจารณาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดของนักเรียน(เวชฤทธิ์
อังกนะภัทรขจร. 2551:5)
การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction : CGI ) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งมี
พื้นฐานว่า การเรียนการสอนต้องเกิดจากความรู้ของผู้เรียนและให้ความสําคัญกับการคิด การแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้เรียน
เอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความเข้าใจ
ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดของนักเรียน(กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์. 2556 : 2, อ้างอิงจาก Carpenter et
หน้า 510
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al. 1989: 499 - 531) ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนนั้นเริ่มต้นจาก ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอปัญหา ครูนําเสนอปัญหา
หรือสถานการณ์ในเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา ขั้นที่ 2
ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลจากสถานการณ์หรือปัญหาเพื่อนํามาอภิปรายหา
คําตอบ ในระหว่างนักเรียนทํากิจกรรมครูจะใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ขั้นที่ 3 ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียน
นําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมทั้งเหตุผลที่ใช้ จากนั้นครูและนักเรียนทั้งชั้นร่วมกันถามให้นักเรียนได้แสดงความคิด
หรือเหตุผลที่ใช้ ขั้นที่ 4 ขั้นการบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจําวัน นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
แนวคิดและเหตุผลที่ใช้จากการนําเสนอของนักเรียน โดยครูเป็นผู้ใช้คําถามนําให้เกิดการอภิปรายและสรุปเป็นประเด็นที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. 2551:5)
การที่นักเรียนจะพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ได้ดีนั้น แนวทางหนึ่งที่ครูควรนํามาพิจารณาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ คือ การใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ซึ่งคําถามของครูควรเป็นคําถามที่มีคุณภาพใน
การกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถด้านการคิดในระดับที่สูงกว่าความจํามาคิดแก้ปัญหาและหาคําตอบ (เบญจมาศ
ฉิมมาลี. 2550 : 4, อ้างอิงจาก Brandt.1983 : 3–12) การใช้คําถามระดับสูงในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พบสิ่งใหม่ๆ หลังจากการพิจารณาสิ่งที่เคยรู้หรือ
ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูควรปฏิบัติโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือ ครูมี
หน้าที่จะต้องทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าระดับความรู้ความจํา การใช้คําถามระดับสูงในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบสําคัญและมีความจําเป็นในการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์และได้รับ
การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น
ทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์คือทักษะการแก้ปัญหา การแก้ปัญหานั้นทําให้
คณิตศาสตร์มีความหมายมากกว่าเป็นเพียงกฎเกณฑ์และตัวเลข ทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในคุณค่าของคณิตศาสตร์และ
นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาต่างๆได้ กล่าวได้ว่าการแก้ปัญหานั้นเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ ดังนั้นในการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จึงได้มีการมุ่งพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาควบคู่กันไป ผู้เรียนจะเป็นนัก
แก้ปัญหาที่ดีได้ ถ้าได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีโอกาสได้รับการฝึกทักษะ มีโอกาสได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง
ใช้ความคิดของตนเองในการแก้ปัญหา(นที ครองยุติ, 2557 : 4) การจัดการเรียนการสอนสําหรับประเทศไทยที่ผ่านมายัง
ไม่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเท่าที่ควร เนื่องจากผู้สอนจะเป็นผู้บอกวิธีการแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนโดยใช้ตัวอย่างประกอบและผู้เรียนเป็นเพียงผู้ปฎิบัติตามตัวอย่างที่ครูบอกเท่านั้น จึงทําให้ผู้เรียนขาดความคิดใน
การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ โดยผู้สอนไม่ได้คํานึงถึงผู้เรียนว่าเข้าใจหลักการแก้ปัญหาและคิดคํานวณอย่างแท้จริงหรือไม่
ดังนั้นผู้เรียนจึงแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการเลียนแบบครูส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนั้นไม่ดี
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด(CGI) ร่วมกับ
การใช้คําถามระดับสูง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่จะได้นําไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นๆ
เพื่อจะได้นํามาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วม (CGI) กับการใช้คําถามระดับสูง ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะ
ให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง
หน้า 511
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง อยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 14 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด570 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จํานวนนักเรียน 43โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียน
3. ขอบเขตของเนื้อหา
เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
4. ระยะเวลาทําการทดลอง
ทําการทดลองใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยสอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จํานวน 8 สัปดาห์ รวม 16 ชั่วโมง

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เครื่องมือการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด ( CGI ) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง เรื่อง วิธีเรียง
สับเปลี่ยนและการจัดหมู่
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถาม
ระดับสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน
และการจัดหมู่จํานวน 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จํานวน 5 ข้อ
2.ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง
เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้เวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง
3.ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
จํานวน 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จํานวน 5 ข้อ
4. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการ
ใช้คําถามระดับสูง เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 การหาค่าเฉลี่ย ( x )
1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) (บุญมี พันธ์ไทย.2557 : 136 - 137)
2.2หาค่าความยากง่ าย (p)ของข้อสอบแต่ละข้อของแบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545 : 141)
2.3 หาค่าอํานาจจําแนก (r)ของข้อสอบแต่ละข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545 : 141)
2.4 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
สูตร KR – 20ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (ไพศาล วรคํา. 2556 : 289)
2.5หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ตามวิธี
คํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) ของครอนบาค (บุญมี พันธ์ไทย. 2557 : 165)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test Dependent แบบข้อมูลทั้ง
สองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน
3.2 เปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ก่ อนเรี ยนและหลั งเรี ยน โดยใช้ t-test
Dependent แบบข้อมูลทั้งสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน
3.3 หาค่าความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นํามาเปรียบเทียบเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103)
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึงพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึงพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง
t
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
S.D.
x
n
ก่อนเรียน
43
7.95
2.21
28.23**
หลังเรียน
43
15.86
1.87
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 1แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมี
คะแนนเฉลี่ย ( x ) ก่อนเรียนเท่ากับ 7.95 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 15.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที2่ ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
t
S.D.
x
n
ก่อนเรียน
หลังเรียน
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

43
43

9.14
17.72

2.96
2.99

30.55**

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมี
คะแนนเฉลี่ย ( x ) ก่อนเรียนเท่ากับ 9.14 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 17.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะ
ให้รู้คิด (CGI)ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CG) ร่วมกับการใช้คําถาม
ระดับสูง
ค่าเบี่ยงเบน ระดับความพึง
ข้อที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พอใจ
1. เนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน
4.67
0.47
มากที่สุด
2. เนื้อหาที่เรียนช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์
4.62
0.48
มากที่สุด
3. นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
4.48
0.50
มากที่สุด
4. การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
4.58
0.54
มากที่สุด
5. นักเรียนมีความสุขกับการร่วมกิจกรรม
4.79
0.41
มากที่สุด
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ตารางที่ 3(ต่อ)
ข้อที่

รายการประเมิน

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

กิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
การฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความยากง่ายของเนื้อหาในบทเรียน
ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลาในการจัดกิจกรรม
การร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
สื่อมีความชัดเจนทําให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น
ครูประเมินผลงานของนักเรียนด้วยความละเอียดและยุติธรรม
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.53
4.55
4.72
4.58
4.53
4.62
4.51
4.72
4.60
4.70
4.62

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.54
0.54
0.45
0.49
0.50
0.48
0.50
0.45
0.49
0.46
0.49

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมมากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 4.79 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 และนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันน้อยที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
ร่วมกับการใช้คาํ ถามระดับสูง อยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด ( CGI ) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อภิปรายผล
ได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยความเข้าใจในตัวนักเรียน มีครูเป็นผู้ใช้คําถามในการ
แนะแนวทางให้นักเรียนได้คิดอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 3 ขั้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขั้นที่ 4 ขั้นการบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจําวัน ซึ่งแต่ละขั้นตอนทําให้เกิดผล ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอปัญหา เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยนําเสนอปัญหาหรือสถานการณ์
เป็นการสร้างความสนใจให้กับนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา ร่วมกันอภิปราย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบลู
เนอร์ที่กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการรับสารด้วยการจัดประสบการณ์ที่ไม่ง่ายเกินไปจน
ไม่เกิดความท้าทาย หรือไม่ยากเกินไปจนทําให้นักเรียนเกิดความท้อถอย เพื่อให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น
พยายามหาข้อมูลและประสบความสําเร็จในการหาข้อมูลจะเป็นตัวเสริมแรงการเรียนการสอนไปในตัวด้วย (กุลกาญจน์
สุวรรณรักษ์. 2558 : 63)
ขั้นที่ 2 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง สร้างความเข้าใจของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขั้นที่ 3 ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นําเสนอคําตอบและอภิปรายผลการปฏิบัติ
กิจกรรมกันในชั้นเรียน ทําให้นักเรียนเห็นมุมองที่แตกต่างและหลากหลายสามารถเปรียบเทียบแนวคิดของตนเองกับ
เพื่อนๆ การซักถามและตอบคําถามของนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถทําได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด
เหมือนกับการตอบคําถามของครูทําให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์มากขึ้น สอดคล้องกับคํากล่าวของเฮนนา
และแยคเลค (Hanna & Yackel. 2003: 227 - 236) การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน
ขั้นที่ 4 ขั้นการบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจําวัน จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา
ทางคณิตศาสตร์ชัดเจนขึ้น ช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาและความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ กับชีวิตจริง ทํา
ให้มองเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจได้ สอดคล้องกับแนวคิดของเมเยอร์ และก
วอเรล (Meyer & Querelle. 2001: 523) กล่าวว่า สถานการณ์ในชีวิตจริงมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้น สนับสนุนให้
นักเรียนประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
จากข้อมูลข้างต้น การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นการจัดการการสอนที่มีลําดับ
ขั้นตอนชัดเจน และในแต่ละขั้นตอนจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในทักษะที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของคาร์เพนเทอร์และคณะ ( Carpenter et al. 1989: 499 - 531) ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้แนวการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) มีคะแนนความสามารถทางการบวกและการลบ และความสามารถในการ
แก้ปัญหา สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธารัตน์
สมรรถการ (2556 : 2) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด
(CGI) สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หลังการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งมีพื้นฐานว่า การเรียนการ
สอนต้องเกิดจากความรู้ของผู้เรียนและให้ความสําคัญกับการคิด การแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็น
ผู้สนับสนุนและเอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดของนักเรียน (กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์. 2556 : 2) ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนนั้นเริ่มต้น
จาก ครูนําเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่ จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์หรือปัญหา เพื่อนํามา
อภิปรายหาคําตอบด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ให้คําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดข้อคําถามหรือปัญหา เมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้ว
ครูให้นักเรียนนําเสนอคําตอบพร้อมทั้งเหตุผลของแต่ละคน โดยครูและเพื่อนร่วมกันถามให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
หรือเหตุผลที่ใช้ เพื่อให้เกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุด และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นที่
หน้า 516
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ได้จากการเรียนรู้ ซึ่งการสอนแนะให้รู้คิดสามารถฝึกทักษะการคิด เพื่อใช้ในการกําหนดปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
หลากหลาย (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. 2551:5) สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ (2553: 104 – 108) ได้
ศึกษาผลของการใช้ แนวการสอนแนะให้รู้คิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ํา คือร้อยละ 50 ที่กําหนดโดยกรรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ อย่างมานัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของอําภารัตน์ ผลาวรรณ์ (2556 :133) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะ
ให้รู้คิด (CGI) เรื่องความน่าจะเป็น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความ
ตระหนักในการรู้คิด และความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง จะเห็นได้ชัดในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้
ด้วยตนเอง อย่างอิสระ นักเรียนมีความสนุกสนานในการจัดการเรียน มีการกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลา ครูให้นักเรียนได้ใช้
สื่อการเรียนร่วมกัน ซึ่งในการระดมสมองนั้นจะยึดปริมาณความคิดมากกว่าคุณภาพ สามารถช่วยแก้ปัญหาการไม่ตอบ
คําถามของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เผชิญ กิจระการ (2548 : 7) ได้กล่าวถึงความคิดของแฮท
ฟิลด์แมน (Hatfieldman) ที่ได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายใน
ปัจจุบัน โดยพบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจมี 5 ประการที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน คือ
ประการที่ 1 กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับงานที่ทําในปัจจุบัน ประกอบด้วย ความตื่นเต้น/น่าเบื่อ ความสนุกสนาน/
ความไม่สนุกสนาน ความกล้า/ความกลัว ความท้าทาย/ความไม่ท้าทาย มีความพอใจ/ไม่พอใจ
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบเอสเอสซีเอส (SSCS) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Results SSCS Model with Math Game to theachievement and the ability to solve
math problems at grade 11.Student’s
เสาวลี เสนรุย และ ชวนพิศ ชุมคง
Saowalee Senruyand Chuanpit Chumkong
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบเอสเอสซี เอส(SSCS)ร่ วมกั บเกมคณิ ตศาสตร์ก่ อนเรียนและหลั งเรียน 3) เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจต่ อการเรียน
คณิ ตศาสตร์ที่ มีต่ อการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิ ตศาสตร์ กลุ่มตั วอย่าง คื อ นั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมบัณฑิ ตพิ ชชาลัย จานวน 1 กลุ่ม คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ 1 จานวน 30 คน
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้
โจทย์ปัญหา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนการสอน
แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนการสอน
แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนการสอนแบบเอสเอสซีเอส
(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: วิธีสอนแบบเอสเอสซีเอส(SSCS), เกมคณิตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ABSTRACT
The study aimed to 1 ) compare the Mathematics learning achievement before and after
learning through the SSCS model with Math Game, 2 ) compare the learners’ problems solving ability
before and after learning through the SSCS model with math game, 3) study learners’ satisfaction with
learning through the SSCS model with Math Game. A sample was 3 0 grade 1 1 group 1 students at
Pitchalai Preparatory School. The cluster random Sampling technique was employed in selecting the
sample group. Four types of research instrument were employed in this study: 1 ) Lesson plans, 2 ) A
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problem solving ability test, 3 ) A Mathematic achievement tests, 4 ) A questionnaire on learners’
satisfaction. Data analysis was performed to identify means, standard deviation. A T- test was also
performed to identify differences.
Research results were the following.
1. Grade 11 students’ problem solving ability after learning through the SSCS model with
Math Game was significantly higher than that before the treatment, at the significance level of .05.
2. Grade 11 students’ Mathematics learning achievement after learning through the
SSCS model with Math Game was significantly higher than that before the treatment, at the
significance level of .05.
3. Grade 11 students’ satisfaction with learning Mathematics through SSCS model with Math
Game was at the highest level
Keywords: SSCS Model, Math Game, achievement, solve math problems

บทนา
ตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่ มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
หมวด 4 แนวการจั ดการศึ กษามาตรา 23(4) กล่ าวถึ งการจั ดการศึ กษาเน้ นความส าคั ญ กั บความรู้ และทั กษะด้ าน
คณิตศาสตร์ด้านภาษา และกล่าวถึงการให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการเรียนรู้ในมาตรา 24(2) ซึ่งกล่าวว่า การฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และในมาตรา
24(3) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กาญดาร์ สงดวง.2554:2; อ้างอิงจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548:1
และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ.2552:6-7)ได้กาหนด
จุดหมายของหลักสูตรคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีมีความรู้ ความสามารถในการ
สื่ อสาร การคิ ด การแก้ ปั ญหา การใช้ เทคโนโลยี และมี ทั กษะชีวิ ต และด้ านสมรรถนะของผู้ เรียน ผู้ เรี ยนจะต้ องมี
ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาของประเทศไทยให้ความสาคัญกับกั บผู้เรียนทางด้านการคิด การคิด
แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีไหวพริบแก้ปัญหาในสถานะการณ์ต่างๆได้
อีกทั้งสภาพปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญปัญหาทางด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(สทศ.) กล่าวว่าคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ที่ระดับ21.74 ซึ่ง ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ทั้งนี้
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยนักเรียนส่วนใหญ่ทาข้อสอนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ทาส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบแต่ละครั้งออกมาไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งสาเหตุที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ต่าเป็นผลมาจากครู สอนนักเรียนแบบ
ท่องจามากกว่าสอนคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์ โดยเฉพาะในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา พบว่านักเรียนไม่สามารถคิด
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรือทาความเข้าใจโจทย์ได้ จึงไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามที่โจทย์ต้องการได้ซึ่งสอดคล้องกับคา
กล่ าวของ ศศิ ธร แก้ วมี (2555:2) กล่ าวว่ านั กเรียนไม่ สามารถแก้โจทย์ ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ได้ เป็ นเพราะนั กเรียนขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
จากการศึกษารูปแบบการสอนการแก้ปัญหาหลายๆรูปแบบผู้วิจัยพบว่าวิ๊ธีสอนแก้ปัญหาวิธีหนึ่งที่สามารถ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้คือการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS การสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS (กาญจนา ด้วงนา,มัทนา
อุ่ นต๊ ะ.2551:3 อ้ างอิ งจาก Pizzini,Shaparson & Abell, 1989. Pp. 523-543) เป็ นวิ ธี สอนอย่ างหนึ่ งที่ เน้ นทั กษะการ
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แก้ปัญหาและให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลมุ่งให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้นาเสนอปัญหา
และเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้ง กาญดาร์ สงดวง(2554:5)กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS
เป็นการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาของผู้เรียนซึ่งเป็นทักษะที่ฝึกให้รู้จักใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลใน
การแสวงหาค าตอบของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น มี จุ ดเด่ นที่ ครอบคลุ มเป้ าหมายการพั ฒนาผู้ เรี ยนให้ มี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอันจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนต่อไป ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนในการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 Search : S เป็นขั้นตอนการค้นหาข้อมูล
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บปั ญหา และการแยกประเด็ นของปั ญ หา ขั้ นที่ 2 Solve : S เป็ นขั้ นตอนในการวางแผนและการ
ดาเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ขั้นที่ 3 Create : C เป็นขั้นตอนการนาผลที่ได้มาจัดกระทาเพื่อให้ง่ายต่อความ
เข้าใจและเพื่อการสื่อสารกับคนอื่นได้ และขั้นที่ 4 Share : S เป็นขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหา
เนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม มีโครงสร้างที่ประกอบด้วย คาอนิยาม บท
นิ ยาม สั จพจน์ ที่ เป็ นข้ อตกลงเบื้ องต้ น จากนั้ นจึ งให้ เหตุ ผลสร้ างทฤษฎี บทต่ างๆขึ้ น และน าไปใช้ อย่ างเป็ นระบบ
คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง มีระเบียบแบบแผนเป็นเหตุเป็นผล และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง(ไพลิน ลือธิสาร.
2553:2; อ้างอิงจากกรมวิชาการ.2554:2) จึงทาให้นักเรียนส่วนมากไม่ประสบความสาเร็จในการเรียน เช่น ไม่เข้าใจ ไม่
ชอบ ไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์(ไพลิน ลือธิสาร.2553:2;อ้างอิงจาก สิริพร ทิพย์คง.2539:1) การนาสื่อประเภทเกมเป็น
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนหรือให้เป็นแบบฝึกทักษะ จะทาให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนานทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน นักเรียนมีโอกาศฝึกความคิดสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้การ
จั ดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์พบว่ าโรงเรี ยนต่ างๆ มี มุ มคณิ ตศาสตร์ ห้ องคณิ ตศาสตร์ หรื อจั ดนิ ทรรศการทาง
คณิตศาสตร์มีสื่อการเรียนรู้ กิจกรรม ของเล่น เกม ซึ่งสื่อเหล่านี้เกิดจากครูจัดทา จั ดหาและเป็นผลงานนักเรียนที่จัดทา
ขึ้นเอง และการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนเป็นกลวิธีหนึ่ง ที่ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เกม
บางเรื่องชวนให้ผู้เรียนคิดติดตามและอยากทราบผลว่าเป็นอย่างไร ครูอาจจะเลือกเกมที่สนับสนุนบทเรียน ใช้เกมเพื่อลับ
สมองแล้วแต่กรณี แต่ต้องเลือกเกมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาที่จะสอน เกมทางคณิตศาสตร์จึงมีลักษณะเป็น
การเล่นเพื่อฝึกการคิดและการแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์หรือกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
นอกจากนั้นยังนามาใช้เล่นเพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพื่อฝึกทางด้านการคิด (วิจิตรา ศรสาลี.2549:3; อ้างอิงจาก สุชาติ
รัตนกุล 2544:336)
จากหลั กการและเหตุ ผ ลข้ างต้ น ผลการจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้ วิ ธี ส อนแก้ ปั ญ หาแบบเอสเอสซี เอส
(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จะ
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจในการที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแก้ปัญหาแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกม
คณิตศาสตร์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่
จะช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับ
เกมคณิตศาสตร์
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกั บเกม
คณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกั บเกม
คณิตศาสตร์มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเตรียม
บัณฑิตพิชชาลัย จานวน 2 กลุ่ม รวม 62 คน
1.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย กลุ่มที่ 1 จานวน 30 คน ได้มาจากสุ่มแบบกลุ่ม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนแบบเอสเอสซีเอส(SSCS) และเกมคณิตศาสตร์
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
2.2.1.1 ความรู้ความจา
2.2.1.2 ความเข้าใจ
2.2.1.3 การวิเคราะห์
2.2.1.4 การนาความรู้ไปใช้
2.2.2 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
2.2.2.1 การทาความเข้าใจโจทย์
2.2.2.2 การวางแผนแก้ปัญหา
2.2.2.3 การดาเนินการตามแผน
2.2.2.4 การตรวจสอบ
2.2.3 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
2.2.3.1 ด้านการจัดการเรียนรู้
2.2.3.2 ด้านสื่อ
2.2.3.3 ด้านการวัดและประเมินผล
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
2551 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง ความน่าจะเป็น
1. กฏเกณฑ์เบื้องต้นของการนับ
2. การทดลองสุ่ม
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3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งใช้เวลาในการทดลอง 9 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแก้ปัญหาแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
พิชชาลัย จานวน 2 กลุ่ม รวม 62 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
พิชชาลัย กลุ่มที่ 1 จานวน 30 คน ได้มาจากสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีสอนแก้ปัญหาแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกม
คณิตศาสตร์จานวน 18 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชุดก่อนเรียน
และหลังเรียนแบบคู่ขนาน ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 45 ข้อและพิจารณาจริง 30 ข้อ
3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชุดก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบคู่ขนาน ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 45 ข้อและพิจารณาจริง 30 ข้อ
4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการสอนโดยใช้วิธีสอนแก้โจทย์ปัญหาแบบเอสเอสซีเอส(SSCS) ร่วมกับเกม
คณิตศาสตร์จานวน 15 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1 ทาการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เรื่องความน่าจะเป็น และบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนน
ก่อนการทดลองสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล จานวน 1 ชั่วโมง
2 ดาเนิ นการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนิ นการสอนด้วยตนเองโดยใช้วิธีสอนแก้ ปัญหาแบบเอสเอสซีเอส
(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ซึ่งใช้เวลาสอนจานวน 18 คาบ
3 หลังการทดลอง ได้ทาการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น จานวน 1 ชั่วโมง
4 นาผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานและการสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤท์การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะ
เป็น ระหว่างก่อนสอนกับหลังสอนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสอนแก้ปัญหาแบบ SSCS ร่มกับเกมคณิตศาสตร์
วิเคราะห์ผลของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแก้ปัญหาแบบ SSCS ร่วมกับเกม
คณิตศาสตร์
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1 สถิติพื้นฐานได้แก่
̅)
1.1 ค่าเฉลี่ย (𝑥
1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ
2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.1 หาค่าความเที่ ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้ดั ชนี ความสอดคล้อง คานวณจากการหาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)
2.2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบโดยวิเคราะห์แบบทดสอบ
เป็นรายข้อใช้เทคนิค 50%
2.2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้สูตร KR-20
2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
2.3.1 หาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง คานวณจากสูตร IOC
2.3.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้สูตร KR-20
2.4 แบบสอบถามความพึ งพอใจ หาดั ชนี ความสอดคล้ องด้ วยสู ตรสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha –
Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach Alpha Procedure)
3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบ SSCS
ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test) แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระแก่กัน
(Independent Samples)
3.2 เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
การทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test) แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระแก่กัน (Independent Samples)
3.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจกับเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ผู้วิจัยได้ทาการทดลองนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วนา
คะแนนมาวิเคราะห์ผล ดังตาราง 1
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ตารางที่1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แยกเป็นรายด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์( n= 30)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
t

X

1. ด้านความรู้วามจา
2. ด้านความเข้าใจ
3. ด้านการวิเคราะห์
4. ด้านการนาไปใช้
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5
7
10
8
30

1.87
2.70
4.20
3.00
11.77

X

S.D.

1.17
1.29
2.17
1.58
4.72

3.40
5.07
7.37
5.73
21.57

S.D.

1.25
1.41
2.03
1.72
4.93

8.63*
9.59*
9.73*
9.02*
36.97*

จากตารางที่ 1 แสดงว่ า นั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเอสเอสซี เอส(SSCS)ร่ ว มกั บ เกม
คณิตศาสตร์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยมี
คะแนนเฉลี่ ย( X ) ก่ อนเรีย นเท่ ากั บ 11.77 คะแนน หลั งเรี ยนเรียนเท่ ากั บ 21.57 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 30
คะแนน
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้โจทย์ปัญหาปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลังการการจัดการเรียนการสอนแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิ ตศาสตร์มีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วนาคะแนนมาวิเคราะห์ผล ดังตาราง 2
ตารางที่2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้โจทย์ปัญหาปัญหา แยกเป็นรายด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
(n= 30)
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
t*
X
X
S.D.
S.D.

 

1.
2.
3.
4.

ทาความเข้าใจโจทย์
วางแผนแก้ปัญหา
ดาเนินการตามแผน
ตรวจสอบ
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9
6
9
6
30

3.76
2.43
3.87
2.23
12.27

1.70
1.01
1.48
1.33
4.14

6.63
4.40
6.53
4.23
21.8

1.50
1.04
1.66
1.36
4.05

10.32*
10.78*
8.76*
7.37*
37.23

จากตาราง 2 แสดงว่ า นั กเรี ยนที่ ได้ รั บการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเอสเอสซี เอส(SSCS)ร่ วมกั บเกม
คณิตศาสตร์มีความสามารถในการคิดแก้โจทย์ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
มีคะแนนเฉลี่ย ( X ) ก่อนเรียนเท่ากับ 12.27 คะแนน หลังเรียนเรียนเท่ากับ 21.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
3. ผลการวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึ งพอใจของนักเรียนที่มีต่ อการ
จัดการเรียนการสอนแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ดังตาราง 3
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ตารางที่3 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้โจทย์ปัญหาปัญหา แยกเป็นรายด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึง
พอใจ

4.57
4.67

1.07
1.10

มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

1.10

มากที่สุด

4.53

1.03

มากที่สุด

4.67

1.08

มากที่สุด

4.50

1.05

มาก

4.50
4.57
4.53

1.11
1.01
1.07

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.45
4.43
4.43

1.24
1.25
1.25

มาก
มาก
มาก

4.43
4.50
4.59
4.40
4.70
4.67

1.25
1.22
1.02
1.10
0.94
1.01

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53

1.11

มากที่สุด

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10
11
12
13
14.
15.

ด้านการจัดการเรียนรู้
ครูจ1ัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติจริง พร้อมคอยให้คาแนะนาและ
เป็นที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานหรือทางานกลุ่ม
นัก1เรียนได้ทางานและเรียนเป็นกลุ่ม ทาให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานกลุ่ม
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และแก้ปัญหาตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และอภิปรายอย่าง ทั่วถึงและ
เข้าใจได้ง่าย
นักเรียนมีความสามารถต่อการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง
ความน่าจะเป็นได้เพิ่มขึ้น
วิธีสอนนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
กิจกรรมที่จัดเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นพบวิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย
ด้านสื่อการเรียนรู้
สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อการเรียนการสอนทาให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้นและมี
ความสุขในการเรียน
สื่อการเรียนการสอนทาให้นักเรียนสามารถแก้
โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น
ด้านการวัดผลและประเมินผล
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีความหลากหลาย
นักเรียนสามารถทราบผลการประเมินผลงานของตนเองและของ
กลุ่ม
เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 3 แสดงว่ าความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนที่ มี ต่ อการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเอสเอสซี เอส
(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ตามลาดับ ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57
คะแนน ด้านการวัดผลและประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คะแนน และด้านสื่อการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
เท่ากับ 4.45 คะแนน
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
การวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบเอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมมัธยมศึกษาปีที่ 5 สรุปผล ได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนการสอนแบบ
เอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนการสอนแบบ
เอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึ งพอใจของนั กเรี ยนชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเอสเอสซี เอส
(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ยการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเอสเอสซี เอส(SSCS)ร่ วมกั บ เกมคณิ ตศาสตร์ ที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการแก้ โจทย์ ปั ญหาและผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนั กเรี ยนชั้ นมมั ธยมศึ กษาปี ที่ 5
อภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนการสอนแบบ
เอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส (SSCS) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์นั้นทาให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถค้นหา วางแผน จนพบวิธีการหาคาตอบด้วยตนเอง บรรยากาศในการเรียนเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ครูมี หน้ าที่ เป็ นผู้คอยกระตุ้นและคอยอานวยความสะดวกให้กั บผู้เรียน ซึ่งท าให้ การสอนการแก้ปั ญหามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทาให้ครูและนักเรียนคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558 : 415) ที่กล่าวไว้ว่า การสอนแบบเอสเอสซีเอส (SSCS) นั้น
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนต้องสามารถแยกแยะประเด็นของปัญหาในการหาข้อมูลมาช่วยส่งเสริมให้เกิด
แนวทางในการแก้ปัญหา โดยที่ครูเป็นเพียงผู้ที่คอยชี้แนะแนวทาง ผู้เรียนต้องเชื่อมโยงความรู้ระหว่างข้อมูลใหม่กับข้อมูล
เดิมจากประสบการณ์การแก้ปัญหาในลักษณะที่คล้ายกันกับปัญหาที่ผ่านมา เพื่อหารูปแบบในการแก้ปัญหา ซึ่งในการ
สอนแต่ละขั้นตอนของเอสเอสซีเอส (SSCS) ผู้เรียนสามารถค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา โดยที่ครูเป็นเพียง
ผู้ช่วยของผู้เรียนเท่านั้น อีกทั้งยังมีการใช้เทคนิคการระดมสมองเป็นกลุ่มเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในขั้นตอนต่างๆ ของ
เอสเอสซีเอส (SSCS) จึงส่งผลให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะหาแนวคิดในการหาคาตอบของปัญหาได้อย่าง
หลากหลาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลิสมี ปาแย(2559:96) ได้ศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส (SSCS)
ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ เรื่อง
การบวก การลบ การคูณ การหาร จานวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส (SSCS) ร่วมกับเทคนิคการ
ระดมสมอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้น เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส (SSCS)
ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แต่ละระดับสูงขึ้นตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอารี แสงขา (2550 : 53– 57) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการระดมสมองสูงกว่าก่อนได้รับการสอน โดยใช้เทคนิคการ
ระดมสมอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส (SSCS) ร่วมกับเทคนิคการระดม
สมอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนการสอนแบบ
เอสเอสซีเอส(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส (SSCS) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 Search (การค้นหา) เป็นขั้นที่
นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มีการระดมสมอง แจกแจงประเด็นของแนวคิดเพื่อการสารวจข้อมูลจากปัญหาที่กาหนดให้ ซึ่งส่งผล
ให้นักเรียนแสดงความสามารถในการตั้งปัญหา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนาไปเชื่อมโยงกับขั้นที่ 2 หากนักเรียนหาข้อมูลได้ดี
ครบถ้วน จะทาให้เกิดประโยชน์กับขั้นที่ 2 ด้วย ขั้นที่ 2 Solve (การวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหาเพื่อค้นหาคาตอบ)
เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการระดมสมองในการวางแผนหาคาตอบ โดยนาข้อมูลจากขั้นที่ 1 มาประกอบการวางแผน
เลือกขั้นตอนในการแก้ปัญหา ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องมีความรอบคอบในการวางแผน เนื่องจากเป็นหัวใจสาคัญในการ
ดาเนินการขั้นต่อๆ ไป หากขั้นนี้ผิด ขั้นที่ 3 และ 4 จะผิดด้วย ดังนั้นนักเรียนจึงจะต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์
อย่างถี่ถ้วน เพื่อวางแผนในการเสนอวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 Create (การสร้างคาตอบ) เป็นขั้นที่นักเรียนจัดกระทากับ
คาตอบที่ได้มา อยู่ในรูปที่ เข้าใจง่าย ตามรูปแบบต่างๆที่ แต่ละกลุ่มได้ออกแบบไว้ ซึ่งขั้นนี้นั กเรียนจะต้องอาศัยการ
วิเคราะห์ปัญหา เพื่อมาสร้างเป็นวิธีการที่ง่ายขึ้น ขั้นที่ 4 Share (การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) เป็นขั้นที่นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมห้อง เกี่ยวกับคาตอบและข้อสรุปที่ค้นพบ นักเรียนได้รับผล
ย้อนกลับ และการประเมินคาตอบจากครูและเพื่อนร่วมห้อง เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละคนมีการประมวลความรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งขั้นนี้ ทาให้นักเรียนมองเห็นความแตกต่างของความสามารถในการเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
ตลอดจนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิศราวุฒ ส้มซ่า(2549:54) ได้
ศึกษาผลของการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และสอดคล้ องกั บการ์ ดา สงดวง
(2554:231) ได้ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม(TGT)ร่วมกับวิธีการสอน
แก้ปัญหาแบบเอสเอสซีเอส(SSCS) ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึ งพอใจของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเอสเอสซี เอส
(SSCS)ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส (SSCS) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีการคิดที่เป็นระเบียบ ง่ายแก่การจดจา ท าให้นักเรียนมี ความสนใจในการเรียน
ทางด้านการเรียนรู้ โดยเฉพาะตัวอักษรย่อของแต่ละขั้นตอน ทาให้นักเรียนสามารถแยกแยะประเด็นต่างๆ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง อย่างอิสระ และนักเรียนมีความสนุกสนานในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน มีการความ
กระตือรืร้นอยู่ตลอดเวลาจากการเล่นเกม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน ลือธิสาร (2553:42) ได้ศึกษา ผลการใช้
เกมส์คณิตศาสตร์เรื่อง การบวกลบเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบการสอนอยู่ในระดับดีมาก
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส (SSCS) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน
ซึ่งขั้นที่ 2 เป็นขั้นของการแก้ปั ญหา ผู้สอนควรเน้นย้าให้ กับนักเรียนว่า ขั้นนี้เป็นขั้นสาคัญของการวางแผนในการหา
คาตอบ หากขั้นนี้ผิด ขั้นอื่นก็จะผิดไปด้วย
2. การจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส (SSCS) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ เป็นการเป็นการใช้เกมเข้ามาช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด ดังนั้นเกมต้องสอนคล้องกับเนื้อเรื่องที่เรียนให้มากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึกษา อย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ชวนพิศ วีชุมพล ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิดวิธีการ คาแนะนา และตรวจแก้ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยกราบขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ดร.วิภาฤดี วิภาวิน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ท่านได้กรุณาตรวจสอบและให้คาแนะนาในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องยิ่งขึ้น รวมทั้งบุคคลที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร อาจารย์สุริยา เครือเอียด
และอาจารย์ณัฐวดี ประทุมวันที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย และได้ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และให้
คาแนะนาในการสร้างเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่าน ที่ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในการทาวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชา
ลัย จังหวัดสงขลา ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ผู้วิจัยทาวิทยานิพนธ์จนสาเร็จ และขอขอบใจนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาและส่งเสริมกาลังใจตลอดมา
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบคุณทุก
ท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
คุณค่าจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดา มารดา และบูรพาจารย์ที่เคยอบรม
สั่งสอน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว”
Knowledge Management by Project Based Learning in subjectsSchool botanical
“Study of philosopher Knowledge, Art and native food in Tumbon Ta-Ngew”
จุฑามาศ ศุภพันธ์1 จุติพร อัศวโสวรรณ1และวีระเกียรติ ทรัพย์มี2
Juthamas Suppapan1 Verakiat Supmee2 and Jutiporn Assawasowan3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน ให้นักศึกษาร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 75 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทําโครงงาน การศึกษาแนวคิดหลักการในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์จากทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอ
โครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน“ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว” 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.48 คิดเป็นร้อยละ 79.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ร้อยละ 75 และมีจํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้, โครงงานเป็นฐาน, นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ABSTRACT
This objectives of this study was 1) to study the knowledge management by Project Based
Learning in subjects school botanical for ungraduated student, 2) to using Project Based Learningdevelop
student more than 75 % have learningachievementmore than 75 %, 3) to study the student’s
satisfaction on learning management using Project Based Learning. The sample was used 39 individuals
of 4th year student in general science program,Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat
University.The instruments in this study was used Project Based Learning plan, an achievement test and
a satisfaction assessment form. Data was analyzed by statistic method e.g. mean, standard deviation and
percentage. The result showed that knowledge management by Project Based Learning in subjects
School botanical was consisted of planning and establishment of project, science project concept, data
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collection, report and presentation in project “Study of philosopher Knowledge, Art and native food in
Tumbon Ta-Ngew”. Mean value of learning achievement of student was 79.48 (79.48%), which was
higher than criterion (75%). Thirty-six students (92.30%) was passed in criterion, which was higher than
criterion. Student was satisfied the Knowledge Management by Project Based Learning in subjects School
botanical in the highest level.
Keywords: knowledge management, Project Based Learning, ungraduated student

บทนํา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีบทบาทในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และสามารถคิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
นั้นสิ่งสําคัญยิ่งนอกเหนือจากความรู้พื้นฐานเดิมที่นักศึกษามีอยู่นั้นก็คือทักษะการคิด ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการ
พัฒนาการเรียน ความมีวินัยในตนเองเนื่องจากทักษะการคิดนั้นมีความสําคัญต่อการเรียนรู้โดยสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ
และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ยังผลให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงทั้งทางด้านการเรียน และเจตคติ ความ
ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตนเอง และมีการจัดระเบียบในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบ จึงมีการนําวิธีการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
หาข้ อพิสู จน์ ตามลําดับขั้นตอนทําให้ผู้เรียนสามารถดํ าเนินงานได้ตั้งแต่ขั้นของการวางแผนงาน กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการเขียนเรียบเรียงพร้อมนําเสนอข้อมูลทางวิชาการได้เป็นอย่างดี ในการนําโครงงานเป็นฐานมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนจะส่งเสริมทักษะการคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการกระตุ้นคิด สนใจสิ่งรอบข้างในชีวิตประจําวันสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ พร้อมทั้งจะนําผู้เรียน
ไปสู่การสร้างชิ้นงานจากกระบวนการคิด การวางแผนได้ด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คําแนะนํา แต่ผู้เรียนจะ
ได้เริ่มต้นปฏิบัติการคิด การทําด้วยตนเองทั้งสิ้น ในการเรียนรู้โดยวิธีการนี้ยังช่วยให้เกิดบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ของผู้เรียนได้หลากหลายทําให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหา การรับฟังความคิดเห็น การทํางานร่วมกัน
เป็นทีม การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัวมมากยิ่งขึ้น
รายวิชา 4033206 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นรายวิชาเลือกเสรี ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, 2555)
เนื้อหาประกอบด้วย การเรียนรู้พระราชปรารภ พระราชดําริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การ
สร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการดําเนินงาน
การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ การบูรณาการสู่การเรียน
การสอนโดยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งการศึกษารายละเอียดทางทฤษฎี และได้นํามาเชื่อมโยงกับภาคปฏิบัติ
โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยการศึกษาจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ใช้โจทย์วิจัยจากชุมชนท้องถิ่นในตําบลท่างิ้ว อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นการตอบคําถามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งด้านพืชพรรณ ศิลปวัฒนธรรม โดยดําเนินการศึกษาและจัดทําในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนของ
กระบวนการโครงงานจนได้รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์และนําเสนอต่อที่ประชุม อีกทั้งนักศึกษาจะได้ฝึกการเขียน
รายงานและการนําเสนองานในเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติการ รวบรวม ค้นคว้าทดลอง และเขียนเรียบเรียงรายงานทาง
วิทยาศาสตร์ พร้อมสามารถนําเสนอข้อมูลในรูปแบบการนําเสนอโดยวาจา และการนําเสนอโดยโปสเตอร์ และการจัด
นิทรรศการ และนําองค์ความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์เป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสร้างจิตสํานึกสืบสานรักษาภูมิปัญญาสิ่งดีงามของท้องถิ่น และช่วยกล่อมเกลาจิตใจของผู้เรียน รวมถึงการ
ฝึกปฏิบัติงานเป็นทีมการทํางานร่วมกัน จากรูปแบบการเรียนการสอนที่นําการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มาเป็น
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แนวทางที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและฝึกให้ผู้เรียนสามารถจัดทําโครงงานเป็นฐานโดยใช้โจทย์จากชุมชนใน
ท้องถิ่น นอกจากเป็นการหาคําตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วยังส่งผลให้เกิดสํานึกรักบ้านเกิด เห็นคุณค่า
ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อีกด้วย และนอกจากได้รับความรู้แล้ว นักศึกษายังได้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา รวมถึงการฝึกทักษะต่างๆ การนําไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตผู้วิจัยจึงนําหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ในรายวิชา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “ย้อนรอย
ปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว”สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน “ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว”ให้นักศึกษาร้อยละ 75มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ
75 ขึ้นไป
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน “ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว”

สมมติฐานการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนักศึกษา
ได้ตั้งหัวข้อใหญ่ในการศึกษาโครงงานเรื่อง “ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว” สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จํานวน 39 คน จํานวนโครงงาน 8 โครงงาน โดยแต่ละกลุ่มจะหาหัวข้อที่สนใจที่สอดคล้องกับหัวข้อใหญ่

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ศึ กษา : นั กศึ กษาหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร์ ทั่ วไป คณะครุ ศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 4 รายวิ ชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 39 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 39 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
3. การเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยดําเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (1990) 4 ขั้น คือขั้นวางแผน(Plan) ขั้นปฏิบัติการ(Act) ขั้นสังเกตการณ์
(Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ(Reflect) การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนการดําเนินงาน (Plan: P) เป็นขั้นการวางแผนและจัดทําโครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รวมทั้งการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดําเนินการดังนี้
1.1 ให้ความรู้กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนและการจัดทําโครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย
เริ่มจากการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3-4 คน และทําการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่จะทําโครงงาน จากโจทย์ที่มาจาก
บริบทของท้องถิ่นในตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วางแผนการจัดทําโครงงาน รวมทั้งกําหนดกรอบการ
บันทึกการสังเกต และบันทึกผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดย
นักศึกษาจะร่วมกันเสนอหัวข้อที่จะใช้ในการศึกษาในภาพรวมเรื่อง “ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่า
งิ้ว” และแบ่งกลุ่มได้จํานวน 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะทําโครงงานภายใต้หัวข้อใหญ่ที่ร่วมกันคิดจะได้จํานวนโครงงาน 8
โครงงาน
1.2 ให้กลุ่ มตัวอย่างเขียนโครงร่างวิจัยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และนําเสนอแผนการจัดทํา
โครงงานต่อผู้สอน (ผู้วิจัย) และเพื่อนร่วมชั้น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข
1.3 กลุ่มตัวอย่างลงมือปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดทําโครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้มี
ความชัดเจนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อพร้อมสําหรับการดําเนินการขั้นต่อไป
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act: A) ขั้นตอนนี้กลุ่มตัวอย่างจะไปดําเนินการศึกษา เก็บข้อมูลตามโครงร่างของโครงงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว โดยดําเนินการในพื้นที่ที่วางแผนไว้ ในขั้นตอนนี้จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
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โจทย์วิจัยในโครงร่าง จากนั้นก็นําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรูปเล่มงานวิจัย และนํามา
สะท้อนเป็นหนังสือเล่มเล็ก และเตรียมจัดนิทรรศการนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และการนําเสนอโดยวาจาต่อไป
ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์(Observe : O) การประเมินผลระหว่าง และหลังการปฏิบัติการเป็นการติดตามผลการ
ดําเนินการ ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน เพื่อจะนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็นช่วงระหว่าง
การปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน โดยในระหว่างปฏิบัติงานนั้น ผู้วิจัยให้แต่ละกลุ่มรายงานความก้าวหน้าในทุก
สัปดาห์ ผู้วิจัยประเมินจากความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงงาน และประเมินจากการสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วม
กิจกรรม ส่วนการประเมินหลังการปฏิบัติการ เป็นการรวบรวมเอกสารทั้งหมดนํามาวิเคราะห์ได้แก่ คุณภาพโครงงานวิจัย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง และผลการเรียนรู้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รวมถึง
แบบประเมินความพึงพอใจ
ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ(Reflect: R) คือการประเมินการวิจัย นําผลการวิเคราะห์คะแนนจากคุณภาพของ
โครงงาน และคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนจากการสอบปลายภาค รวมทั้งสรุปรายงานการจัดกิจกรรมการนําเสนอ
โครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในงาน“ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว” และนําไปสรุปผล
การศึกษา ซึ่งเป็นการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนําผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2/2558
“ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว” ได้โครงงานวิจัยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้งสิ้น จํานวน 8
โครงงาน ดังนี้
1. โครงงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. โครงงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผักพื้นบ้าน ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. โครงงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพร/ แพทย์แผนไทย ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
4. โครงงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านของเล่น / เครื่องมือ เครื่องใช้ ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
5. โครงงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรม / การละเล่น ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
6. โครงงานวิ จั ยภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ด้ านความเชื่ อ / พิ ธี กรรม ตํ า บลท่ า งิ้ ว อํ า เภอเมื อง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
7. โครงงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร / การจัดการทรัพยากร ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
8. โครงงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปราชญ์ชุมชน ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประกอบด้วย
การวางแผนและจัดทําโครงงาน การศึกษาแนวคิดหลักการในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ และการนําเสนอผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
โดยหาคําตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.48 คิดเป็น
ร้อยละ 79.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 75 และมีจํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จํานวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1ผลระดับการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 39 คน
ค่าคะแนน
ระดับคะแนน
80-100
A
75-79
B+
70-74
B
65-69
C+
60-64
C
55-59
D+
50-54
D
ต่ํากว่า50
E

จํานวน(คน)
23
13
3
0
0
0
0
0

คิดเป็นร้อยละ
58.97
33.33
7.70
0
0
0
0
0

และจากการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 26 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลการ
เรียนรู้สูงสุด 86.1 คะแนน และต่ําสุด 73 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.48 คะแนน
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
“ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.61, S.D. =0.44) ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
รายการ
1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีรปู แบบที่น่าสนใจ น่าเรียนรู้
2. ลําดับขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีความเหมาะสม
3. เนื้อหาวิชาสอดคล้องกับวิธีการเรียน
4. ระยะเวลาในการมอบหมายงาน มีความเหมาะสม
5. นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
6. นักศึกษาได้รู้จักการวางแผนการทํางานที่เป็นระบบ
7. นักศึกษาได้ฝึกการทํางานเป็นทีม รับผิดชอบงานมอบหมาย
8. นักศึกษาได้เลือกหัวข้อตามความถนัด/ สนใจ
9. นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
10. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
11. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างผลงาน
12. นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
13. นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
14. การให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําของอาจารย์ในการทํากิจกรรม
โดยรวมทั้งหมด

X
4.66
4.73
4.57
4.38
4.57
4.17
4.43
4.57
4.47
4.87
4.68
4.86
4.93
4.88
4.61

S.D.
0.83
0.83
0.68
0.49
0.51
0.54
0.89
0.74
0.61
0.53
0. 57
0.35
0.26
0.32
0.44

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
ช มหาวิทยาาลัยราชภัฏนครรศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัจัยและนวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาชุ
น มชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ภาพทที่1 การนําเสนอโครงงานภาคบรรยายย

ภาพที่ 2 อาจารย์
อ
ร่วมประเมินการนํ
น าเสนอนิทรรรศการ

ภาพที่ 3 การจัดนิ
ด ทรรศการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประกอบด้วย ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทําโครงงาน การศึ กษาแนวคิดหลักการในการจั ดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ และการนําเสนอผลโครงงานวิทยาศาสตร์
ซึ่ งจากกระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ ดั งกล่ าว ส่ งผลให้ นั กศึ กษามี ความรู้ ความเข้ าใจ เกิ ดทั กษะในการทํ าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นโดยหาคําตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์มากขึ้น สามารถทําให้ผู้เรียน
เกิดความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบทําให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนพื้นฐานความรู้ใน
การทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และเห็นประโยชน์ที่จะเกิดต่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยวิทยาศาสตร์
ต่อไป รวมทั้งความสําคัญของวิชาชีพของครูวิทยาศาสตร์ได้อย่างดียิ่ง สอดคล้องกับ สิทธิพล อาจอินทร์ และ ธีรชัย
เนตรถนอมศักดิ์ (2554) ศยามน อินสะอาด(2555) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย
การวางแผนและจัดทําโครงการการศึกษาแนวคิดหลักการ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนโครงการ รวมทั้งการ
นําเสนอผลการออกแบบ เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ
เกมและสถานการณ์จําลองได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการคิดและการทํางานโดยใช้หลักการวิจัยนี้จะส่งผลให้การดําเนินงาน
สําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกและพัฒนาทักษะหลายด้าน เช่น ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการทํางานร่วมกันระหว่างบุคคล ทําให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ผลงานที่เป็นรูปธรรม
และสามารถนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี นักศึกษาได้จัดทําโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โดยศึกษาจาก
บริบทของท้องถิ่น ศึกษาภูมิปัญญา การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และสร้างจิตสํานึกให้เกิดความรักความเข้าใจในการใช้ทรัพยากร
เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นักศึกษาได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโดย
นักศึกษาจะต้องปรับปรุง หรือเพิ่มความพยายามมุมานะในด้านต่างๆ ในการทํางานคือ ต้องมีความขยันเพียรพยายาม และ
ฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูลที่สืบค้นได้ และที่สําคัญการ
เข้าชั้นเรียน พบปะอาจารย์จะเป็นการช่วยแนะแนวทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยได้อย่างดียิ่ง ดังนั้น
นักศึกษาจึงพยายามที่จะไม่ขาดเรียนและหาเวลาอื่นเพื่อขอพบปะอาจารย์เพิ่มเติม เนื่องจากการได้รับคําแนะนําและ
ปรับแก้บ่อยครั้งจะทําให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.48 คิดเป็นร้อย
ละ 79.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 75 และมีจํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จานวน 36 คนคิดเป็น
ร้อยละ 92.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานใน
รายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการตามกระบวนการวิทยาสาสตร์โยใช้การทํางานเป็นทีม
ร่วมกัน มีการช่วยกันแสดงความคิดเห็นและเลือกหัวข้อเรื่องโดยพิจารณาจากทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันตั้ง
หัวข้อเรื่อง “ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว” สอดคล้องกับ Niyomthai (2010) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานจะยึดผู้เรียนเป็นสําคัญทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยเลือกศึกษาในสิ่งที่สนใจและ
ลงมือปฏิบัติจริง มีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนและมีผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คําปรึกษา และสอดคล้องกับ Hargis
(2005) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนที่มีการเชื่อมโยงผู้เรียนกับคําถาม เพื่อค้นหาคําตอบ
โดยใช้กระบวนการคิดและค้นหาคําตอบในการเรียนรู้ และในการเรียนรู้โยใช้โครงงานเป็นฐานนี้จะต้องมีการทํางาน
ร่วมกันและค้นคว้าหาข้อมูล ลงมือปฏิบัติเพื่อนําผลมาวิเคราะห์และสรุปเขียนรายงานเพื่อนําเสนอต้องมีความสามารถใน
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การคิดวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ และต้อง
มีการปรึกษากับอาจารย์สม่ําเสมอเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า และความถูกต้องของงานทําให้เห็นการพัฒนาของโครงงาน
ในแต่ละสัปดาห์ ในแต่ละครั้งที่มีการรายงานความก้าวหน้า สอดคล้องกับ ประกายฉัตร ขวัญแก้ว และคณะ (2559) ที่
กล่าวว่าวิธีการสอนแบบโครงการเป็นฐาน ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และคุณลักษณะผ่านการทํางานที่มีการค้นคว้า
มีการแก้ปัญหาและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีตัวผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ ทําให้เกิดเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นไปทุกๆ สัปดาห์ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา
และช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความพยายามและความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุรธร จีนา และวิภาดา ญาณสาร(2559) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานนั้นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
3. นั กศึ กษามี ความพึ งพอใจต่ อกระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงการเป็ นฐาน ในรายวิ ชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61 S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รีบไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ( X = 4.93,S.D. =
0.26) รองลงมาคือ การให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําของอาจารย์ในการทํากิจกรรม ( X =4.88, S.D. = 0.32) และนักศึกษา
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ( X = 4.87, S.D. = 0.53) ตามลําดับ นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นถึงผลที่
เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เนื่องจากได้ปฏิบัติจริง ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ ส่งผลให้เพิ่มพูนทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเขียนและนําเสนอผลงานทางวิชาการ การเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น ในการนําเสนอ รวมทั้งการเพิ่มทักษะการทํางานเป็นทีมเป็นผู้นํา และผู้ตามที่ดี รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ และก่อให้เกิดจิตสํานึก การอนุรักษ์ภูมิปัญญา ทรัพย์สิ่งสินแห่งท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ และ
ทําให้มีใจรักในการที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป และสามารถนําความรู้ที่เกิดขึ้นนี้ไปใช้ในวิชาชีพได้เป็น
อย่างดียิ่ง
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยจากการทําโครงงานวิจัยสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนนั้นเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก ควรเพิ่มเวลาในการจัดตั้งนิทรรศการให้ผู้สนใจได้มีเวลาในการศึกษา
เพิ่มขึ้น และควรเชิญชวนให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจอื่นๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมนี้น่าสนใจ
และให้ประโยชน์มาก อีกทั้งยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอีกด้วย และที่สําคัญควรจัดให้มีกิจกรรมเช่นนี้
สําหรับนักศึกษารุ่นต่อไป และขยายผลในรายวิชาอื่นๆ ด้วย เนื่องจากได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติจริง อีกทั้งยังมีประโยชน์ใน
วิชาเรียนในรายวิชาวิจัยวิทยาศาสตร์ต่อไป รวมทั้งวิชาชีพในงานด้านครูวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานทําให้เพิ่มพูนความรู้ในงานโครงงานได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวียา สุรมณี(2559) ที่
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน(Project Based Learning) สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ไดรับการฝึกฝน
พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้า ทักษะกระบวนการกลุ่ม การทํางานอย่างเป็นระบบ และมีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้เป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา เนตรวงษ์ และบุญญลักษม์ ตํานานจิตร. (2555). ที่กล่าวว่า
วิธีการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นวิธีการที่ทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนโดยใช้
กิจกรรมและกระบวนการกลุ่มตามศักยภาพของผู้เรียนและเกิดการพัฒนาตามความเหมาะสมของตนเอง มีผลทําให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีพัฒนาการทางการเรียน เนื่องจากการเรียนร่วมกันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศระหว่างผู้เรียนที่ทํางานร่วมกัน พัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหา สร้างบรรยากาศในทางบวก ส่งผลให้
การทํางานร่วมกันประสบผลสําเร็จและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียนได้

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “ย้อนรอยปราชญ์ ชมศาสตร์
ศิลป์ ชิมของกิน ถิ่นท่างิ้ว” สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ได้ เนื่องจากได้เรียนรู้และ
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ได้ปฏิบัติจริง อีกทั้งยังมีประโยชน์ในวิชาเรียนในรายวิชาวิจัยวิทยาศาสตร์ต่อไป รวมทั้งวิชาชีพในงานด้านครูวิทยาศาสตร์
เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานทําให้เพิ่มพูนความรู้ในงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น
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ขอขอบคุณงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ดําเนินการทําวิจัย และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริง
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
Relationship between learning skills by using virtual tools and
The Learning Achievement of the study on investment and securities analysis.
วิชิต จรุงสุจริตกุล
Wichit Charungsutjaritkul
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ โดยการใช้เครื่องมือ
เสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง (3) เพื่อศึกษาความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เครื่องมือเสมือนจริง จากนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จํานวน 30 คน
ผลการศึกษา พบว่า (1) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียน 3 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของของเพียร์สันมากที่สุด เท่ากับ 0.71 รองลงมาด้าน
ความรู้ มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.67 และทักษะทางปัญญามีค่าสหสัมพันธ์น้อยที่สุดเท่ากับ 0.47 (2) ความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1.1) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เครื่องมือ Click2win พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการประเมินผลการลงทุน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23) นอกเหนือจากนั้นมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (1.2) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เครื่องมือ ASPEN พบว่า ทุกรายการประเมินมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก อย่างไรก็ตามในภาพรวมของระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริงของเครื่องมือทั้ง 2 อย่างนี้มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) (3) ระดับความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง
พบว่า วิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์มีประโยชน์และนําไปใช้ในการตัดสินใจได้แม่นยํายิ่งขึ้นมีระดับความสนใจ
มากที่สุด (ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26) รองลงมานักศึกษาชอบในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาการ
ลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) นอกจากนั้นระดับความสนใจเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ ที่
เหลือมีระดับความสนใจในระดับมาก
คําสําคัญ : ทักษะการเรียนรู้, เครื่องมือเสมือนจริง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ABSTRACT
This research aims to (1) To study the relationship between learning skills By using
virtual tools and learning achievement in securities investment and analysis. (2) To assess the
satisfaction with learning activities using virtual tools. (2) To study student interest in learning
activities using virtual instruments. From population of 30 students economics program.
The results show that (1) the relationship between three learning styles is numerical
analysis, Communication and the use of information technology. Pearson's correlation coefficient
was 0.71, The knowledge had the correlation coefficient of 0.67 and the cognitive skill had the
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least correlation coefficient of 0.47. (2) Satisfaction with learning activities using virtual
instruments is divided into two parts: (1.1) the level of satisfaction with learning activities using
the Click2win tool. It was found that the level of satisfaction with the investment evaluation. The
highest satisfaction level (Mean = 4.23). In addition, there was a high level of satisfaction. (1.2)
The level of satisfaction with learning activities using the ASPEN tool found that all items had a
high level of satisfaction. However, the overall level of satisfaction with the tool-based learning
activity of both tools has a high level of satisfaction (mean was 4.12). (3) The level of interest in
learning on learning activities using virtual instruments has found that academic investment and
analytical work are more useful and used to make more precise decisions. (mean was 4.26).
Secondly, students like to be involved in teaching, investing, and analyzing securities. (mean was
4.20). In addition, the level of interest in the other aspects had a high level of interest.
Keywords : Learning Skills, virtual tools , Learning Achievement

บทนํา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้ตลอดชีวิต การศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ของบุคคลให้รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ การศึกษา
จึงมีความสําคัญสูงสุดในการสร้างชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาแห่งชาติ, 2542) คุณภาพของการศึกษา
ประการหนึ่ง คือ คุณภาพของการเรียนรู้ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) ซึ่งหมายถึง ความรู้
เจตคติ หรือทักษะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการเรียนวิชาต่างๆ (Good, 1973) เป็นเครื่องบ่งชี้คุณลักษณะและ
ความสามารถในการเรียนรู้ วัดได้จากการที่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สถาบันการศึกษาจัดให้และออกจาก
กระบวนการได้ตรงกับความคาดหวังของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นก้าวแรกของการนําไปสู่ความสําเร็จอื่นๆ การวัดผลทําได้โดยการหาค่าคะแนน
สะสมเฉลี่ยและคะแนนที่ได้จากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Klausmeier, 1985) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นผลมาจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Intellectual Factor) และองค์ประกอบด้านที่ไม่
เกี่ยวกับสติปัญญา (Non-Intellectual Factor) ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลแตกต่างกันไปตามระดับชั้นของผู้เรียน ได้แก่ (1) ตัว
แปรด้านภูมิหลัง คือ หลักสูตรของสถาบัน ภูมิหลังของครู ภูมิหลังของผู้เรียน ได้แก่ อายุ เพศ พื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ความรู้เดิม แรงจูงใจ ความสนใจ ความถนัด (2) กิจกรรมของครู ได้แก่ การวางแผน และเตรียมการสอน วิธีการ
สอน การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน สมรรถนะของครูในการชักจูงและการสื่อสาร กิจกรรมของผู้เรียนที่กระทํา
ขณะที่มีการเรียนการสอน (Harmischfeger & Wiley, 1976) สอดคล้องกับที่ศึกษาพบว่า ตัวแปรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คือ (1) ตัวแปรด้านพฤติกรรมเบื้องต้นด้านพุทธิพิสัยซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ความสามารถทั้งหลาย (2) ตัวแปรด้านลักษณะ เบื้องต้นด้านจิตพิสัย คือแรงจูงใจ ความสนใจ ความกระตือรือร้นต่อการ
เรียน เจตคติต่อวิชาเจตคติต่อโรงเรียน ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง (3) ตัวแปรด้านคุณภาพการสอน
(Bloom,1976) สําหรับประเทศไทย พบว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ นิสัยใน
การเรียน เวลาที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติม ทัศนคติทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะของเพื่อน และบรรยากาศวิชาการ
ภายในสถาบัน คุณภาพการสอน เกรดเฉลี่ยเดิมบรรยากาศครอบครัว (อภิญญา อิงอาจ, 2548) จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในระบบการศึกษา เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ (Learning) เป็น
ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอน ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายด้าน คือ คุณลักษณะของผู้เรียน
คุณลักษณะของอาจารย์ กิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่การเรียนการสอนใหม่ ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือประเมินผลการเรียนของผู้เรียน อีกทั้งต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ในกิจกรรมการ
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เรียนการสอนและกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ตัดสินว่าผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้มากน้อย
เพียงใด เพื่อนําผลสรุปไปปรับปรุงแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของระบบการจัดการเรียนการสอน
ในการเรี ยนการสอนรายวิ ชาการลงทุ นและวิ เคราะห์ หลั กทรั พย์ ของหลั กสู ตรเศรษฐศาสตร์ นั้ นได้ มี
นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้
ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทเอกชนที่ช่วยสนับสนุนซอฟแวร์เฉพาะทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ กับบริษัท อินโฟเควสต์ จํากัด โดยได้สนับสนุนโปรแกรม ASPEN for Browser ซึ่งเป็นโปรแกรมบริการ
ข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
ทางธุรกิจและการลงทุนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ถึง 50 logins อีกทั้งได้ใช้โปรแกรมจําลองหุ้น Click2Win ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นโปรแกรมการเล่นหุ้นจําลองออนไลน์ ซึ่งทุกอย่างเหมือนกระดานซื้อขายใน
จากตลาดหลักทรัพย์จริง ไม่ว่าจะเป็น เวลา เปิด-ปิด จํานวนหุ้นทีมีให้ซื้อขาย ราคาหุ้น การขึ้นลงราคาของหุ้นเหมือนของ
จริงทุกประการ ข้อดีของการเล่นหุ้นจําลองออนไลน์ในกิจกรรมการเรียนนั้นนักศึกษาจะเรียนรู้ได้เร็วและมีความสนุก
อยากจะเรียน อีกทั้งไม่มีความเสี่ยงเพราะใช้เงินปลอมใกล้เคียงของจริง และอิงราคาตลาดหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันทีเราทํา
การซื้อขายหุ้น มีการคํานวณกําไรขาดทุนให้ได้ทันทีโดยระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ยุ่งยากเหมือนทําบนกระดาษเอง แต่อย่างไร
ก็ตามข้อเสียของการเล่นหุ้นจําลองออนไลน์นั้นไม่ได้ให้ความรู้สึกในการกําไร และขาดทุน จริง ๆ เพราะ ใช้เงินปลอมการ
เรียนรู้ ทั้ง 2 โปรแกรม ผู้สอนได้นํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่มีต้นทุน และประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากกว่ามากการ
เรียนแบบเดิม ที่สําคัญที่สุดเป็นการเพิ่มทักษะการเรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะด้านปัญญา รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนี้ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและทันสมัยไหมอยู่เสมอเพื่อทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการ
ความคิดวิเคราะห์แบบมีวิจารณญาณ ซึ่งความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และคุณค่าของข้อมูลข่าวสาร และสามารถช่วยให้
การตัดสินใจตอบสนองได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงมีความสามารถในการแก้ปัญหาปลายเปิด (open-ended problem)
ที่มีความซับซ้อนเป็นปัญหาที่ไม่ได้มาในรูปแบบปรนัย ซึ่งสามารถแสวงหาหนทางแก้ไขได้หลายทาง และสามารถเลือกหา
หนทางที่เหมาะสมที่สุด บนพื้นฐานการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
“ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ 3 ด้าน โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการ
ลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์” โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของ
การจัดการเรียนการสอนโดยเครื่องมือนี้ จะได้ใช้ในการพัฒนาการเรียนการเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งบริษัทฯ ผู้ให้บริการเครื่องมือดังกล่าวที่หลักสูตรได้ทําข้อตกลงร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชา การลงทุน
และวิเคราะห์หลักทรัพย์
3. เพื่อศึกษาความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชาการ
ลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช หมู่เรียน 5611313.01 ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชา การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ ทักษะการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความรู้ (2) ทักษะด้านปัญญา (3) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการลงทุนวิเคราะห์หลักทรัพย์
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในรายวิชาการลงทุนวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กลุ่มเรียน 5711313.01 ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชา การลงทุนและ วิเคราะห์
หลักทรัพย์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมจากข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการลงทุนวิเคราะห์หลักทรัพย์
1. วิธีการสร้างเครื่องมือ
1) ศึกษาจากเอกสารแผนบริหารการสอน รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อออกแบบตัวแปร
2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดของการวิจัย มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในรายวิชาการลงทุนวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ตัวแปรต้น คือ ระดับการประเมินทักษะ
การเรียนรู้ ด้าน คือ (1) ความรู้ (2) ทักษะทางปัญญา (3) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มาหาความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการลงทุนวิเคราะห์หลักทรัพย์ ใน
การสร้างตัวแปรแต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้
(1) ทักษะด้านความรู้ เป็นการวัดความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งสามารถ
ประเมินผลได้จากจากข้อสอบปรนัย จํานวน 60 ข้อ โดยมีคะแนนรวม 60 คะแนน
(2) ด้านทักษะทางปัญญา เป็นการวัดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์ในกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง และ
สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งสามารถประเมินผลได้จากข้อสอบอัตนัยที่เป็นปัญหาปลายเปิดที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา จํานวน 2
ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน
(3) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งสามารถประเมินผลได้จากการตรวจชิ้นงาน
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ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม ASPEN for Browser และ Click2Win ไปใช้ในการลงทุนจําลอง จํานวน 2 ข้อ คะแนน
รวม 20 คะแนน
(4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยนําคะแนนรวมทางการเรียน
รายบุคคลทั้งภาคการศึกษา 2/2558 ในวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการวัดผล
สัมฤทธิ์จึงเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของผู้เรียน โดยพิจารณาดูได้จากคะแนนผลรวม คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชาการ
ลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ใน
รายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การวิเคราะห์แบบทดสอบและแบบสอบถาม เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงข้อสอบ
ให้มีคุณภาพ และสามารถวัดความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ ในการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ แต่
ได้มีการวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ จะวิเคราะห์ค่าความตรง หรือความเที่ยงตรง (Validity) ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบทดสอบ ดังนี้
(1) การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
หมายถึง เนื้อหาคําถามตรงตามกับสิ่งที่ต้องการจะวัด หรือวัตถุประสงค์และเป็นไปตามสัดส่วนของ
ความสําคัญในแต่ละเนื้อหาด้วย โดยการหาความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index
of Item - Objective Congruence หรือ IOC)
สูตรคํานวณ
IOC = ∑R
N
เมื่อ ∑R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จํานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์นั้น สรุปว่า
ข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาเป็นดังนี้
ให้คะแนน 0
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1
ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน +1
ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของข้อสอบหรือแบบสอบถาม นั่นคือเครื่องมือที่
สร้างขึ้นให้ผลกับการวัดที่แน่นอนคงที่จะวัดกี่ครั้งผลจะได้เหมือนเดิมวิธีหาความเชื่อมั่นในการวิจัยครั้งนี้หาได้จาก
สูตรประสิทธิแอลฟาเป็นการหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach) (อ้างถึงในวรรณ์ดี แสงประทีป
ทอง) สูตรการคํานวณเป็นดังนี้
= k
(1 - ∑ S2i )
k-1
S2x
α คือ ค่าความเที่ยง
k คือ จํานวนข้อของแบบวัด
S2i คือ ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
S2x คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
การหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา สามารถหาได้โดยใช้ผลการสอบจากแบบทดสอบฉบับ
เดียว นําไปสอบกับบุคคลกลุ่มเดียว และนําไปใช้กันได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่จํากัดเฉพาะแบบทดสอบที่ให้คะแนนแบบ 1
กับ 0 โดยในการวิจัยนี้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือน
จริง ในรายวิชา การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง 11 ข้อ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach)
พบว่า ระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากับ 0.960
3. วิธีการนําเครื่องมือไปทดลองใช้ก่อนนําไปใช้จริง (Try Out)
นําเครื่องมือจากข้อ 3.2.2 ไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เคยผ่านการเรียนในวิชาการลงทุนและ
วิเคราะห์หลักทรัพย์มาแล้ว จํานวน 10 คน ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
นําเครื่องมือที่ผ่านการตรวจคุณภาพเครื่องมือแล้ว นําไปใช้กับนักศึกษาที่เป็นประชากรทั้ง 30 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวัดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของของเพียร์สัน โดยนําตัวแปรต้น คือ ระดับการประเมิน
ทักษะการเรียนรู้รายบุคคลของนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ (1) ความรู้ (2) ทักษะทางปัญญา (3) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายบุคคลของนักศึกษาในรายวิชาการลงทุนวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. การประเมินความพึงพอใจ และการวัดความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ
เสมือนจริง ในรายวิชา การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีวิธีวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
(1) ค่าเฉลี่ย (Arithmatic Mean) ของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 102)
โดยเกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.20 - 5.00 มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.40 - 4.19 มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.60 - 3.39 ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.80 - 2.59 น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.79 น้อยที่สุด
(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 104)
n

SD =

เมื่อ

SD.

x
n

i =1

n

i =1

i

− x)2

n −1

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ค่าของหน่วยกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วย
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มตัวอย่าง

Xร

∑ (x

∑ (x

i

− x)2

แทน ผลรวมระหว่างผลต่างกําลังสองของค่าตัวเลขแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ย
แทน จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
การนําเสนอข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีการนําเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยนําเสนอข้อมูลเชิงเชิงพรรณนาเป็นตารางและ
แผนภาพ ที่ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธ์
ของตัวแปร

ผลการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในรายวิชาการลงทุนวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลการศึกษาในบทนี้จะนําเสนอเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียนรู้ 3 ด้าน โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชา การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ และส่วนที่ 3 แสดงผลการศึกษา
ระดับความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียน 3 ด้าน โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียน 3 ด้าน โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
ค่าสหสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย
ตัวแปร
มาตรฐาน
Pearson Correlation
(X̅)
(S.D.)
(rxy)
1.ทักษะการเรียนรู้
1.1 ด้านความรู้
49.90
7.87
0.670
1.2 ด้านปัญญา
18.96
4.52
0.47
1.3 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
10.10
4.39
0.71
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
74.86
9.31

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียน 3 ด้าน โดยการใช้เครื่องมือเสมือน
จริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบว่า ระดับความสัมพันธ์ของทักษะการ
เรียน 3 ด้าน โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของของเพียร์สัน มากที่สุด เท่ากับ 0.71 รองลงมาด้านความรู้
มีค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.67 และทักษะทางปัญญามีค่าสหสัมพันธ์น้อยที่สุด เท่ากับ 0.47
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชา การลงทุนและ
วิเคราะห์หลักทรัพย์
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
(X̅)
1.ความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม Click2win
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง และการ
4.133
จัดพอร์ตระยะยาวเชิงกลยุทธ์
1.2 รู้จักการลงทุนแบบกลุ่มหลักทรัพย์ (portfolio)
4.166
1.3 การค้นหาหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ที่ดีที่สุด
4.100
1.4 การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุนและการปรับสมดุลพอร์ต
4.100
การลงทุน
1.5 การประเมินผลการลงทุน
4.233
2. ความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม ASPEN
2.1 การคัดกรองหลักทรัพย์เบื้องต้น
4.033
2.2 ข้อมูลข่าวสาร ทันเหตุการณ์ (real time)
4.133
2.3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (การ เติบโตของ
4.100
อุตสาหกรรม ตัวบริษัท ฯ งบการเงิน)
2.4 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อ คํานวณราคาที่เหมาะสม
4.133
2.5 หลักการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อหาจังหวะใน
4.100
การเข้าลงทุน (market-timing) หรือการหาจังหวะ ซื้อ -ขาย
2.6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้นราคา และปริมาณการซื้อขาย
4.100
รู้จักเส้นแนวโน้มราคา กรณี up-trend, down-trend และ
sideway และการใช้หาแนวรับและแนวต้าน

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับความพึงพอใจ

0.434

มาก

0.592
0.758

มาก
มาก

0.758

มาก

0.568

มากที่สุด

0.413
0.571
0.480

มาก
มาก
มาก

0.571
0.661

มาก
มาก

0.607

มาก

จากตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริงในรายวิชา
การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกแสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เครื่องมือ Click2win พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการประเมินผลการลงทุน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.233) นอกเหนือจากนั้นมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก สําหรับส่วนที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ ASPEN พบว่า ทุกรายการประเมินมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก อย่างไรก็ตามใน
ภาพรวมของระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริงของเครื่องมือทั้ง 2 อย่างนี้มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.121)
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3. ผลการศึกษาความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชาการ
ลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
ตารางที่ 3 แสดงระดับความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์
หลักทรัพย์
รายการความสนใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
มาตรฐาน
สนใจ
1. นักศึกษาชอบเรียนวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์มากขึ้นกว่าเดิม
4.033
0.490
มาก
2. วิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์มีประโยชน์และนําไปใช้ในการ
4.266
0.449
มากที่สุด
ตัดสินใจได้แม่นยํายิ่งขึ้น
3. นักศึกษาชอบวิเคราะห์แก้ไขโจทย์หรือวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
4.033
0.556
มาก
ต่อการลงทุนมากขึ้น
4. นักศึกษาชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
4.066
0.639
มาก
กับเพื่อนๆ
5. นักศึกษาชอบในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาการลงทุนและ
4.200
0.406
มากที่สุด
วิเคราะห์หลักทรัพย์
6. นักศึกษาอยากจะให้มีชั่วโมงเรียนวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
4.066
0.449
มาก
มากกว่านี้
7. นักศึกษาชอบใช้เครื่องมือเสมือนจริง (ASPEN และ Click 2 Win) ใน
4.066
0.639
มาก
กิจกรรมการเรียนการสอน
8.นักศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจริงและได้ลงมือฝึกปฏิบัติ
4.033
0.614
มาก
9.นักศึกษาพอใจที่สามารถวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ถูกต้องและมีผลตอบแทน
3.966
0.556
มาก
น่าพอใจ
10.นักศึกษามีโอกาสได้ประเมินผลงานของตนเองและเพื่อนๆ
3.933
0.520
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงระดับความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง
ในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบว่า วิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์มีประโยชน์และนําไปใช้
ในการตัดสินใจได้แม่นยํายิ่งขึ้นมีระดับความสนใจมากที่สุด (ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.266) รองลงมา
นักศึกษาชอบในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.200 ) นอกจากนั้นระดับความสนใจเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ ที่เหลือมีระดับความสนใจในระดับมาก

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็นการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาความสอดคล้องกัน
ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence หรือ IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
ของเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง และ
แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชาการลงทุนและ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ ค่า IOC มีค่ามากกว่า 0.50 ทุกข้อ ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ในการเก็บข้อมูลได้
จากนั้นจึงการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําเครื่องมือไปทดลองใช้ก่อนนําไปใช้จริง (Try Out)
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เคยผ่านการเรียนในวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์มาแล้ว จํานวน 10 คน
โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชา การ
ลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง 11 ข้อ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach) พบว่า ระดับความ
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เชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากับ 0.960 ถือว่าสามารถใช้ได้ ส่วนค่าความเชื่อมั่นของระดับความสนใจในการ
เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งหมด 10 ข้อ
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach) พบว่า ระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความสนใจในการ
เรียน เท่ากับ 0.959 ซึ่งถือว่าสามารถนําไปใช้ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเรียน 3 ด้าน โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยค่าสถิติ Chi-Square พบว่า แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะการเรียน 3 ด้าน โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการลงทุนและวิเคราะห์
หลักทรัพย์ พบว่า ระดับความสัมพันธ์ของทักษะการเรียน 3 ด้าน โดยการใช้เครื่องมือเสมือนจริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพบว่า ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าสหสัมพันธ์มากที่สุด เท่ากับ
0.71 รองลงมาด้านความรู้มีค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.67 และทักษะทางปัญญามีค่าสหสัมพันธ์น้อยที่สุด เท่ากับ 0.47
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชา การลงทุน
และวิเคราะห์หลักทรัพย์
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกแสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เครื่องมือ Click2win นั้น ระดับความพึงพอใจต่อการประเมินผลการลงทุน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.233) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ ASPEN พบว่า ทุกรายการประเมินมี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ผลการศึกษาความสนใจในการเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือเสมือนจริง ในรายวิชาการ
ลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบว่า วิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์มีประโยชน์และนําไปใช้ในการตัดสินใจได้
แม่นยํายิ่งขึ้นมีระดับความสนใจมากที่สุด (ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.266) รองลงมานักศึกษาชอบในการมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนวิชาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.200 ) นอกจากนั้น
ระดับความสนใจเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ ที่เหลือมีระดับความสนใจในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ การศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริมณี บรรจง
(2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้วิธีสอนที่ เน้นทักษะปฏิบัติ โดยทักษะปฏิบัติของ
นักศึกษาดีขึ้นจากระดับพอใช้เป็นระดับดีมาก ทักษะปฏิบัติเป็นรายบุคคลของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยดีขึ้นจากเดิมทุกคน โดย
มีทักษะปฏิบัติดีขึ้นอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้นักศึกษามีความมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับประทานและมีผลสะท้อนกลับอย่าง
รวดเร็ว เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักศึกษา อีกทั้งผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กนกวรรณ นาคปลัด กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี และ จินตนา กสินันท์ (2557) ที่ทําการศึกษาการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งใช้การเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แล้วแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่ องมือเสมือนจริงนี้ เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศและ
นวัตกรรม ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา ผู้สอนควรกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมทั้ง
ขยายผลกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่ องมือเสมือนจริงนี้ เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศและ
นวัตกรรมจําเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการใช้งานของนักศึกษาได้
ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรยังมีไม่เพียงพอ
3. การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทเอกชนที่ช่วยสนับสนุนซอฟแวร์เฉพาะทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐกิจ กับบริษัท อินโฟเควสต์ จํากัด โดยได้สนับสนุนโปรแกรม ASPEN for Browser
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาควรมีอย่างต่อเนื่องในอนาคต
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