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บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ 2) ระดับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของ
องค์กรของครู 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู 4) แบบภำวะ
ผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำและครู ใน
สถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 ปี กำรศึกษำ 2562 จำนวน 331 คน เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็ น
แบบสอบถำมมำตรำส่ วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ำน แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเชื่อมัน่ ของแบบสอบถำม
แบบ เท่ำกับ .818 พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู มีค่ำควำมเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถำม เท่ำกับ .947 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลกำรวิจยั พบว่ำ 1) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
มี ค่ ำ เฉลี่ ย ในภำพรวมอยู่ใ นระดับ มำกที่ สุ ด 2) พฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก รของครู สั ง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำ
ประถมศึกษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 ค่ำเฉลี่ยในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด 3) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำมีควำมสัมพัน ธ์ กัน
ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิ ติที่ ระดับ .01 และ 4) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำร
สถำนศึกษำส่ งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1
มีอำนำจพยำกรณ์ได้ร้อยละ 71.20 โดยแบบภำวะผูน้ ำที่มีอำนำจพยำกรณ์มำกที่สุดคือ แบบกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ รองลงมำ แบบกำรสร้ำง
แรงบันดำลใจ แบบกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ .01 ส่ วนแบบกำรมีอิทธิ พลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ อย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ .05 และแบบกำรคำนึงถึงควำมเป็ นปัจเจกบุคคล แบบภำวะผูน้ ำกำรบริ หำรแบบวำงเฉย อย่ำงไม่มีนยั สำคัญทำงสถิติ
คาสาคัญ : แบบภำวะผูน้ ำ พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กร ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ

Abstract
The purposes of this research were to study 1) levels of leadership style of school administrators; 2) levels of organizational citizenship
behavior of teachers 3); relationship between leadership style of school administrators and organizational citizenship behavior of teachers; and
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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4) leadership style of school administrators affecting organizational citizenship behavior of teachers in schools under the Office of Chachoengsao
Primary Education Service Area 1. The samples were 331 school administrators and teachers in schools under the Office of Chachoengsao
Primary Education Service Area 1, in the Academic Year 2019. The research instrument was five rating scale questionnaires divided into
2 aspects. In terms of the tool quality, it showed the reliability of questionnaire in aspect of leadership style of school administrators was at .818,
and in aspect of organizational citizenship behavior of teachers was at .947. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation (S.D.), Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and multiple regression analysis.
The research results were as follows: 1) The level of leadership style of school administrators under the Office of Chachoengsao
Primary Education Service Area 1 in overall was at the highest. 2) The level of organizational citizenship behavior of teachers under the
Office of Chachoengsao Primary Education Service Area 1in overall was at the highest. 3) The relationship between leadership style of
school administrators and organizational citizenship behavior of teachers was a positive relationship with the statistical significance of .01
and 4) The leadership style of school administrators affecting organizational citizenship behavior of teachers in schools und er the Office of
Chachoengsao Primary Education Service Area 1 had a predictive power of 71.20%, ranking the predictive power scores from high to low
level were as follows: intellectual stimulation, followed by inspiration creation, contingent reward with the statistical si gnificance of .01,
idealized influence with the statistical significance of .05. There was no statistically significance difference on individua lized consideration
and management by exception.
Keywords : Leadership Style, Organization Citizenship Behavior, School Administrators

บทนา
ปั จจุบนั องค์กรต่ำงๆ เริ่ มตระหนักและตื่นตัวกับสิ่ งที่ตนเผชิ ญ ต่ำงหำวิธีในกำรรับมือซึ่ งในยุคที่มีองค์ควำมรู ้เป็ นฐำน
สำคัญ องค์กรจำนวนมำกจึงมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กรและกำรพัฒนำองค์กร กำรทำงำนเป็ นทีมเน้นควำมร่ วมมือ เพื่อ
จัดกำรกับควำมท้ำยทำยที่เข้มข้นและรุ นแรงจำกกำรแข่งขัน ทำให้องค์กรต้องหันมำให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรในองค์กรมำกขึ้น
ซึ่ งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถือได้วำ่ เป็ นกลไกที่สำคัญที่สุดที่ตอ้ งพัฒนำคน พัฒนำสังคมให้เป็ นสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้และสังคมที่ดี
[1] ซึ่ งกำรพัฒนำทรั พ ยำกรบุคคลเป็ นกระบวนกำรที่ จะเพิ่มพูนควำมรู ้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ให้กับบุคลำกรในหน่ วยงำน
ตลอดจนพัฒนำเจตคติผปู ้ ฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปในทิศทำงบวกต่องำนที่ตนปฏิบตั ิ อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภำพของ
องค์กร สำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรทำงกำรศึ กษำ เพื่อให้กำ้ วทันกับกำรเปลี่ยนแปลงนั้น มีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ
องค์กรในโรงเรี ยน โดยกำรดึงเอำสมรรถนะและควำมสำมำรถของบุคลำกรที่มีอยูใ่ นตัวตนออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่ำงเต็มที่
เพื่อกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อเป้ ำหมำยขององค์กร [2] โดยขึ้นอยูก่ บั กำรแสดงพฤติกรรมของบุคลำกร ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยในองค์กร
พฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ร เป็ นพฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คลที่ แ สดงออกด้ว ยควำมสมัค รใจ สนับ สนุ น
ประสิ ทธิ ผลในกำรปฏิบตั ิงำนทั้งหมดขององค์กรและกำรแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมด้วยควำมสมัครใจโดยไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบตั ิ
จึงเป็ นพฤติกรรมที่บุคคลเลือกปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเป็ นกำรกระทำที่เกิดขึ้นเองที่จะปฏิบตั ิงำนอย่ำงเต็มที่ และเกิ นกว่ำบทบำทที่ ตน
รับผิดชอบ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นพฤติกรรมที่สนับสนุนและก่อให้เกิดประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภำพ รวมถึงมีประโยชน์
อย่ำงยิ่งต่อองค์กรดังที่ ออร์ แกน [3] ได้จำแนกรู ปแบบพฤติ กรรมพฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กร ออกเป็ นรู ปแบบ
พฤติกรรมต่ำงๆ 5 รู ปแบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมให้ควำมช่วยเหลือ 2) พฤติกรรมกำรคำนึงถึงผูอ้ ื่น 3) พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น
4) พฤติกรรมกำรให้ควำมร่ วมมือ และ 5) พฤติกรรมควำมสำนึ กในหน้ำที่ เมื่อพิจำรณำรู ปแบบดังกล่ำว จะเห็ นได้ว่ำพฤติกรรม
เหล่ำนี้ แสดงออกมำซึ่ งควำมเต็มใจและควำมสมัครใจที่จะสนับสนุนองค์กร เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในกำรปฏิบตั ิงำนทั้งหมดของ
องค์กร โดยพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรที่จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภำพขององค์กรให้สูงขึ้นเมื่อทำงำน
ภำยใต้แบบภำวะผูน้ ำ ที่เพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำน และกำรเสริ มสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำนร่ วมกันภำยในองค์กร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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แบบภำวะผูน้ ำเป็ นวิ ธี ก ำรหรื อ แนวทำงในกำรก ำหนดทิ ศ ทำงแบบแผนไปสู่ ก ำรปฏิ บัติ สร้ ำ งแรงจู ง ใจแก่ ผูต้ ำม
โดยรู ปแบบของกำรแสดงพฤติกรรมที่ชดั เจน และมีนยั สำคัญต่อผูต้ ำม ซึ่ งแบบภำวะผูน้ ำตำมแนวคิดของ แบส [4] ประกอบด้วย
ภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงและแบบภำวะผูน้ ำแลกเปลี่ยน ซึ่ งสำมำรถจำแนกแบบภำวะผูน้ ำออกเป็ นองค์ประกอบย่อย 6 แบบ
ได้แก่ 1) กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ 2) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 3) กำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ 4) กำรคำนึงถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล
5) กำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ 6) กำรบริ หำรแบบวำงเฉย แบบภำวะผูน้ ำเป็ นวิธีกำรหรื อแนวทำงในกำรกำหนดทิศทำงแบบแผน
ไปสู่ กำรปฏิบตั ิ สร้ำงแรงจูงใจแก่ผตู ้ ำม โดยรู ปแบบของกำรแสดงพฤติกรรมที่ชดั เจนของผูน้ ำ มีนยั สำคัญต่อผูต้ ำม[5] แบบภำวะ
ผูน้ ำที่ เหมำะสม สำมำรถเพิ่มควำมคำดหวังในควำมสำเร็ จและควำมพึงพอใจในงำนแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ เพื่อให้กำรดำเนิ นงำน
เป็ นไปด้วยดี ดังนั้น แบบภำวะผูน้ ำจึงเป็ นปั จจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของบุคคล ให้มีส่วนร่ วมในกำร
ปฏิบตั ิงำนเพื่อพัฒนำองค์กร[6]
สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 มุ่งหวังจะยกระดับกำรศึ กษำของชำติ ให้ได้มำตรฐำน
จึงกำหนดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ แต่จำกกำรศึกษำปั ญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ พบว่ำครู บำงส่วนแสดงพฤติกรรมที่ไม่
สอดคล้องและไม่สนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ หำรเท่ำที่ควร เนื่ องจำกครู ไม่ให้ร่วมมือและไม่มีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำต่ำงๆ
ของโรงเรี ย น ขำดกำรพัฒ นำตนเอง ครู จึ ง ขำดควำมทุ่ ม เทในกำรปฏิ บัติง ำนหรื อก่ อ ให้เกิ ด พฤติ กรรมควำมไม่พ อใจในกำร
ปฏิบตั ิงำน [7] ดังนั้นภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง ผูน้ ำถือว่ำเป็ นบุคคลหลักที่จะส่ งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของ
ครู ในโรงเรี ยน ซึ่งคำดว่ำจะเป็ นประโยชน์ที่จะช่วยนำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็ จตำมเป้ ำหมำย
จำกปั ญหำดังกล่ำว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษำเกี่ยวกับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
เป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 เพื่อนำผลกำรวิจยั มำใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนและกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนบุคคล และด้ำนต่ำงๆ ของกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ให้สูงขึ้นและมีคุณภำพต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษำระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
2. เพื่อศึ กษำระดับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กร
ของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1
4. เพื่อศึกษำแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1.1 แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำตำมแนวคิดของ แบส [4] ที่ ได้กำหนดไว้ 2 แบบ คือ แบบภำวะผูน้ ำ
กำรเปลี่ยนแปลง และแบบภำวะผูน้ ำแบบแลกเปลี่ยน ซึ่ งในกำรวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้จำแนกองค์ประกอบย่อยของแบบภำวะผูน้ ำทั้ง
2 แบบ ออกเป็ นภำวะผูน้ ำ 6 แบบ คือ (1) แบบกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ (2) แบบกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ (3) แบบกำรกระตุน้
ทำงปั ญญำ (4) แบบกำรคำนึงถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล (5) แบบกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ (6) แบบกำรบริ หำรแบบวำงเฉย
1.2 พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของครู ผูว้ ิจยั อำศัยแนวคิดของ ออร์ แกน [3] ได้จำแนกรู ปแบบพฤติกรรมกำรเป็ น
สมำชิกที่ดีขององค์กรออกเป็ นรู ปแบบ ประกอบด้วยพฤติกรรมด้ำนต่ำงๆ 5 ด้ำน ดังนี้ (1) พฤติกรรมให้ควำมช่วยเหลือ (2) พฤติกรรม
กำรคำนึงถึงผูอ้ ื่น (3) พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น (4) พฤติกรรมกำรให้ควำมร่ วมมือ (5) พฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชำกร ได้แก่ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำและครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ปี กำรศึกษำ 2562 จำนวน 2,230 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำและครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต 1 จำนวน 331 คน ได้มำโดยกำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำง เครจซี่ และมอร์ แกน [8] จำแนกตำมอำเภอ 4 อำเภอ คือ
อำเภอเมือง อำเภอบ้ำนโพธิ์ อำเภอบำงน้ ำเปรี้ ยว และอำเภอบำงปะกง และใช้วธิ ีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multistage
Random Sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 จำแนกประชำกรตำมอำเภอ
ขั้นที่ 2 กำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมอำเภอ โดยใช้กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์
ขั้นที่ 3 สุ่มตัวอย่ำงโรงเรี ยน โดยใช้วธิ ีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ตำมสัดส่วน จำแนก
ตำมอำเภอ
ขั้นที่ 4 สุ่มกลุ่มตัวอย่ำงครู และผูบ้ ริ หำร ด้วยวิธีกำรจับฉลำก จำแนกตำมอำเภอ
กลุ่มตัวอย่ำง

ประชำกร
อำเภอ

สถำนศึกษำ

ผูบ้ ริ หำร

ครู

รวม

ผูบ้ ริ หำร

ครู

รวม

เมือง
บ้ำนโพธิ์
บำงน้ ำเปรี้ ยว

37
25
49

37
25
49

728
258
652

765
283
701

7
5

106
37

113
42

10

95

105

บำงปะกง

27

27

454

481

5

66

71

รวม

138

138

2,092

2,230

27

304

331

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย ผูว้ ิจยั สร้ำงขึ้น เป็ นแบบสอบถำมประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถำมข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึ กษำ ตำแหน่ งหน้ำที่ ในสถำนศึ กษำ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
ลักษณะเป็ นแบบสอบถำมเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ เป็ นแบบ
ประมำณส่ วนค่ำประมำณ 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ ยวกับพฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์ก รของครู สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เป็ นแบบประมำณประมำณค่ำ 5 ระดับ
วิธีการสร้ างเครื่ องมื อ 1) ศึ กษำ ทฤษฎี เอกสำร ตำรำ แนวคิด และงำนวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู 2) กำหนดกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงแบบสอบถำมโดยให้
ครอบคลุมเนื้ อหำ 3) สร้ ำงแบบสอบถำมฉบับร่ ำง เป็ นกำรสร้ ำงแบบสอบถำมชนิ ดประมำณส่ วนค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ
4) นำแบบสอบถำมที่สร้ำงเสร็ จ นำเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบแนะนำปรับปรุ งแก้ไข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อ 1) นำแบบสอบถำมที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอคณะกรรมกำร ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
พิจำรณำ ตรวจสอบค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ตลอดจนควำมชัดเจนของเนื้อหำและควำมเหมำะสมในกำรใช้
ภำษำ โดยใช้เทคนิ ค IOC (Index of Item Objective Congruence) 2) นำแบบสอบถำมที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (TryOut) กับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จำนวน 30 คน
3) วิเครำะห์ควำมเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยวิธีหำค่ำสัมประสิ ทธิ์ แอลฟำ (Alpha Coefficient) ตัวแปรต้นภำวะ
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ผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเชื่อมัน่ ของแบบสอบถำมแบบ เท่ำกับ .818 ตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของ
องค์กรของครู มีค่ำควำมเชื่อมัน่ ของแบบสอบถำม เท่ำกับ .947 4) ปรับปรุ งแก้ไขและจัดพิมพ์แบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บ
ข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล 1) บันทึ กเสนอให้บณ
ั ฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ ออกหนังสื อขอควำม
ร่ วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม ถึง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ทั้ง 138
แห่ ง เพื่อขออนุญำตเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่กำหนดไว้ 2) นำหนังสื อเสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ทั้ง 138 แห่ง เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ แล้วนำหนังสื อที่ผำ่ นกำรพิจำรณำแล้วเสนอ
ต่อกลุ่มตัวอย่ำง เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บข้อมูลต่อไป 3) ส่ งแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำง 4) รวบรวมแบบสอบถำม
5) ผูว้ จิ ยั นำแบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมแล้วดำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตำมขั้นตอนของ
กำรวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล 1) วิเครำะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ คือ ค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ
(Percentage) 2) วิเครำะห์บทบำทของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนสถิติที่ใช้ คือ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 3) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบทบำทของผูบ้ ริ หำร
สถำนศึกษำกับกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำน สถิติที่ใช้คือ กำรหำค่ำสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 4) กำรวิเครำะห์บทบำทของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่
ส่ ง ผลต่ อ กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจัดกำรศึ ก ษำของคณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั้น พื้น ฐำน สัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึ กษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีกำรนำตัวแปรทั้งหมด
เข้ำสมกำร (Enter method)

ผลการวิจัย
1. ผลกำรวิเครำะห์ ระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 1
ตำรำง 1 แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
n = 331
แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
S.D.
ระดับ
อันดับ
X
1. แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์
4.70
0.43
มำกที่สุด
2
2. แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ
4.70
0.41
มำกที่สุด
1
3. แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
4.66
0.42
มำกที่สุด
4
4. แบบภำวะผูน้ ำกำรคำนึงถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล
4.69
0.44
มำกที่สุด
3
5. แบบภำวะผูน้ ำกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์
4.29
0.42
มำก
6
6. แบบภำวะผูน้ ำกำรบริ หำรแบบวำงเฉย
4.54
0.48
มำกที่สุด
5
เฉลี่ยรวม
4.60
0.38
มำกที่สุด
จำกตำรำง 1 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต 1 มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด เรี ยงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ แบบกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ แบบกำรมี
อิทธิ พลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ แบบกำรคำนึ งถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล แบบกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และแบบกำรบริ หำรแบบวำงเฉย
ส่วนแบบภำวะผูน้ ำที่มีค่ำเฉลี่ยอยูใ่ นลำดับสุดท้ำย ได้แก่ แบบกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์
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2. ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นกำรศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ตำรำง 2 ค่ ำ เฉลี่ ย และค่ ำ ควำมเบี่ ย งเบนมำตรฐำนของพฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก รของครู ใ นสถำนศึ ก ษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1โดยภำพรวมและรำยด้ำน
n = 331
พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู ในสถำนศึกษำ
อันดับ
S.D.
ระดับ
X
1. พฤติกรรมให้ควำมช่วยเหลือ
4.71
0.45
มำกที่สุด
4
2. พฤติกรรมกำรคำนึงถึงผูอ้ ื่น
4.73
0.39
มำกที่สุด
2
3. พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น
4.73
0.43
มำกที่สุด
3
4. พฤติกรรมกำรให้ควำมร่ วมมือ
4.65
0.42
มำกที่สุด
5
5. พฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่
4.76
0.38
มำกที่สุด
1
เฉลี่ยรวม
4.72
0.37
มำกที่สุด
จำกตำรำง 2 พบว่ำ พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู ในสถำนศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่ น
ระดับมำกที่สุด เรี ยงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ พฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่ พฤติกรรมกำรคำนึงถึงผูอ้ ื่น พฤติกรรม
ควำมอดทนอดกลั้น พฤติกรรมให้ควำมช่วยเหลือ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยเป็ นลำดับสุดท้ำยได้แก่ พฤติกรรมกำรให้ควำมร่ วมมือ
3. ผลกำรวิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำและพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดี
ขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ตำรำง 3 ค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำกับพฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กร
ของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X
Y
X1
1
X2
.873**
1
X3
.868**
.854**
1
X4
.845**
.815**
.926**
1
X5
.736**
.780**
.787**
.495**
1
X6
.493**
.437**
.457**
.805**
.487**
1
X
.919**
.908**
.939**
.936**
.885**
.643**
1
Y
.790**
.788**
.816**
.778**
.478**
.667**
.824**
1
**มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
จำกตำรำง 3 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพันธ์กนั ในทำงบวกในระดับมำกที่สุด (rxy=.824) อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 รำยด้ำน พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกระดับมำกที่สุด มำก
และปำนกลำง อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.1 โดยเรี ยงลำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
(rx3y=.816) รองลงมำ คื อ แบบภำวะผูน้ ำกำรมี อิท ธิ พลอย่ำงมี อุด มกำรณ์ (rx1y=.790) แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ ทำงปั ญ ญำ
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(rx2y=.788) แบบภำวะผูน้ ำกำรคำนึ งถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล (rx4y=.778) แบบภำวะผูน้ ำกำรบริ หำรแบบวำงเฉย (rx6y=.667)
และแบบภำวะผูน้ ำกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ (rx5y=.478)
4. ผลกำรวิเครำะห์พหุ คูณถดถอยแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของ
องค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ตำรำง 4 ผลกำรวิเครำะห์พหุคูณถดถอยแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กร
ของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู
ตัวแปรที่ใช้พยำกรณ์
b
S.E.b
t
Sig
β
(Constant)
.906
.145
6.236
.000
แบบกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ (X1)
.142
.063
.164
2.271*
.024
แบบกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ (X2)
.246
.064
.269
3.838**
.000
แบบกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ (X3)
.349
.080
.396
4.346**
.000
แบบกำรคำนึงถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล (X4)
.056
.071
.067
.785
.433
แบบกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ (X5)
.043
.031
.095
2.683**
.008
แบบกำรบริ หำรแบบวำงเฉย (X6)
-.058
.042
-.076
-1.379
.169
ค่ำคงที่ (a) = .906
R = .744 , R2 = .712 , adjusted R2 = .706 S.E.b= .20298
*มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
**มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
จำกตำรำง 4 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำส่ งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู
สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำฉะเชิ ง เทรำเขต 1 โดยมี ค่ ำ สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ .744
ส่ วนค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกับ .712 หมำยถึง ตัวพยำกรณ์ทุกตัวร่ วมกันพยำกรณ์พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของ
องค์ก รของครู สัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำฉะเชิ ง เทรำ เขต 1 และมี อ ำนำจพยำกรณ์ ไ ด้ร้ อ ยละ 71.20
โดยมีควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกับ .20298
เมื่ อพิจำรณำค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรถดถอยของตัวพยำกรณ์ ในรู ปแบบคะแนนมำตรฐำน พบว่ำ ตัวพยำกรณ์ ที่มีอำนำจ
พยำกรณ์มำกที่สุด คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ (X3) รองลงมำ ได้แก่ แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ (X2) แบบ
ภำวะผูน้ ำกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ (X5) แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ (X1) แบบภำวะผูน้ ำกำรคำนึงถึงควำม
เป็ นปั จเจกบุคคล (X4) และแบบภำวะผูน้ ำกำรบริ หำรแบบวำงเฉย (X6)
สมกำรพยำกรณ์ พฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ
ฉะเชิงเทรำเขต 1 เมื่อนำตัวแปรทุกตัวเข้ำสมกำร ซึ่งได้รูปแบบกำรวิเครำะห์ แสดงค่ำสมกำรพยำกรณ์ได้ดงั นี้
สมกำรถดถอยพหุคูณในรู ปแบบคะแนนดิบ
Y′ = .906 + .142X1 + .246X2+ .349X3 + .056X4 + .043X5 - .058X6
สมกำรถดถอยพหุคูณในรู ปแบบคะแนนมำตรฐำน
Z′y =.164x 1+ .269x2 + .396x3 + .067x4 + .095x5 - .076x6
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อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำวิจยั เรื่ องแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีประเด็นที่น่ำสนใจนำมำอภิปรำยดังนี้
1. จำกกำรศึ ก ษำระดับ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ สัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
ฉะเชิ งเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจยั พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับ ชง ซี อำง ฮง และคณะ[9] พระพำนัด
มิ่งมำ [10] อรอุษำ มหำสุ วรรณ [11] สุ ภำณี รำทะแย [12] ทั้งนี้ เนื่ องจำกแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ มีควำมสำคัญต่อ
กำรพัฒนำองค์กร และส่ งผลกระทบต่อควำมมุ่งมัน่ และควำมพึงพอใจในกำรทำงำนของผูร้ ่ วมงำน ดังนั้น จำกเหตุผลดังกล่ำว จึง
ส่งผลให้ระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉลี่ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
2. จำกกำรศึกษำระดับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิ งเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจยั พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับ ออร์ แกน [3] แม็ตเคนซี่ พอดซำค๊อฟ
และ อำเฮียมี่ [13] สำยฝน กล้ำเดิ นดง [14] ทั้งนี้ เนื่ องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่กระทำนอกเหนื อควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ดว้ ย
ควำมเต็ม ใจของครู เป็ นพฤติ ก รรมที่ ช่ ว ยขับ เคลื่ อนองค์กร เป็ นสิ่ ง ที่ จำเป็ นต่ อกำรทำงำน ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ด ประสิ ทธิ ภ ำพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของสถำนศึ ก ษำ ดัง นั้น จำกเหตุ ผลดัง กล่ ำวจึ งส่ งผลให้ร ะดับ พฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ ก ที่ ดี ขององค์กรของครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
3. จำกกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบภำวะกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำง
เดียวกัน และมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ำกับ .824 เป็ นไปตำมสมมติฐำนที่ต้ งั
ไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Chung-Hsiung Hung [9] พระพำนัด มิ่งมำ [10] พิชชำ ศุภเสถียร [15] เกริ กเกียรติ ต่อกิจไพบูลย์ [16]
ทั้งนี้ อำจเนื่ องมำจำก พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู มีสูงที่สุดเมื่อทำงำนภำยใต้ภำวะผูน้ ำที่ดีจำกเหตุผลดังกล่ำว
จึงส่งผลให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผูน้ ำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกไปในทิศทำงเดียวกัน ระดับมำกที่สุด
4. จำกกำรศึ กษำแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู
สัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำฉะเชิ งเทรำเขต 1 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ ก ษำส่ งผลต่อ
พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 เป็ นไปตำม
สมมติฐำนกำรวิจยั สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ รุ จิรัตน์ นำคะรัมภะ [17] วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล [18] พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต [19]
ทั้งนี้ เนื่ องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่ กระทำนอกเหนื อควำมรั บผิดชอบในหน้ำที่ ด้วยควำมเต็มใจของครู เป็ นพฤติ กรรมที่ ช่วย
ขับเคลื่อนองค์กร เป็ นสิ่ งที่จำเป็ นต่อกำรทำงำน ส่งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลของสถำนศึกษำ

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึ ก ษำแนวทำงกำรส่ ง เสริ ม แบบภำวะผู ้น ำของผู ้บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ สั ง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
2. ควรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริ มภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กร
3. ควรมี กำรศึ กษำแบบภำวะผูน้ ำของผู ้บ ริ ห ำรสถำนศึ กษำและพฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดี ข ององค์กรของครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ในเชิงคุณภำพ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ 2) พัฒนา
รู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ 3) ทดสอบประสิ ทธิ ภาพเชิ งประจักษ์ของรู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ท างวิชาชี พ แบบ
ออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น และ 4) ปรับปรุ งรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ใน
ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิช าชี พ แบบออนไลน์ ข องนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู 162 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย 1) นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุ ขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2563 จานวน 162 คน 2) อาจารย์พี่เลี้ยง
จานวน 162 คน 3) อาจารย์นิเทศ จานวน 39 คน 4) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอาสาสมัครเข้าร่ วมกลุ่ม PLC กับนิสิต จานวน 21 คน และ 5) นักเรี ยนที่
เรี ยนกับนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 4,690 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์
แบบสอบถาม โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั ทั้งสิ้ น 14 ฉบับ และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และการพรรณนาความ
ผลการวิจยั มีดงั นี้ 1) จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่าผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการสร้างชุมชนการเรี ยนทางวิชาชีพในการส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ของนิสิตฝึ กหัดครู 2) รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชี พแบบออนไลน์ที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1) หลักการ 2.2) วัตถุ ประสงค์ 2.3) การดาเนิ นการ ใน 3 ระยะได้แก่ ระยะ
การเตรี ยมการ ระยะการปฏิ บ ัติ การ ระยะการประเมิ น ผล และ 2.4) สิ่ งสนับ สนุ น 3) ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภาพเชิ งประจักษ์ พบว่า
3.1) สมรรถนะในการสอนของนิ สิตโดยรวมอยู่ในระดับสู งมาก และมีพฒั นาการที่สูงขึ้น 3.2) สมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิต
โดยรวมอยู่ในระดับสู ง 3.3) นิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ที่อยูใ่ นกลุ่ม PLC มีความเห็นว่ารู ปแบบ
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ้นส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ของสมาชิ กและเป็ นประโยชน์และเป็ นที่พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 3.4) นักเรี ยนมีความเห็นว่านิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู มีความสามารถด้านการจัดการเรี ยนการสอนและมีบุคลิกภาพได้ในระดับ
ดีมาก และ 4) รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพที่ปรับปรุ งมีความสอดคล้องกับบริ บทและจุดเน้นในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู มากขึ้น
คาสาคัญ : รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ นิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู สมรรถนะการสอน สมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
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Abstract
This research aims to 1) study fundamentals for the development of online professional learning community model 2) develop a
model for online professional learning communities 3) evaluate the effectiveness of the development of online professional le arning
community model; and 4) improve the online professional learning community online. The population and sample comprised 162 gr oups
of online professional learning community including 1) 162 of pre-service teachers in 4 majors (Mathematics Education, English Education,
Science Education and Physical Education and Health Education) at the Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsar t
University of the academic year 2020, 2) 162 mentors, 3) 39 supervisors, 4) 21 PLC volunteer specialists, and 5) 4,6 90 students. The data
collection was conducted using 14 sets of research tools including participant observation, a group discussion, interviews, a nd a
questionnaire. Data were analyzed using frequency, mean, and descriptive statistics analysis.
The results of the research were as follows. 1) the study of basic information, found that stakeholders in teacher professional
training realized the importance of development a professional learning community to enhance teaching and classroom research competency
of pre-service teacher. 2) there were four components of online professional learning community model: 2.1) principle 2.2) objective s
2.3) implementation in three phases: preparation phase, operating phase, evaluation phase and 2.4) support 3) the results of the effectiveness
testing found that; 3.1) the overall teaching competency of the students was very high, 3.2) the overall student's classroom research
competency was at a high level, 3.3) pre-service teacher, mentors, supervisors and PLC specialist viewed the developed online professional
learning model as enhancing the member learning process and being very useful and satisfying in high level and 3.4) the stude nts viewed
pre-service teacher’s teaching and personality competencies of teaching and learning at the excellent level, and 4) the process development
of professional learning community was more consistent with the context and focus of teaching professional experience.
Keywords : Online-Professional Learning Community Model, Pre-service Teacher, Teaching Competency, Classroom Research Competency

บทนา
กระบวนการผลิตครู ในปั จจุบนั เน้นการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับ
โรงเรี ยนเครื อข่ายการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ งทิศทางการผลิตครู ที่ปรับเปลี่ยนแต่ละยุคสมัยเพื่อให้คุณภาพการผลิตครู สอดรับกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู และฐานสมรรถนะในการเป็ นครู ทั้งนี้กรอบหลักสูตรครู ปัจจุบนั ได้กาหนดให้การดาเนินการหลักสูตรต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐานวิชาชี พ โดยเฉพาะกระบวนการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึ กษา นิ สิตต้องได้รับประสบการณ์และสมรรถนะที่เพียงพอ
สาหรับการออกไปปฏิบตั ิวชิ าชีพในอนาคต และการรับรองปริ ญญายึดกรอบการพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการ
และด้านผลลัพ ธ์ รวมถึ งการพัฒ นากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน จาก “Content Based” ไปเป็ น “Competency Based” [1]
โดยหลักเกณฑ์การรับรองปริ ญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสู ตร 4 ปี ได้เพิ่มจุดเน้น คือ มีโครงสร้างมาตรฐาน เพื่อให้
เกิ ดคุณภาพในการผลิ ต เน้นการกระตุน้ ให้สถาบันอุดมศึ กษาเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ ไม่เน้นการ
บรรยาย แต่ส่งเสริ มให้ครู ของครู สร้างและใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพการผลิตครู ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพปั ญหาการศึ กษาในปั จจุบนั ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสมรรถนะหลักของการปฏิ บตั ิการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ จะพบว่านิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องมีสมรรถนะหลักที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. สามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชาเฉพาะ 2. สามารถประเมิ น ปรั บปรุ ง และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
3. สามารถทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน 4. สามารถจัดทารายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาผูเ้ รี ยน [2] กระบวนการ
ฝึ กหัดครู ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะมีการกาหนดให้นกั ศึกษา เข้าฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาเป็ นเวลา 1 ปี แนวการ
จัดหลักสู ตรทั้งหลักสู ตรครู 4 ปี และ 5 ปี จะเห็ นว่าไม่ แตกต่ างกันมากนัก นั่นคื อ ยังคงมี เป้ าหมายของการผลิ ตครู ที่ มี ความรู ้
ความสามารถในองค์ความรู ้ และศาสตร์การถ่ายทอดความรู ้ ตลอดจนยังต้องสามารถในการทาวิจยั ที่ผลส่ งต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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ทั้งนี้กระบวนการผลิตครู ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 คือต้องพัฒนาหลักสู ตรที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้แบบ
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 พัฒนารู ปแบบและวิธีการสอนขอครู ให้เป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ จัดระบบการฝึ กสอนและการนิ เทศให้มี
ประสิ ทธิภาพ สร้างความสามารถในการพัฒนางานวิจยั ที่สอดคล้องกับวิวฒั นาการทางความรู ้และเทคโนโลยี [3]
การพัฒ นาครู มื อ อาชี พ (Teacher Professional Development) เป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้ค รู มี ค วามรู ้ ทักษะและ
สมรรถนะที่ จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิการสอนท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิ จและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วที่ มี
ผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้และการสอน การพัฒนาครู สู่ความเป็ นมืออาชีพได้แบ่งช่วงของการก้าวเข้าสู่ วิชาชีพครู เป็ น 3 ช่วง ได้แก่
ช่ ว งครู ใ หม่ (Novice phase) ช่ ว งการฝึ กสอน (Apprentice phase) และช่ ว งการเป็ นครู มื อ อาชี พ (Professional phase) [4] ทั้ง นี้
การพัฒนาวิชาชีพครู สาหรับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หรื อครู ใหม่เป็ นหน้าที่ของสถาบันผลิตครู ร่วมกับโรงเรี ยนที่รับ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์โดยจะได้รับการพัฒนาวิชาชีพร่ วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศของสถาบันการผลิตครู และอาจารย์พี่เลี้ยง
ของโรงเรี ยน ซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาที่สาคัญของการพัฒนาบุคคลเข้าสู่วชิ าชีพครู [5] ดังนั้นการเตรี ยมครู หรื อการสร้างความเป็ นครู มือ
อาชีพให้แก่นิสิต นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จึงเป็ นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู สถาบันการศึกษาผลิตครู จึง
ควรรักษามาตรฐานและสร้างความปราณี ตในการผลิตครู โดยเฉพาะในช่วงของการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในสถานศึ กษาที่ ถือ
เป็ นก้าวแรกของการเข้าสู่วชิ าชีพครู ของครู ใหม่ในอนาคต
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ได้มีการกาหนดให้นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ตอ้ งดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน ควบคู่กบั การทาวิจยั เพื่อแก้ปัญหาการ
จัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน รู ปแบบการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผ่านมา มีการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดูแลและให้คาแนะนานิ สิต ควบคู่กบั อาจารย์พี่เลี้ยงในสถานศึกษานั้น ดังนั้นคุณภาพของการผลิตนิ สิต นักศึกษาส่ วนหนึ่ งมาจาก
ความร่ ว มมื อ อัน ดี ระหว่า งอาจารย์นิ เทศจากสถาบันอุ ก มศึ ก ษาและอาจารย์พี่ เลี้ ย งจากสถาบันต่ า ง ๆ การสร้ างคุ ณภาพของ
กระบวนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ สิ่ งสาคัญคือการทาความเข้าใจและการสร้างความตระหนักให้กบั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ ครู พี่
เลี้ยงในการให้การดูแล และให้คาแนะนานิสิตครู พร้อมกับอาจารย์นิเทศจากคณะศึกษาศาสตร์ในประเด็นที่สอดคล้องตรงกัน [6]
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community) เป็ นแนวคิ ดหนึ่ งที่ คณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
นามาใช้กบั การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ให้แก่นิสิต นักศึ กษา ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2562 ทั้งนี้ เนื่ องจากชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community; PLC) เป็ นการรวมกลุ่มกันทางวิชาการของบุคคลผูป้ ระกอบวิชาชีพเดียวกัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชี พ และคุณภาพของผูเ้ รี ยนร่ วมกัน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมมือร่ วมใจ (collaborative learning) การเรี ยนรู ้ประสบการณ์
การปฏิ บตั ิงานในพื้นที่ (lesson learned) และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (sharing learning) อย่างต่อเนื่ อง [7] แต่ในการปฏิ บตั ิสร้างชุมชน
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พในปี การศึกษาที่ ผ่านมายังไม่เป็ นรู ปธรรม เนื่ องจากประสบปั ญหาในเรื่ องการปรับแนวคิดมุมมองในการดาเนิ น
การอย่างเป็ นระบบ ในปี การศึ กษา 2563 ประเทศไทยประสบปั ญหาเรื่ องการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
ทาให้กระทรวงศึกษาธิ การมีการออกประกาศการเลื่อนเปิ ดเรี ยนของนักเรี ยนทัว่ ประเทศ [8] แวดวงการศึกษาของไทยได้มีการกล่าวถึง
การน าแนวคิ ดการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ มาใช้ในการจัดการศึ กษามากขึ้ น การน า “เทคโนโลยีด้านการศึ กษา”หรื อ
“Educational Technology” มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ช่วยให้การดาเนินการติดต่อสื่ อสารและการสอนเป็ นไปอย่างง่ายขึ้น ในขณะ
ที่ท้ งั ครู และนักเรี ยนยังต้องอาศัยภายในที่พกั ของตนเองในช่วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
คณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีการศึ กษามาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนและการจัดการศึ กษา ระบบการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของคณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การพัฒนานิ สิตครู ทั้งนี้ ในปี การศึ กษา 2563 คณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู จานวน 162 คน
จะเข้าฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ในจานวน 51 โรงเรี ยน มีอาจารย์นิเทศใน 4 สาขาวิชาจากคณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
จานวน 39 คน และมีอาจารย์พี่เลี้ยงในโรงเรี ยนที่ ดูแลนิ สิตทั้งสิ้ น 162 คน การนาแนวคิดการสร้างชุมชนวิชาชี พครู PLC หรื อ
Professional Learning Community ผสมผสานกับแนวคิดทางด้านเทคโนโลยี มาใช้ในการสร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนความรู ้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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ระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ ยง ที มนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู น่ าจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิ งคุณภาพทั้งด้าน
วิชาชี พ และผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู คณะศึ กษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะในการ
สอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะในการสอนและการทาวิจยั ในชั้น
เรี ยน ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
3. เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพเชิงประจักษ์ของรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
ในการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ที่พฒั นาขึ้น
3.1 เพื่อศึ กษาสมรรถนะในการสอนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู หลังฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ผ่าน
รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
3.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู หลังฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ผ่านรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
3.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงต่อชุมชนการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
3.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ตามชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
4. เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะในการสอนและการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย 4 ระยะ ลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods
Research) โดยประยุกต์การวิจยั และพัฒนา (R&D Research and Development) ผสมผสานกับการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Action Research :PAR) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณและวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ สู่กระบวนการวิจยั ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
รู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ แบบออนไลน์ (Research-R1) โดยศึ ก ษาแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทางด้า นรู ป แบบการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สภาพปั จจุบนั และผลที่คาดหวัง หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ การ
สร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ เทคโนโลยีการศึ กษา การวิจัยในชั้นเรี ยน และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ศึ กษาสารสนเทศจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่ องสภาพปั จจุบนั และความคาดหวังของการพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู
แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้ได้กาหนดผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักโดยสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ตัวแทนอาจารย์นิเทศ 5 คน
ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง 5 คน ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยน 5 คน สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนา
กลุ่มนิสิตในปี การศึกษา 2562 เกี่ยวกับ ผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ในปี การศึกษา 2562 ที่ผา่ นมา ปั ญหา และ/หรื อ อุปสรรค
ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ที่พบ และสมรรถนะที่ควรพัฒนา สอบถามความต้องการจาเป็ นในการพัฒนารู ปแบบชุมชน
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การเรี ย นรู ้ ท างวิชาชี พ ครู เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการสอนและการท าวิจัย ในชั้น เรี ย นของนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ โดยทาการสอบถามนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผ่านการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ใน
ปี การศึ กษา 2562 จานวน 184 คน จากนั้นสังเคราะห์แนวคิดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพครู แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระยะที่ 2 การออกแบบ และพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ (Devenlopment-D1) แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
1) การร่ างและพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2) นารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พต้นแบบที่พฒั นาขึ้นตรวจสอบความสมเหตุสมผล
และความเป็ นไปได้ในการใช้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จานวน 5 คนพร้อมทั้งปรับปรุ ง
แก้ไขต้นแบบรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ และศึกษาประสิ ทธิ ภาพเชิงประจักษ์ของรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น (Research-R2) เป็ นระยะของการนาต้นแบบรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
การสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเชิงประจักษ์ของชุมชน
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทดลองกระบวนการและเครื่ องมือโดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบกึ่งทดลองแบบกลุ่ม
ตัว อย่า งเดี ย ว มี ก ารทดสอบก่ อ นและหลัง การทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) กับ กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาได้แ ก่ นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประจาปี การศึกษา 2563 จานวน 162 คน อาจารย์นิเทศ 39 คน อาจารย์พี่เลี้ยง 162 คน ผูท้ รงคุณวุฒิที่เข้า
ร่ วมในชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู ของนิ สิต 21 คน และนักเรี ยนที่ เรี ยนกับนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู จานวน 4,690 คน
จากนั้นประเมินผลจากการใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้น
ระยะที่ 4 การประเมินผล ปรับปรุ งรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น (Development-D2 )
ผูว้ จิ ยั ทาการสนทนากลุ่ม ผูบ้ ริ หารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ตัวแทนอาจารย์นิเทศ 5 คน
ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง 5 คน ตัวแทนนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 10 คน เรื่ อง ความเหมาะสมและประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ ท างวิช าชี พ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น จากนั้น นาผลการประเมิ นจากการทดลองใช้รูปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ท างวิชาชี พ ที่
พัฒนาขึ้นมาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุ งชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพให้สมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ตัวแทนอาจารย์นิเทศ
5 คน ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง 5 คน ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยน 5 คน นิ สิตที่ ผ่านการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ในปี การศึกษา 2562 จานวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มเดียวกับประชากร อันประกอบด้วย
1. นิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา
2563 จานวน 162 คน
2. อาจารย์พี่เลี้ยงของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ใน 51 โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2563 จานวน 162 คน
3. อาจารย์นิเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2563 จานวน 39 คน
4. ผูเ้ ชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นอาสาสมัครผูท้ รงคุณวุฒิภายในและภายนอกโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู โดยมีคุณสมบัติคือเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านการสอนและการทาวิจยั และเคยได้รับรางวัลทางด้านการจัดการเรี ยนการสอน และ/
หรื อ การทาวิจยั หรื อผูบ้ ริ หารที่เต็มใจเข้าร่ วมกลุ่ม PLC กับนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จานวน 21 คน
5. นักเรี ยนที่เรี ยนกับนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ทั้ง 162 คน ใน 51 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยนทั้งสิ้น 4,690 คน
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables) คื อ รู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ท างวิชาชี พ แบบออนไลน์ สาหรั บ นิ สิตฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย 1) สมรรถนะในการสอนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2) สมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 3) ความคิดเห็นของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงต่อรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น 4) ความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดว้ ยรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 14 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์เอกสาร เนื้อหา และตาราที่เกี่ยวข้อง 2) แบบ
สัม ภาษณ์ เรื่ อ ง ความสาคัญ และสภาพการสร้ างชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ สาหรั บนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (สาหรับสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ /ศึกษานิเทศก์/ตัวแทนอาจารย์นิเทศ/
ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง/ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยน) 3) แบบสัมภาษณ์นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พครู ในปี การศึ กษา 2562 4) แบบสอบถามความต้องการจาเป็ นในการพัฒนารู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พแบบ
ออนไลน์เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจัยในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู คณะศึ กษาศาสตร์
และพัฒ นศาสตร์ 5) แบบบัน ทึ ก การสร้ า งที ม /สมาชิ ก ในกลุ่ ม ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ และแบบบันทึ กการด าเนิ นการ PLC
รอบที่ 1 – 3 และ 6) แบบบันทึ กสิ่ งที่ เรี ยนรู ้จากการดาเนิ นกิ จกรรมการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ 7) แบบประเมินสมรรถนะ
การสอนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ/อาจารย์พี่เลี้ยง) 8) แบบประเมินตนเองเรื่ องสมรรถนะการ
สอนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู (ประเมินโดยนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ) 9) แบบประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศหรื ออาจารย์พี่เลี้ยงหรื ออาจารย์ที่อยูใ่ นวงรอบ PLC) 10)
แบบประเมินตนเองเรื่ องสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู (ประเมินโดยนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ) 11) แบบประเมินงานวิจยั ในชั้นเรี ยน (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง) 12) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นิ สิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ ยง และอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่ม PLC ต่อชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พที่
พัฒนาขึ้น 13) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชี พครู ด้วยรู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พที่ พฒ
ั นาขึ้ น และ 14) ประเด็ นการสนทนากลุ่ ม เรื่ อง ความเหมาะสมและ
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พที่ พฒ
ั นาขึ้ น ซึ่ งเครื่ องมื อในการวิจัยทั้ง 14 ฉบับได้เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งนี้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.00 ทุกรายการ
การวิเคราะห์ ข้อมู ล ใช้ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean: ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ()
และการพรรณนาความ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั เดือนเมษายน พ.ศ. 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม 9 เดือน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึ กษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community; PLC)
เข้ามามีบทบาทและความสาคัญต่อการพัฒนานิ สิตครู เนื่องจากเป็ นการรวมกลุ่มการทางานของนิ สิตครู กบั อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์
นิ เทศ และเพื่อนครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนต่อไป
การใช้เทคโนโลยีหรื อระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนรู ้จะช่วยให้การติดต่อสื่ อสาร และการรวมกลุ่มของนิสิต อาจารย์
พี่เลี้ ยง อาจารย์นิเทศ และผูม้ ี ประสบการณ์ เป็ นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้ น นโยบายของคณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
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ให้ความสาคัญกับการพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิตให้นิสิตได้เรี ยนรู ้จาก
ครู ตน้ แบบและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ดังนั้นการวางระบบการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู และการทาความเข้าใจกับนิสิตจึงเป็ น
สิ่ งสาคัญที่ จะทาให้นิสิตยอมรับและปรับตัวต่อการทางานได้ดียิ่งขึ้น อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง และนิ สิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พครู มีความเห็ นว่าชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พเป็ นเรื่ องที่โรงเรี ยนควรให้ความสาคัญ (= 4.14, = 0.70) โรงเรี ยนฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ควรมีการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ( = 4.11,  = 0.67)
และผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์มีบทบาทที่ชดั เจนในการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน (= 4.05,  = 0.74)
นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านแนวคิด ทฤษฎี พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
หลักการ วัตถุประสงค์ การดาเนิ นการ และระบบสนับสนุ น และการดาเนิ นการของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พประกอบด้วย
3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรี ยมการ ระยะการปฏิ บตั ิการ และระยะการประเมินผล มี การใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่ อสารและการ
รวมกลุ่มให้เป็ นไปอย่างง่ายขึ้น
2. รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น ชื่อ รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์
เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะการสอนและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ซึ่งได้ผลการประเมิน คือ 1.00 ทุกรายการ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น
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3. ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพเชิงประจักษ์ของรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น ดังนี้
3.1 สมรรถนะในการสอนของนิ สิ ต โดยรวมอยู่ในระดับสู งมาก ( = 3.61,  = 0.51) ผูว้ ิจัย ทาการประเมิ น
สมรรถนะในการสอนนิสิตทั้ง 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันเป็ นระยะเวลา 1 เดือน เมื่อพิจารณาสมรรถนะการสอนแยกรายด้านจะพบว่า
ทั้งด้านการออกแบบและวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีแนวโน้มสู งขึ้น และมีระดับสมรรถนะใน
การสอนอยูใ่ นระดับสูงมากในทุกด้าน ได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิตโดยรวม
ผลการประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิต
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
แปลความ 

 แปลความ

 แปลความ 
ด้านการออกแบบและวาง
3.26
สูงมาก 0.64 3.51
สูงมาก
0.53 3.62 สูงมาก
0.49
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.20
สูง
0.67 3.47
สูงมาก
0.54 3.59 สูงมาก
0.52
โดยภาพรวม
3.23
สูง
0.66 3.49
สูงมาก
0.54 3.61 สูงมาก
0.51
3.2 ผลการศึกษาสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู หลังใช้รูปแบบชุมชนการ
เรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ้น ผูว้ ิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้ประเมิ นสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินโดยอาจารย์นิเทศหรื ออาจารย์พี่เลี้ยง และให้นิสิตประเมินตนเอง ผลการประเมินสมรรถนะใน
การทาวิจยั โดยรวมทั้ง 4 ด้าน เป็ นดังนี้
ตารางที่ 2 การประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตโดยรวม
ผลการประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
รายการประเมิน
แปลความ


ด้านการกาหนดปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.13
ระดับสูง
0.64
ด้านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
3.04
ระดับสูง
0.63
ด้านการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.10
ระดับสูง
0.66
ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานผลในการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.07
ระดับสูง
0.61
โดยภาพรวม
3.08
ระดับสูง
0.63
จากตาราง 2 จะเห็ นได้ว่า คะแนนการประเมินระดับสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับสู ง ( = 3.08,  = 0.63) ทั้งการประเมินจากอาจารย์ที่ไม่ใช่การประเมินที่นิสิตประเมินตนเอง สอดคล้องกับการประเมิน
ตนเองของนิ สิต ซึ่ งด้านที่ได้ระดับคะแนนสู งที่สุด คือ ด้านการกาหนดปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ( = 3.13,  = 0.64) รองลงมา
คื อ ด้านการดาเนิ นการวิจัยในชั้นเรี ยน ( = 3.10,  = 0.66) ด้านการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและรายงานผลในการวิจัยในชั้นเรี ย น
( = 3.07, = 0.61) และด้านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ( = 3.04,  = 0.63) ตามลาดับ
3.3 ความคิดเห็ นโดยภาพรวมนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่ม PLC
มี ความเห็ นว่ารู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พแบบออนไลน์ ที่ พ ัฒนาขึ้ นช่ วยในการเรี ยนรู ้ ของสมาชิ กในกลุ่ ม PLC และ
มีประโยชน์ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายด้านพบว่ารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้นช่วย
ในการเรี ยนรู ้ของสมาชิกในกลุ่ม PLC ในระดับมาก และเห็นว่าได้รับประโยชน์จากกระบวนการ PLC ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ใน
ด้านการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กในกลุ่ม PLC เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีความเห็ นว่าการดาเนิ นงานตามรู ปแบบชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้นทาให้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในระดับมากเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมา
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สองอันดับ คือ ทาให้ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอนจากสมาชิกในกลุ่ม PLC และทาให้ได้เรี ยนรู ้การทางานจากสมาชิ กใน
กลุ่ม PLC สาหรั บด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการของ PLC เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี ความเห็ นว่ากระบวนการ PLC
เป็ นกระบวนการที่ทาให้สมาชิ กได้เรี ยนรู ้งานซึ่ งกันและกันในระดับมากเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมาสองอันดับ คือ เห็นว่ากระบวนการ
PLC เป็ นกระบวนการที่ทาให้สมาชิกได้ทางานร่ วมกัน และทาให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มดียงิ่ ขึ้น ตามลาดับ
3.4 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ข องนิ สิ ต ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ดว้ ยรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น (N = 4,690 คน) จะพบว่าความสามารถ
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและด้านบุคลิกภาพของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ในระดับดีมากทุก รายการ โดยรายการที่
นักเรี ยนประเด็นให้คะแนนสู งสุ ด 3 รายการแรก คือ ครู ฝึกสอนมีบุคลิคภาพความเป็ นครู ที่ดี และเป็ นแบบอย่างที่ดี ( = 3.93, 
 = 0.30) ครู ฝึกสอนมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรี ยนในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ( = 3.92,  =0.33) ครู ฝึกสอนมีการใช้สื่อ
การสอนที่ เข้ากับบทเรี ยน และทาให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ได้ดีข้ ึ น และครู ฝึกสอนมี การพัฒนาและปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนอย่า ง
สม่าเสมอ ( = 3.91,  = 0.34)
4. รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับบริ บทและจุดเน้นในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู มากขึ้น

สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่านโยบายการผลิตครู ของชาติมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนานิ สิตนักศึกษาครู และ
การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community; PLC) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการผลิตนิสิตครู ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เป็ นการรวมกลุ่มบุคคลที่มีเป้ าหมายเดียวกันและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในประเด็นที่
แต่ละคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสื บเสาะแสวงหาความรู ้และพัฒนาการทางานอย่าง
ต่อเนื่ อง [9] ทั้งนี้ แนวคิ ดเพื่อการปฏิ รูปการศึ กษากระบวนทัศน์ใหม่ ให้ความสาคัญกับ “กระบวนการเรี ยนรู ้ ส าคัญกว่าความรู ้ ”
โดยแนวคิ ดหลักส าคัญของชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พประกอบด้วย 1) พันธกิ จต่อการเรี ยนรู ้ ข้ นั สู งส าหรั บนักเรี ยนทุ กคน 2)
ความสาคัญในการร่ วมมือและร่ วมแรงเพื่อบรรลุพนั ธกิจ 3) มุ่งมัน่ ต่อผลลัพธ์ที่จะทาให้โรงเรี ยนสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักเรี ยนแต่ละคนให้แนวปฏิบตั ิแก่ครู และผลักดันให้เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง [10] การผลิตครู จึงควรมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาฝึ กหัด
ครู มุ่งการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนเพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จากข้อมูลการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง และ
นิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้ผ่านการฝึ กประสบการณ์ก่อนหน้านี้ พบว่า โรงเรี ยนที่ผบู ้ ริ หารตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การดาเนิ นการการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พอย่างเป็ นระบบ จะทาให้ครู และนิ สิตฝึ กหัดครู เกิ ดความเชื่ อมัน่ มัน่ ใจในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองผ่านการทางานเป็ นทีมในการร่ วมพัฒนานวัตกรรม และนิ สิตฝึ กหัดครู จะได้ตน้ แบบจาก
การดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากอาจารย์พี่เลี้ยงและทีมคุณครู ที่อยูใ่ นกลุ่ม PLC เดียวกัน นิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จะรู ้สึกไม่โดดเดี่ยว
ในการพัฒนาสมรรถนะของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู เวลาส่ วนใหญ่ของนิ สิตอยู่ในการดู แลของอาจารย์พี่เลี้ยงที่ โรงเรี ยน
อาจารย์พี่เลี้ยงควรทาหน้าที่เป็ นต้นแบบ และเป็ นพี่เลี้ยงที่นิสิตไว้ใจ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงอาจจะต้องทาหน้าที่เป็ นต้นแบบที่ชดั เจนซึ่ ง
เป็ นหลักการที่ สาคัญของการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของนิ สิตนักศึ กษา ที่ จะได้รับการพัฒนาเป็ นครู ที่ดีในอนาคตจากต้นแบบ
(Role Model) ที่เป็ นครู ประจาการจริ ง ทั้งนี้สอดคล้องกับ Kuehl [11] ที่กล่าวว่า PLC ช่วยลดช่องว่างการทางานระหว่างนักศึกษาฝึ กหัด
ครู กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญทาให้การวิเคราะห์นกั เรี ยนตรงเป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการเรี ยนการสอน ผูเ้ ชี่ยวชาญจะให้คาแนะนาถึงการสอน
ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนและการวางแผนการสอนล่วงหน้าของนักศึกษาฝึ กหัดครู
และ ชวนพิศ อัตเนตร และคณะ [12] กล่าวว่า ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พครู เป็ นแนวคิดการพัฒนาที่ ทุกคนได้ร่วมเรี ยนรู ้ พัฒนา
ตนเองอย่างเท่าเทียมกัน และตามด้วยกิจกรรมการชื่ นชมฉลองความสาเร็ จ เพื่อเติมเต็มการพัฒนาสมรรถภาพการฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ของนักศึกษาครู หรื อจะนาไปใช้ในการพัฒนาครู ประจาการได้ซ่ ึ งต้องอาศัยการ พร้อมใจ ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนบทบาท วัฒนธรรม
การทางาน การคิด ความเชื่อและเจตคติก็จะนาไปสู่การพัฒนา วิชาชีพครู ของประเทศไทยได้สาเร็ จ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (January - April) 13 - 24 (2021) Vol. 11, No. 1

2. สมรรถนะในการสอนของนิ สิต หลังผ่านรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้นพบว่า สมรรถนะ
ในการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับสู งมาก และเมื่อพิจารณาสมรรถนะการสอนแยกรายด้านจะพบว่าทั้งด้านการออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ และด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อยู่ระดับสู งมาก และมีแนวโน้มสู งขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกระบวนการที่ สร้างขึ้น
พัฒนามาจากแนวคิดในการออกแบบเชิงระบบซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ และหากเกิด
ปั ญหาหรื อความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะสามารถแก้ไขได้ตรงจุด ทาให้การออกแบบเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง [13]
ทั้งนี้ รูปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ้น ตรวจสอบความสอดคล้องเชิ งทฤษฎี และความเป็ นไปได้ของ
การใช้กระบวนการดังกล่าวโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งได้ผลการประเมิน คือ 1.00 ทุกรายการ และมีประโยชน์ในการปฏิบตั ิ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
รู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้ น ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพปั จจุบนั ของการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ลักษณะการนิ เทศช่วยเหลือนิ สิตของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศซึ่ งเป็ นภูมิหลังที่สาคัญของการพัฒนา
ประกอบกับศึ กษาหลักการแนวคิดในการออกแบบเชิ งระบบ และการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนากระบวนการที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง เมื่อพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะในการสอนของนิ สิต โดยทีมที่ปรึ กษาพบว่า
คะแนนสู งสุ ด 3 ลาดับแรกคือ ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ระดับเสี ยงและน้ าเสี ยงในการสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ความสอดคล้องกับโครงการสอนหรื อแผนการสอนระยะยาว และความสามารถในการใช้คาถามที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะทีมที่ปรึ กษามีส่วนร่ วมในกระบวนการออกแบบกิจกรรมการสอนอย่างต่อเนื่ อง นิ สิตได้มีการปรึ กษากับทีมตั้งแต่การวางแผน
โครงการสอนระยะยาว ทาให้ผลการประเมินเป็ นไปในระดับที่ ทีมที่ ปรึ กษาเห็ นถึงคุณภาพที่ ถูกพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
หฤทัย อนุสสรราชกิจ และวราลี ถนอมชาติ [14] ที่ทาการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน
แล้วพบว่าการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพช่วยส่งเสริ มสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการประเมินโดยได้จากการประเมินตนเองของนิ สิตพบว่า คะแนนสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ
สาระการเรี ยนรู ้เขียนได้อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ และความเหมาะสมของสื่ อการเรี ยนรู ้
แสดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจของนิสิตในการเขียนสาระการเรี ยนรู ้ การกาหนดวัตถุประสงค์ และการเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ นิสิตพบว่า ในระยะแรกของการสอนนิ สิตยังขาดความมัน่ ใจในการเขียนแผนที่ จะเหมาะสมกับสภาพ
ห้องเรี ยนที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นจะเห็นว่าการดาเนิ นการได้แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะเตรี ยมการ ระยะการปฏิบตั ิการ ระยะการประเมินผล ซึ่งสมรรถนะในการสอนด้านการออกแบบและวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ได้ถูกวางแผนและพัฒนาตั้งแต่ในช่วงระยะการเตรี ยมการ ซึ่ งมีการให้ความรู ้สมาชิ กที มในเรื่ องการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพครู มีกระบวนการอบรมให้ความรู ้ในรู ปแบบของการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม WebEx และการสร้างทีม จากนั้นมี
การประชุมเพื่อวางแผนการปฏิ บตั ิการการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ เป็ นกระบวนการวางแผนร่ วมกันระหว่างนิ สิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (Model Teacher) กับสมาชิ กของทีม ในการวางแผนกาหนดเป้ าหมายการพัฒนานักเรี ยน โดยนิ สิตผูท้ า
หน้าที่ เป็ น Model Teacher จะเป็ นผูเ้ ลือกปั ญหาจากการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองต่อกลุ่มสมาชิ ก และ
กลุ่มสมาชิกจะร่ วมพิจารณาความเป็ นไปได้ของปั ญหาที่เลือกมาดาเนินการ นิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะได้ฝึกการวิเคราะห์
สภาพการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองต่อกลุ่มสมาชิกตั้งแต่สปั ดาห์แรกที่เข้าไปยังโรงเรี ยน จากนั้นในระยะที่ 2 นิสิตจะได้ร่วม
ประชุมวางแผน (Planning) กิจกรรมการสอนร่ วมกับสมาชิกในทีม ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิจริ ง (Action) จากนั้นมีการเปิ ดชั้นเรี ยน
และทีมจะร่ วมสะท้อนผลการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นภาพร วรเนตร
สุ ดาทิพย์ และคณะ [15] ที่กล่าวว่า การสะท้อนการเรี ยนรู ้จากการเปิ ดชั้นเรี ยนทาให้ครู สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนได้เป็ น
อย่างมากเนื่ องจากเป็ นการพัฒนาแบบค่อยเป็ นค่อยไป แต่กระทาอย่างต่อเนื่ อง เน้นการเปลี่ ยนแปลงชั้นเรี ยนเป็ นสาคัญ [16]
กระบวนการทางานร่ วมกันของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ สร้างความสัมพันธ์และเข้าใจกันมากขึ้น กล่าวคืออาจารย์พี่เลี้ยงได้
เรี ยนรู ้หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้จากอาจารย์นิเทศ ในขณะที่อาจารย์นิเทศได้เรี ยนรู ้ความรู ้จากการปฏิบตั ิ
(practical knowledge) และความรู ้ เ กี่ ย วกับ บริ บ ท ความเป็ นพลวัต รและความซับ ซ้อ นของห้องเรี ย นจากอาจารย์พี่ เลี้ ย ง การ
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ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องนี้ อาศัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การติดต่อสื่ อสารหรื อการประชุมทาได้อย่างรวดเร็ วและลดช่องว่างการ
ทางานให้ง่ายขึ้ นได้ ดังนั้นกระบวนการการสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พที่ มีลกั ษณะออนไลน์จึงยิ่งส่ งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะการสอนของนิ สิ ต ได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง ดัง ที่ Suthida Kareemee and other [17] กล่ า วว่า เทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ย
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในปั จจุบนั ส่งเสริ มให้สมาชิกในกลุ่มชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพออนไลน์ช่วยให้ผคู ้ นสามารถสื่ อสาร
และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ดังนั้นในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ร่วมกันจึ งต้อง
พิจารณารู ปแบบของกิจกรรมและคุณลักษณะของสมาชิกเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อไม่และลักษณะของอุปกรณ์ที่สมาชิกคุน้ เคยและใช้เป็ นประจา
3. ผลการศึกษาสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู หลังใช้รูปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยใช้ประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ประเมินโดยอาจารย์นิเทศหรื ออาจารย์พี่เลี้ยงหรื ออาจารย์ที่อยูใ่ นวงรอบ PLC (ซึ่งไม่ใช่การประเมินตนเอง) และให้นิสิต
ประเมินตนเอง ผลการประเมินสมรรถนะในการทาวิจยั โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่าคะแนนการประเมินระดับสมรรถนะในการทา
วิจยั ในชั้นเรี ยนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง ด้านที่ได้ระดับคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านการกาหนดปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
รองลงมาคือ ด้านการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะรู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู ้เน้นให้สมาชิกในทีมร่ วมกันวิเคราะห์
ปั ญหาที่ แท้จริ งจากการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นหลัก และนาผลการวิเคราะห์ไปคัดสรรกลวิธีการสอนเพื่อแก้ปัญหา เมื่อนิ สิต
ดาเนินการเช่นนี้อย่างต่อเนื่ องจะทาให้นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเองที่แก้ปัญหาชั้นเรี ยนได้ตรงจุด สอดคล้อง
กับที่ มารุ ต พัฒผล และคณะ [7] กล่าวว่า การพัฒนาครู โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ Professional Learning
Community (PLC) ครู จะได้ร่วมกันเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่สนใจ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิจริ ง การถอดบทเรี ยนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่ อง และส่ งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งการดาเนิ นการตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบของกลุ่มผูส้ อนที่ เป็ น PLC เดี ยวกันเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรี ยนรู ้สู่คุณภาพของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นกระบวนหนึ่ งของกระบวนการวิจยั และพัฒนา นอกจากนี้ ผลการประเมิน
สมรรถนะในการท าวิ จัย ในชั้น เรี ย นของนิ สิ ต พบว่า ด้า นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และรายงานผลในการวิ จัย ในชั้น เรี ย น และ
ด้านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เป็ นด้านที่นิสิตได้ระดับน้อยกว่าในสองด้านแรก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกระบวนการใน
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นกระบวนการที่นิสิตต้องลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเป็ นงานที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็ นงานที่สาคัญสาหรับครู ใหม่
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการพัฒนาเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งให้นิสิตฝึ กหัดครู เข้าใจถึงประโยชน์และบทบาทหน้าที่ก่อน
เริ่ มกระบวนการเพื่อไม่ให้เกิดความคิดที่เห็นว่าเป็ นภาระที่มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความตระหนักให้นิสิตฝึ กหัดครู ยินยอมและเต็ม
ใจในการเข้าร่ วมกระบวนการจึงเป็ นสิ่ งที่พึงกระทา โดยไม่ใช้การบังคับ
1.2 การวิจยั ครั้งนี้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มสมาชิ กถนัดและคุน้ เคยเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารช่ วยใน
เรื่ องการรวมกลุ่มและประสานงาน ดังนั้นการดาเนินการตามกระบวนการในงานวิจยั นี้ อาจจะต้องให้ทีมเป็ นผูต้ กลงเลือกเทคโนโลยี
ในการติดต่อสื่ อสารและประชุมเองเพื่อง่ายต่อการทาความเข้าใจและสะดวกใจในการทางานตามกระบวนการ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 การวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนการที่ให้นิสิตลงมือปฏิบตั ิสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พแล้ววัด
สมรรถนะในการสอนและการทาวิจยั ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเป็ นการดาเนินการโดยภาพรวมของนิสิตในทุกสาขาวิชา
ในการทาวิจยั ในครั้งต่อไปอาจมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสาหรับนิ สิตเฉพาะสาขาแล้วมุ่งศึกษานวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการสร้าง
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อจะได้ขอ้ มูลในเชิงลึกที่สะท้อนผลการใช้กระบวนการในแต่ละสาขาที่ชดั เจน
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2.2 การวิจยั ครั้งนี้มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเป็ นระยะเวลาวงรอบ
ละ 1 เดือน ในการวิจยั ครั้งต่อไป อาจให้สมาชิกในแต่ละทีมเป็ นร่ วมกันวางแผนระยะเวลาการทางานเพื่อการปฏิบตั ิดว้ ยตนเองมากขึ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงสารวจครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ใน
เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ จานวน 20 คน
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ู งอายุ จานวน 410 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการสวัสดิการด้านกี ฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในจังหวัดเพชรบุรี ในส่ วนของ
ทรัพยากรในการจัดการอยู่ในระดับดี (Mean=2.70, S.D.=0.52) 2) การจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุใน
จังหวัดเพชรบุรี ในส่ วนของกระบวนการในการจัดการอยู่ในระดับดี (Mean=2.94, S.D.=0.45) 3) ผลการดาเนิ นการการจัดการสวัสดิการด้าน
กีฬานันทนาการมีประเด็นที่ไม่มีการดาเนิ นการ ได้แก่ การสนับสนุ นงบประมาณเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้เป็ นตัวแทนในการแข่งขันกี ฬาระหว่าง
องค์กร และผูส้ ู งอายุได้ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อจะไปแข่งขัน 4) ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุในภาพรวม พบว่า ในเขตเทศบาลไม่แตกต่างนอกเขตเทศบาล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (t=1.384, p=0.199) และคะแนนเฉลี่ย
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ โดยในเขตเทศบาลจะมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่านอกเขตเทศบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 (t=3.364, p=0.001)
คาสาคัญ : การจัดการสวัสดิการ คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ

Abstract
The purpose of this survey research were to compare sports recreation welfare management for improving quality of life of the
elderly in Phetchaburi Province between Municipality and Subdistrict Administration Organization (SAO). Research tools were
questionnaires. Questionnaires were sent to 20 samples of sports recreation working personnel and 410 samples of elderly. The collected
data were analyzed in terms of percentages, means, standard deviations and t-test at the .05 level of significantly (p < .05)
The results were as follows; 1) Management model of sports recreation welfare for elderly’s quality of life in Phetchaburi
Province, the overall aspect of resource management was at the good level. (Mean=2.70, S.D.=0.52) 2) Management model of sports
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recreation welfare for elderly’s quality of life in Phetchaburi Province, the overall aspect of process management was at the good level.
(Mean=2.94, S.D.=0.45) 3) The sports recreation welfare operation were not operated, including budget for competition sports and training
of elderly. 4) The overall comparison result of sports recreation welfare management between Municipality and SAO did not have significant
different (t=1.384, p=0.199) but elderly’s quality of life scores found that Municipality scores were higher than SAO at the .05 level of
significantly differences. (t=3.364, p=0.001).
Keywords : Welfare Management, Quality of life, Elderly

บทนา
สถานการณ์ในปั จจุบนั ในสังคมโลก หลายประเทศก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัยแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 โลกของเรามีประชากร
ผูส้ ู งอายุประมาณ 1,000 ล้านคน และคาดการณ์วา่ จานวนผูส้ ู งอายุจะเพิ่มเป็ นสองเท่าในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี ข้างหน้า ประเทศ
ไทยก็กาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัยอย่างเต็มรู ปแบบเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน (ไม่รวม
แรงงานข้ามชาติ) ในจานวนนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุมากถึง 12 ล้านคน และคาดการณ์วา่ ในอีก 20 ปี ข้างหน้าผูส้ ู งอายุจะเพิ่มจานวนเป็ น 20
ล้านคน ในขณะที่ ป ระชากรวัย เด็ ก และวัย ท างานจะลดลงจาก 56 ล้านคน เหลื อ เพี ย ง 46 ล้านคน [1] ทั้ง นี้ ประเทศไทยได้
เตรี ยมพร้อมในการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ในระดับนโยบายดังจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ที่ได้ระบุถึงนโยบายหลัก และนโยบายเร่ งด่วน ที่ให้ผสู ้ ูงอายุได้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ทั้งด้านการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
และพัฒนาทักษะ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านสุขภาพ ระบบสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวติ [2] นอกเหนือจากนโยบาย
ของรั ฐบาลแล้ว ประเทศไทยยังมี ระบบและกลไกที่ จะขับเคลื่ อนนโยบายที่ เกี่ ย วกับผูส้ ู งอายุอี ก ยกตัวอย่างเช่ น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที 1 การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่ งให้
ความสาคัญในการพัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย [3] โดยมีแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่
2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 [4] เป็ นแผนรองรับ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
ด้า นการเตรี ย มความพร้ อ มของประชากรเพื่ อ วัย สู ง อายุที่ มี คุ ณ ภาพ 2) ยุท ธศาสตร์ ด้า นการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาผู ้สู ง อายุ
3) ยุทธศาสตร์ ดา้ นระบบคุม้ ครองทางสังคมผูส้ ู งอายุ 4) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ู งอายุอย่าง
บูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ูงอายุ 5) ยุทธศาสตร์ดา้ นการประมวล พัฒนา และเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นผูส้ ู งอายุ
และการติดตามประเมินผลการดาเนิ นการตามแผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าประเทศไทยมีท้ งั นโยบาย
และระบบกลไกที่จะขับเคลื่อนในการดูแลคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุให้ดีข้ ึน
จากข้อ มู ล สถานการณ์ ผูส้ ู งอายุ พ.ศ.2559 ระบุ ว่า ผูส้ ู ง อายุส่ ว นใหญ่จะมี โ รคไม่ ติดต่ อเรื้ อ รั ง อย่า งน้อ ย 1 โรค เช่ น
โรคความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และข้อเข่าเสื่ อม [5] จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะมี
นโยบาย ระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยงั ไม่อยูใ่ นระดับที่ดีนกั ซึ่ งโรคไม่ติดต่อดังกล่าวจะ
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ เมื่อสภาวการณ์ของประเทศเป็ นเช่นนี้ กิจกรรมนันทนาการจึงเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้
ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ข้ ึ น เนื่ อ งจากเป้ า หมายของนัน ทนาการ มี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต หลายประการ ได้แ ก่
กระบวนการนันทนาการจะช่วยส่ งเสริ ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และสังคม กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาอารมณ์
ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริ มสุขภาพจิต ความสมดุลของร่ างกายและจิตใจ ความสมดุลใน
การแบ่ งเวลาทางาน นันทนาการเป็ นการลดความเครี ยด ความวิตกกังวล ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมกับกลุ่มสังคมทุกระดับวัย
ทุกระดับเพศ นอกจากนั้นนันทนาการยังพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มชุมชนยากจนแออัด ชุมชน
มัง่ มี ประชากรพิเศษ คนพิการ หรื อกลุ่มด้อยโอกาสก็ตาม [6] และจากการศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อคุณภาพชีวิต
และสมรรถภาพทางกายผูส้ ู งอายุ พบว่า หลังการเข้าโปรแกรมนันทนาการสมรรถภาพและคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุดีข้ ึน[7] จากแผน
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ผูส้ ู งอายุแห่ งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆในการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาผูส้ ู งอายุ ซึ่ งแต่ละมาตรการได้กาหนดองค์กรที่ รับผิดชอบ จากการศึ กษาองค์กรที่ รับผิดชอบในเรื่ องของการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาผูส้ ู งอายุได้อย่างเด่นชัดและเข้าถึงกลุ่มผูส้ ู งอายุที่แท้จริ ง ได้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่ งมีความ
ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นได้แบ่งเป็ น 6 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์การบริ หารส่ วนตาบล องค์กรปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ ทั้งนี้ ในจังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รู ปแบบ ได้แก่ เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 13 แห่ง และองค์กรบริ หารส่วนตาบล 69 แห่ง
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของผูส้ ู งอายุที่มีแนวโน้มมากขึ้นในสังคม โดยเฉพาะ
ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีผสู ้ ูงอายุคิดเป็ นร้อยละ 15.28 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประชากรผูส้ ูงอายุในประเทศไทยที่มีจานวนร้อยละ 14.50 [8]
จึงมีความสนใจที่จะช่วยพัฒนาและเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุให้ดีข้ ึนจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบกับความสาคัญ
ของกี ฬานันทนาการที่ จะสามารถช่ วยพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชนทุ กวัยได้ ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะทาการศึ กษาวิจยั
เรื่ อง รู ปแบบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุจงั หวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาลจังหวัดเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่มได้แก่
1) ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรละ 1 คน แบ่งเป็ น กลุ่มเทศบาล 10 องค์กร และกลุ่มองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล 10 องค์กร รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 20 คน
2) ผูส้ ู งอายุที่มีส่วนร่ วมในการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
Yamane [9] ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05 คานวณจากประชากรผูส้ ูงอายุในจังหวัดเพชรบุรีจานวน 86,518 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จากการคานวณ 398 คน ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้ องกันการสู ญหายของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 500 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยการ
กาหนดสัดส่ วน (Quota Sampling) โดยกาหนดจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรละ 25 คน แบ่งเป็ นกลุ่มเทศบาล 10 องค์กร
และกลุ่มองค์การบริ หารส่วนตาบล 10 องค์กร รวมจานวนทั้งสิ้น 500 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 410 คน คิดเป็ นร้อยละ 82
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามจานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามชุ ดที่ 1 เพื่ อศึ กษาการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการส าหรั บผู ้สู งอายุ ผู ้ตอบแบบสอบถาม
คือ ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ เกี่ ยวข้องกับงานสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการ ประกอบด้วย 1) ผลการดาเนิ นการด้านทรั พยากรในการบริ หาร
ใน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการเงิ นและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก และด้านการจัดการ
2) ผลการด าเนิ นการด้านกระบวนการบริ หาร ใน 7 ด้าน คื อ การวางแผน การจัดองค์กร การบริ หารงานบุ คคล การอ านวยการ
การประสานงาน การรายงานผล และการจัดงบประมาณ 3) ผลการดาเนินการด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ
2) แบบสอบถาม ชุดที่ 2 เพื่อศึ กษาระดับคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ ปรับปรุ งจากเครื่ องชี้ วดั คุณภาพชี วิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) [10] แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม
3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดย นาเครื่ องมือเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (item objective congruence; IOC) ได้ค่า
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ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 และนาเครื่ องมือทั้ง 2 ชุด ไปทดลองใช้ (Try Out)
เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 ทดลองใช้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านกี ฬานันทนาการในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน เพื่อวัดค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ด้วย
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) ได้ค่า α = 0.96 และแบบสอบถามชุดที่ 2 ทดลองใช้กบั ผูส้ ู งอายุจานวน 20 คน เพื่อวัดค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ด้วยสัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ า (Alpha Coefficient) ได้ค่า α = 0.84
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยผลการดาเนินการด้านทรัพยากรในการบริ หาร ผลการดาเนินการด้านกระบวนการบริ หาร และ
ข้อมูลคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ มาวิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการดาเนินการด้าน
การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ
นาข้อมูลที่ผลการดาเนินการด้านทรัพยากรในการบริ หาร ผลการดาเนินการด้านกระบวนการบริ หาร และข้อมูลคุณภาพ
ชีวิตผูส้ ู งอายุ มาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรู ปแบบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลโดยใช้การทดสอบค่าที
ขั้นตอนของการวิจยั 1) ศึกษา ค้นศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ ตารา และรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดกรอบแนวคิ ดในการวิจัย 2) ศึ กษาทฤษฎี และกรอบแนวคิ ดในการวิจัยเพื่อสร้ างเครื่ องมื อ 3) ตรวจสอบคุ ณภาพ
เครื่ องมือ 4) นาเครื่ องมือไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง 5) นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ และแปลผลของข้อมูล

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล เป็ นเพศชาย
จานวน 3 คน (ร้อยละ 30) และเป็ นเพศหญิงจานวน 7 คน (ร้อยละ 70) ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานด้านนันทนาการ
มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 60) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานด้านผูส้ ูงอายุมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 60)
กลุ่มตัวอย่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุนอกเขตเทศบาล เป็ นเพศหญิง
จานวน 10 คน (ร้อยละ 100) ทุกคนมีประสบการณ์ในการทางานด้านนันทนาการมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 100) และมีประสบการณ์ใน
การทางานด้านผูส้ ูงอายุมากกว่า 5 ปี และ 3 – 5 ปี จานวนเท่ากัน (ร้อยละ 50)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ
ในส่ วนของทรัพยากรการจัดการ พบว่า 1) ระดับความคิดเห็ นของผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการ
สาหรั บ ผู ส้ ู ง อายุ ในเขตเทศบาล อยู่ใ นระดับดี โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ยเท่ า กับ 2.80 และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.74 2)
ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ นอกเขตเทศบาล อยูใ่ นระดับดี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็ น เกี่ ยวกับทรั พยากรการจัดการสวัสดิ การกี ฬานันทนาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
ทรัพยากรการจัดการ
Mean
S.D.
ระดับ Mean
S.D.
ระดับ
ค่าเฉลี่ยรวมด้านทรัพยากรการจัดการ
2.80
.74
ดี
2.59
.30
ดี
ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับ
ผูส้ ู งอายุ ในส่ วนของทรัพยากรการจัดการ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
จานวน 4 ข้อ ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง เกี่ ยวกับทรัพยากรการจัดการ
สวัสดิการกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ (เฉพาะข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05)
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
ทรัพยากรการจัดการ
T
Sig
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
1. ผู ้ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นนั น ทนาการมี วุ ฒิ 2.90
.88
ดี
1.50
.53 พอใช้ 4.332* < .001
การศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องกับนันทนาการ หรื อ
ผูส้ ูงอายุ
2. มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 3.30
.48
ดี
2.00
.00 พอใช้ 8.510* < .001
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
3. มี ส ถานที่ จ อดรถบริ เวณใกล้เ คี ย งกับ 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539*
.002
สถานที่ จั ด กิ จ กรรม เพี ย งพอกั บ ความ
ต้องการของผูม้ าใช้บริ การ
4. มี ก ารก าหนดปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง าน 3.30
.48
ดี
2.50
.52
ดี
3.539*
.002
เพื่ อ ให้ ง านเป็ นไปตามแผนงานและ
โครงการที่กาหนดไว้
* p < .05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ
ในส่ ว นของกระบวนการจัด การ พบว่า 1) ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูป้ ฏิ บัติ ง านด้า นการจัด การสวัส ดิ ก ารด้า นกี ฬ านัน ทนา
การส าหรั บ ผู ้สู ง อายุ ในเขตเทศบาล อยู่ใ นระดับ ดี โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.06 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.69
2) ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ นอกเขตเทศบาล อยูใ่ นระดับดี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ กระบวนการจัดการสวัสดิ การกี ฬานันทนาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
กระบวนการจัดการ
Mean
S.D.
ระดับ
Mean
S.D.
ระดับ
ค่าเฉลี่ยรวมด้านกระบวนการจัดการ
3.06
.69
ดี
2.81
.20
ดี
ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ ในส่วนของกระบวนการการจัดการ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
จานวน 7 ข้อ ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการ
สวัสดิการกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ (เฉพาะข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05)
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
กระบวนการการจัดการ
T
Sig
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
1. มี ก ารปฏิ บัติ ง านตามแผนงาน โดยมี 3.30
.48
ดี
2.00
.00 พอใช้ 8.510* < .001
การจัดลาดับความสาคัญของงาน
2. จั ด ให้ มี แ ผนภู มิ แ สดงสายการบัง คับ 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
บัญชาไว้อย่างชัดเจน
3. มีการมอบบทบาทหน้าที่ให้แก่ผรู ้ ับผิดชอบ 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
ในตาแหน่งต่าง ๆ ลงไปตามสายงาน
4. มีการกาหนดขอบเขตของแต่ละงานอย่าง 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
ชัดเจน
5. การรายงานผลเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงในทุกระดับ 3.30
.48
ดี
3.00
.00
ดี
3.539* .002
6. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างทัว่ ถึงเพียงพอ 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
7. มี การวางแผนร่ วมกันของฝ่ ายต่างๆใน 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
การใช้งบประมาณ
* p < .05
ผลการเปรี ย บเที ย บการจัด การสวัส ดิ ก ารด้า นกี ฬ านัน ทนาการเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผูส้ ู ง อายุใ นภาพรวม พบว่า
ในเขตเทศบาลไม่แตกต่างนอกเขตเทศบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง การจัดการสวัสดิการด้านกี ฬา
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในภาพรวม
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
การจัดการสวัสดิการด้ านกีฬานันทนาการ
จานวน 10
จานวน 10
T
Sig
เพื่อพัฒนาชีวติ ผู้สูงอายุ
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
การจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการ 2.61
.49
ดี
2.39
.03 พอใช้ 1.384
.199
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในภาพรวม
* p < .05
ผลการดาเนินการการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาสาหรับผูส้ ูงอายุ ดังนี้
1) การดาเนิ นการของพื้นที่ในเขตเทศบาล มีการดาเนิ นการมากกว่าพื้นที่นอกเขตเทศบาล มี 3 ประเด็น ได้แก่ ห้องเรี ยน
หรื อสถานที่สาหรับการเรี ยนการสอนกีฬา/ออกกาลังกายสาหรับผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะ งบประมาณสาหรับ ให้ความรู ้ดา้ นกีฬา/ออก
กาลังกาย สาหรับผูส้ ูงอายุโดยเฉพาะ และจัดสถานที่ให้ผสู ้ ูงอายุได้เล่นกีฬา/ออกกาลังกาย อย่างอิสระ
2) การดาเนินการของพื้นที่ในเขตเทศบาล มีการดาเนินการเท่ากับพื้นที่นอกเขตเทศบาล มี 5 ประเด็น ได้แก่ การอบรมให้
ความรู ้เกี่ยวกับการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มีชมรมของผูส้ ู งอายุที่เกี่ยวข้องกับกีฬา / ออกกาลังกาย สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้เป็ นตัวแทนในการแข่ง
กีฬาระหว่างองค์กร และผูส้ ูงอายุได้ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อที่จะไปแข่งขัน
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3) การดาเนิ นการของพื้นที่นอกเขตเทศบาล มีการดาเนิ นการมากกว่าพื้นที่ในเขตเทศบาล มี 6 ประเด็น ได้แก่ การสอน
ทักษะกีฬาให้กบั ผูส้ ู งอายุเป็ นประจา สนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุจดั ตั้งชมรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา / ออกกาลังกาย การรวมกลุ่มเป็ นประจา
ของผูส้ ูงอายุ ในการเล่นกีฬา / ออกกาลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาสาหรับผูส้ ูงอายุในพื้นที่ เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ผูส้ ูงอายุ
ให้ความร่ วมมือในการแข่งกีฬาภายในพื้นที่ และจัดให้มีผฝู ้ ึ กสอนกีฬาในการแข่งขัน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลี่ ยของคะแนนคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล อยู่ในระดับปานกลาง (70.29) และ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุนอกเขตเทศบาล อยูใ่ นระดับปานกลาง (67.22)
และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวติ และผลการทดสอบความแตกต่าง คะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
กระบวนการการจัดการ
T
Sig
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
คะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
70.29 7.71 ปาน 67.22 10.52 ปาน
3.364* .001
กลาง
กลาง
* p < .05

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการวิจยั เรื่ องการเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
ทรัพยากรการจัดการสวัสดิการด้ านกีฬานันทนาการเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านกี ฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ท้ งั สองส่ วน (Mean = 2.80 และ
2.59 ตามลาดับ) จะเห็นได้วา่ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ให้ความสาคัญ
กับทรัพยากรในการบริ หารจัดการ ทั้งนี้ เกิ ดจากความต้องการของผูส้ ู งอายุในการจัดกิ จกรรมนันทนาการ ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องมี
ทรัพยากรในการจัดการ เพื่อให้จดั กิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของทวีศกั ดิ์ สว่างเมฆ [11] ซึ่ งได้ศึกษา
ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านบุคลากรในการจัดกิจกรรม และด้านสถานที่และ
สิ่ งอ านวยความสะดวก เป็ นด้านที่ ผูส้ ู งอายุมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ดังนั้นในการด าเนิ นการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬา
นันทนาการเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ จึงมีความจาเป็ นที่จะส่งเสริ มในประเด็นของทรัพยากรในการจัดการ
กระบวนการในการจัดการสวัสดิการด้ า นกีฬานันทนาการเพื่ อพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุ ระดับความคิ ดเห็ นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานฯ ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการในการจัดการสวัสดิ การกี ฬานันทนาการ
สาหรับผูส้ ู งอายุอยูใ่ นระดับดี แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการในการบริ หารจัดการ
สวัสดิการที่จดั ให้กบั ผูส้ ู งอายุ ดังที่ศศิพฒั น์ ยอดเพชร [12] ได้กล่าวถึงบทบาทของท้องถิ่นที่มีต่อผูส้ ู งอายุ ที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกระดับต้องจัดบริ การสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และรัฐยังมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการให้กบั
ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งหนึ่ งในการบริ การสังคมที่ ตอ้ งจัดให้ผูส้ ู งอายุได้แก่นันทนาการ มูลนิ ธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย ได้เสนอ
แนวทางในอนาคต เพื่อสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในงานผูส้ ูงอายุ โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการในการบริ หาร
จัดการ โดยใช้ชื่อว่าวงเดื อนลาดวน โดยเป็ นกระบวนการที่ ปรับจากวงจรคุณภาพ PDCA แบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนด
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ประเด็นปั ญหา การกาหนดแผนงาน/วิธีการแก้ไขปั ญหา การดาเนินงาน/ปฏิบตั ิงาน การตรวจติดตาม การประเมินผล และการปรับแก้
ทั้งนี้เมื่อครบวงรอบแล้วก็จะย้อนกลับมาที่การกาหนดประเด็นปั ญหาขึ้นอีกครั้งหนึ่งต่อไปไม่รู้จบ เพื่อการพัฒนางานที่ยงั่ ยืน [13]
การเปรียบเทียบการจัดการสวัสดิการกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ ผลการทดสอบความแตกต่างของ
การจัดการสวัสดิ การกี ฬานันทนาการในภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ .05 แต่เมื่ อพิจารณาใน
รายละเอียด ทั้งด้านทรัพยากร และกระบวนการการจัดการ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยูใ่ นเขตเทศบาลมีคะแนนเฉลี่ยที่สูง
กว่า นอกเขตเทศบาล ทั้งนี้เมื่อดูรายละเอียดเป็ นรายข้อ จะพบว่าประเด็นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ไม่ได้มีสถานะเป็ นเทศบาล
จะมี คะแนนเฉลี่ ยต่ ากว่า ได้แก่ บุ คลากรที่ ไม่ ตรงวุฒิ การศึ กษา สถานที่ และอุ ปกรณ์ การจัดองค์กร และการจัดงบประมาณ
ซึ่ งสอดคล้องกับ ณัฏฐพล แพ่งเกษร [14] องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีขนาดต่างกันจะมีปัญหาการดาเนิ นงานด้านกี ฬา ได้แก่
ด้านการสนับสนุนบุคากรด้านกีฬาจากหน่วยงานของรัฐ และการสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์และสถานที่ดา้ นกีฬาจากหน่วยงานของรัฐ
ผลการดาเนินการด้ านการจัดกิจกรรมนันทนาการด้ านกีฬาสาหรับผู้สูงอายุ จากผลการดาเนิ นการด้านการจัดกิจกรรม
นันทนาการด้านกีฬาสาหรับผูส้ ู งอายุ ที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา พบว่ามีบางประเด็นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถื่นทั้งในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาลไม่มีการดาเนิ นการตามกรอบแนวคิดของรู ปแบบการจัดการกี ฬานันทนาการ ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุได้เป็ นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร และผูส้ ูงอายุได้ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อจะไปแข่งขัน ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้อยูใ่ น
ด้านของการแข่งขันกี ฬาภายนอก สาเหตุที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ไม่ได้มีการเตรี ยมการจัดให้บริ การในการแข่งขันกี ฬา
ภายนอกเนื่ องจากกิ จกรรมดังกล่า วจะอยู่นอกเหนื อ การให้บริ การขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ทั้ง นี้ ประเทศไทยได้มี
หน่วยงานหลักที่จะช่วยส่งเสริ มการแข่งขันกีฬาสาหรับผูส้ ูงอายุ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากผลการทดสอบความแตกต่ างของคะแนนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า คะแนนคุณภาพ
ชีวิตผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูน่ อกเขตเทศบาล เป็ นผลมาจากในการจัดการที่แตกต่างกันทั้ง
ในด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ และผลการดาเนิ นงานการจัดกิ จกรรมนันทนาการด้านกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
ซึ่งสอดคล้องกับนัยนา หันมี [15] ที่ได้กล่าวว่า สภาพการดาเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่ควรปรับปรุ งอย่างยิ่ง
คือ ด้านการจัดองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการอานวยการ และด้านการรายงานผล ทั้งนี้ จากความแตกต่างในการจัดการที่ต่างกัน
ส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุมีความแตกต่างกันด้วย จะเห็นได้วา่ การจัดการสวัสดิการกีฬานันทนาการเพื่อผูส้ ู งอายุ จะส่ งผล
ต่อคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ จึ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้องพัฒนารู ปแบบการจัดสวัสดิ การกี ฬานันทนาการให้เหมาะสมกับบริ บทของ
ผูส้ ูงอายุในแต่ละพื้นที่
สรุปผลการวิจยั
ความคิ ด เห็ น ของผูป้ ฏิ บัติ ง านสวัส ดิ ก ารด้า นกี ฬ านัน ทนาการส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุ ถึ ง ทรั พ ยากรการจัด การ กระบวน
การจัด การ และคุ ณภาพชี วิต ผูส้ ู ง อายุ สามารถสรุ ป ได้ ดัง นี้ 1) ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูป้ ฏิ บัติ ง านฯ ในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล ด้านทรัพยากรการจัดการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี 2) ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานฯ ในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล ด้านกระบวนการการจัดการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี 3) ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการดาเนิ นการการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการมีประเด็นที่ ไม่มีการดาเนิ นการ ได้แก่ การสนับสนุ นงบ
ประมาณเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุได้เป็ นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร และผูส้ ูงอายุได้ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อจะไปแข่งขัน
ผลการทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของผู ้ป ฏิ บัติ ง านด้า นกี ฬ านัน ทนาการส าหรั บ ผู ้สู ง อายุ และ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ ในระหว่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่าการจัดการสวัสดิการ
ด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลสู งกว่านอกเขตเทศบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่
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ด้านทรัพยากรในการจัดการ 4 ข้อ ด้านกระบวนการการจัดการ 7 ข้อ และคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ โดยในเขตเทศบาลจะ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านอกเขตเทศบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในด้ านการบริหาร
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ มีขนาดแตกต่างกันควรให้ความสาคัญกับผูส้ ู งอายุด้วยการจัดสรรทรัพยากรในการ
บริ หารจัดการให้เท่าเทียมกัน เนื่องจากผูส้ ูงอายุในท้องถิ่นมีความต้องการการบริ การเช่นเดียวกัน
2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ควรให้ความสาคัญกับวุฒิการศึ กษาของผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ เหมาะสมกับการจัดกิ จกรรม
นันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุในชุมชน
3. หน่วยงานที่เป็ นหลักด้านกีฬา และการออกกาลังกาย เช่น การกีฬาแห่ งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ควรมีส่วนร่ วมในการดาเนินการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุในชุมชน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหางบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กรเอกชน เพื่อแก้ปัญหางบประมาณจากภาครัฐที่จากัด
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ปฏิบัตงิ าน
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนันทนาการผูส้ ูงอายุ ควรมีวฒ
ุ ิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
2. หากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ ควรจะได้รับการพัฒนาความรู ้เพิ่มเติมอย่างเป็ นรู ปธรรม
เช่น ศึกษาต่อ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ข้อมูลที่ได้
นั้นเป็ นเพียงข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะนาไปใช้ในการวิจยั ต่อไป ดังนั้นจึงควรศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบในการจัดการสวัสดิ การ
ด้านกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุที่เหมาะสมกับบริ บทในแต่ละพื้นที่
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุในท้องถิ่น เกิดจากความร่ วมมือของภาคีในพื้นที่หลายส่ วน เช่น โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานหลักประกันสุ ขภาพเขตพื้นที่ อสม. ชมรมผูส้ ู งอายุ ดังนั้น
จึงควรมีการทาวิจยั ที่ครอบคลุมภาคีทุกส่วน เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริ บทชุมชนเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน 2) ศึกษาปั ญหาและความต้องการของ
ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุต่อการจัดสวัสดิการชุ มชน 3) เสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุ มชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูส้ ู งอายุ ผูด้ ูแล
ผูส้ ู งอายุ และกลุ่มผูน้ าชุมชน จานวน 121 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่าด้านบริ บทการดูแลผูส้ ู งอายุของชุมชนตาบลลาเหย มีผนู ้ าชุมชนที่มีภาวะความเป็ นผูน้ าที่ดี ใส่ ใจความเป็ นอยู่
ของคนในชุมชน มีชมรมผูส้ ู งอายุที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุสามารถทากิจกรรม ด้านผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุให้การดูแลช่วยเหลือผูส้ ู งอายุอย่างทัว่ ถึง ไม่ปล่อย
ให้มีผสู ้ ู งอายุอาศัยอยู่เพียงคนเดียวตามลาพัง และมีเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุดารงอยูไ่ ด้ตามอัตภาพ และทาให้ผสู ้ ู งอายุมีชีวิตความ
เป็ นอยูด่ ีข้ ึน
ด้านปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุ และผูท้ ี่ดูแลผูส้ ู งอายุ พบว่า 1) ผูส้ ู งอายุส่วนมากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ และการเจ็บป่ วย
2) ผูส้ ู งอายุในชุ มชนเมื่อเจ็บ ป่ วย ไม่มีกองทุน กลุ่มองค์กรให้การดูแล 3) ผูส้ ู งอายุตอ้ งการจัดตั้งกองทุนสวัส ดิการสาหรั บ ผูส้ ู งอายุเ พื่อ
ประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุ
สาหรับข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการชุมชนพบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการให้จดั ตั้งกลุ่ม หรื อกองทุนดูแลผูส้ ู งอายุ และต้องการ
ให้มีการจัดตั้งกองทุนการเงินสาหรับผูส้ ู งอายุ หรื อแม้แต่ความต้องการในเรื่ องของอาชีพและรายได้
คาสาคัญ : การดูแลผูส้ ู งอายุ ผูส้ ู งอายุ ปัญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุ การจัดสวัสดิการชุมชน

Abstract
The research aimed to: 1) study community context related to the group of elders, 2) study problems and needs of the elders and
the group of elderly caregivers, and 3) propose community welfare establishment. One hundred twenty-one samples consisted of the elderly
group, the elderly caregivers and community leaders. In the present study, questionnaires were employed as main research instruments, and
data was analyzed using percentage, mean and standard deviation.
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The study found that community leaders had a good leadership and paid attention to the well-being of the community. There was
an elderly club which gave the group of elders a place to do activities. Regarding to the elderly caregivers, the elders were thoroughly looked
after, not allowing the elders to live alone. All elders have received the allowances that helped them live according to personal circumstances.
Furthermore, the allowances can help them live a better life.
Problems and needs of the elderly group and the group of caregivers were as follows: 1) most of the elders had health problems
and illness, 2) when elders were sick, there were no funds or organizations to provide them care and support, and 3) the elde rs desired to
establish a welfare fund to benefit them.
For suggestions on community welfare, it was found that the elders required to have a fund to look after an elderly group,
especially for health and illness, it should be established. In addition, the elders needed to have old age pensions and financial fund including
careers and incomes.
Keywords : Elderly Caregiving, Elders, Problems and Needs of Elders, Community Welfare

บทนา
ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึ่ งที่กาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (Aging Society) กล่าวคือ โครงสร้างทางประชากรวัยสู งอายุ
ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสดั ส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,558,953 คนใน
จานวนนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุ 11,136,059 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16.73 ของประชากรทั้งหมด ประชากรไทยมีจานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น
ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,186,727 คนในจานวนนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุ 11,627,130 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.57
ของประชากรทั้งหมด [1] จากข้อมูลดังกล่าวทาให้พบว่าจานวนประชากรทั้งหมดของไทยตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2563 มีจานวนลดลง
กว่า 337,226 คน แต่เป็ นที่น่าสังเกตคือจานวนผูส้ ู งอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงปี 2563 จานวน 491,071 คน สอดคล้องกับ
สาเหตุที่อตั ราผูส้ ู งอายุ (ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมด) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเช่นนี้ เนื่ องมาจากสาเหตุ
หลัก 2 ประการ 1 จานวนเด็กเกิดในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ ว วิถีชีวติ ของคนไทยเปลี่ยนไป ผูห้ ญิงไทยรุ่ นใหม่ แต่งงานและ
มีลูกน้อยลง และที่สาคัญคือ ในระยะเวลา 30-40 ปี ที่ผ่านมานี้ จานวนเด็กที่เกิดน้อยลงอย่างมากในวันนี้และวันข้างหน้า จะยิ่งทา
ให้จานวนสตรี ในวัยมีบุตรลดลงอย่างมากในอนาคต 2 คนไทยมีอายุยนื ยาวขึ้นมาก เมื่อ 40-50 ปี ก่อน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของ
คนไทยยืนยาวไม่ถึง 60 ปี ปั จจุบนั อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นถึง 77 ปี และจะยืนยาวขึ้นถึง 80 ปี ในปี 2581 [2]
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ทาให้อตั ราส่วนประชากรผูส้ ู งอายุมีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้การดูแลผูส้ ูงอายุของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ครอบครัวผูส้ ูงอายุ) ให้การดูแลชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูส้ ู งอายุไม่มีประสิ ทธิภาพมาก
พอ จึงทาให้ผสู ้ ู งอายุประสบปั ญหาความยากลาบากในการดารงชีวิตต่างๆ มากมาย ข้อมูลจากการสารวจประชากรสู งอายุในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 [3] พบว่าจานวนผูส้ ู งอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลาพัง ในเขตเทศบาลมีมากถึงร้อยละ 10 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม
สูงขึ้นทุกๆ ปี ผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 80 ปี ขึ้นไปเคยหกล้มสู งถึงร้อยละ 7 ส่วนในเรื่ องเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 มีผสู ้ ูงอายุที่มีรายได้ต่า
กว่า 2,647 ต่อเดื อน (ต่ าเส้นระดับความยากจน) มีมากถึงร้อยละ 34.3 และมีแนวโน้มสู งขึ้นทุกๆ ปี เท่ากับว่าปั ญหาผูส้ ู งอายุยากจน
มีเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ผูส้ ู งอายุที่อาศัยรายได้จากบุตรธิ ดาเป็ นผูส้ ่ งเสี ยก็มีจานวนลดลงจากร้อยละ 52 ในปี พ.ศ. 2550 เหลือเพียงร้อยละ 37
ในปี พ.ศ. 2557 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง ยังมีผสู ้ ูงอายุที่ยงั ต้องออกมาทางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกจานวนมากจาก
ผลการสารวจในปี 2557 มีจานวนผูส้ ู งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-64 ปี ที่ ยงั ต้องทางานหาเลี้ ยงตนเองและครอบครั วสู งถึ งร้ อยละ 59
ส่วนผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 75 ปี ขึ้นไปที่ยงั ต้องทางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวก็มีจานวนถึงร้อยละ 11 คน
จากสถานการณ์การดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและความสาคัญของผูส้ ู งอายุ และมีความต้องการที่จะศึกษา
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดสวัสดิการชุมชนให้กบั ผูส้ ู งอายุโดยมุ่งหวังที่จะส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในรู ปแบบ
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สวัสดิ การชุ ม ชน ที่ ชุม ชนเป็ นผูด้ าเนิ น การและรั บ ผลประโยชน์ โดยใช้ทุ น และศักยภาพของผู ้สูง อายุแ ละชุ ม ชนเป็ นฐาน
อย่างเช่นเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุที่รัฐบาลได้จ่ายให้กบั ผูส้ ูงอายุทุกคนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ไม่ได้รับเงินบาเหน็จบานาญ และเป็ นผูส้ ูงอายุ
ที่ มีรายได้น้อยเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุดงั กล่าวก็นับว่าเป็ นทุนและศักยภาพของผูส้ ู งอายุ ที่ จะสามารถนามาดาเนิ นการจัดสวัสดิ การ
ชุมชนสาหรับผูส้ ู งอายุ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุทุกคนเข้าถึงสวัสดิ การชุมชนดังกล่าวเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่
ของผูส้ ู งอายุให้มีคุณภาพที่ ดีข้ ึนได้ จากการศึ กษาค้นคว้าที่ผ่านมายังไม่พบการดาเนิ นการสวัสดิ การชุมชนของผูส้ ู งอายุที่ทาให้
ผูส้ ู งอายุทุกคนมีส่วนร่ วมและบทบาทในการดาเนิ นกิ จกรรม และรับผลประโยชน์ มีเพียงสวัสดิ การชุมชนอื่นๆ ที่ มีผูส้ ู งอายุใน
ชุมชนเพียงบางส่วนไม่ท้ งั หมดเข้าไปมีส่วนร่ วม เนื่องจากผูส้ ูงอายุมกั จะถูกมองว่าเป็ นวัยพึ่งพิงบุตรหลาน ไม่มีศกั ยภาพเพียงพอใน
การดาเนินการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการชุมชนผูส้ ูงอายุเป็ นของตนเอง
ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็ นพื้นที่ที่มีประชากรผูส้ ู งอายุมากกว่า 1,453 คน และจากการเข้าไปศึกษา
สารวจในพื้นที่ของผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่มผูน้ าและชาวบ้านในตาบลลาเหยให้ความสนใจถึงสถานการณ์ของผูส้ ู งอายุ และสวัสดิ การ
ชุมชนเป็ นอย่างมาก ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะทาการศึกษาวิจยั ประเด็นดังกล่าวในพื้นที่ของตาบลลาเหย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริ บทชุมชนเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและความต้องการของผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุในการจัดสวัสดิการชุมชน ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนสาหรับผูส้ ูงอายุของตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วิธีดาเนินการวิจัย
กรณี ศึกษาปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุต่อการจัดสวัสดิการชุมชน: กรณี ศึกษาตาบลลาเหย
อ าเภอดอนตูม จัง หวัด นครปฐม ผูว้ ิจัย ได้ก าหนด วิธีด าเนิ น การวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research)
โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 121 คน ประกอบไปด้วย ผูส้ ู งอายุ 95 คน โดยการใช้
ตารางสาเร็ จรู ปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) จากจานวนผูส้ ูงอายุ 1,453 คน ที่ระดับความเชื่อมัน่ ในการสุ่ม ร้อยละ 90 ที่ประชากร
ไม่เกิน 1,500 คน ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 20 คน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีการเลือกแบบสโนว์บอลล์ (snowball) และกลุ่มผูน้ าชุมชน 6 คน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
วิธีการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่ ดูแลผูส้ ู งอายุ
รวมถึงแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุโดยใช้เบี้ยยังชีพเป็ นฐานอย่างยัง่ ยืน
เกณฑ์การคัดเข้า เป็ นผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ขึ้นไป ได้รับเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ มีความเข้าใจในภาษาไทย มีสุขภาพ
แข็งแรงอยูใ่ นสภาวะที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ และต้องอาศัยอยูใ่ นพื้นที่แบบถาวร ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ เป็ นญาติสืบสายโลหิ ตที่อาศัยอยู่
ในครอบครัวเดียวกัน ผูน้ าชุมชน ได้แก่ผนู ้ าชุมชนอย่างเป็ นทางการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
เกณฑ์การคัดออก ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ในการคัดออกหากปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างย้ายถิ่นฐาน กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความยินยอม
หรื อเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประสงค์ที่จะไม่เข้าร่ วมในการวิจยั ต่อไป หรื ออยูใ่ นสภาวะที่ไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้
ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตารา เอกสาร และรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการกลุ่มร้านค้าสวัสดิการชุมชน ให้ครอบคลุม
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั และตัวแปรที่ศึกษา โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามเสนอแก่ผทู ้ รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้น จากนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญจึงพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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โดยแบ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม เรื่ อ งสถานภาพ เพศ อายุ โดยมี ล ัก ษณะ
เป็ นแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพื่อศึ กษาปั ญหาและความต้องการของ
ผูส้ ูงอายุ และผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของตาบลลาเหย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านพิจารณาเพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและประเด็นที่
ต้องการทราบ (Index of Item – Objective Congruence = IOC) จากนั้นนาผลที่ได้จากการประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของข้อคาถาม ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67–1.00 ถ้าค่าต่ากว่าตัดทิ้งหรื อปรับปรุ งและแก้ไข
ข้อคาถามนั้นให้มีความสมบูรณ์ร่วมกับที่ปรึ กษาโครงการตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การตรวจสอบความเชื่อมัน่ หรื อความเที่ยง (Reliability)
หลังจากหาค่าความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และปรั บปรุ งแบบสอบถามตามคาแนะนาของที่ ปรึ กษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ จิ ยั ได้นาเครื่ องมือดังกล่าวไปทดลองใช้ (Try Out) กับสมาชิกลุ่มผูส้ ูงอายุในพื้นที่ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกลุ่ม
ประชากรเป้ า หมายของการศึ ก ษาในครั้ งนี้ จ านวน 121 คน จากนั้น จึ ง น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งได้ความเชื่อมัน่ รวมเท่ากับ 0.882
วิธีการพิทกั ษ์ สิทธิ์อาสาสมัครวิจยั
ผูว้ ิจัยส่ งโครงการวิจัยเข้ารั บการพิจารณาด้านจริ ยธรรมการวิจัย จากคณะอนุ กรรมการการวิจัยในมนุ ษย์และสัตว์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (เลขใบรับรอง: 018/2562) เมื่อผ่านการอนุมตั ิ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง แนะนา
ตัว ชี้แจงในการเข้าร่ วมวิจยั ให้อาสาสมัครวิจยั ทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจยั แจกเอกสารข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจยั
โดยผูว้ จิ ยั จะปฏิบตั ิตามนี้
1. ในระหว่างสัมภาษณ์ หากท่านเกิดความไม่สบายใจในการสัมภาษณ์หรื อตอบแบบสอบถาม ท่านสามารถถอนตัวได้ทนั ที
2. หากคาถามเหล่านั้นสร้างความรู ้สึกไม่สบายใจให้กบั ท่าน หรื อท่านไม่อยากตอบคาสัมภาษณ์ ท่านมีสิทธิที่จะถอนตัว
ได้ทนั ที
3. ข้าพเจ้าจะยกเลิ กการสัม ภาษณ์ และท่ า นมี สิ ท ธิ ถ อนตัว ออกจากการสัม ภาษณ์ เ มื่ อ ใดก็ ไ ด้ต ามที่ ท่ า นประสงค์
โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลซึ่งการถอนตัวออกจากการวิจยั นั้น จะไม่มีผลกระทบในทางใด ๆ แก่ท่าน
4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็ นความลับ และถ้ามีการนาเสนอหรื อเผยแพร่ ผลงานวิจยั ข้อมูลจะไม่สามารถระบุ
ถึงตัวท่าน และจะไม่ปรากฏอยูใ่ นเล่มรายงาน และเมื่อเสร็ จสิ้ นการวิจยั ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทาลาย เช่น ภาพถ่าย ไฟล์บนั ทึกเสี ยง
บันทึกคาสัมภาษณ์ รายงานต่าง ๆ โดยผูว้ จิ ยั จะไม่นาข้อมูลเหล้านี้ไปขยายผลหรื อศึกษาต่อ
5. หากท่านไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้แจ้งไปแล้วนั้น ท่านสามารถร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรมได้ที่
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 4 อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด
นครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-109300 ต่อ 3904 E-mail: encp.npru@gmail.com
การรวบรวมข้ อมูล
สาหรับกระบวนการรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ส่ งหนังสื อเพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังองค์การ
บริ หารส่วนตาบลลาเหย กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประธานชมรมผูส้ ูงอายุในพื้นที่ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม จากนั้นจึง
ประสานไปยังผูน้ า เพื่อให้ผนู ้ าประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่อไป
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เมื่อได้รับอนุมตั ิให้เก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 121 ชุด และรอรับกลับคืนด้วยตนเอง
จากนั้นผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เรื่ องสถานภาพ เพศ อายุ วิเคราะห์โดยการนาข้อมูลมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งนี้
โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามของ Best [4] โดยได้กาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ จานวน 95 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 78.5 รองลงมาเป็ นผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ จานวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.7 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.7 และเพศชาย จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3
ส่วนใหญ่อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.0 รองลงมาได้แก่อายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.1
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัญหาและความต้ องการสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้ทดี่ ูแลผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผูส้ ูงอายุและผูท้ ี่ดูแลผูส้ ูงอายุ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้
โดยภาพรวมกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น ที่ ศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (𝑥̅ =4.30) (S.D. 0.389)
ซึ่ งเมื่อจาแนกรายข้อโดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ผูส้ ู งอายุในชุมชนที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ ยยังชี พ
ผูส้ ูงอายุทุกคนเป็ นประจาทุกเดือน (𝑥̅ =4.89) (S.D. 0.361) ถ้าจะมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุจะเกิดประโยชน์ต่อ
ผูส้ ู ง อายุใ นชุ ม ชนหรื อ ไม่ (𝑥̅ =4.72) (S.D. 0.595) เบี้ ย ยัง ชี พ ที่ ผูส้ ู ง อายุมี ค วามเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ม าก (𝑥̅ =4.56)
(S.D. 0.669) กลุ่มผูน้ าชุมชนใส่ ใจความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ (𝑥̅ =4.55) (S.D. 0.730) กลุ่มผูน้ า
ชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิ จกรรม ภายในชุมชนและหน่ วยงานภายนอกชุมชนเป็ นอย่างดี
(𝑥̅ =4.51) (S.D. 0.660) กลุ่มผูน้ าชุ มชนมี ความเป็ นกันเอง ไม่ถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง เข้าหาง่ ายบริ การช่ วยเหลื อดุ จญาติมิตร
(𝑥̅ =4.51) (S.D. 0.634) ผูส้ ู งอายุในชุมชนทุกคนมีญาติพี่น้องลูกหลานคอยให้การดูแล (𝑥̅ =4.50) (S.D. 0.787) ภาพรวมคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ ูงอายุในชุมชนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ (𝑥̅ =4.48) (S.D. 0.731) กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซื่อสัตย์ซื่อตรง
และมีความเสี ยสละเพื่อส่วนรวม (𝑥̅ =4.46) (S.D. 0.719) ผูส้ ูงอายุในชุมชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ (𝑥̅ =4.33)
(S.D. 0.820) ความพึงพอใจต่อการทางานของผูน้ าชุมชน (𝑥̅ =4.29) (S.D. 0.758) ผูส้ ู งอายุในชุมชนส่ วนมากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ
(𝑥̅ =4.10) (S.D. 0.800) ผูส้ ู งอายุในชุ มชนเมื่ อได้รับการเจ็บป่ วย หรื อเสี ยชี วิตมี หน่ วยงานและกองทุ นสวัสดิ การคอยให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ อย่า งเพี ยงพอ (𝑥̅ =4.09) (S.D. 0.827) ผูส้ ู ง อายุใ นชุ ม ชนมี ก ารรวมตัว ทากิ จกรรมกันต่อ เนื่ องเป็ นประจา (𝑥̅ =4.02)
(S.D. 0.931) ในชุมชนมีงบประมาณที่ใช้สาหรับการให้บริ การดูแลผูส้ ูงอายุ (𝑥̅ =3.57) (S.D. 0.740) ผูส้ ูงอายุในชุมชนส่วนมากเป็ น
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ (𝑥̅ =3.22) (S.D. 0.980)
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากข้อคาถามปลายเปิ ด 1) ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่ม หรื อกองทุนดูแลผูส้ ู งอายุดา้ น
สุขภาพและการเจ็บป่ วย 2) อยากมีเงินบานาญชราภาพ 3) ชุมชนควรมีการจัดตั้งกองทุนการเงินสาหรับผูส้ ูงอายุ 4) ต้องการมีอาชีพ
และรายได้ที่ผสู ้ ูงอายุสามารถทาได้
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุ
และผู ้ดู แ ลผู ้สู ง อายุใ นการจัด สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน และ 2) เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการจัด สวัส ดิ ก ารชุ ม ชนส าหรั บ ผู ้สู ง อายุ
โดยการนาเสนอข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วนประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ปัญหาและความต้ องการสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้ทดี่ ูแลผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อประเด็นที่ศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อจาแนกรายข้อ
โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
1.1 ผูน้ าชุมชนในตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีความเอาใจใส่ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ อยู่ในระดับมากซึ่ งมี ความสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ จักรี ศรี จารุ เมธี ญาณ และพระถนัด วฑฺ ฒโน [5]
ที่ทาการศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ ากับการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่าผูน้ าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการพัฒนาในระดับต่างๆ การพัฒนาใน
ระดับชุมชนก็เช่นเดี ยวกัน ถ้าผูน้ ามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ก็จะสามารถใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ทาให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม และเป็ นการสร้างความสุ ข ความสาเร็ จให้เกิ ดขึ้น อานาจของผูน้ า จะต้องมีการใช้ให้ถูกต้องเพราะอานาจเป็ นสิ่ งที่ สร้ าง
หายนะ หรื อก่อให้เกิดอันตรายแก่ชุมชนได้ ชุมชนจะพบกับปั ญหาในด้านต่างๆ ตามมา การเลือกสรรผูน้ าของชุมชนสังคมก็เป็ นสิ่ งที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง คนที่เป็ นผูน้ ามักมีลกั ษณะบางอย่างที่เด่นกว่าผูต้ าม คนที่เป็ นผูน้ ามักเป็ นคนที่มีอิทธิ พลเหนือผูอ้ ื่น ผูอ้ ื่นยอมทาตาม
อีกทั้ง ผูต้ ามบางคนถึงกับยอมถอดแบบผูน้ า บางคนลอกเลียนแบบอย่างของผูน้ า
1.2 ผูส้ ู งอายุในชุมชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุทุกคน เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 1 คุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ และเป็ นผูท้ ี่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1) มีสญ
ั ชาติไทย 2) มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 3) มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงิน
บานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ผูไ้ ด้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดให้
เป็ นประจา ยกเว้นผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย [6]
1.3 การจัดตั้งกองทุ นสวัสดิ การสาหรั บผูส้ ู งอายุจะเกิ ดประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุในชุ มชนหรื อไม่ ผลการศึ กษาพบว่าหากมี
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุจะเกิดประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุในชุมชนมากที่สุด ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุ นทร ปั ญญะพงษ์ และคณะ [7] ศึ กษาเกี่ ยวกับเรื่ องรู ปแบบการจัดสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า การจัดสวัสดิ การ
ให้แก่ผสู ้ ูงอายุที่จดั ขึ้นภายในชุมชน สาหรับรู ปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่ ผูส้ ูงอายุที่มีดาเนินการขึ้นภายในชุมชน ประกอบด้วย การ
จัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ กองทุนฌาปนกิจศพ งาน บุญประเพณี และการจัดตั้งศูนย์สุขภาพผูส้ ูงอายุ เป็ นรู ปแบบสวัสดิการที่สมาชิ กใน
ชุมชนร่ วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน เนื่ องจากสมาชิ กผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เห็นว่าผูส้ ู งอายุที่เป็ นชาวบ้านทัว่ ไปไม่มีสิทธิ
เหมือนกับผูส้ ู งอายุที่เป็ นข้าราชการบานาญเพราะรัฐดูแลสวัสดิ การให้กลุ่มดังกล่าว ดังนั้น การจัดสวัสดิ การ ให้แก่ผูส้ ู งอายุภายใน
ชุมชนด้านกองทุนออมทรัพย์จึงมีความสาคัญยิง่ ต่อผูส้ ูงอายุ ทั้งนี้เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุอยูอ่ ย่างมีคุณค่ากับลูกหลาน และชราอย่างมีความสุข
1.4 ผู ้สู ง อายุ ผู ้ดู แ ลผู ้สู ง อายุ และผู ้น าในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตู ม จัง หวัด นครปฐม มองว่า เบี้ ยยัง ชี พ ผู ้สู ง อายุ
มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Holzmann, Robert, and Richard Hinz [8] ศึกษาวิจยั
เกี่ ยวกับเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุในศตวรรษที่ 21: มุมมองระหว่างประเทศเกี่ ยวกับระบบเงิ นช่วยเหลือและการปฏิ รูป ผลการศึ กษาพบว่า
รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ เช่น อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล กาลัง เร่ งดาเนิ นการ ให้การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่ยากจน ประสบปั ญหาความ
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ยากลาบากในการดาเนินชีวิตให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนหรื อหลุดพ้นจากสภาพดังกล่าว การจ่ายเบี้ยยังชีพถือเป็ นการสร้างระบบการป้ องกัน
ทางสังคม (social protection program) ที่อีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลต่าง ๆ ทัว่ โลกนามาใช้ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ ให้พน้ จากสภาวะความยากจน
1.5 กลุ่ ม ผูน้ าชุ ม ชนมี ความสามารถในการติ ดต่อ ประสานงาน และประสานกิ จกรรม ภายในชุ ม ชนและหน่ วยงาน
ภายนอกชุมชนเป็ นอย่างดี การประสานงานที่ดีช่วยให้การทางานบรรลุเป้ าหมายได้ อย่างราบรื่ นและรวดเร็ ว ทุกคน ทุกฝ่ ายมีความ
เข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่ วยงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และ สิ่ งของต่างๆ ในการทางาน ทาให้
การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ของงานมากขึ้น และยังสร้างความกลมเกลียว ความเข้าใจอันดีและ
ความสามัคคีอีกทั้งช่วยขจัดข้อขัดแย้งใน การทางาน ป้ องกันการก้าวก่ายหน้าที่ ขจัดปั ญหาการทางานซ้ าซ้อน หรื อเหลื่อมล้ ากัน
ก่อให้เกิดการทางานเป็ นทีม สร้างความสานึ กในการรับผิดชอบร่ วมกัน รวมถึงเข้าใจข้อเท็จจริ งและปั ญหาของหน่ วยงานอื่น นาไปสู่
การกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุ งงานต่อไป [9]
1.6 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็ นกันเอง ไม่ถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง เข้าหาง่ายบริ การช่วยเหลือดุจญาติมิตร จากความเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างมองว่าผูน้ าชุมชนในพื้นที่เป็ นผูน้ าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็ นกันเองกับชาวบ้าน ไม่ถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่างอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิชยั วิศวกุลวาณิ ช และคณะ [10] ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าแบบทรงประสิ ทธิผล สาหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจและเชิงยืนยัน ให้ความสาคัญกับการมีมนุษยสัมพันธ์ของผูน้ าถือเป็ นองค์ประกอบของภาวะผูน้ าแบบทรงประสิ ทธิผล
1.7 ผูส้ ู งอายุในชุมชนทุกคนมีญาติพี่นอ้ งลูกหลานคอยให้การดูแล การผลการศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุในตาบลลาเหย อาเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม พักอาศัยอยูก่ บั ครอบครัว มิได้อยูด่ ว้ ยตนเองเพียงลาพัง โดยมีญาติพี่นอ้ ง บุตร หลานคอยให้การดูแล การ
ที่ผสู ้ ู งอายุมีญาติพี่นอ้ งลูกหลานสมาชิกในครอบครัวคอยให้การดู แล จะส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพร่ างกาย และจิตใจที่ดี และเห็น
ค่าความสาคัญของตนเอง เช่นการช่วยเลี้ยงดูลูกหลาน การได้ทาประโยชน์ให้กบั สมาชิกในครอบครัว และการได้ร่วมทาประโยชน์
ให้แก่ชุมชน เป็ นต้น สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุไทย บริ บทของจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุที่มี
ระดับของความสุ ขอยูใ่ นระดับที่สูง ส่ วยใหญ่จะเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ และความสามารถที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อความสุขนั้นก็คือ การเห็นคุณค่าและความสาคัญในตนเอง [11]
1.8 ภาพรวมคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในชุมชนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ จากผลการศึกษาพบว่าผูส้ ูงอายุ
มีความสุขสุขภาพแข็งแรง และสามารถพึ่งพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาในข้อ 2.1 เกี่ยวกับกลุ่มผูน้ าชุมชนใส่ใจความ
เป็ นอยู่ของคนในชุ มชนเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุอยู่ในระดับมากที่ สุด และสอดคล้องกับผลการศึ กษาในข้อ 2.2 พบว่า
ผูส้ ู งอายุในชุ มชนที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้ นไปได้รับเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุทุกคนเป็ นประจาทุ กเดื อน อันเป็ นผลช่ วยบรรเทาปั ญหาเรื่ อ ง
เศรษฐกิจ และความยากจนของผูส้ ู งอายุ ในข้อที่ 2.4 ผูส้ ู งอายุในตาบลลาเหยมองว่าเบี้ยยังชีพที่ผสู ้ ู งอายุมีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์มาก อยูใ่ นระดับมากที่สุด และผลการศึกษาในข้อที่ 2.7 ผูส้ ู งอายุในชุมชนทุกคนมีญาติพี่นอ้ งลูกหลานคอยให้การดูแล
ดังนั้นจากผลการศึกษาที่ มีความสอดคล้องกันของแต่ละข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็สามารถยืนยันได้ว่าภาพรวมคุณภาพชี วิตของ
ผูส้ ูงอายุในตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็ นผูส้ ูงอายุมีความสุข สุขภาพแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้จริ ง
1.9 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซื่ อสัตย์ซื่อตรงและมีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ผลการศึ กษาพบว่าผูน้ ามีความซื่ อสัตย์ซื่อตรง
และมีความเสี ยสละเพื่อส่วนรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด การที่บุคคลมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและมีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมนับว่าบุคลที่
ดี ยิ่งถ้าคุ ณสมบัติดังกล่าวมี อยู่ในตัวผูน้ าแล้วก็จะทาให้ผูน้ ้ ันเป็ นผูน้ าที่ ดี สามารถนาพาองค์กร นาพาชุ มชนไปสู่ ความสาเร็ จได้
สอดคล้องกับงานของกิ ติ ตยัคคานนท์ [12] ได้นาเสนอคุณลักษณะของผูน้ าที่ ดีว่าในด้านความคิดและจิ ตใจ ผูน้ าที่ดีจะต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
1.10 ผูส้ ู งอายุในชุมชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ แต่ก็ยงั มีผสู ้ ู งอายุบางส่ วนที่ ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมของ
ชมรมผูส้ ู งอายุของตาบลลาเหย และไม่ได้เป็ นสมาชิกของชมรมผูส้ ู งอายุ แต่ถือว่าเป็ นส่ วนน้อยมาก เนื่ องจากผูส้ ู งอายุดงั กล่าวมีปัญหา
เรื่ องสุขภาพ หรื อผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ต้น ๆ ที่ยงั แข็งแรงอยูก่ ็จะยังทางานและประกอบอาชีพหารายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัว
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1.11 การทางานของผูน้ าชุมชน จากผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจต่อการทางานของผูน้ าชุมชนอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
สอดคล้องกับผลการศึกษาในข้อ 2.1 พบว่าผูน้ าชุมชนได้เอาใจใส่ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเป็ นอย่างดีอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
สอดคล้องกับข้อ 2.5 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูน้ าชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิจกรรม ภายใน
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็ นอย่างดีอยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับข้อ 2.6 ที่กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็ นกันเอง ไม่
ถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง เข้าหาง่ายบริ การช่วยเหลือที่นอ้ งประชาชนดุจญาติมิตรในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับข้อ 2.9 ผล
การศึ กษาพบว่ากลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซื่ อสัตย์ซื่อตรงและมีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม จากผลการศึ กษาเกี่ ยวกับผูน้ าชุมชนใน
ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ดังกล่าวจึงเป็ นสาเหตุที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการทางานของผูน้ า
ชุมชนอยูใ่ นระดับมากที่สุด เนื่องจากผูส้ ูงอายุส่วนมากเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ
1.12 ผูส้ ู งอายุในชุมชนส่ วนมากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพอยูใ่ นระดับมาก เพราะผูส้ ู งอายุจะได้รับการดูแลเรื่ องสุ ข ภาพจาก
ชมรมผูส้ ู งอายุ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของศศิพฒั น์ ยอดเพชร [13] ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินงานและกิจกรรมของ
ชมรมผูส้ ู งอายุ ผลการศึ กษาพบว่ากิ จกรรมของชมรมผูส้ ู งอายุส่วนมากเป็ นกิ จกรรมด้านสุ ขภาพ มุ่งเน้นให้ผูส้ ู งอายุได้รับ การ
ช่วยเหลือได้รับการดูแลด้านสุ ขภาพ เป็ นสถานที่พบปะพูดคุย และทากิจกรรมร่ วมกัน ดังนั้นเมื่อผูส้ ู งอายุในตาบลลาเหย อาเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐมส่ วนมากเป็ นสมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุก็จะได้รับการดูแลเรื่ องสุ ขภาพ และมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพดี กว่า
ผูส้ ูงอายุที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกของชมรมผูส้ ูงอายุ
1.13 ผูส้ ูงอายุในชุมชนเมื่อได้รับการเจ็บป่ วย หรื อเสี ยชีวติ มีหน่วยงานและกองทุนสวัสดิการคอยให้ความช่วยเหลืออย่าง
เพียงพอ เนื่ องจากเวลาผูส้ ู งอายุในตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เมื่อเสี ยชี วิตทุกคนจะได้รับเงิ นช่ วยเหลื อจาก
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และเมื่อเจ็บป่ วยก็จะใช้สิทธ์การรักษาฟรี ตามนโยบายของรัฐ เช่นบัตร 30 บาท บัตรประกันสังคม เป็ นต้น
1.14 ผูส้ ู งอายุในชุมชนมีการรวมตัวทากิจกรรมกันต่อเนื่องเป็ นประจา อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาในข้อ 2. 10
จากผลการศึ กษาพบว่าผูส้ ู งอายุในชุมชนที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็ นสมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุอยู่ในระดับมากที่ สุด นอกจากการรวมตัวทา
กิจกรรมทางศาสนา และประเพณี และวัฒนธรรมที่ทากันอยูเ่ ป็ นประจาแล้ว ผูส้ ูงอายุยงั มีการรวมตัวกันทากิจกรรมในชมรมผูส้ ูงอายุอีกด้วย
1.15 ในชุมชนมีงบประมาณที่ ใช้สาหรับการให้บริ การดูแลผูส้ ู งอายุอยู่ในระดับมาก งบประมาณที่ ใช้ดูแลผูส้ ู งอายุใน
ชุมชนโดยตรงได้แก่เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ส่ วนงบประมาณที่ใช้ดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชนทางอ้อมได้แก่การที่ผสู ้ ู งอายุเป็ นสมาชิก กลุ่ม
หรื อกองทุนต่าง ๆ เช่น เป็ นสมาชิกกองทุนหมู่บา้ น เป็ นสมาชิกกลุ่มร้านค้าสวัสดิการชุมชน เป็ นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ เป็ นต้น
1.16 ผูส้ ู งอายุในชุ มชนที่ เป็ นข้าราชการเกษี ยณอายุมีจานวนน้อยที่ สุด เนื่ องจากว่าคนในตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม มีอาชีพหลักคือทานา ทาสวน มีอาชีพเสริ ม คือการประกอบอาชีพอิสระทาเตาอั้งโล่ [14]
ส่ วนที่ 2 ข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ
พบว่าผูส้ ูงอายุจานวนมากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่โรคเบาหวาน ความดัน ปวดตามร่ างกาย หูตาพร่ ามัว อัลไซเมอร์
และป่ วยติดเตียงเป็ นต้น ทาให้กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะในเรื่ องของการจัดตั้งกลุ่ม หรื อกองทุนดูแลผูส้ ู งอายุดา้ นสุ ขภาพและการ
เจ็บป่ วย นอกจากนี้ผสู ้ ูงอายุยงั ให้ความสาคัญกับเรื่ องเศรษฐกิจไม่วา่ จะเป็ นความต้องการมีเงินบานาญชราภาพ ความต้องการอยาก
ให้มีการจัดตั้งกองทุนการเงินสาหรับผูส้ ูงอายุ หรื อแม้แต่ความต้องการในเรื่ องของอาชีพและรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ผูส้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีสาระสาคัญของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือ ผูส้ ูงอายุมีสิทธิได้รับการคุม้ ครองการส่ งเสริ มและการสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่จดั ให้ผสู ้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ วการบริ การ
การศึกษาการศาสนาและการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ น ประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวิต การประกอบอาชี พหรื อฝึ กอาชี พที่เหมาะสม การที่
ประเทศไทยกาลังก้าวสู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้น้ ี ทาให้มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผูส้ ู งอายุให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และพ้นจากสภาพการเป็ นภาระของสังคมหรื อคนในครอบครัว ภารกิจนี้ เป็ นหน้าที่ของทุกภาคส่ วน ที่มีบทบาทในด้าน
การจ้างงานหรื อการสร้างรายได้มิใช่หน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น [15]
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สรุ ปผลการศึกษา
1. บริ บทชุ มชนเกี่ ยวกับการดู แลผูส้ ู งอายุในชุ มชนตาบลลาเหยในพื้นที่ ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ที่ คน้ พบทุ นและศักยภาพหมายถึ งสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ และส่ งผลดี ในทางบวกสาหรั บผูส้ ู งอายุ ประกอบไปด้วย 1) ผูน้ าชุ มชน
เนื่ องจากผูน้ าชุมชนมีคุณสมบัติ และมีภาวะความเป็ นผูน้ าที่ดี ประกอบด้วย การใส่ ใจความเป็ นอยูข่ องคนในชุม โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ
เป็ นผูน้ าที่ มีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มี ความซื่ อสัตย์ซื่อตรง มี ความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในชุ มชน และ
หน่วยงานภายนอกชุมชน เป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็ นกันเอง และให้บริ การชาวบ้านดุจญาติมิตร 2) ชมรมผูส้ ูงอายุ นับว่าเป็ นทุน
และศักยภาพที่ สาคัญสาหรับผูส้ ู งอายุอีกอย่างหนึ่ ง เนื่ องจากผูส้ ู งอายุในชุมชนจานวนมากเป็ นสมาชิ กของชมรมผูส้ ู งอายุ ทาให้
ผูส้ ู งอายุมีพ้ืนที่ในการมารวมตัวกันทากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับสุ ขภาพ ซึ่ งจะส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพที่ดี และ
ยังเป็ นพื้นที่ ให้ผูส้ ู งอายุได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อกัน 3) ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุหมายถึงสมาชิ กใคร
ครอบครัวที่ให้การดูแลช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ เช่น บุตร ธิ ดา ลูก หลาน หรื อญาติ เป็ นต้น การที่ผสู ้ ู งอายุได้อาศัยอยู่กบั ครอบครัว และ
มีสมาชิกภายในครอบครัวเป็ นผูด้ ูแล ย่อมดีกว่าผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูเ่ พียงคนเดียวตามลาพัง หรื อผูส้ ู งอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยูต่ ามสถาน
สงเคราะห์ เพราะฉะนั้นผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุก็ถือเป็ นทุนและศักยภาพเช่นกัน 4) เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปทุก
คนจะได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุสามารถช่วยลดปั ญหาด้านเศรษฐกิจ และทาให้ผสู ้ ูงอายุมีชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน
2. ปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุ และผูท้ ี่ ดู แลผูส้ ู งอายุในพื้ นที่ ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตู ม จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย 1) ปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพ จากผลการศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุส่วนมากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ และการเจ็บป่ วยอันเป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกายของผูส้ ู งอายุ การเสื่ อมถอยของสุ ขภาพตามกาลเวลา 2) ผูส้ ู งอายุในชุมชนเมื่อเจ็บป่ วย ไม่มีกองทุน
กลุ่มองค์กร หรื อหน่วยงานให้การช่วยเหลือ จะมีเพียงแค่กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้นที่เมื่อเสี ยชีวติ แล้วถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือ
3) จากผลการศึกษาพบว่าถ้าหากมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้ ูงอายุในชุมชนมากที่สุด
3. กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะในเรื่ องของการจัดตั้งกลุ่ม หรื อกองทุนดูแลผูส้ ู งอายุดา้ นสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย นอกจากนี้
ผูส้ ู งอายุยงั ให้ความสาคัญกับเรื่ องเศรษฐกิ จไม่ว่าจะเป็ นความต้องการมีเงิ นบานาญชราภาพ ความต้องการอยากให้มีการจัดตั้ง
กองทุนการเงินสาหรับผูส้ ูงอายุ หรื อแม้แต่ความต้องการในเรื่ องของอาชีพและรายได้

ข้ อเสนอแนะ
1 ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ ประโยชน์
ชุ ม ชนควรด าเนิ น การจัด ตั้งกองทุ น สวัส ดิ ก ารผูส้ ู ง อายุ เพื่ อ มาดู แ ละผูส้ ู ง อายุใ นเรื่ อ งของสุ ข ภาพและการเจ็บป่ วย
เพราะชุมชนยังขาดกลุ่ม องค์กร ในระดับชุมชนที่มาดูแลเรื่ องนี้ อยู่ จัดให้มีการขยายสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่สมาชิ กตามลาดับขั้น
เมื่อกองทุนมีความเติบโตขึ้น
2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2 ศึกษาผลกระทบของการจัดสวัสดิการชุมชน
2.3 ศึกษาการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนสาหรับผูส้ ูงอายุในบริ บทพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาช่ องทางการตลาดและการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุ มชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อ ข่าย 2)
ออกแบบระบบช่องทางการตลาดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อข่าย และ 3) จัดทาแผนการพัฒนาช่ องทางการจัด
จาหน่ ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ การวิจยั นี้ เป็ นแบบ
ผสานวิธีใช้การเก็บข้อมูลจากการมีส่วนร่ วม การสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 15 คน การศึกษาความสนใจใน
ช่องทางการตลาดและการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้แบบสอบถามกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ช่องทางการตลาดและการจาหน่ายที่สร้างความสนใจให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ การจัดแสดงและ
จาหน่ ายสิ นค้าในสถานที่ต่างๆ และการจาหน่ ายผ่านช่องทางออนไลน์ในรู ปแบบที่หลากหลาย 2) การออกแบบระบบช่องทางการตลาด
จาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ชุ มชนออกแบบในรู ป แบบของเว็บ ไซต์เ พื่อ ใช้ส าหรั บ การเป็ นสื่ อ กลางในการประชาสั ม พัน ธ์ การน าเสนอข้อ มู ล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสั่งสิ นค้าได้ภายในเว็บไซต์เพื่อขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย และ 3) แผนการ
พัฒนาช่ องทางการจัดจาหน่ ายมีประเด็นสาคัญ คือ การพัฒนาเว็บไซต์กลางของกลุ่มส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ระบบหน้าร้าน
ออนไลน์ การพัฒนาผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการข้อมูลในระบบและการเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า
คาสาคัญ : ช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านรวมไทย

Abstract
The purposes of this research were as follows : 1) to study marketing channels and distribution pineapple products of
Baanruamthai 2) to design a marketing channel system, selling products to the community, and 3) to develop planning of marketing channels
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for distribution community products of Baanruamthai . This research was a mixed method and data collection from cooperative, observing
and in-depth interview of 15 key informants. A study of interest in marketing channels and distribution of community products were carried
out from 400 samples with questionnaires. Data were analyzed by using computer program with descriptive statistics, inferential statistics
and content analysis.
The results of the study were as follow: 1) Most of marketing channels for distribution community products that generated interest
from exhibiont and distribution in several places and social media. 2) The design of distribution channel was developed in the website
platform for distribution, present the product detail, including ordering community products of Baanruamthai, and 3) The key issues of the
development plan were website development of Baanruamthai, training the online store management system for members and custom er
database management (CDM).
Keywords : Marketing Channel, Community Products, Baanruamthai

บทนา
การสร้างรายได้โดยการนาทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเกิ ดเป็ นสิ นค้าเพื่อจาหน่าย มีความสาคัญและเป็ นนโยบาย
ระดับชาติพิจารณาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เป็ นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็ นกลไกเชื่อมโยงสู่
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กบั ปั จจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐาน
การผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวจิ ยั และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผูป้ ระกอบการให้มีทกั ษะการทาธุ รกิจที่ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเครื อข่ายชุมชนภายใต้รากฐานของความรู ้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายทางชี วภาพเพื่อสร้ างสิ นค้าให้มีคุณภาพและมูลค่าสู งขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ ยงั่ ยืนของสังคมไทยตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อสร้ างสมดุ ลการพัฒนาในทุ กมิ ติโดยการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่ ทิศทางการเติบโตในรู ปแบบใหม่ ที่ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิ จภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปั จจัย
ภายนอก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการในภาคการผลิตและบริ การ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ และผูป้ ระกอบการในภาคเกษตรให้ใช้ภูมิ ปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริ การบนฐานความรู ้ และที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนให้มีการ
เชื่ อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน รวมทั้งสร้างภูมิคุม้ กันต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงจาก
ภายนอกและระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การนาผลการวิจยั ไปสู่การลงทุนเชิงพาณิ ชย์ให้มากยิง่ ขึ้น [1]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้าโดยอาศัยหลักการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน
ด้วยกระบวนการที่ผนวกความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึ งเกิดจากองค์ความรู ้ และนวัตกรรมนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนการพัฒนานาเอานัยสาคัญของ
การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์มาดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาวงกว้างให้ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
อย่างเชื่ อมโยงกันบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกเข้ากับการใช้องค์ความรู ้ และนวัตกรรมทั้งนี้ การพัฒนา
จะต้องมุ่งสู่ความสร้างสรรค์และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่งเป็ นกระแสการพัฒนาของโลกปั จจุบนั [2] ซึ่งเป็ นฐานคิดสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิ จสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพทางเศรษฐกิ จให้แก่ชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาภูมิปัญญาทั้งในส่ วนบุคคลและชุมชนมาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ สร้างเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและบริ การ ให้สามารถเพิ่มรายได้แก่ประชาชนของประเทศ
และสร้างความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิ จและการค้าให้กบั ประเทศได้ ซึ่ งแต่ละท้องถิ่นมีศกั ยภาพ มีองค์ความรู ้ มีทรัพยากร และ
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ได้รับการสนับสนุ นด้านต่างๆ จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องสามารถรวมกลุ่มกันสร้างโอกาสในการทางานในลักษณะกลุ่มอาชี พ
กลุ่มวิสาหกิจเพื่อนาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเป็ นสิ นค้าจาหน่าย เกิดการประกอบการตามแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เช่นเดี ยวกับเครื อข่ายวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดในชุมชน เพื่อสร้างเป็ นรู ปแบบการสร้างเครื อข่ายเพื่อ
ความเข้มแข็งของวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย อาเภอกุยบุ รี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่นาทรัพยากรผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นนั้นคือ สับปะรด
การส่งเสริ มเพิ่มมูลค่าสิ นค้าชุมชนและการส่งเสริ มการตลาดสิ นค้าชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มี
พฤติกรรมการบริ โภคที่เปลี่ยนไปจึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างยิง่ ดังจะเห็นได้วา่ กระแสการซื้อขายสิ นค้าออนไลน์เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้ น ในตลาดการค้า ขายปั จ จุ บัน ประกอบกับ การแข่ ง ขัน ทางการค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า งๆ ได้ข ยายตัว อย่า งรวดเร็ ว ท าให้ก าร
โฆษณาการประชาสัมพันธ์สินค้ามีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะช่องทางทางเครื อข่าย ทั้งนี้ผผู ้ ลิตจะผลิตสิ นค้า
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม สิ นค้านั้นคงใช้ประโยชน์ได้ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้จานวนจากัด การจัดจาหน่าย เป็ นการศึกษาถึงกิจกรรมและ
สถาบันการตลาดที่ สร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่ และความเป็ นเจ้าของ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในตลาดเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทาให้การเพิ่มทางการตลาดเปลี่ยนจากเดิมอย่างมากมาย
สื่ อดิจิทลั และสื่ อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทการจาหน่ายสิ นค้า จากข้อมูลปี 2018 ทัว่ โลกมีผใู ้ ช้งาน Social Media เป็ นประจา มาก
ถึง 3.196 พันล้านคน แพลตฟอร์ม Social Media ยอดนิยมทัว่ โลก ยังคงเป็ น “Facebook” ตามมาด้วย “YouTube” ส่วนอันดับ 3 คือ
“Whatsapp” ต่ อ ด้ว ย “Facebook Messenger” และ “WeChat” สาหรั บ ประเทศไทยมี ผูใ้ ช้งาน Social Media มากถึ ง 51 ล้านคน
ใช้เวลาในการเล่น Social Media โดยเฉลี่ย 3 ชัว่ โมง 10 นาทีต่อวัน แอปพลิเคชันที่มีการใช้งานสูงสุดในไทย อันดับ 1 LINE อันดับ 2
Facebook อันดับ 3 Facebook Messenger คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมการช้อปปิ้ งออนไลน์ โดยพบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ต่อการซื้ อสิ นค้า 71% ค้นหาข้อมูลสิ นค้า-บริ การก่อนตัดสิ นใจซื้ อ 70% เข้าไปดูร้านค้าออนไลน์ 62% ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า-บริ การ
บนออนไลน์ 52% ปั จจุบนั มีคนไทย 11.92 ล้านคน ซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคบน E-Commerce โดยคิดเป็ นมูลค่าการยอดขายบน
ออนไลน์ 2.962 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดการใช้จ่ายต่อคนต่อปี อยูท่ ี่ 248 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณกว่า 8,600 บาท ในปี
คศ. 2018 “สื่ อโฆษณา” เพื่อสร้าง Brand/Product Awareness ให้ได้ผล พบว่าสื่ อ 5 อันดับแรกที่ “ทรงพลัง” ในการสร้างการรับรู ้ใน
แบรนด์และสิ นค้า-บริ การ คือ อันดับ 1 สื่ อโทรทัศน์ อันดับ 2 สื่ อออนไลน์ อันดับ 3 สื่ อสิ่ งพิมพ์ อันดับ 4 สื่ อในสโตร์ อันดับ 5
โปสเตอร์[3] แต่ผปู ้ ระกอบการชุมชนส่วนใหญ่ผลิตตามรู ปแบบที่เคยทากันมา โดยไม่ได้คานึงตลาดใหม่ที่สามารถพัฒนาให้เป็ นที่
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคและสร้างความจงรักภักดีต่อสิ นค้ามากขึ้น ซึ่ งผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านรวมไทยมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์
ของทรัพยากรพื้นถิ่น แต่ผบู ้ ริ โภคยังรู ้จกั สิ นค้าชุมชนของหมู่บา้ นรวมไทยในวงจากัด
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นควรศึกษาและพัฒนาการขยายช่องทางการตลาดผ่านระบบเครื อข่ายเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
จากสับปะรดที่แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ โดยนาทุนทางวัฒนธรรมและทุนทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีคุณค่าของชุมชนนั้นคือ สับปะรด
ของหมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร รับรู ้ของผูบ้ ริ โภคและมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสทาง
การตลาดอันจะส่ งผลดี ต่อเศรษฐกิ จชุ มชน และสร้ างโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิ จเชิ งพาณิ ชย์จากฐานทรั พยากรท้องถิ่ นที่ เป็ น
เอกลักษณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาช่องทางการตลาดและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อข่าย
2. เพื่อออกแบบระบบช่องทางการตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อข่าย
3. เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ทบทวนวรรณกรรม
1. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็ นแนวคิดที่ เน้นการแสดงตัวตนของชุมชนเพื่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่ โดยสร้าง
ความโดเด่นและสะท้อนตัวตนของชุมชนนั้นๆ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ เป็ นเอกลักษณ์ท่องถิ่น มีอตั ลักษณ์ที่แสดงความเป็ นชุมชนมี
ความสาคัญต่อระบบสังคม กล่าวคือประการแรกทาให้เรารู ้สึกว่าเป็ นตัวเราหรื อพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่น โดยไม่จาเป็ นต้องมี
เพียงหนึ่ งแต่อาจมีหลายลักษณะที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรื อสิ่ งของแต่
เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่ งนั้นหรื อบุคคลนั้น
อัตลักษณ์จึงเป็ นคุณสมบัติที่เป็ นลักษณะเฉพาะของบุคคล เป็ นความจริ งเกี่ยวกับสิ่ งที่บุคคลหรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเป็ นอยู่ [4] ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวจึงมี ความเฉพาะที่ทาให้โดดเด่นขึ้นมาและมีความแตกต่างจากสิ่ งอื่น แนวคิดนี้ จึงสามารถนามาเป็ น
แนวทางในการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นสร้างสรรค์อตั ลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมีกิจกรรมการคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การผลิต การบริ หารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับและ
ต้องการของตลาดสากล โดยที่ทอ้ งถิ่นจาเป็ นต้องพึ่งตนเอง (Self-reliance) เป็ นหลัก ดังนั้นผูเ้ กี่ยวข้องในขบวนการนี้ จาเป็ นต้อง
อุทิศพลังกาย (Energy) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความปรารถนา (Desire) ที่ จะใช้ทรัพยากรที่หาพบในท้องถิ่นเป็ นหลัก
เพื่อที่จะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และนาไปสู่ เป้ าหมายของการกินดี อยูด่ ี คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แสวงหารากฐานที่
สาคัญของประเทศ นอกจากนี้ เป็ นการสื บสานวัฒนธรรมที่ ดีงามของท้องถิ่ นให้คงอยู่ต่อไปการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชนเป็ น
แนวทางหนึ่ งในการยกระดับรายได้ ชีวิตความเป็ นอยู่ และคุณภาพชี วิตของชาวบ้านหรื อเกษตรกรในชนบทที่เป็ นคนส่ วนใหญ่
ของประเทศ แต่เป็ นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดของประเทศ หากกลุ่มชาวบ้านหรื อกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีรายได้สูงขึ้นจะส่งผลกระทบ
ด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริ ม
ให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัตถุดิบในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน โดยอาจพัฒนา
ต่อยอดสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ ให้แก่ งาน ผลงาน สิ นค้า บริ การ ด้วยการใช้ความคิ ดบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้
สร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ทรัพยากรที่มีอยูก่ ารสั่งสมภูมิปัญญาของ
สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเรี ยก ธุรกิจรู ปแบบดังที่กล่าวมานี้วา่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy: CE)
2. การพัฒนาช่องทางการตลาด
การพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดเพื่อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ จะช่วยการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือ
การสื่ อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรื อเพื่อ
เตื อนความทรงจา (Remind) ในผลิ ตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี อิทธิ พลต่อความรู ้ สึก ความเชื่ อ และพฤติ กรรมการซื้ อ [5] เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขาย
(Personal selling) ทาการขายและการติ ดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เครื่ องมื อในการติ ดต่อสื่ อสารมี หลาย
ประการ องค์การอาจเลื อกใช้หนึ่ งหรื อหลายเครื่ องมื อซึ่ งต้องใช้หลักการเลื อกใช้เครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดแบบประสม
ประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญ มีดงั นี้ 1.การโฆษณา (Advertising) 2. การขายโดยใช้พนักงานขาย
(Personal selling) 3. การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales promotion) หมายถึ ง เป็ นสิ่ ง จู ง ใจระยะสั้น ที่ ก ระตุ ้น ให้เ กิ ด การซื้ อ หรื อ ขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ[6] เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ความต้องการซื้ อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย [5]
ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าคนสุ ดท้าย หรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่ าย การ
ส่ งเสริ มการขาย มี 3 รู ปแบบ คือ (1) การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่ ผูบ้ ริ โภค (Consumer promotion)
(2) การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่า การ
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ส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่ พนักงานขาย (Sales force Promotion) 4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations)
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing หรื อ Direct response marketing) ปั จจุบนั การพัฒนาหรื อการขยายช่องทางการตลาดนิ ยม
ทาในรู ปแบบของการตลาดดิ จิทลั ครอบคลุมแพลตฟอร์ มที่หลากหลายทั้งสื่ อ ช่องทาง เครื่ องมือ บริ การและโปรแกรมประยุกต์
รู ปแบบของการตลาดออนไลน์แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบใหญ่ ๆ ดังนี้ 1.การตลาดผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตหรื อการโฆษณาออนไลน์
2. การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile marketing) 3. การใช้การตลาดผ่านโทรทัศน์ที่มีปฏิสมั พันธ์ได้ (Interactive television)
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระทาของบุคคลบุคคลหนึ่ งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการหาให้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและ
บริ การ ส่ วนพฤติกรรมผูซ้ ้ื อนั้น หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสิ นค้า และบริ การด้วยเงิน
และรวมถึงการตัดสิ นใจ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา
บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริ โภคสิ นค้า ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสิ นค้าที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ ริ โภค (Who) ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
อะไร (What) ทาไมจึ งซื้ อ (Why) ซื้ ออย่างไร (How) ซื้ อเมื่ อไร (When) ซื้ อที่ ไหน (Where) ซื้ อและใช้บ่อยครั้ งเพียงใด (How often)
รวมทั้งการศึ กษาว่าใครมี อิทธิ พลต่อการซื้ อเพื่ อค้นหาคาตอบ 7 ประการเกี่ ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคโมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้
(Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดา
ที่ผผู ้ ลิตและผูข้ ายไม่สามารถคาดได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อที่จะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ แม้จะมีการตอบสนองผู ้
ซื้ อ (Buyer’ response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ(Buyer’s purchase decision) โดยการตัดสิ นใจผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถ
คาดคะเนหรื อไม่สามารถทราบความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ จึงจาเป็ นต้องพยายามค้นหากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งได้รับอิทธิ พล
มาจากลักษณะของผูซ้ ้ื อและลักษณะการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ [7] โดยมีกระบวนการเริ่ มตั้งแต่ 1.การรับรู ้ถึงความต้องการหรื อปั ญหา
(Problem/Need recognition) 2. การแสวงหาข้ อ มู ล (Information search) 3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of alternatives)
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) และ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase behavior) ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายจึงมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ตอ้ งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและทาการตลาดให้ตรงใจผูบ้ ริ โภคที่สุด
4. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
การเปิ ดรับข่าวสารเป็ นพื้นฐานหนึ่งในการวัดระดับความสนใจ โดยเนื้อหาข่าวสารต่างๆที่ผรู ้ ับสารได้รับนั้น สามารถใช้
เป็ นเครื่ องมือชี้วดั พฤติกรรมของผูร้ ับสารได้ เช่น ปริ มาณการรับข่าวสารต่อวันหรื อต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มี
ส่ ว นร่ ว มในการแสดงออกถึ ง การชื่ น ชอบเนื้ อ หา บุ ค คลที่ เ ปิ ดรั บ ข่ า วสารมาก ยิ่ง มี หู ต ากว้า งไกล มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมและเป็ นคนที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารน้อย อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่
ผ่านมาสู่ ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู ้เพียงบางส่ วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลัง่ ไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจาก
ช่องทางต่าง ๆ นั้นมักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึ กคิดของผูร้ ับสาร จะเป็ น
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จในการสื่ อสาร [8] โดยกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรอง
ข่าวสาร ในการรับรู ้ของมนุษย์ ซึ่ งประกอบด้วยการกลัน่ กรอง 4 ขั้นตามลาดับ ดังต่อไปนี้ 1) การเลือกเปิ ดรับเป็ นขั้นแรกในการ
เลื อ กช่ อ งทางการสื่ อ สาร บุ ค คลจะเลื อ กเปิ ดรั บ สื่ อ และข่ า วสาร จากแหล่ ง สารที่ มี อ ยู่ด้ว ยกัน หลายแหล่ ง เช่ น การเลื อ กซื้ อ
หนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ ง เลือกเปิ ดวิทยุ กระจายเสี ยงสถานี ใดสถานี หนึ่ งตามความสนใจและความต้องการของตน อีกทั้ง
ทักษะและความชานาญในการรับรู ้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกัน บางคนถนัดที่จะฟังมากกว่าอ่าน ก็จะชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์
มากกว่าอ่านหนังสื อเป็ นต้น 2) การเลือกให้ความสนใจ ผูเ้ ปิ ดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ ง
โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยูแ่ ละหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความ รู ้ความ
เข้าใจหรื อ ทัศนคติเดิ มที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิ ดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบายใจ ที่ เรี ยกว่า ความไม่สอดคล้อง
ทางด้านความเข้าใจ (Cognitive dissonance) 3) การเลือกรับรู ้และตีความหมาย เมื่อบุคคลเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่วา่ จะรับรู ้
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ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ ผูส้ ่งสารเสมอไปเพราะคนเรามักเลือกรับรู ้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่ อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่ างกาย หรื อสภาวะทางอารมณ์และจิ ตใจ
ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่ วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทาให้ข่าวสารบางส่ วนถูกตัดทิ้ง
ไปยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็ นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย 4) การเลือกจดจาบุคคลจะเลือกจดจาข่าวสารในส่วนที่
ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรื อไม่นาไปถ่ายทอดต่อในส่ วนที่ ตนเองไม่สนใจ
ไม่เห็ นด้วย หรื อเรื่ องที่ ขดั แย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่ คนเราเลือกจดจาไว้น้ นั มักมีเนื้ อหาที่ จะช่วยส่ งเสริ มหรื อ
สนับสนุนความรู ้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม หรื อความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยูเ่ ดิมให้มีความมัน่ คงชัดเจนยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลง
ยากขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจนาไปใช้เมื่อเกิดความรู ้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ทาให้ไม่สบายใจ
5. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision making) ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นการตัดสิ นใจเพียงอย่างเดี ยว ยังใช้การ
ตัด สิ น ใจควบคู่ ไ ปกับ การด าเนิ น งาน (Implementation) ด้ว ย เช่ น ในการจัด องค์ก ร การก าหนดกิ จ กรรมการพัฒ นา และ
การตัดสิ นใจยังมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่ องผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนาด้วย
ซึ่ งเพียส์และสไตเฟล (Pearse & Stiefel ) [9] ได้อธิ บายถึงประเภทของการมีส่วนร่ วมว่ามี 4 ขั้นตอน คือ 1. การมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ 2. การมีส่วนร่ วมในขั้นปฏิบตั ิการ 3. การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ และ 4 .การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล การพัฒนา
แบบมีส่วนร่ วมแบ่งตามระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่ วมได้ [10] ดังนี้ 1) การแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ 2) การปรึ กษาหารื อ 3) การเป็ น
หุ ้นส่ วน และ4) การบริ หารจัดการตนเอง สาหรับเครื่ องมือที่นามาใช้ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม มีรูปแบบหลากหลาย เช่น
การจัดเวทีชุมชนหรื อเรี ยกเป็ นทางการว่าการประชุม การสัมภาษณ์ การมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการให้สมาชิก ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้า
มามีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนาร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู ้ความชานาญร่ วมกับ
การใช้วทิ ยากรที่เหมาะสม และสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทางานร่ วมกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากตัวแทนผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน ผู ้น าชุ ม ชน สมาชิ ก ในกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม แปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสั บ ปะรด อ าเภอกุ ย บุ รี จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ รวมทั้งสิ้น 15 คน
1.2 การวิจยั เชิงปริ มาณ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่เปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่เปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจานวนที่ แน่ นอน ตามการคานวณจากสู ตรขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ กาหนด
ความผิดพลาดไม่เกิ นร้ อยละ 5 ที่ ระดับความเชื่ อมันร้ อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมิ นผล และการวิเคราะห์ ขอ้ มูล
คณะผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
2. ตัวแปรการวิจยั
ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว ภูมิลาเนา
ตัวแปรตาม คือ ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
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3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้สนทนาถาม- ตอบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
จากตัวแทนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ข้อคาถามแบบกึ่งโครงสร้างเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สาหรับการศึกษาช่องทางการตลาดและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดผ่านระบบเครื อข่ายจากประชาชนทัว่ ไป
เครื่ องมือที่ ใช้คือ แบบสอบถามที่ สร้างขึ้นถามกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึ กษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง
ทางการจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน คิ ด ค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยวิ ธี ค รอนบาค (Cronbach) ได้ค่ า เท่ า กับ 0.890โดยสร้ า งเป็ น
แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) ถามเกี่ ยวกับช่องทางการจาหน่ ายที่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ชุมชนในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4.วิธีการรวบรวมข้ อมูล
4.1 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสารการดาเนินงาน การสัมภาษณ์ พูดคุยและจัดสถานการณ์ให้กลุ่ม
บุคคลที่ ถือเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงความคิดเห็น การตอบคาถามคณะผูว้ ิจยั จะใช้วิธีการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้จากการ
สัมภาษณ์ พูดคุย ศึกษาเอกสารต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากการตอบคาถามโดยกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลจะศึกษาข้อมูล
ที่เป็ นบริ บท จัดสถานการณ์เพื่อกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสบการณ์ โดยจัดกระบวนการให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
4.2 ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้คาตอบตามประเด็นในแต่ละข้อกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเก็ บ ข้อ มู ล จะใช้ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental sampling) เมื่ อ กรอกข้อ มู ล ครบถ้ว นหลัง จากนั้น น า
แบบสอบถามมาตรวจสอบว่ามีขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่เพื่อให้ได้คาตอบที่สมบูรณ์
4.3 นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 4.1 และ 4.2 มาใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาแอฟพลิเคชัน่ ช่องทาง
การตลาดของวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ
ประเมินร่ วมกันอีกครั้งกับผูน้ าชุมชน ตัวแทนกลุ่มและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อพัฒนาเป็ นแอฟพลิเคชัน่ ช่องทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เพื่อจาหน่ายสิ นค้าและ
สื่ อสารการตลาด และพัฒนาแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดหมู่บา้ น
รวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใช้ใช้กระบวนการมีส่วนรวมของกลุ่มบุคคลในเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อสร้างแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จาก
สับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สรุ ปผลการวิจยั เสนอแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพิจารณาใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดนโยบาย แผนงานพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
นาแบบสอบถามทั้งหมดลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาแอฟพลิเคชัน่ ช่องทาง
การตลาด และการจัดทาแผนโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง การขยายช่องทางการตลาดเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการวิจยั พบว่า
1. ช่องทางการตลาดเพื่อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ผูบ้ ริ โภคสนใจ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเป็ นชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 63 ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 คิดเป็ นร้อยละ 36.6 ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น
ร้อยละ 46 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.4 โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญา
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ตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ71.4 สถานะภาพทางครอบครั วส่ วนใหญ่โสด คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.3 มี ภูมิลาเนาอยู่กรุ งเทพมหานคร คิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 28 ในส่ ว นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชนที่ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสนใจในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ
สื่ อออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของกลุ่ม เป็ นส่ วนใหญ่ คิดรวมเป็ นร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ ผ่านทางงานแสดงสิ นค้าใน
สถานที่ต่าง ๆ ผ่านทางร้านขายของฝาก คิดเป็ นร้อยละ41
2. การออกแบบระบบช่องทางการตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อข่าย การขยายช่องทางการ
จัดจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดย
ออกแบบขึ้ นมาในรู ปแบบของเว็บไซต์เพื่อใช้สาหรั บการเป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ การนาเสนอข้อมูลรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสัง่ สิ นค้าได้ภายในเว็บไซต์ ซึ่งมีโครงสร้างของเว็บไซต์ประกอบไปด้วยส่วนหลัก
ดังนี้ (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 โครงสร้างของเว็บไซต์วสิ าหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยส่ วนหน้าแรกจะเป็ นส่ วนพื้นที่ของการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ส่ วนที่2 คือส่ วนสิ นค้าและบริ การ ประกอบด้วยส่ วน
ของรายละเอียดสิ นค้า ตะกร้าสิ นค้า และระบบชาระเงิน ส่วนที่ 3 ร้านค้า/ชุมชน ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับเรา ประกอบไปด้วย ประวัติความ
เป็ นมา เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ส่ วนที่ 5 ระบบสมาชิก ประกอบด้วย ส่ วนของการรับสมัครผูซ้ ้ื อสิ นค้า ส่ วนของการ
รับสมัครผูข้ ายสิ นค้า และการเข้าสู่ ระบบ และส่ วนที่ 6 ติดต่อเรา ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ การติดต่อสื่ อสาร ได้แก่
ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค แผนที่ ในรู ปแบบ ดังตัวอย่าง รู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์วสิ าหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมูบ่ า้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การจัดสิ นค้าและบริ การ ประกอบด้วยส่วนของรายละเอียดสิ นค้า ตะกร้าสิ นค้า และระบบชาระเงิน ดังตัวอย่าง รู ปที่ 3

รู ปที่ 3 แสดงสิ นค้า/บริ การของเว็บไซต์วสิ าหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมูบ่ า้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระบบสมาชิก ประกอบด้วย ส่วนของการรับสมัครผูซ้ ้ือสิ นค้า ส่วนของการรับสมัครผูข้ ายสิ นค้า และการเข้าสู่ระบบ ดังตัวอย่างรู ป
ที่ 4 และรู ปที่ 5

รู ปที่ 4 แสดงช่องทางการสมัครเป็ นสมาชิกของผูซ้ ้ือ
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รู ปที่ 5 แสดงช่องทางการสมัครเป็ นผูผ้ ขู ้ าย
ข้อ มู ล ส าหรั บติ ด ต่อ ประกอบด้ว ยรายละเอี ยดต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ การติ ด ต่อสื่ อ สาร ได้แ ก่ ที่ อ ยู่ โทรศัพ ท์ อี เ มล เฟสบุ๊ ค แผนที่
ดังตัวอย่างรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 แสดงช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
3. แผนการพัฒนาช่ องทางการจัดจาหน่ ายของวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพทางด้านการตลาด พบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การแปรรู ปผลิตภัณฑ์สับปะรด มีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร ทาให้มีความหลากหลายในการตอบโจทย์
ผูบ้ ริ โภคและมีกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายตามรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางกลุ่มพบว่า
ราคาสิ นค้าบางชิ้น มีราคาต่าเกินไป บางชิ้นมีราคาสู งเกินไป และการตั้งราคายังไม่สะท้อนต้นทุนในการดาเนิ นงาน 3) ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เดิมทางกลุ่มจะจาหน่ายที่ร้านค้าของทางกลุ่ม มีการออกร้านจาหน่ายสิ นค้ากับทาง
พัฒนาชุ มชน ทางหน่ วยราชการอื่น ๆ บ้างตามเทศกาล ไม่มีจาหน่ ายผ่านตัวแทน มี การจาหน่ ายผ่านทางช่องทางไลน์ และเฟส
ส่ วนตัวของสมาชิก ทาให้ไม่เป็ นที่รู้จกั 4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ทางกลุ่มมีการส่ งเสริ มการตลาดค่อนข้างน้อย ขาดการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก มีการจัดทาโปรโมชัน่ บางครั้ง เช่น ส่วนลดทางการค้า การประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของชุมชน เป็ นต้น
2. การส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการตลาดและช่องทางการตลาด พบว่า มีจุดอ่อนเรื่ องของความรู ้ดา้ นการตลาด การทา
การตลาดแบบเดิม ช่องทางการจาหน่ายที่จากัด และยังเป็ นช่องทางการจาหน่ายในรู ปแบบเดิม คือการวางจาหน่ายที่กลุ่ม หรื อออก
งานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ ร่ วมกับหน่วยราชการ
3. การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าควรมีการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ายในหลากหลายรู ปแบบเพื่อให้เกิดการ
เข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการดาเนินการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายดังนี้ 1) การพัฒนาเว็บไซต์กลางของกลุ่ม
โดยประกอบไปด้ว ยการท างานต่ า ง ๆ คื อ มี ข ้อ มู ล รายละเอี ย ดของกลุ่ ม มี ร ะบบหน้า ร้ า นออนไลน์ มี ร ะบบสมาชิ ก ร้ านค้า
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มีระบบสมาชิกผูซ้ ้ือสิ นค้า มีระบบชาระเงิน มีส่วนของการติดต่อระหว่างผูซ้ ้ื อ กับทางกลุ่มฯ 2) ส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการใช้
ระบบแก่ทางกลุ่มฯ 3) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการข้อมูลในระบบ เพื่อให้ระบบมีความทันสมัย และบริ หารจัดการ
ยอดขายของกลุ่ม 4) เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าให้กลุ่ม โดยส่งคาเชิญชวนยังกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายทราบ

การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อง การขยายช่ อ งทางการตลาดเพื่ อ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน บ้ า นรวมไทย อ าเภอกุ ย บุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 21-40 ปี เป็ นส่ วนใหญ่ มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้อยูใ่ นช่วง ต่ากว่า 15,000 บาท ถึง 45,000 บาท ภูมิลาเนาของกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่อยูใ่ น กรุ งเทพฯ
และภาคอีสานเป็ นส่ วนใหญ่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ มีความน่ าสนใจ ได้แก่ ผ่านงานแสดงสิ นค้า ผ่านทางร้านขายของฝาก ผ่านทาง
ช่องทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งสอดคล้องกับ นี รนุ ช โชติพนั ธ์ [11] พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้านการให้บริ การผ่านร้านค้าอยูใ่ น
ระดับมาก ในส่ วนช่องทางจัดจาหน่ายที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า สอดคล้องกับ จีระนันต์ เจริ ญรัตน์ สุ พิชญา นิ ลจินดาและ
มนัสนันท์ นิ่ มพิศาล [12] เรื่ อง การศึ กษาแนวทางการสร้างช่องทางการตลาดผ้าห่ มสี่ เขาลายดอกแก้ว ผ่านโซเชี ยลมีเดี ย : กรณี ศึกษา
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทอผ้า อ.เต่างอย จ.สกลนคร พบว่ากลุ่มขาดความรู ้ความเข้าใจด้านการตลาด การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ส่ วนช่องทางการจัดจาหน่ ายบนระบบเครื อข่ายสอดคล้องกับ นี รนุ ช โชติพนั ธ์ [11]. เรื่ อง ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจาหน่ายไวน์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้านการให้บริ การผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาก
ในส่ วนของการขยายช่องทางการจัดจาหน่ ายของวิสาหกิ จชุมชน บ้านรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เลือกการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มเพื่อเป็ นการขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยออกแบบขึ้นมาในรู ปแบบของเว็บไซต์เพื่อใช้
สาหรับการเป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ การนาเสนอข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสั่ง
สิ นค้าได้ภายในเว็บไซต์ ซึ่ งมีโครงสร้างของเว็บไซต์ดงั นี้ คือ 1) ส่ วนหน้าแรก จะเป็ นส่ วนพื้นที่ ของการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
2) ส่ วนสิ นค้าและบริ การ ประกอบด้วยส่ วนของรายละเอียดสิ นค้า ตะกร้าสิ นค้า และระบบชาระเงิน 3) ร้านค้า/ชุมชน 4) เกี่ยวกับ
ร้าน ประกอบไปด้วย ประวัติความเป็ นมา เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 5) ระบบสมาชิก ประกอบด้วย ส่ วนของการรับ
สมัครผูซ้ ้ื อสิ นค้า ส่ วนของการรับสมัครผูข้ ายสิ นค้า และการเข้าสู่ ระบบ 6) ติดต่อเรา ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ การ
ติดต่อสื่ อสาร ได้แก่ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค แผนที่ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ จารุ ณี ภัทรวงษ์ธนา [13] ซึ่ งพบว่า การพัฒนา
ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการนาเสนอสิ นค้า ขายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ การจัดการดูและระบบ
ในส่ ว นของการจัดทาแผนการพัฒ นาช่ องทางการจัดจาหน่ า ยของกลุ่ มวิส าหกิ จชุ มชน บ้านรวมไทย อ าเภอกุยบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า มีจุดอ่อนในเรื่ องของ ความรู ้ดา้ นการตลาด การทาการตลาดแบบเดิม ช่องทางการจาหน่ายที่จากัด
และยังเป็ นช่องทางการจาหน่ายในรู ปแบบเดิม คือการวางจาหน่ายที่กลุ่ม หรื อออกงานแสดงสิ นค้าต่างๆ ร่ วมกับหน่วยราชการ
และการวิเคราะห์ในส่ วนของช่องทางจัดจาหน่าย พบว่าควรมีการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ายในหลากหลายรู ปแบบเพื่อให้เกิดการ
เข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการดาเนิ นการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายดังนี้ 1) การพัฒนาเว็บไซต์กลางของ
กลุ่ม โดยประกอบไปด้วยการทางานต่าง ๆ คือ มีขอ้ มูลรายละเอียดของกลุ่ม มีระบบหน้าร้านออนไลน์ มีระบบสมาชิกร้านค้า มี
ระบบสมาชิกผูซ้ ้ือสิ นค้า มีระบบชาระเงิน มีส่วนของการติดต่อระหว่างผูซ้ ้ือ กับทางกลุ่มฯ 2) ส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการใช้
ระบบแก่ทางกลุ่มฯ 3) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการข้อมูลในระบบ เพื่อให้ระบบมีความทันสมัย และบริ หารจัดการ
ยอดขายของกลุ่ม 4) เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าให้กลุ่ม โดยส่งคาเชิญชวนยังกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
ทราบ ซึ่ งสอดคล้องกับ วิมลพักตร์ พงษ์ประไพ [14] เรื่ องการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอเกาะยอโดยชุมชนมี
ส่วนร่ วม พบว่า ควรมีการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายในรู ปแบบของพาณิ ชย์อีเล็กทรอนิกส์
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ข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
เว็บไซต์วิสาหกิ จชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดหมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่
พัฒนานาขึ้นโดยนักวิจยั สมาชิกกลุ่มและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยควรนาไปใช้ประโยชน์โดยเป็ นสื่ อกลางสาหรับใช้เป็ นช่องทางในการ
จ าหน่ า ยสิ น ค้า ของกลุ่ มและชุ ม ชน เพื่ อ สร้ างโอกาสทางการตลาด และสร้ างการรั บรู ้ ในผลิ ตภัณฑ์ที่แ สดงให้ผูบ้ ริ โ ภคและ
ประชาชนทัว่ ไปทราบว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพเหล่านี้เป็ นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดหมู่บา้ นรวมไทย เพื่อ
ประโยชน์ในการนาไปจาหน่ ายในนามของกลุ่ม สร้างการทางานร่ วมกัน โดยร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมรับผลประโยชน์ โดยพัฒนา
ปรับปรุ งทั้งผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่ายให้ตรงใจผูบ้ ริ โภคยิง่ ขึ้นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจยั สามารถนาสู่ นโยบายสาธารณะด้านการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน โดยองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ร่ วมกับ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในหมู่บา้ นรวมไทย ร่ วมกาหนดแผนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอัตลักษณ์
ของพื้นที่ และใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายในนามกลุ่มโดยเฉพาะการทาธุรกิจทางสื่ อออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการขยายการตลาด
ของสิ นค้าชุมชน ส่งเสริ มการสร้างรายได้ให้ชุมชนอยูด่ ีมีสุขยิง่ ขึ้นไป
3. ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถด้านการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ที่หลากหลายมากขึ้น
3.2 ควรมีการเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์ ในรู ปแบบอื่น เพิม่ มากขึ้น
3.3 ควรมีการส่งเสริ มสนับสนุนสมาชิกในกลุ่มให้ใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง
[1] คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, สานักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564).
กรุ งเทพฯ; 2559.
[2] เทิดชาย ช่วยบารุ ง. ภูมิปัญญาเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์. สถาบันพระปกเกล้า. กรุ งเทพฯ; 2554
[3] Brand Buffet. สถิติผใู ้ ช้ดิจิทลั ทัว่ โลก “ไทย” เสพติดเน็ตมากสุ ดในโลก-“กรุ งเทพ” เมืองผูใ้ ช้ Facebook สู งสุ ด.[อินเทอร์ เน็ต]. 2018
[เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก :https://www.brandbuffet.in.th/2015/09/silver-gen-consumer-insight2015/
[4] Oxford Dictionaries. (2010). Oxford University. [Internet]. 2010 [ cited 2020 June 1]. Available from http://oxforddictionaries.com.
[5] Etzel, Michael J.; Walker, Bruce J.; & Stanton, William J. Marketing. 14th ed. Boston: McGraw – Hill; 2007.
[6] Armstrong, Gary and Kotler, Philip. Marketing An Introduction. 9 th ed. Newfersey : Pearson Education.Etzel. 2009 ; 127
[7] Kotler Philip. Marketing Management. Analysis , Planning, Implementation and Control. (11th ed.). Newjersey : Prentice-Hall, Inc; 2000.
[8] McCombs, M. E., & Becker, L. B. Using mass communication theory. Englewood Cliffs, NJ: Pearson/ Prentice Hall; 1979.
[9] Pearse, Amdrew chemoche & Stiefel, Malthias. Inquiry into pathicipation : aresearch approach Geneva ; United Research Institule
for Social Development; 1979.
[10] ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา. กรุ งเทพฯ; 2552.
[11] นีรนุช โชติพนั ธ์. ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจาหน่ายไวน์. คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี; 2555.
[12] จีระนันต์ เจริ ญรัตน์ สุ พชิ ญา นิลจินดา และมนัสนันท์ นิ่มพิศาล. การศึกษาแนวทางการสร้างช่องทางการตลาดผ้าห่ มสี่ เขาลายดอกแก้ว
ผ่านโซเชียลมีเดีย : กรณี ศึกษา กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทอผ้า อ.เต่างอย จังหวัดสกลนคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2556.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

56

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (January - April) 45 - 57 (2021) Vol. 11, No. 1
[13] จารุ ณี ภัท รวงษ์ธ นา. การขยายช่ อ งทางการตลาดออนไลน์ สิ น ค้า หัต ถกรรมชุ ม ชน ต าบลมะขุน หวาน อ าเภอสั น ป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น; 2558.
[14] วิมลพักตร์ พงษ์ประไพ. การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอเกาะยอโดยชมชนมีส่วนร่ วม. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต].สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา; 2553.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

57

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (January - April) 58 - 69 (2021) Vol. 11, No. 1

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรียน
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Factors Affecting Performance According to Teacher Professional Standard
of Teachers in Schools under the Office of Chachoengsao Primary
Educational Service Area 2
กิ่งกาญจน์ เปสาโก* พรทิพย์ คาชาย และ หนึ่งฤทัย เมฆวทัต
Kingkan Pesako* Pornthip Khamchai and Nuengruthai Mekwathat
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา 24000
Education Asministrator Program, Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao 24000
*

To whom correspondence should be addressed. e-mail: warnkingkan@gmail.com

Received: 23 January 2021, Revised: 26 February 2021, Accepted: 2 March 2021

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดับ ปั จ จัย ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลง การใช้อ านาจของผู ้บ ริ หาร การรั บ รู ้
ในความสามารถของตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู 2) ระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู
3) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัยกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ 4) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 310 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คุณภาพเครื่ องมือมีค่าความเชื่อมัน่ ของปัจจัย 5 ปัจจัยอยูร่ ะหว่าง 0.806 - 0. 981 ส่ วนการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 4) ปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัยส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.30 โดยปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์มากที่สุด คือ การรับรู ้ในความสามารถของ
ตนเอง รองลงมา คือ แรงจูงใจในการทางานของครู ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
และเจตคติ ต่ อ อาชี พ ครู อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทาง .05 สามารถเขี ย น เป็ นสมการพยากรณ์ ใ นรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน Z' y = -.221X1
+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5
คาสาคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน มาตรฐานวิชาชีพครู
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Abstract
The purposes of this research were to study; 1) levels of factors in terms of transformational leadership, authority usage of
administrators, self-efficacy, teachers’ attitude towards teaching profession, and teacher's work motivation; 2) levels of teacher performance
according to teacher professional standard; 3) relationship between five factors and teacher performance according to teacher professional
standard; and 4) factors affecting teacher performance according to teacher professional standard in schools under the office of
Chachoengsao primary educational service area 2. The samples were 310 teachers under the office of Chachoengsao primary educa tional
service area 2 in the academic year 2019. The research instrument was questionnaires using rating scale. In terms of the tool quality, it
showed the reliability of five factors was between 0.806-0.981, and the reliability of teacher performance according to teacher professional
standard was at 0.973. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, the Pearson Product-Moment
Correlation, and Multiple Regression Analysis.
The research results showed as follows: 1) the level of the five factors overall was at a high level. 2) the level of the tea cher
performance according to teacher professional standard overall was at a high level. 3) the five factors had a positive relation with the teacher
performance according to teacher professional standard with the statistical significance of .01, and 4) the five factors affe cted the teacher
performance according to teacher professional standard in schools under the office of Chachoengsao primary educational servic e area 2. All
five factors had 64.30% predictive power with the most predictive power being self-efficacy, followed by teacher's work motivation,
transformational leadership, and authority usage of administrators with the statistical significance of 0.1, and teachers’ at titude towards
teaching profession with the statistical significance of 0.5. The predictive equation could be written in form of standard scores as
Z' y = -.221X1+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5
Keywords : Factors Affecting, Teacher Performance According to Professional Standard, Teacher Professional Standard

บทนา
การศึ กษาเป็ นกระบวนการที่ ช่วยในการพัฒนาคนไทยให้มีความเจริ ญงอกงามทั้งด้านความรู ้ สติ ปัญญา มี คุณธรรม
สามารถทางานโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 ได้กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมีความสุ ข และมาตรา 53 ได้ระบุ ให้มีองค์กรวิชาชี พครู ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และผูบ้ ริ หารการศึ กษา
มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
ครู ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และผูบ้ ริ ห ารการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติง านของครู ใ นการจัดการศึ ก ษาให้กับผูเ้ รี ย นมี มาตรฐาน
มีประสิ ทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ [1]
สถานศึ กษาเป็ นหน่ วยงานที่ สาคัญที่ สุด ผลการศึ กษาขึ้นอยู่กับการปฏิ บตั ิ งานของสถานศึ กษา แต่การที่ สถานศึ กษา
จะดาเนิ นการจัดการศึ กษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ ต้องอาศัยปั จจัยหลายประการ เช่น ผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชน
ผูป้ กครองนักเรี ยน ซึ่งปั จจัยที่สาคัญที่สุด คือ ครู ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการต่าง ๆ ในการทาให้การจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพได้ [2] ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการ
อบรมสัง่ สอนศิษย์ให้มีความรู ้ความสามารถ ซึ่ งเป็ นงานหลักของผูเ้ ป็ นครู [3] ครู มีบทบาทสาคัญมากทางการศึกษา เพราะหน้าที่
ของครู คือการอบรม สั่งสอนศิษย์ให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสติปัญญา ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป [4]
โดยครู มีบทบาทและหน้าที่ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยนในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ในขณะเดียวกันครู
ก็ตอ้ งพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมควบคู่กัน ไปตลอดเวลา [5] คุ รุสภาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับคุ รุ ส ภา
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ในส่ วนของวิชาชี พครู เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง และทิ ศทางการศึ กษาของชาติ โดยออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 กาหนดให้มาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์
วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบตั ิตน [6]
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู เป็ นข้อกาหนดเกี่ ยวกับคุณลักษณะหรื อการแสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและพัฒนา
งานซึ่ ง ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษาต้องปฏิ บัติต าม เพื่อให้เกิ ดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ หรื อ การจัด
การศึ กษา รวมทั้งต้องฝึ กฝนให้มีทกั ษะหรื อความชานาญสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เกิ ดความชานาญในการประกอบอาชีพตาม
ระดับคุณภาพมาตรฐาน การปฏิบตั ิงานกาหนดให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพครู จะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ
ครู มี 3 ประการ ได้แก่ การปฏิ บตั ิหน้าที่ครู การจัดการเรี ยนรู ้ และความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน เพื่อให้การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานเกิดประโยชน์ต่อครู ผูเ้ รี ยน และประเทศชาติ [6] ได้มีผศู ้ ึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หลายท่าน
พบว่า มีหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู เช่น ผลการวิจยั ของอุรุชา หอณรงค์ศิริ [7] พบว่า การใช้
อานาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านอานาจจากการได้รับหรื อการเป็ นเจ้าของข้อมูล อานาจจากการบังคับขู่เข็ญ อานาจจากการ
เชื่อมโยง อานาจการให้รางวัล อานาจจากความ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู และพบว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในสถานศึกษา ด้านที่มี
อานาจพยากรณ์ได้แก่ การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญาและการคานึ งถึงความเป็ น
ปั จเจกบุ คคล [8] และตัวแปรแรงจู งใจในการปฏิ บัติงาน และตัวแปรเจตคติ ต่อวิชาชี พครู เป็ นตัวแปรที่ มีอิทธิ พลทางตรงต่อ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เขต 2
และเขต 3 [9] ซึ่ งสอดคล้องกับรจนารถ เจี ยมบรรจง [10] พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ในการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยด้านการพัฒนาตนเอง ปั จจัยด้านเจตคติต่อวิชาชี พครู ส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พทางการศึ กษาของครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 62.90 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ 2561 เกี่ยวกับการบริ หารงานด้านคุณภาพการศึกษา ของสานักงาน เขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พบว่าระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยรวม 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี่ย
ปี การศึกษา 2559 ร้อยละ 40.23 ปี การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.33 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว ปี การศึกษา 2560 ต่ากว่า
ปี การศึกษา 2559 ร้อยละ 2.90 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากผลการประเมินเมื่อเทียบกับปี การศึกษา 2559 ลดลง 3 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ คือ คณิ ตศาสตร์ ปี การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 23.91 ปี การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 20.15 ซึ่ งลดลงร้อยละ 3.76
วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 32.39 ปี การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 29.84 ลดลงร้อยละ 2.55 และภาษาอังกฤษ
ปี การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 27.04 ปี การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 26.57 ซึ่ งลดลงร้อยละ 0.47 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) โดยผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิ งเทรา เขต 2 ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ของสานักงาน เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 มิติที่ 1 ด้านการศึกษา (Education) และมิติที่ 3 มิติดา้ นบุคลากรที่เป็ นเลิศ (Personal Excellence) ประกอบด้วย 1) พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในตาแหน่งอย่างมืออาชีพ 2) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งมัน่ ใน
การพัฒนาตนเอง เป็ นกาลังสาคัญในการยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ 3) พัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึกษามีศกั ยภาพ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู ้ [11]
จากการศึ ก ษารายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ( Self – Assessment Report : SAR) ปี การศึ ก ษา 2561
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถสรุ ปได้วา่ ครู ควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยน ได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย [12] ควรมีการส่ งเสริ มให้ครู มีความเชี่ ยวชาญ กาหนด
แผนพัฒนาครู อย่างชัดเจน [13] ควรส่ งเสริ มครู ให้มีการผลิตสื่ อและสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยน การสอน และโรงเรี ยน
บ้านธรรมรัตน์ใน [14] ได้เสนอจุดควรพัฒนา คือ ครู ควรผลิตสื่ อและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ครู ควรจัดทา
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วิจยั ในชั้นเรี ยน จากปั ญหาส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยนในสถานศึ กษาโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ตามที่สานักงานเลขาธิ การคุรุสภาได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานไว้ ซึ่งสถานศึกษาต้องใช้เป็ นแนวทางในพัฒนา
ครู ให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายของการจัดการศึกษาและครู ตอ้ งใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งต้องฝึ กฝนพัฒนา
ตนเองให้มีทกั ษะ หรื อความชานาญสูงขึ้น ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งผลการศึกษาเรื่ องนี้เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาผูบ้ ริ หารและการพัฒนาการปฏิบตั ิงานของครู ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพในการบริ หารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง เจตคติ
ต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
2. เพื่ อ ศึ กษาระดับการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชี พ ครู ของครู ในโรงเรี ย น สัง กัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถ
ของตนเอง เจตคติต่ออาชี พครู และแรงจูงใจในการทางานของครู กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
4. เพื่อศึกษาปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง เจตคติต่อ
อาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2
ปี การศึกษา 2562 จานวน 149 โรงเรี ยน จานวนครู 1,515 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย ครั้งนี้ เป็ นโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปี
การศึกษา 2562 จานวน 310 คนได้มาโดย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน [15] จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรี ยนเป็ นหน่ วยของการสุ่ ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนขนาดเล็ก
จานวน 30 โรงเรี ยน ขนาดกลาง จานวน 41 โรงเรี ยน และขนาดใหญ่ จานวน 4 โรงเรี ยน จากนั้นเลือกตัวอย่างครู ตามสัดส่ วนของ
ประชากรแต่ละชั้นโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
3. การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหา ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับแก้
แบบสอบถามตามคาแนะนา และนาแบบสอบถามไปใช้กบั ครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 เพื่อตรวจสอบหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาค พบว่า
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ ของปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัย ระหว่าง 0.806 - 0. 981 ส่ วนการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.973
4. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้วิ จัย ด าเนิ น การ ดัง นี้ 1) ผู ้วิ จัย ขอหนัง สื อ จาก บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปเสนอต่อเพื่อขอความอนุ เคราะห์จากผูอ้ านวยการสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการขออนุญาตให้ครู ในสถานศึกษาเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม
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2) ผูว้ ิจัยนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการนาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ส่ งที่ ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามคืนมา คิดเป็ น 17.74% เนื่ องจากระหว่าง
การเก็บข้อมูลมีการแพร่ ระบาด ของเชื้ อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผูว้ ิจยั จึ งได้จดั ทาแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) และ
ส่ง QR-Code ของแบบสอบถามออนไลน์ไปยังผูอ้ านวยการสถานศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งครู ในสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ให้ขอ้ มูลในแบบสอบถามออนไลน์ พร้ อมแจ้งวันในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ ภายใน 5-7 วัน ผูว้ ิจัยได้รับแบบสอบ
ถามคืนมา คิดเป็ น 82.26% และ 3) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5. การวิเคราะห์ ข้อมู ล ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากนั้นดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการศึ กษาระดับของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หารการรับรู ้ในความสามารถของตนเอง
เจตคติต่ออาชีพครู แรงจูงใจในการทางานของครู พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ เจตคติต่ออาชีพครู การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการทางานของครู และภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุ ดท้าย ได้แก่ การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากครู พิจารณาว่า ปั จจัยทั้ง 5
ปั จจัย เป็ นองค์ประกอบที่ ส่งเสริ มสนับสนุ นให้การปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานวิชาชี พครู บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ
อีกทั้งยังเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของสังคม แพงแสง
ไพศาล [16] ที่พบว่า ปั จจัยที่คาดว่าส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ระดับเจตคติต่ออาชีพครู พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เป็ นลาดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากครู พิจารณา
ว่า อาชีพครู เป็ นอาชีพที่มีเกียรติควรค่าแก่การยกย่อง และเห็นว่าอาชีพครู มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงมีความภาคภูมิใจ
ศรั ทธาในอาชี พครู และมี เจตคติที่ดี ต่อวิชาชี พครู ผลการศึ กษานี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของรจนารถ เจี ยมบรรจง [10] ที่ พบว่า
ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.2 ระดับการใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร ผลการวิจยั พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากเป็ นลาดับสุ ดท้าย ทั้งนี้
เนื่ องจากครู พิจารณาว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการมอบหมายงาน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ครู ปฏิบตั ิตาม มีวิธีการในการแจ้งข้อมูล เผยแพร่ ข่าวสารให้ครู รับรู ้อย่างทัว่ ถึง มีการนาหลักการใช้อานาจ
ของผูบ้ ริ หารมาใช้ในการบริ หารงานในระดับมาก เพื่อประสิ ทธิ ภาพของสถานศึกษา ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อุรุชา หอณรงค์ศิริ [7] ที่พบว่า การใช้อานาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดโรงเรี ยนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึ กษาระดับการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 พบว่า การปฏิ บัติ ง านตามมาตรฐานวิช าชี พ ครู ข องครู มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เมื่อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ครู และด้านความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน ส่วนด้าน
ที่ มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับสุ ดท้าย ได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เนื่ องจากครู พิจารณาว่า การปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
เป็ นข้อปฏิบตั ิสาหรับครู ในการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งครู อาจพิจารณาว่าการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เป็ นบทบาทหน้าที่
ของครู ผสู ้ อน สอดคล้องกับรจนารถ เจี ยมบรรจง [10] ที่ พบว่า การปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พทางการศึกษาของครู สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบตั ิมากโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 จากผลการศึกษา พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ครู มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เป็ นลาดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาว่า
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ครู เป็ นภารกิ จอันสาคัญที่ ครู จะต้องปฏิ บตั ิด้วยความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยจิ ตวิญญาณความเป็ นครู
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มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ เอาใจใส่ผเู ้ รี ยน เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ครู ที่ดี สอดคล้องกับงานวิจยั
ของอภิสิทธิ์ เลขาตระกูล [17] ที่พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ของครู ในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2.2 จากผลการศึกษา พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
เป็ นลาดับสุ ดท้าย ทั้งนี้ เนื่ องจาก ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พิจารณาว่า
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานวิชาชี พครู เป็ นสิ่ งที่ดี ซึ่ งครู มีการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดกิ จกรรมและ
สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขในการเรี ยน และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของขวัญชัย ปั จจัยตา [18] ที่พบว่า การตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก
3. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถ
ของตนเอง เจตคติต่ออาชี พครู และแรงจูงใจในการทางานของครู กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัยกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
y
X1
1.000
X2
.835**
1.000
X3
.358**
.458**
1.000
X4
.316**
.295**
.558**
1.000
X5
.347**
.404**
.516**
.393**
1.000
Y
.262**
.401**
.764**
.493**
.569**
1.000
จากตารางที่ 1 พบว่า การรั บรู ้ ในความสามารถของตนเองมี ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับการปฏิ บัติ ง าน
ตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 และการใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลาง กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิ งเทรา เขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย
กับการปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ (rx1y=.262)
ซึ่ งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สายไหม ดาบทอง
[19] ที่ได้ศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิ บตั ิงานของครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ในระดับต่ า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01
3.2 การรั บรู ้ ในความสามารถของตนเองมี ความสัมพันธ์กับการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ใ น
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 โดยมี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ (rx3y=.764) ซึ่ งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ รจนารถ เจี ยมบรรจง [10] ที่ ได้ศึกษาพบว่า ปั จจัยระดับบุคคลด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับการปฏิ บตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู
ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (X1)
การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร (X2)
การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง (X3)
เจตคติต่ออาชีพครู (X4)
แรงจูงใจในการทางานของครู (X5)
R = .802 , R2 =.643 , adjusted R2 = .637, S.E.b = .30169

การปฏิ บัติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู
b
S.E.b.
β
t
Sig
.946
.181
5.214
.000
-.136
.039
-.221
-3.484**
.001
.133
.045
.199
2.997**
.003
.531
.043
.585
12.422**
.000
.093
.045
.088
2.072*
.039
.193
.035
.229
5.537**
.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พบว่า ปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ใน
ความสามารถของตนเอง เจตคติ ต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ซึ่ งมีอานาจพยากรณ์การปฏิ บตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชี พครู ได้ร้อยละ 64.30 โดยปั จจัยที่ มีอานาจพยากรณ์มากที่สุดคือ การรับรู ้ในความสามารถของต นเอง รองลงมา
แรงจูงใจในการทางานของครู ภาวะผูน้ า การเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 และเจตคติตอ่
อาชีพครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบได้ดงั นี้
Y' = .946+ -.136X1+.133X2 +.531X3+.093 X4+.193 X5
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Z' y = -.221X1+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย ดังนี้
1. ปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ส่ งผลทางลบต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากครู พิจารณาว่า
การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการพัฒนาการ
ทางานของครู ผูบ้ ริ หารจะแสดงพฤติกรรมกระตุน้ ให้ครู มีการยอมรับในตัวผูบ้ ริ หาร รวมทั้งกระตุน้ ให้ครู เห็นความสาคัญในการมี
ส่ วนร่ วมทางาน และเห็นความสาคัญในการทางานให้ประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งหากผูบ้ ริ หารแสดงพฤติกรรมมากเกินไป ทาให้ครู ขาด
ความมั่น ใจ ในการท างาน ดัง ที่ สุ ริ น ทร์ ผุด ผ่อ ง และอัญ ชนา พานิ ช [20] กล่ า วว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเป็ นตัวแปรที่ สาคั ญ
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การใช้ภาวะผูน้ าที่ชาญฉลาดจะส่งผลให้บุคลากรปฏิบตั ิงาน ยอมอุทิศตนเพื่อการปฏิบตั ิงาน มีความกระตือรื อร้น และยอมอุทิศตน
เพื่อความสาเร็ จของงาน อีกทั้งอาจเป็ นไปได้วา่ ครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เป็ นคนรุ่ นใหม่ ที่สามารถนาตนเองในการทางานให้สาเร็ จได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจากการพิจารณาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุ 26 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.52 สอดคล้องกับกานต์พิชชา เก่งการช่าง [21] ที่กล่าวว่า ผูท้ ี่มีอายุอยูใ่ นช่วงนี้
จะให้ความสาคัญกับกระบวนการคิดมากกว่าการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัดตามคาสั่ง มักไม่ตอ้ งการคาแนะนาว่าควร
หรื อไม่ควรทาอะไร แต่ให้ความสนใจ กับผลสาเร็ จของงานมากกว่าวิธีการทางาน ผูบ้ ริ หารควรแนะแนวทางการปฏิบตั ิมากกว่า
มุ่งเน้นวิธีการทางาน หรื อการบอกผูป้ ฏิบตั ิงานว่าจะต้องทาอะไร ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมองเห็นบทบาทของตนเอง เข้าใจว่าตนเองต้อง
ปฏิบตั ิอย่างไร ผูบ้ งั คับบัญชาต้องติดตามการทางานห่างๆ โดยให้อานาจและความอิสระในการบริ หารจัดการพอสมควร สอดคล้อง
กับแนวคิดของดันแฮม และคลาเฟ็ น [22] ภาวะผูน้ า ของผูบ้ ริ หารมีความสาคัญส่ งผลต่อการยอมรับ ความเชื่ อถือ และศรัทธา
ถ้าผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าที่ เหมาะสม งานของหน่ วยงาน ก็จะสามารถดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าไม่
เหมาะสม ย่อมส่ งผลให้หน่วยงานขาดประสิ ทธิ ภาพ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาขาดความเชื่ อถือ ความศรัทธาต่อผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับ
แนวคิดของแมคเกรเกอร์ [23] ตามทฤษฎี Y ที่เชื่อว่าบุคคล มีความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์ ไม่ควรถูกบังคับหรื อควบคุม
มากเกินไป และแนวคิดของวิลเลี่ยม จี อูชิ [24] ที่กล่าวว่า องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็ นอิสระ
และมีความต้องการ หน้าที่ของผูบ้ ริ หารจึงต้องปรับเป้ าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของบุคคลในองค์การ โดยการ
ให้ความไว้วางใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา และการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2. การใช้อานาจของผูบ้ ริ ห าร ส่ งผลทางบวกต่อการปฏิ บัติง านตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่ องจาก ครู พิจารณาว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการมอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มี การลงโทษครู ที่ทาผิดด้วยการภาคทัณฑ์ ตัดเงิ นเดื อน ลดขั้นเงิ นเดื อน ซึ่ งผูบ้ ริ หารมี การใช้อานาจในการบริ หารเพื่อนาไปสู่
ผลสาเร็ จของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ [25] กล่าวว่า อานาจที่เกิดขึ้นในองค์การสามารถเป็ นเครื่ องบ่งชี้
ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพขององค์การได้ บุคคลที่จะทางานได้ท้ งั หมดขององค์การให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ แต่ตอ้ งบริ หารงาน
เพื่อให้คนอื่นๆ ทางานเพื่อองค์การ ผูบ้ ริ หาร จึงจาเป็ นจะต้องมีการใช้อานาจ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนิ ลุบล จันทร์นิยม [26]
พบว่า การใช้อานาจในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยร่ วมกันทานายได้ร้อยละ 63.70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง ส่ งผลทางบวกต่อการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากครู ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาว่า ตนเองมีความตั้งใจ เอาใจใส่ ทางานที่ได้รับมอบหมาย
ส าเร็ จ ตามวัต ถุประสงค์โ ดยใช้ความรู ้ ความสามารถอย่างเต็ม ที่ สอดคล้อ งกับแนวคิ ด ของกรี น เบิ ร์ก [27] กล่ า วว่า การรั บรู ้
ความสามารถของตนเองทาให้เชื่ อว่าบุ คคลที่ รับรู ้ ความสามารถของตนเองที่ จะปฏิ บตั ิ งานได้ประสบความสาเร็ จในงานนั้น
สอดคล้องกับแนวคิดของศศิวรรณ อินทรวงศ์ [28] กล่าวว่า การรับรู ้ความสามารถของตนเอง คือการที่บุคลากรรับรู ้และเชื่ อใน
ความสามารถของตนเองว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รจนารถ
เจียมบรรจง [10] พบว่า ปั จจัยระดับบุคคลด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิงาน เป็ นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก สามารถพยากรณ์ได้
ร้อยละ 62.90 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติต่ออาชีพครู ส่ งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจาก ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พิจารณาว่า ครู ปฏิ บตั ิ งานสอนด้วยความตั้งใจ มี ความภูมิใจ มี ความรั กในอาชี พครู
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สอดคล้องกับแนวคิดของสุ ดคนึง ปกปิ ด [9] กล่าวว่า ครู มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีใจรักในงานสอน ปฏิบตั ิการสอนอย่าง
ตั้งใจ และแนวคิดของมณเฑียร ต้อยมาเมือง [29] กล่าวว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู จะต้องมี ศรัทธาในวิชาชีพ ทุ่มเท อบรมสั่งสอน
ชี้ แนะแนวทางเพื่อให้ลูกศิษย์เป็ นคนดี มีความรู ้ สามารถดารงชี วิตในสังคมอย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับงานวิจยั ของรจนารถ
เจียมบรรจง [10] ได้ศึกษา พบว่า ปั จจัยระดับบุคคลของครู ด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. แรงจู ง ใจในการท างานของครู ส่ ง ผลทางบวกต่ อ การปฏิ บัติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู ใ นโรงเรี ย น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก ครู ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความพยายามในการทางานให้ประผลสาเร็ จ ทางานด้วยความเต็มใจ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการทางาน จึงทาให้การทางานประสบความสาเร็ จ สอดคล้องกับแนวคิดของอารี ย ์ หม่องศิริ [30] กล่าวว่า
แรงจูงใจมีผลต่อการปฏิบตั ิงานในองค์การ สามารถส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จ หากบุคคลมีกาลังใจ มีแรงจูงใจใน
การทางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสังคม แพงแสงไพศาล [16] พบว่า ปั จจัยที่ร่วมกันส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของข้าราชการครู คือ การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง (X1) ความมัน่ คงในการทางาน (X2) เจตคติต่อวิชาชีพครู (X4)
และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน (X3) สามารถพยากรณ์ค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สามารถร่ วมพยากรณ์ได้ร้อยละ 74.60

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึ กษาพบว่า การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร มี ค่าเฉลี่ ยเป็ นลาดับสุ ดท้าย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรมี การน า
หลักการใช้อานาจมาใช้ในการบริ หารงาน อย่างมีศิลป์ และนุ่ มนวล โดยอาจให้ครู มีส่วนร่ วมในการกาหนดระเบียบการทางาน
กติ กาต่างๆ รวมทั้งเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นสาคัญและนาไปสู่
ผลสาเร็ จของสถานศึกษา
1.2 จากการศึกษา การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พบว่า ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับสุ ดท้าย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรมีการส่ งเสริ มและ
พัฒนาความรู ้ดา้ นการทาวิจยั และการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เช่น การอบรมให้ความรู ้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านวิจยั ด้านสื่ อ
การเรี ยนการสอน จัดหาหนังสื อ ตารา ด้านการวิจยั ด้านการสร้างและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนไว้ให้ครู ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จัดให้มีการประกวดผลงานวิจยั สื่ อการเรี ยนการสอนของครู โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็ นผูป้ ระเมิน พร้อมทั้งมีรางวัล
เป็ นกาลังใจให้กบั ครู ที่มีผลงานดีเด่น
1.3 จากการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาให้ความสาคัญในการส่งเสริ มให้ครู มองปั ญหาต่างๆ ว่าเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถ กระตุน้
การวิเคราะห์ปัญหาหลายแง่มุม กระตุน้ ให้ครู เห็ นความสาคัญของการมีส่วนร่ วม และเห็ นว่าตนมี คุณค่ามี ความสาคัญต่อการ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ผูบ้ ริ หารคอยเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาและส่ งเสริ ม สนับสนุนครู ให้พฒั นาตนเอง ซึ่ งจะทาให้
การบริ หารจัดการของสถานศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.4 จากการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านการใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ควรให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอาศัยการ
ใช้อานาจการให้รางวัล มีการยกย่องชมเชยและประกาศเกี ยรติคุณแก่ครู ที่มีผลงานดี เด่น ใช้อานาจจากการได้รับหรื อการเป็ น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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เจ้าของข้อมูล มีการแจ้งข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารให้ครู รับรู ้อย่างทัว่ ถึง และรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์
มาใช้ในการบริ หารสถานศึ กษา การใช้อานาจตามกฎหมาย โดยมี การมอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ครู ปฏิ บัติ ต าม
ซึ่งผูบ้ ริ หารควรเลือกวิธีการใช้อานาจอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ครู ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.5 จากการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ในความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชี พ ครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษารวมทั้งผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษา ควรให้ความสาคัญในการสนับสนุ นให้ครู มีความมัน่ ใจ ตั้งใจทางานที่
ได้รับมอบหมายให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อส่ งเสริ มให้ครู
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถจนเกิดความภาคภูมิใจในการทางานสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.6 จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านเจตคติต่ออาชีพครู มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู
ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารวมทั้งผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษา ควรให้ความสาคัญในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู มีการพัฒนาตนเอง มีความภาคภูมิใจและศรัทธา
ในอาชี พครู โดยการให้รางวัล ชื่ นชม มอบเกี ยรติบตั รแก่ครู ที่มีผลงานดีเด่น และปฏิ บตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี ให้รู้สึกว่าอาชีพครู
เป็ นอาชีพที่มีเกียรติควรค่าแก่การยกย่อง และมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.7 จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางานของครู มีความสัมพันธ์ กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษา สนับสนุ นครู ให้มีความพยายามทางานให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ทางานด้วยความเต็มใจ
เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการปฏิบตั ิงาน เปิ ดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและให้ครู มีส่วนร่ วม
ในการวางแผนงาน มีการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานโดยการยกย่องชมเชยครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ดี เพื่อให้ครู ปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.8 การศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร การรับรู ้ในความสามารถของ
ตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการทางานของครู ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการใช้ภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและการใช้อานาจในการบริ หารสถานศึ กษาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู เกิ ดการรับรู ้ในความสามารถของตนเอง มี เจตคติ ต่ออาชี พครู มี
แรงจู งใจในการทางาน ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดีข้ ึน ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานของสถานศึกษามีประสิ ทธิภาพต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครู ตามตัวชี้วดั ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
2.2 ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชี พครู โดยเป็ นการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มู ลเชิ งลึก และสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนปรับปรุ ง และพัฒนา
โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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[30] อารี ย ์ หม่องศิริ. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในกลุ่มเมือง ฉะเชิงเทรา 1
สัง กัด ส านักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1. [วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาศึ กษาศาสตรมหาบัณ ฑิต ]. ชลบุ รี :
มหาวิทยาลัยบูรพา; 2560.
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 4 ประการ คื อ 1) เพื่อ สร้ างและหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปั ญ หา
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แ บบกลุ่มร่ วมมือ เทคนิ ค STAD เรื่ อ ง บทประยุกต์ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยน 3) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการ
แก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยน และ 4) เพื่อ ศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5
บ้านห้วยทรายใต้ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบ
กลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1
จานวน 35 คน ซึ่ งเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สังกัดเทศบาลเมืองชะอา ด้วยการสุ่ มแบบ
กลุ่ ม (Cluster Random Sampling) ดาเนิ น การวิจัยโดยใช้รูป แบบวิจัยเชิ งทดลอง แบบกลุ่ มทดลองกลุ่มเดี ยววัดผลก่ อนและหลังทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ 1) แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบ
กลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 17 แผน จานวน 17 ชัว่ โมง
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง บทประยุกต์ ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง
0.26-0.73 และค่ าอ านาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.55 มีค่าความเชื่ อ มัน่ เท่ ากับ 0.71 4) แบบทดสอบวัดความสามารถการแก้ปั ญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 แบบอัตนัย จานวน 3 ข้อ มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง 0.46-0.48 และค่า
อานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.35-0.39 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนเป็ นมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.44-0.80 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.88 เครื่ องมือ
ทั้งหมด ได้ผ่านการตรวจจากผูเ้ ชี่ยวชาญและปรับปรุ งแก้ไข เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่า Dependent t-test สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ม
ร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 86.55/84.16 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วธิ ี SQACC
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ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่เรี ยนโดย
การใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บท
ประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ 4) ความพึ ง พอใจของผู ้เ รี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 ที่ มี ต่ อ การเรี ยนโดยการใช้แ บบฝึ กทัก ษะกระบวนการแก้ปั ญ หา
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีระดับ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ วิธี SQACC เทคนิค STAD

Abstract
This study had four objectives; 1) to establish and investigate the efficiency of using of exercises focused on problem solvi ng
process in Mathematics on SQACC steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in “Application Unit” of g rade 6
students at the effectiveness criteria of 80/80. 2) to compare the learning achievement before and after learning with the le arning set of
exercises 3) to compare the ability of mathematical problems solving before and after being taught with the learning set of exercises
4) to study the satisfaction of PrathomSuksa 6/1 students of Tessaban 5 Banhuaisaitai School on learning set of exercises
The samples were grade 6/1 students under the Education Division, Phetchaburi Municipality, Phetchaburi Province who were
currently studying in Semester 2 academic year 2018 at Tessaban 5 Banhuaisaitai School. There was 1 classroom, and 35 student s in total.
The sampling technique was cluster random sampling. The research was conducted by using the experimental rese arch model. The onegroup pretest- posttest design was used for the study. The tools used in the study were; 1) 8 sets of different topics for exercises focused on
problem solving process in Mathematics on SQACC steps contribute to learn in a STAD technique cooperation group in Application Unit
of grade 6 students 2) 17 lesson plans for exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC steps contribute to learn
in a STAD technique cooperation group in application unit of grade 6 students 3) Application Unit achievement test for grade 6 students
which contained 20 questions with 4 multiple choice answers. The difficulty-easy value was between 0.26-0.73 and the classification power
was between 0.26-0.55 with a confidence value of 0.71. 4) application unit ability test for grade 6 students which contained 3 questions.
The difficulty-easy was between 0.46-0.48 and the classification power was between 0.35-0.39 with a confidence value of 0.85, and 5) the
satisfactory questionnaire of the students toward the learning by exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC
steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in application unit of grade 6 students was derived by the 10 questions
with 5 different ratio scale. There was a classifying power between 0.44-0.80 with a confidence value of 0.88. All research tools was proved
by experts and improved to be used in this research. The data analysis used in this research were average, percentage, stand ard deviation
and the dependent t-test used to test the hypothesis.
The research result as follows: 1) the effectiveness value of the exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC
steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in “Application Unit” of Pratomsuksa grade 6 students was at 86.55/84.16 which
was higher than the criteria of 80/80. 2) the learning achievement of the students after learning with the exercises focused on problem solving process
in Mathematics on SQACC steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in application unit of Pratomsuksa grade 6 students
was significantly higher than before studying at the statistical significance level of .05 3) the student's ability to solve math problems of grade 6/1
learners after being taught the exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC steps contribute to learning in a STAD
technique cooperation group in application unit of Pratomsuksa grade 6 students was higher than before being taught at the statistical significance
level of .05 4) The students were satisfied with the learning by using exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC steps
contribute to learning in a STAD technique cooperation group in application unit of Pratomsuksa grade 6 students which was in a highest level.
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดแนวนโยบายหลักในการจัด
การศึ กษาของชาติ ที่ มุ่งเน้นให้ทุกคนได้เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต โดยให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา มี การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริ มให้มีการปฏิรูปการเรี ยนการสอนที่ให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอย่างแท้จริ ง [1] สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นกาลังสาคัญของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้คุณธรรม
มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ [2] คณิ ตศาสตร์ เป็ น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยน เพราะคณิ ตศาสตร์ มี
บทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้มีคุณภาพให้ดีข้ ึน [3] กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
จึ ง ได้ก าหนดการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ มี ล ัก ษณะดัง กล่ า ว เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ วิธี ก ารแก้ปั ญ หา ฝึ กกระบวนการคิ ด
โดยกาหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิ ต
สาระที่ 4 พีชคณิ ต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลและความน่ าจะเป็ น และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ซึ่งสาระที่ 6 ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในมาตรฐาน ค 6.1 คือ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ กับศาสตร์ อื่น ๆ และมี ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ [2] แสดงว่า การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นความสามารถหนึ่ งในทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนในชั้นเรี ยน เพราะประสบการณ์น้ ีจะเป็ นรากฐานสาคัญนาไปสู่ การพัฒนาวิธีการคิดและเสริ มสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทราย
ใต้ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จากรายงานสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ในปี การศึกษา 2559 มีผลการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 68.13 (ผลการเรี ยนระดับ 1-2 วิชาคณิ ตศาสตร์ ) พบว่า
อยู่ในระดับพอใช้ ถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด คือ ร้อยละ 70 [4] ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนในวิชา
คณิ ตศาสตร์ ยงั ไม่ประสบผลสาเร็ จ และจาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุ ง จากการติดตามพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่าง
ต่อเนื่องทาให้พบปั ญหา คือ ผูเ้ รี ยนขาดทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ปัญหาทั้ง ๆ
ที่วิธีสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหามีความสาคัญและเหมาะสมที่จะใช้ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างยิ่ง และจากการ
สารวจและวิเคราะห์ เนื้ อหาในชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่า เรื่ อง บทประยุกต์ เป็ นเนื้ อหาที่ ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจยาก และ
เป็ นเนื้ อหาที่เป็ นปั ญหามากสาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ถ้าผูเ้ รี ยนขาดทักษะ
การคิดคานวณ การตีความในโจทย์ แล้วทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสับสนไม่สามารถแก้ปัญหาหรื อหาคาตอบได้ จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ผูเ้ รี ยน จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างเข้าใจและสามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ นอกจากนี้ วิธี
การสอน และตัวผูเ้ รี ยน เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า [5]
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การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิช าคณิ ตศาสตร์ วิธีหนึ่ ง คื อ การฝึ กทักษะ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเรี ย นรู ้
ด้วยตนเองตามอัตภาพ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน การให้ผเู ้ รี ยนได้ทาแบบฝึ กเหมาะสมกับความสามารถ ของแต่
ละคน ใช้เ วลาที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปตามลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ข องแต่ ล ะคน จะท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดกาลังใจในการเรี ยนรู ้ นอกจากนั้นยังเป็ นการซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนที่เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน [6]
จะเห็นว่า แบบฝึ กเป็ นสื่ อการสอนที่ที่จดั ทาขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาทาความเข้าใจ และฝึ กฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้อง เกิดทักษะ
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง นอกจากนั้นแบบฝึ กยังเป็ นเครื่ องช่วยบ่งชี้ให้ครู ทราบว่าผูเ้ รี ยนหรื อผูใ้ ช้แบบฝึ ก มีความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยน
และสามารถนาความรู ้ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ผูเ้ รี ยนมีจุดเด่นที่ควรส่ งเสริ มหรื อมีจุดด้อยที่ตอ้ งการปรับปรุ งแก้ไขตรงไหนและ
อย่างไร แบบฝึ กที่ดีและสมบูรณ์จึงอาจใช้แทนแบบทดสอบประเภทวินิจฉัยการเรี ยน ในการประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนได้
แบบฝึ กเป็ นเครื่ องมือ ที่ครู ทุกคนใช้ในการตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยน [7]
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่น่าสนใจสาหรับผูเ้ รี ยนประถมศึกษาอีกวิธีหนึ่ง คือ การสอนแบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD
(Student Teams Achievement Divisions) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง โดยเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ มีความสามารถ
ในการเรี ยนแตกต่างกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีเป้ าหมายการทางานร่ วมกัน เพื่อความสาเร็ จของกลุ่ม [8, 9] การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student team achievement division หรื อ STAD) เป็ นหนึ่งในเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนที่ความสามารถต่างกันได้เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยที่แต่ละคนมี
ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และความสาเร็ จของกลุ่มอย่างแท้จริ ง ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนเก่งจะช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่อ่อนกว่า ผูเ้ รี ยนที่อ่อนกว่าก็จะ
มีความพยายามมากขึ้น เพราะความสาเร็ จของบุคคลถือเป็ นความสาเร็ จของกลุ่มด้วย ซึ่ งข้อดี ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิ คการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถต่างกันได้เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ มีการช่วยเหลือกันเรี ยนรู ้
ที่จะบรรลุเป้ าหมายของกลุ่มส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มสู งขึ้น [10] การเรี ยนรู ้ดว้ ยกลุ่มร่ วมมือแบบ STAD จะได้ผลดี
นั้นต้องใช้ประกอบกับแบบฝึ กทักษะ เพราะแบบฝึ กทักษะเป็ นสื่ ออีกประเภทหนึ่ง ที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมหรื อเสริ มให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นการใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการเรี ยนรู ้จะช่วยเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนเรี ยนรู ้ จนเกิด
ความรู ้ความเข้าใจและความชานาญในเรื่ องนั้นได้เร็ วขึ้น ทาให้การเรี ยนประสบผลสาเร็ จ [11]
จากปั ญ หาและความส าคัญ ของปั ญ หาท าให้ ผู ้ศึ ก ษาสนใจที่ จะพัฒ นาแบบฝึ กทัก ษะกระบวนการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ โดยได้สังเคราะห์วิธี SQACC ซึ่ งผูศ้ ึกษานาแนวคิดของโพลยา และยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยการ
สร้างตารางเก็บข้อมูล มาประยุกต์ใช้เป็ นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC มีข้ นั ตอน ได้แก่ 1) สิ่ งที่โจทย์
กาหนดให้ (Specifying : S) 2) สิ่ งที่โจทย์ถาม (Questions : Q) 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโจทย์ (Analyzing relationship in
a problem : A) 4) การคานวณหาคาตอบ (Calculating an answer : C) และ 5) สรุ ปคาตอบ (Conclusion : C) รวมกับการจัดการเรี ยน
การสอนเทคนิ ค STAD โดยมีการแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถสู ง ปานกลาง และต่า ออกเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-6 คน เรี ยน
ร่ วมกัน ในขณะเรี ยนสมาชิกในกลุ่มช่วยกันเรี ยนรู ้ มีการช่วยเหลือกันในการทางาน เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ได้รับผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายของกลุ่มที่ต้ งั ไว้ร่วมกัน ซึ่ งเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะส่ งเสริ มความร่ วมมือในการทางานกลุ่ม พัฒนาทักษะ
การทางาน ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบ
การเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ก่ อ นและหลัง เรี ย นโดยการใช้แ บบฝึ กทัก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
4. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ที่มีต่อการเรี ยน
โดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สังกัดเทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี จานวน 2 ห้องเรี ยน ประกอบด้วย ป.6/1 จานวน 35 คน
และ ป.6/2 จานวน 32 คน รวม 67 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สังกัดเทศบาลเมือง
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี จานวน 35 คน ที่ กาลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 ด้วยการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้หน่วยห้องเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ ม โดยแต่ละกลุ่มมีลกั ษณะภายในกลุ่มที่หลากหลายหรื อมีความแตกต่างใน
ทานองเดียวกัน แต่ระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วธิ ี
SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3) ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3. เนื้อหา
ในการศึ กษาผลการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม
ร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยอ้างอิงเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 8 เล่ม
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ระยะเวลาในการวิจยั คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 รวมเวลาทดลอง 17 ชัว่ โมง

ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ กษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งทดลอง (Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี 4 ชนิ ด ประกอบด้วย 1) แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี
SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 8 เล่ม 2) แผนการ
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จัดการเรี ยนรู ้ แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 17 ชัว่ โมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 20 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 ข้อ และ 5) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้
วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ คาอธิ บายรายวิชา และเนื้ อหา กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง บทประยุกต์ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เพื่ อ ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู ้
สาระสาคัญ และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง 2) วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ และเวลาเรี ยน เรื่ อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 3) ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบฝึ กทักษะ 4) สร้างแบบฝึ กทักษะ จานวน 8 เล่ม
5) นาแบบฝึ กทักษะเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อหาคุณภาพโดยใช้แบบประเมิน แบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่ งมี 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด [12] ซึ่ งคะแนนประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด 6) นาแบบฝึ กทักษะไปหาค่าประสิ ทธิ ภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 82.62/82.86 หาค่าประสิ ทธิ ภาพแบบ
กลุ่ ม เล็ก (Small Group Tryout) เท่ า กับ 84.46/83.17 หาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เท่ า กับ 84.68/82.95
7) นาแบบฝึ กทักษะไปใช้จดั การเรี ยนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้
แบบกลุ่มร่ วมมื อเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มี ข้ นั ตอนการสร้ างและหาคุ ณภาพ ดังนี้ 1) ศึ กษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึ กษา โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง บทประยุกต์
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ และเวลาเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 3) เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบฝึ กทักษะ จานวน 17 แผน 17 ชัว่ โมง 4) นาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ พร้ อมแบบประเมิ นเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่ าน นาคะแนนที่ ได้จากการประเมินของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ซึ่งคะแนนประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยภาพรวมพบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความ
เหมาะสมมากที่สุด 5) นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เสร็ จสมบูรณ์ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 1) ศึกษาวิธีการและหลักเกณฑ์ในการออกข้อสอบแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบจากหนังสื อ
การวัดผลและประเมินผลต่าง ๆ 2) ศึ กษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เกี่ยวกับคาอธิ บายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง เรื่ อง
บทประยุก ต์ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 3) วิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ เนื้ อ หาสาระ และเวลาเรี ย น เรื่ อ ง บทประยุก ต์
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 เพื่อใช้ในการกาหนดความสาคัญของเนื้ อหา นามากาหนดผังข้อสอบ น้ าหนักของข้อสอบ โดยคานึ งถึง
จานวนชั่วโมงและเวลาที่ กาหนด 4) สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมด
แล้วคัดเลือกให้เหลือ 20 ข้อ 5) นาแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และทาการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบฯ กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้ววิเคราะห์ดชั นีความ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

75

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (January - April) 70 - 81 (2021) Vol. 11, No. 1

สอดคล้อง (IOC) [13] 6) ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัดได้ตรงตามเนื้ อหาและผลการ
เรี ยนรู ้สามารถนาไปใช้ได้ 7) นาแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ รี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 แล้วนาแบบทดสอบมาหาคุณภาพรายข้อ จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ผา่ นเกณฑ์ไว้จานวน 20 ข้อ ซึ่ ง
มี ค่าความยาก-ง่ าย อยู่ระหว่าง 0.26-0.73 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่า ง 0.26-0.55 8) หาค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ
(Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรโลเวท (Lovett) [14] พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 จัดพิมพ์แบบทดสอบ
เป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 1) ศึกษาวิธีการและหลักเกณฑ์ในการออกข้อสอบแบบอัตนัยจาก
หนังสื อการวัดผลและประเมินผลต่าง ๆ 2) ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาหลักสู ตร
สถานศึ กษา โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เกี่ ยวกับคาอธิ บายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู ้
แกนกลาง เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 3) กาหนดรู ปแบบ และกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดย
กาหนดเกณฑ์ให้คะแนนแบบรู บริ ค 4) สร้างแบบทดสอบจานวน 5 ข้อ ซึ่ งครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมด แล้วคัดเลือกให้เหลือ 3
ข้อ 5) นาแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และทา
การประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบฯ กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้ววิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) [13] 6) ค่า
ดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัดได้ตรงตามเนื้ อหาและผลการเรี ยนรู ้ สามารถนาไปใช้วดั ได้
7) นาแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเ้ รี ยนที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมื องชะอาคือ ผูเ้ รี ยน
ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 จานวน 100 คน แล้วนาแบบทดสอบมาหาคุณภาพเป็ นรายข้อ
จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ไว้จานวน 3 ข้อ ซึ่ งมีค่าความยาก-ง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.46-0.48 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.35-0.39 8) หาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α -Coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 9) จัดพิมพ์แบบทดสอบเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการ
แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ วิ ธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ วมมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุ ก ต์
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 1) ผูศ้ ึ กษาได้ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC
ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามขั้นตอน 2) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากตาราการวัดผลการศึกษา 3) วิเคราะห์กาหนดนิยาม
พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดให้ชดั เจน 4) สร้างแบบสอบถามจานวน 10 ข้อ 5) นาแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับ ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
[13] แล้ววิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามความพึงพอใจกับข้อคาถาม พบว่า ข้อคาถาม 10 ข้อ มีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 6) หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
โดยวิธีการ Item Total Correlation โดยใช้ค่ าสัมประสิ ท ธิ์ สหสั มพันธ์ อย่างง่ า ยของเพี ยร์ สัน พบว่า ได้ข ้อค าถามที่ เข้าเกณฑ์
จานวน 10 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.44-0.80 7) หาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (α -Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 8) นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

76

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (January - April) 70 - 81 (2021) Vol. 11, No. 1

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะฯ
ค่ าประสิทธิภาพ
จานวนผู้เรียน
กระบวนการ (E1)
35
ผลลัพธ์ (E2)
35
E1/E2

คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลีย่
560
484.69
35
30.03
86.55/85.80

ร้ อยละ
86.55
85.80

จากตารางที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบ
การเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 86.55/85.80 ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ 80/80
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะฯ
กลุ่มตัวอย่ าง

คะแนนเฉลีย่
หลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง

16.49

10.20

D

 D2

N

t

220

1474

35

22.71*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df=34) ค่า t (.05) = 1.6909
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะฯ
คะแนนเฉลีย่
D
 D2
กลุ่มตัวอย่ าง
N
t
หลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง

13.23

8.09

180

964

35

47.99*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df=34) ค่า t (.05) = 1.6909
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ เรี ยน
โดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะ ฯ
รายการประเมิน
ภาพรวม

N = 35

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.64

0.43

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี
SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยภาพรวม พบว่า ผูเ้ รี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X =4.64, S.D.=0.50)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 86.55/84.16
2.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่ เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่ มีต่อการเรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ เทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ
เทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประเด็นการอภิปรายต่อไปนี้
1. แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค
STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 87.82/89.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80 แสดงว่า
แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วธิ ี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะแบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยได้สังเคราะห์วิธี SQACC ผูศ้ ึกษาได้นาแนวคิดของโพลยา
และยุท ธวิธี ใ นการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยการสร้ า งตารางเก็ บ ข้อ มู ล มาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นกระบวนการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC มี ข้ นั ตอน ได้แก่ 1) สิ่ งที่ โจทย์กาหนดให้ (Specifying : S) 2) สิ่ งที่ โจทย์ถาม (Questions : Q)
3) การวิเ คราะห์ ความสัมพันธ์ ของโจทย์ (Analyzing relationship in a problem : A) 4) การค านวณหาคาตอบ (Calculating an
answer : C) และ 5) สรุ ปคาตอบ (Conclusion : C) รวมกับการจัดการเรี ยนการสอนเทคนิ ค STAD โดยมีการแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถสู ง ปานกลาง และต่ า ออกเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-6 คน เรี ยนร่ วมกัน ในขณะเรี ยนสมาชิ กในกลุ่มช่วยกันเรี ยนรู ้
มีการช่วยเหลือกันในการทางาน เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ได้รับผลสาเร็ จตามเป้ าหมายของกลุ่มที่ต้ งั ไว้ร่วมกัน นอกจากนี้
แบบฝึ กได้สร้างขึ้นอย่างเป็ นระบบ โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูศ้ ึกษาเป็ น
ผูส้ อนเอง และจากการสอบถามปั ญหาจากครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผูศ้ ึกษานาปั ญหาที่พบ
มาแก้ ไ ข เพื่ อ สร้ า งแบบฝึ กทัก ษะ โดยเริ่ มตั้ง แต่ ก ารวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต ร วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา และการน าแบบฝึ กทัก ษะ
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแก้ไข และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่งสอดคล้องกับ [15] ได้ทาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบ STAD ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ พบว่า แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ (STAD) ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะและแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติมีประสิ ทธิภาพ 82.00/79.26 และ 80.83/77.50
2. ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ที่เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการ
แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ วิ ธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ วมมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อง บทประยุ ก ต์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจ
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เป็ นเพราะแบบฝึ กที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นมีการแบ่งเนื้ อหาย่อย ๆ ใช้เวลาเรี ยน 1-2 ชัว่ โมง เป็ นการกาหนดเวลาที่เหมาะสมกับช่วงเวลา
ความสนใจของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ เนื้ อหาของแบบฝึ กแต่ละเล่มมีการเรี ยงลาดับจากง่ายไปหายาก และรู ปแบบของกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มีลกั ษณะที่ทาซ้ า ๆ เป็ นการเน้นย้าให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และประสบความสาเร็ จจากการนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [16] ได้ทาการพัฒนาชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ
เทคนิ ค STAD ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความคงทนในการเรี ยนรู ้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ที่ เรี ยนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะขั้นตอนของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูศ้ ึ กษาได้
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับเนื้ อหา เริ่ มจากขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เป็ นการทบทวนพื้นความรู ้เดิมตลอดจนเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการเชื่อมโยงนาไปสู่ข้ นั สอนเนื้อหาใหม่ ตามด้วยขั้นสรุ ป เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความชัดเจนในแต่ละชั้นตอนของ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี SQACC ก่อนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจริ ง แต่สาหรับรู ปแบบของแบบฝึ กที่ผศู ้ ึกษา
สร้ างขึ้ น เป็ นแบบฝึ กที่ ให้ผูเ้ รี ยนเติ มค าตอบตามค าถามย่อย ๆ เริ่ มจากสิ่ งที่ โจทย์ก าหนดให้ โจทย์ถามอะไร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของโจทย์ การคานวณหาคาตอบ และสรุ ปคาตอบได้อย่างไรตามลาดับ เมื่อผูเ้ รี ยนตอบคาถามได้ถูกต้องและประสบ
ความสาเร็ จในการแก้ปัญหา จะทาให้ผูเ้ รี ยนมีระบบการคิดของตนเองอย่างเป็ นขั้นตอน ผูเ้ รี ยนจะสามารถจับประเด็นสาคัญของ
โจทย์ มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล และจัดลาดับของข้อมูล เพื่อวางแผนการหาคาตอบจากการคิดคานวณและแก้ปัญหานั้นได้
จนเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ นอกจากนี้ในขณะที่ผศู ้ ึกษาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยแบบฝึ ก
ทัก ษะกระบวนการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้วิ ธี SQACC ประกอบการเรี ย นรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อ ง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และเริ่ มจากปั ญหาที่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน กาหนดประเด็น
ปั ญหาให้คิด และหาคาตอบเป็ นลาดับขั้นตอน จนผูเ้ รี ยนสามารถหาคาตอบได้ และผูศ้ ึกษาจะค่อย ๆ ลดคาถามชี้นาสาหรับปั ญหาต่อ ๆ
ไป และเมื่ อเห็ นว่าผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการแก้ปั ญหาเพี ยงพอ ก็ ให้ผูเ้ รี ยนแก้ปั ญหาด้วยตนเอง ซึ่ งจะท าให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ
กระบวนการแก้ปัญหาเป็ นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [17] ได้ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์และเจตคติต่อคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของ Polya ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค STAD กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ พบว่า นักเรี ยน
กลุ่มที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของPolya ร่ วมกับ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ ค
STAD มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ที่มีต่อการเรี ยนโดยการใช้
แบบฝึ กทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด อาจเป็ นเพราะแบบฝึ กทักษะที่ผวู ้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้น มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในช่วงชั้นนี้ มีเนื้ อหาไม่ยากจนเกินไป มีภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน ตลอดจนหลักการ
สร้างแบบฝึ กทักษะตามกรอบความคิดในหลักการสร้างแบบฝึ กทักษะของ [18] กล่าวว่า การศึกษาในเรื่ องจิตวิทยาการเรี ยนรู ้เป็ น
สิ่ งที่ ผูส้ ร้างแบบฝึ กมิควรละเลย เพราะการเรี ยนรู ้จะเกิ ดขึ้นได้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ของจิตและพฤติกรรมที่จะตอบสนอง
นานาประการ โดยอาศัยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นวิธีที่ดีที่สุดการศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากข้อมูลที่นกั จิตวิทยาได้ทาการ
ค้น พบและทดลองไว้แ ล้ว สอดคล้อ งกับ [19] ได้ท าการพัฒ นาผลการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งสมการและการแก้ส มการ
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD ประกอบชุดฝึ กเสริ มทักษะ พบว่า ผลการศึ กษาของ
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นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยแผนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบร่ วมมือเทคนิ ค
STAD ประกอบชุดฝึ กเสริ มทักษะ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้แบบฝึ กประกอบการเรี ยนรู ้แบบ STAD ครู ผูส้ อนควรเตรี ยม วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
สื่ อการเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้พร้อมและเพียงพอจะได้ไม่เกิดปั ญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2 การทากิ จกรรมกลุ่ม ผูเ้ รี ยนเก่ งมักจะไมค่อยให้คาปรึ กษาเพื่อน ดังนั้นครู ผูส้ อนควรคอยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน
ช่วยเหลือและปรึ กษาหารื อกันในระหว่างทากิจกรรมและอธิ บายให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่าความสาเร็ จของบุคลขึ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จของ
กลุ่มและครู ควรให้กาลังใจผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงความคิดเห็น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
2.1 ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ควรนาเอาการสอนโดยการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ประกอบ
การเรี ยนรู ้แบบ STAD ไปใช้พฒั นาการเรี ยนการสอนในระดับอื่นให้แพร่ หลาย
2.2 ครู ผูส้ อนควรสร้างแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องอื่น ๆ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
และทบทวนการเรี ยนได้
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คุณลักษณะของระบบชาระเงินทีส่ ่ งผลต่ อความภักดีผ่านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ทีใ่ ช้ ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แบบคิวอาร์ โค้ ดของธนาคารพาณิชย์ แห่ งหนึ่ง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ และความภักดีของ
ผูป้ ระกอบการ 2) คุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ 3) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ส่งผลต่อความ
ภักดีของผูป้ ระกอบการ และ 4) คุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการผ่านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่
ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย
ในจังหวัดเพชรบุรีจานวน 391 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนความ
ภักดีต่อธนาคารพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 2) คุณลักษณะของระบบ
ชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ดมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ 3) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลทางบวกต่อความ
ภักดีที่มีต่อธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ง และ 4) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปรส่ งผ่านบางส่ วนระหว่างคุณลักษณะของระบบชาระ
เงินแบบคิวอาร์ โค้ดกับความภักดีของผูป้ ระกอบการต่อการใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ดังนั้น คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการจึงถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งใช้ควบคู่กบั การดาเนินธุรกิจ รวมถึงการมีพนั ธมิตรทางการค้าที่ดียอ่ มสามารถ
สร้างศักยภาพทางการแข่งขันได้อย่างมัน่ คง
คาสาคัญ : คุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ความภักดี

Abstract
This research was aimed to study : 1) the attribute for payment system, entrepreneurship and loyalty of SMEs in Phetchaburi
Province. 2) payment system attribute that affecting for SMEs in Phetchaburi Province. 3) the attribute of entrepreneurship that affect to the
loyalty of SMEs in Phetchaburi Province, and 4) the payment system attribute that affect to the loyalty of SMEs in Phetchaburi Province
throughout the Entrepreneurship that using QR Code Electronic Payment system of a Commercial bank. The sample that using in t his
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research was 391 SMEs in Phetchaburi Province with using a questionnaire as a research tools. There was a reliability index of 0.94. The
statistics to be used in data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation and multiple regression analys is.
The research result was as follows: 1) the attribute of QR Code payment system and the entrepreneurship, overall, it was at the
highest level. The loyalty to the commercial bank of the Entrepreneurship, overall it was at a highest level as well. The hyp othesis testing
results showed that 2) the QR Code Payment system attribute will have a positive influence on the entrepreneurship, 3) the entrepreneurial
attribute also had a positive influence on the loyalty of a Commercial bank, and 4) the entrepreneurial attribute was a variable that partially
passed between of the QR Code Payment system attribute and the entrepreneurship's loyalty to the Commercial bank's QR Code Payment
system. Therefore, the Entrepreneurial attribute was important to be used together with the business operations, including having a good
business partner can be creating a stable competitive potential.
Keywords : Payment System Attribute, Entrepreneurial Characteristics, Loyalty, Entrepreneurs

บทนา
สังคมไร้เงินสดในยุคปั จจุบนั เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงินที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยได้มีการ
พัฒนาสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน่ และนวัตกรรมต่างๆให้ระบบการชาระเงินของโลกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
นัน่ คือการมุ่งไปใช้ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-payment) แทนการใช้เงินสด มีขอ้ ดีคือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
สกุลเงิ น ลดความเสี่ ยงในการพกเงิ นสด ลดต้นทุ นการขนส่ ง สามารถตรวจสอบธุ รกรรมทางการเงิ นได้ และเร่ งให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การง่ายขึ้น ซึ่งในประเทศไทยมีระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์หลากหลายรู ปแบบ แต่กลับพบว่าผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ยงั นิ ยมใช้จ่ายด้วยเงินสดอยู่ โดยปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่นิยมการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์เนื่ องจากยังขาดความ
เชื่อมัน่ ต่อระบบคิดเป็ นร้อยละ 49.60 [1] ทั้งนี้ คุณลักษณะของระบบชาระเงินในด้านความปลอดภัยยังเป็ นประเด็นที่ ผบู ้ ริ โภคให้
ความสาคัญ เนื่องจากผูบ้ ริ โภครู ้สึกเสี่ ยงและขาดความเป็ นส่วนตัวกับการต้องให้ขอ้ มูลทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวีซ่า
ได้มีการสารวจรู ปแบบการรับชาระเงินของผูป้ ระกอบการรายย่อยในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูป้ ระกอบการมากกว่าครึ่ งยังคงรับ
ชาระเป็ นเงินสด ซึ่งอาจเป็ นเพราะผูป้ ระกอบการยังคงมีความกังวลในแง่ของความเสี่ ยงเรื่ องความปลอดภัยของระบบ รวมถึงกรณี
การทาธุรกรรมผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้ การรับชาระด้วยเงินสดจึงเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดของผูป้ ระกอบการ เพราะไม่ตอ้ ง
กังวลและสับสนหากเกิดความผิดพลาด ซึ่ งผูป้ ระกอบการมองว่าอาจต้องเสี ยเวลาในการตรวจสอบบันทึกการรับเงินจากการรับ
ชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2560 สานักงานสถิติได้ทาการสารวจสามะโนธุ รกิ จและอุตสาหกรรมของสถานประกอบการในภาคกลาง พบว่า
จังหวัดเพชรบุรีมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 18,884 ราย โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจขายปลีก รองลงมาคือธุรกิจบริ การที่พกั แรมและ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม หากแบ่ ง สั ด ส่ ว นของผู ้ป ระกอบการตามขนาดแล้ว จะพบว่ า ผู ้ป ระกอบการร้ อ ยละ 96.80
เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจรายย่อย (คนทางาน 1-15 คน) นอกจากนี้ ยังได้มีการสารวจรู ปแบบการดาเนินกิจกรรมทางการค้าในปั จจุบนั
พบว่า ผูป้ ระกอบการได้มีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้อานวยความสะดวกในการทางานมากขึ้ น โดยส่ วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ททีวี อุปกรณ์การรับชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ฯลฯ เข้ามาใช้ในการดาเนินกิจการคิดเป็ นร้อยละ 97.90 [2] แสดง
ให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการในจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการนาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์มาช่วยในการทางานมากขึ้น
ซึ่ งนอกจากจะช่ วยให้การดาเนิ นงานสะดวกรวดเร็ วแล้ว ยังสามารถสร้ างโอกาสสาหรั บการขายสิ นค้าและบริ การมากขึ้ นด้วย
โดยผลจากงานวิจยั [3] พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีการนานวัตกรรมมาใช้ในการทางาน มีความกล้าเสี่ ยง มีความมุ่งมัน่ ในการแข่งขัน
มีความใฝ่ ใจในการเรี ยนรู ้ กล้าทดลองในสิ่ งใหม่ และใฝ่ ใจในความสาเร็ จ จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถประสบความสาเร็ จได้มากที่สุด
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การน าระบบการรั บชาระเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ มาใช้บริ หารจัดการทางการเงิ นแทนการรั บ ชาระแบบเงิ นสด ถื อ เป็ น
นวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจสาหรับผูป้ ระกอบการและเป็ นการสร้างให้เกิดสังคมไร้เงินสด โดยในปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้มีการเปิ ดตัวระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ด (QR Code) การชาระเงินรู ปแบบใหม่ที่มีการใช้งานที่ง่ายและ
สะดวกกว่าการชาระเงินรู ปแบบอื่นๆ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันของเหล่าธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยการนากลยุทธ์เข้ามาสร้างฐานเพื่อขยาย
ฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น โดยการสร้างความดึงดูด สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่เนื่ องจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการของ
ธนาคารพาณิ ชย์มีรูปแบบการใช้งานและมีประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงกัน สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย เหล่าธนาคารพาณิ ชย์จะต้อง
หันมาให้ความสาคัญในการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามากขึ้น โดยปั จจัยแห่งความสาเร็ จได้มีการเน้นไปที่การตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการ รวมถึงการให้ความสาคัญกับคุณภาพการบริ การเพื่อให้ผใู ้ ช้งานเกิดความพึงพอใจและส่ งผลต่อความ
ภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สิ่ งที่ขบั เคลื่อนความภักดีคือ “ประสบการณ์ของลูกค้า” โดยผูป้ ระกอบการหรื อผูใ้ ช้บริ การจะ
วิเคราะห์ไตร่ ตรองจากประสบการณ์ต่างๆ จากอดีตที่ผา่ นมา ซึ่งผูป้ ระกอบการที่มีความกล้าเสี่ ยง กล้าตัดสิ นใจ จะมีการลองผิดลอง
ถูกเพื่อนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเป็ นความรู ้ซ่ ึงกันและกัน จะส่งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์และผูป้ ระกอบการมี
การพัฒนาร่ วมกันต่อไปได้ และเกิดเป็ นความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยงั่ ยืนต่อไป ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
เรื่ องคุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ ส่งผลต่อความภักดีผ่านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์
แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรีที่ใช้บริ การ
ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารไทยพาณิ ชย์เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เนื่องจากกลยุทธ์ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ได้มีการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย ด้วยการพยายามลงไปในพื้นที่ที่มีการใช้เงินสดมากๆ เช่น
ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าปลีก ร้านอาหารแบบเชน ร้านอาหารแบบแฟรนไชส์ เป็ นต้น ส่ งผลให้มีจานวนผูป้ ระกอบการ
เลือกใช้บริ การจากผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์เป็ นจานวนมาก ทั้งนี้เพื่อช่วยในการหาปั จจัยด้านคุณลักษณะของระบบชาระ
เงินและคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคาร
พาณิ ชย์ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ทาให้สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
รับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ และความภักดีของผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์
แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ ผ่านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่
ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน 1 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
สมมติฐาน 2 คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
สมมติฐาน 3 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิ พลทางบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการโดยที่ส่งผ่านคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
คุณลักษณะของระบบชาระเงิน

คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ

ความภักดีต่อระบบชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
พาณิ ชย์

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม
คุณลักษณะของระบบชาระเงินถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จในการทาธุรกิจ ดังนั้น การทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปั จจัยความสาเร็ จของระบบชาระเงิ นจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ โดยผูป้ ระกอบการควรนาปั จจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพิจารณาก่ อ นที่ จ ะมี ก ารพัฒ นาหรื อเลื อ กใช้ระบบช าระเงิ น โดยได้มี ผูก้ ล่า วถึ งคุ ณ ลัก ษณะของเทคโนโลยีไว้
ดังต่อไปนี้ [4] ได้กาหนดคุ ณสมบัติของเทคโนโลยี มี ดังนี้ 1) สามารถเข้าถึ งได้ 2) ความครบถ้วนของข้อมูล 3) ความถูกต้อง
เที่ยงตรง 4) ความเหมาะสม 5) ความทันเวลา 6) ความชัดเจน 7) ความยืดหยุน่ 8) สามารถพิสูจน์ได้ 9) ไม่ซ้ าซ้อน 10) ไม่ลาเอียง
[5] ได้กาหนดความสามารถพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ผูใ้ ช้งานพึงประสงค์ ประกอบด้วย 1) ด้านความเร็ ว 2) ด้านความถูกต้อง
แม่นยา 3) ด้านความน่าเชื่อถือ 4) ด้านการเก็บข้อมูล 5) ด้านการย้ายข้อมูล 6) ด้านการสื่ อสาร 7) ด้านการทางานที่หลากหลาย [6]
ได้กาหนดองค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไว้ดงั นี้ 1) การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ 2) ความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูล 3) ความพร้อมใช้งาน 4) การพิสูจน์ฝ่าย 5) การพิสูจน์สิทธิ์ 6) การเก็บสารองข้อมูล 7) การปกป้ องข้อมูล 8) การรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล 9) การประเมินความเสี่ ยง 10) มีนโยบายความมัน่ คงปลอดภัย [7]ได้กาหนดปั จจัยด้านเทคโนโลยีของ
ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดงั ต่อไปนี้ 1) มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 2) มีความสะดวกในการป้ อนข้อมูลการชาระ
เงิน 3) มีความง่ายต่อการใช้งาน 4) มีความน่าเชื่อถือ 5) มีตน้ ทุนจากการใช้บริ การ จากแนวคิดคุณลักษณะทางเทคโนโลยีของระบบ
ชาระเงิ นที่ นักวิชาการทั้งหลายได้ให้ไว้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ครั้งนี้ ที่ มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์ โค้ด สามารถสรุ ปได้วา่ คุณลักษณะของระบบชาระเงินที่จะนามาใช้เป็ นตัว
แปรในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะดวกรวดเร็ ว 2) ความถูกต้องเที่ ยงตรง 3) ความสามารถพิสูจน์ได้
4) ความปลอดภัย และ 5) ความน่าเชื่อถือ ซึ่ งการเลือกใช้ระบบการรับชาระเงินมีความสาคัญอย่างมากต่อการดาเนิ นธุรกิจ เพราะ
ระบบการรับชาระเงินที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสามารถวางแผนการดาเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จได้ สามารถนาไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ หมายถึง ลักษณะส่ วนบุคคลที่นามาใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จ จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
บุคคลนั้นเกิดความสาเร็ จในการประกอบกิจการ ประเมินได้จากคุณลักษณะต่างๆ โดยมีนกั วิชาการหลายท่านกล่าวถึงคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการ ไว้ดงั นี้ [8] ให้คานิ ยามผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลที่ มีโอกาสและผลประโยชน์ในธุรกิจ กล้าเผชิญกับความ
เสี่ ยงในการริ เริ่ มหรื อดาเนิ นธุรกิจ โดยมีลกั ษณะบุคคลดังนี้ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ 2) มีการสร้างนวัตกรรม 3) มีความสามารถใน
การบริ หารความเสี่ ยง 4) มีความสามารถในการบริ หารงานทัว่ ไป 5) มีความมุ่งหวังในประสิ ทธิ ภาพ [9] กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็ จไม่จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบของคุณลักษณะผูป้ ระกอบการครบทุกข้อแต่ควรพัฒนาให้เกิดกับตนเองก็จะเป็ น
ประโยชน์ โดยกาหนดคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการไว้ดงั นี้ 1) มีความกล้าเสี่ ยง 2) มีความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ 3) มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ 4) รู ้จกั ผูกพันต่อเป้ าหมาย 5) สามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ื่นได้ 6) ยืนหยัดต่อสู ้ทางานหนัก 7) เอาประสบการณ์ในอดีตมา
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เป็ นบทเรี ยน 8) มีความสามารถในการบริ หารงานและเป็ นผูน้ าที่ดี 9) มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง 10) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 11) มีความ
รั บผิดชอบ 12) มี ความกระตื อรื อร้ นและไม่หยุดนิ่ ง 13) ใฝ่ หาความรู ้ เพิ่มเติ ม 14) กล้าตัดสิ นใจ 15) อย่าตั้งความหวังไว้กับผูอ้ ื่น
16) มองเหตุการณ์ปัจจุบนั เป็ นหลัก 17) สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม 18) ไม่ทาอะไรเกิ นตัว 19) มีความร่ วมมือและแข่งขัน
20) ประหยัด 21) มีความซื่ อสัตย์ [10] ได้กาหนดคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จมี 10 คุณลักษณะ เรี ยงลาดับ
ความความสาคัญดังนี้ 1) มีมนุ ษยสัมพันธ์ 2) มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง 3) มีความซื่ อสัตย์ 4) มีความรู ้พ้ืนฐานและประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่ทา 5) มีความขยันและทุ่มเทให้กบั ธุรกิจ 6) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ 7) มีวสิ ยั ทัศน์ 8) ประหยัด 9) พัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง และ 10) มีความเชื่อเรื่ องโชค [11] ได้ทาการศึกษาถึงคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ มีดงั นี้ 1) เป็ น
ตัวของตัวเอง 2) มีนวัตกรรม 3) กล้าเสี่ ยง 4) มุ่งมัน่ ในการแข่งขัน 5) ใฝ่ ใจในการเรี ยนรู ้ และ 6) ใฝ่ ใจในความสาเร็ จ จากการศึกษา
แนวคิดคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่นกั วิชาการทั้งหลายได้ให้ไว้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์มาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ครั้ง
นี้ ที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความกล้าเสี่ ยง 2) ความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ
3) มีความคิดสร้างสรรค์ 4) มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล 5) มีความกระตือรื อร้น 6) มีความกล้าตัดสิ นใจ และ 7) มีความสามารถในการบริ หาร
คุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการอาจส่ งผลต่อความภักดี ที่ผูป้ ระกอบการมี ต่ อคู่คา้ หรื อผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องได้ กล่าวคื อ
ประสบการณ์จากการดาเนิ นธุรกิจของผูป้ ระกอบการจะทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถวิเคราะห์ไตร่ ตรองถึงความสัมพันธ์จากการ
ดาเนินธุรกิจร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการเองกับคู่คา้ ได้ โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ผา่ นมา ทาให้ผปู ้ ระกอบการที่มี
ความกล้าเสี่ ยง กล้าตัดสิ นใจ ได้มีการลองผิดลองถูกเพื่อนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเป็ นความรู ้ซ่ ึงกันและกัน
อาจส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการและคู่คา้ มีการพัฒนาร่ วมกันต่อไปได้ สามารถนาไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
ความภักดี หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อองค์กรทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรม ด้านทัศนคติ คือ การที่ลูกค้าคิด
หรื อพูดแต่ในสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับองค์กร รวมถึงพูดให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ถึงองค์กรในทางที่ดีดว้ ย ในด้านพฤติกรรม คือ การที่ลูกค้าซื้อสิ นค้าของ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และไม่ซ้ื อของคู่แข่ง แม้วา่ คู่แข่งจะมีสิ่งที่ดีกว่า เพราะลูกค้าเชื่อมัน่ ว่าบริ ษทั จะตอบสนองความต้องการของ
พวกเขาได้ดีที่สุดทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งบริ ษทั จะนาเสนอสิ่ งต่างๆ ได้แบบรู ้ใจโดยที่ไม่ตอ้ งร้องขอและสนองตอบลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ วและสม่าเสมอ ทาให้ลูกค้ารู ้สึกว่าเขาเป็ นคนสาคัญและนามาซึ่งความภักดีในที่สุด
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาเกิดการแข่งขันอย่างรุ นแรงของธุรกิจธนาคาร มีการนากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามา
ใช้เพิ่มมากขึ้น โดยผ่านคุณภาพสิ นค้าและบริ การเพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความภักดี แต่ก็ยากที่ จะทาให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริ การของธนาคารถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย ดังนั้น ธนาคารพาณิ ชย์จึงหันมาให้ความสาคัญ
และรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างความสัมพันธ์โดยส่ วนตัวอย่างใกล้ชิด เป็ นการช่วยให้ธนาคาร
เน้นความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น และจากการแข่งขันที่รุนแรงของธนาคารทาให้ลูกค้ามีสิทธิ์ ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
กับธนาคารที่ตนเองมีความพึงพอใจสูงที่สุด เพราะหากลูกค้าเกิดความไม่พอใจก็สามารถเรี ยกร้องกับธนาคารเพื่อให้ได้รับการบริ การ
ที่ดี และพร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนไปใช้บริ การกับธนาคารอื่นตลอดเวลา ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของธุรกิจบริ การได้มีการเน้นไปที่ความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อตราสิ นค้าของธนาคาร
จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดคุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ และความภักดีของ
ผูป้ ระกอบการนั้น ผูว้ ิจยั จึงนามาเป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั และการกาหนดสมมติฐานการวิจยั โดยบูรณาการแนวคิดของ
งานวิจยั ที่สอดคล้องเชิงเหตุและผล ทั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั มีความเชื่อว่าผลลัพธ์ของการรับรู ้คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิ พลทางบวก
และส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการที่เลือกใช้บริ การกับธนาคาร โดยผ่านการวิเคราะห์ไตร่ ตรองจากประสบการณ์ในอดีตที่
ผ่านมา โดยผูใ้ ช้บริ การจะนาเอาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเป็ นความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน จะส่ งผลให้ธนาคาร
พาณิ ชย์และผูป้ ระกอบการมีการพัฒนาร่ วมกันต่อไปได้ และเกิ ดเป็ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จที่ยงั่ ยืนต่อไป สามารถนาไปสู่ การ
ตั้งสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
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สมมติ ฐ านที่ 3 คุ ณ ลัก ษณะของระบบช าระเงิ น มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความภัก ดี ข องผูป้ ระกอบการโดยที่ ส่ ง ผ่า น
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 18,884 ราย [2]
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เลือกมาจากประชากรที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 391 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ [12]
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามสาหรับผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี มีค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค การหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามเท่ า กับ 0.94 ถื อ ได้ว่า อยู่ใ นระดับ ดี ม ากโดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรู ้คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ และตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีต่อการเลือกใช้บริ การระบบชาระ
เงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นลักษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่ สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ออกหนังสื อถึงผูม้ ีส่วน
เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยแจก
แบบสอบถามพร้อมอธิ บายรายละเอียดให้ผูต้ อบแบบสอบถามได้เข้าใจพร้อมให้กรอกแบบสอบถามและส่ งคืนภายในเวลาที่
กาหนด นามาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจนได้ครบจานวน 391 ฉบับ จึงนาแบบสอบถามที่ได้มา
บันทึกเพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
นาแบบสอบถามทั้งหมดมาทาการลงรหัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์และแปลความหมาย
ของข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ การจาแนกความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ และความภักดีต่อตราสิ นค้าใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การระบบชาระเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ด โดยใช้สถิ ติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation: S.D.) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน(Pearson’s product moment
correlation coefficient) และทดสอบตัวแปรโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการรายย่ อยในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 75.4 เพศชาย ร้อยละ 24.6 มีอายุระหว่าง
31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 60.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 44.8 โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 67.3
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ คุณลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แบบคิวอาร์ โค้ ดของผู้ประกอบการราย
ย่ อยในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู ้คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นแบบคิวอาร์ โค้ดของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัด
เพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.21, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยมากไป
น้อยคือ ระบบชาระเงิ นมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว (x̅ = 4.39, S.D. = 0.50) รองลงมาระบบชาระเงิ นแบบคิวอาร์ โค้ดมีความ
ถูกต้องแม่นยา (x̅ = 4.34, S.D. = 0.60) และระบบชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ดช่วยให้การทาธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกใน
การใช้งาน (x̅ = 4.33, S.D. = 0.59) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการรายย่ อยในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู ้คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.35, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อ ยคื อ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และทุ่ ม เทในการท างาน (x̅ = 4.52, S.D. = 0.53) รองลงมาคื อ ชอบคิ ด ริ เ ริ่ ม ค้น หา
เปลี่ ยนแปลงและสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทางาน รวมถึ งชอบทางานที่ ท้าทายความสามารถของตนเอง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน
(x̅ = 4.46, S.D. = 0.51) และกล้าตัดสิ นใจแก้ปัญหาและอุปสรรคด้วยความสามารถของตนเอง (x̅ = 4.45, S.D. = 0.50) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความภักดีต่อธนาคารพาณิชย์ของผู้ประกอบการรายย่ อยในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความภักดี ต่อธนาคารพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (x̅ = 3.99, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ เชื่ อในความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคาร และมีความผูกพันกับธนาคารนี้มากจึงมีความตั้งใจใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
และเท่ ากัน (x̅ = 4.12, S.D. = 0.59) รองลงมาคื อ มี ความผูกพันกับตราสิ นค้าของธนาคาร (x̅ = 4.08, S.D. = 0.63) และเชื่ อว่า
ธนาคารจะนาเสนอสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าเสมอ รวมถึงจะชักชวนให้คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของ
ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน (x̅ = 4.06 , S.D. = 0.65) ตามลาดับ
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรคุ ณลักษณะของระบบชาระเงิ นโดยรวมที่ ส่งผลต่อคุ ณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ
คะแนน
คะแนนดิบ
ตัวแปร
มาตรฐาน
t
p-value
β
B
SE
ค่าคงที่ (a)
2.037
.161
12.668
.000**
คุณลักษณะของระบบชาระเงิน
.553
.038
.593
14.525
.000**
R = .593 R2 = 0.652 Adjusted R2 = 0.650
F = 210.979 SE = 0.410
ค่า β ของคุณลักษณะระบบชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ด เท่ากับ 0.593 หมายความว่า จานวนคุณลักษณะ
ของระบบชาระเงินเพิ่มขึ้น 1 หน่วย คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการจะเพิ่มขึ้น 0.593 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญ พบว่า ค่า Sig.
เป็ น .000 ซึ่ งมีค่า < .01 จึ งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 คือ คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อคุ ณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ
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สมมติฐาน 2 คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรคุ ณ ลักษณะของผูป้ ระกอบการโดยรวมที่ ส่งผลต่อความภักดี ข อง
ผูป้ ระกอบการ
คะแนน
คะแนนดิบ
ตัวแปร
มาตรฐาน
t
p-value
β
B
SE
ค่าคงที่ (a)
1.712
.239
7.165
.000**
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
.524
.055
.438
9.612
.000**
R = .438 R2 = 0.392 Adjusted R2 = 0.390
F = 90.393 SE = 0.548
ค่า β ของคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ เท่ากับ 0.438 หมายความว่า จานวนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้น 1
หน่ วย ความภักดี ของผูป้ ระกอบการต่อการใช้ระบบชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งจะ
เพิ่มขึ้น 0.438 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญ พบว่า ค่า Sig. เป็ น .000 ซึ่ งมีค่า < .01 จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 คือ คุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
สมมติฐาน 3 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิ พลทางบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการโดยที่ส่งผ่านคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรคุณลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดโดยรวมที่
ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการโดยมีตวั แปรคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
คะแนน
คะแนนดิบ
ตัวแปร
มาตรฐาน
t
p-value
β
B
SE
ค่าคงที่ (a)
1.171
.190
6.151
.000**
คุณลักษณะของระบบชาระเงิน
.674
.045
.604
14.951
.000**
ค่าคงที่ (a)
.871
.225
3.874
.000**
คุณลักษณะของระบบชาระเงิน
.592
.056
.531
10.653
.000**
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
.147
.060
.123
2.471
.014*
2
2
R = .612 R = 0.675 Adjusted R = 0.672
F = 116.293 SE = 0.483
ค่า β ของคุณลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ด เท่ากับ 0.531 หมายความว่าจานวนคุณลักษณะ
ของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความภักดีของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรีต่อการ
ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งจะเพิ่มขึ้น 0.531 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญพบว่า
ค่า Sig. เป็ น .000 ซึ่ งมี ค่า < .01 และค่า β ของตัวแปรส่ งผ่านของคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการ เท่ ากับ 0.123 หมายความว่า
จานวนตัวแปรส่ งผ่านของคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความภักดีของผูป้ ระกอบการต่อการใช้ระบบชาระเงิน
อิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง จะเพิ่มขึ้น 0.123 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญพบว่า ค่า Sig. เป็ น
.014 ซึ่ งมี ค่า < .05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานข้อที่ 3 คื อ คุ ณลักษณะของระบบชาระเงิ นที่ ส่งผ่านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปรากฏตามภาพที่ 2 สามารถสรุ ปยืนยันได้วา่ คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปร
ส่ งผ่านบางส่ วน (Partial mediator) ระหว่างคุ ณลักษณะของระบบชาระเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบคิ วอาร์ โค้ด กับ ความภักดี ของ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรีต่อการใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ความถดถอย (β) ก่อนที่จะมีการทดสอบตัวแปรส่งผ่าน
คุณลักษณะของระบบ
ชาระเงิน
**P< .01

(β = 0.593**)

คุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ

(β = 0.438**)

ความภักดีต่อระบบชาระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารพาณิ ชย์

(β = 0.604**) (β = 0.531**)
รู ปที่ 2 คุณลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดที่ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
โดยมีคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

การอภิปรายผล
ผลจากการวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นที่ ส่งผลต่อความภักดี ผ่านคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ ใช้ระบบ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1) คุณลักษณะของระบบชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ระบบชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ดมีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว มีความถูกต้องแม่นยา และช่วยให้การทาธุรกรรมทางการเงิ นมี
ความสะดวก เนื่องจากระบบชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถจัดการการรับชาระเงินได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ วและถูกต้อง เป็ นการยกระดับด้านความปลอดภัยรวมถึงลดความผิดพลาดจากการรับชาระเงิน
ผ่า นมื อ ถื อ ท าให้ผูป้ ระกอบการเกิ ด ความเชื่ อ มั่น ในประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบได้ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ [7]
ที่ได้กาหนดปั จจัยแห่งความสาเร็ จของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ 1) รักษาความปลอดภัยของข้อมูล 2) สะดวกในการป้ อน
ข้อมูลการชาระเงิน 3) ง่ายต่อการใช้งาน 4) มีความน่าเชื่อถือ 5) ลดต้นทุนจากการใช้บริ การ และสอดคล้องกับการศึกษาของ [13]
ที่ พบว่าปั จจัยที่คนเลือกใช้เครื่ องมือการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แทนการใช้เงิ นสด เพราะทาให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วในการ
ชาระค่าสิ นค้าและบริ การ และมีตน้ ทุนการทาธุรกรรมต่า
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูป้ ระกอบการมีความกระตือรื อร้นและทุ่มเทในการทางาน ชอบคิดริ เริ่ ม เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ [14] ที่กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับความมุ่งมัน่ ในการทางานอย่างเชิงรุ ก กล้าเสี่ ยงอย่างสร้างสรรค์
และสนใจเรี ยนรู ้ธุรกิจอย่างกว้างขวางตลอดเวลา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [15] ที่พบว่าการแสวงหาโอกาส เชื่อมัน่ ในตนเอง
ใฝ่ หาความสาเร็ จ กล้าเสี่ ยง มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากผูอ้ ื่น คือคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ความภักดี ต่อธนาคารพาณิ ชย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่าผูใ้ ช้บริ การเชื่ อในความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคาร มีความผูกพันกับธนาคารและตราสิ นค้าของธนาคาร ซึ่ งความผูกพันเกิดจากความเชื่ อมัน่
และความซื่อสัตย์ที่ลูกค้ามีต่อธนาคารจนเกิดเป็ นความภักดี จึงมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะแนะนาคนรอบตัวมาใช้บริ การกับธนาคารหลัก
ของตนอย่างต่อเนื่ อง ความภักดี ที่ลูกค้ามีต่อธนาคารจะส่ งผลดีต่อธนาคารในระยะยาว เนื่ องจากลูกค้ามีความเชื่ อมัน่ และจะใช้
บริ การกับธนาคารต่อไป สอดคล้องกับแนวคิ ดของ [16] ที่ กล่าวว่า ความภักดี คือทัศนคติ ของลูกค้าที่ มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ
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ซึ่ งนาไปสู่ ความสัมพันธ์ในระยะยาว เป็ นการเหนี่ ยวรั้งลูกค้าไว้กบั องค์กร ส่ งผลไปสู่ พฤติกรรมการซื้ อซ้ า สอดคล้องกับแนวคิด
ของ [17] ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีจะมีความรู ้สึกที่ดีต่อตราสิ นค้าและองค์กร ส่ งผลให้เกิดการซื้ อหรื อใช้บริ การซ้ าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บริ การกับองค์กรอื่น
2) คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
คุณลักษณะของระบบชาระเงินส่ งผลต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการที่ใช้
ระบบชาระเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบคิวอาร์ โค้ดจะได้รับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน เช่ น การใช้งานที่ สะดวกสบาย
การตอบสนองที่ รวดเร็ ว ความน่ าเชื่ อถื อและมีประสิ ทธิ ภาพของระบบ ทาให้ผูป้ ระกอบการเกิ ดความกล้าตัดสิ นใจในการนา
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการการทางานขององค์กร เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน เช่น การ
จัดทาโปรโมชัน่ ร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ [18] ที่ได้กล่าวถึงระบบชาระ
เงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ว่าเป็ นรู ปแบบการชาระเงินที่ทนั สมัย ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคเกิ ดการเปลี่ยนแปลง ผูใ้ ช้งาน
สามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็ ว ผูป้ ระกอบการควรนาไปต่อยอดและกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น สอดคล้อง
กับ การศึ ก ษาของ [3]ได้ท าการศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของผู ้ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ พบว่า
ผูป้ ระกอบการที่มีการนานวัตกรรมมาใช้ในการทางาน มีความกล้าเสี่ ยง กล้าตัดสิ นใจ กล้าทดลองสิ่ งใหม่ และมุ่งมัน่ ในการแข่งขัน
จะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จได้มากที่สุด
3) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความภักดี กบั ธนาคารพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัด
เพชรบุรี กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการที่มีความพร้อมในด้านของข้อมูลและประสบการณ์จะทาให้มีความกล้าตัดสิ นใจในสภาวการณ์ต่าง ๆ
ได้เป็ นอย่างดี หากผูป้ ระกอบการเกิ ดความเชื่ อมัน่ ต่อธนาคารและผลิตภัณฑ์ของธนาคารก็จะนาไปสู่ ความสัมพันธ์ในระยะยาวได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [19] ที่ ได้ให้แนวคิ ดการก่ อตัวของธุ รกิ จใหม่ ไว้ว่า ผูป้ ระกอบการที่ มี ศักยภาพไม่ จ าเป็ นต้องเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่อุดมด้วยทรัพย์แต่มีศกั ยภาพในการเป็ นผูป้ ระกอบการที่เน้นกิจกรรม มีกระบวนการที่เตรี ยมความพร้อมในการขจัด
อุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความพร้อมของข้อมูลที่อุดมไปด้วยระดับความเชื่อมัน่ มีความรู ้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ ซึ่งเมื่อพวกเขามีความ
เชื่อมัน่ ในข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วจาทาให้กระบวนการการตัดสิ นใจทาได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ ยงของการเกิดความผิดพลาดจากการตัดในใจได้
และสอดคล้องกับการวิจยั ของ [20] ที่พบว่า คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจ คือ ผูป้ ระกอบการที่มีมนุษย
สัมพันธ์และทักษะการติดต่อสื่ อสารที่ดี มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั คู่คา้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น หากผูป้ ระกอบการมีพนั ธมิตรที่ดีจะทาให้เกิดความภักดีต่อคู่คา้ และสามารถดาเนินธุรกิจร่ วมกันได้อย่างต่อเนื่อง
4) คุ ณลักษณะของระบบช าระเงิ นมี อิ ทธิ พ ลทางบวกต่อ ความภักดี ของผูป้ ระกอบการ และเมื่ อ นาคุ ณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นตัวแปรส่ งผ่านเข้าในสมการ พบว่า คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยลดลง และ
มีอิทธิ พลทางบวกต่อความภักดี กบั ธนาคารพาณิ ชย์ หมายความว่า คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปรส่ งผ่านบางส่ วน
ระหว่างคุณลักษณะของระบบชาระเงิ นกับความภักดี ของผูป้ ระกอบการต่อการใช้ระบบชาระเงิ นแบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่ง กล่าวคือ ในปั จจุบนั มีธนาคารผูใ้ ห้บริ การระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดที่หลากหลาย ซึ่งรู ปแบบ
การใช้งานของระบบและผลิ ตภัณฑ์ที่ธนาคารได้นาเสนอมี ลกั ษณะใกล้เคี ยงกัน ทาให้ผูป้ ระกอบการอาจต้องใช้ความรู ้ และ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการเลือกธนาคารผูใ้ ห้บริ การ และเนื่ องจากผูป้ ระกอบการมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การบริ หารธุรกิจที่แตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการบางรายอาจให้ความสนใจต่อการคิดค้นหรื อจัดหานวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อธุรกิจ แต่บางรายอาจพอใจในสิ่ งที่มีอยูโ่ ดยไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการพัฒนา จึงทาให้คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การระบบชาระเงินแบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [21] ที่ได้ศึกษาปั จจัยแห่ง
ความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการธุรกิจในยุคดิจิตลั แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจต้องมีความรู ้ความสามารถ พัฒนาตนเองให้
รู ้ทนั ต่อตลาดอยูเ่ สมอ ผูท้ ี่จะสาเร็ จในธุรกิจได้ตอ้ งมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ใฝ่ เรี ยนรู ้ประสบการณ์ ซื่ อสัตย์และมีคุณธรรมต่อผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องของธุ รกิ จย่อมสามารถสร้ างศักยภาพการแข่งขันได้อย่างมัน่ คง และสอดคล้องกับการศึ กษาของ [22] ได้กล่าวถึ ง
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คุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการ คื อ เป็ นผูแ้ สวงหาความสาเร็ จ มี ความรั บผิดชอบ เป็ นผูย้ อมรั บความเสี่ ยง เชื่ อมัน่ ในตนเอง
มีประสบการณ์และมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี สิ่ งเหล่านี้ คือคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ดี และยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะของระบบ
ชาระเงินที่ผปู ้ ระกอบการพึงประสงค์ คือ ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีความถูกต้องแม่นยา รวดเร็ ว และปลอดภัย จึงจะ
ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีความเชื่อมัน่ และเลือกใช้บริ การระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แทนการใช้เงินสด อันนาไปสู่ ความภักดี ต่อ
การใช้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์และมีการแนะนาบอกต่อให้กบั บุคคลอื่นอีกด้วย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1) ผูป้ ระกอบการรายย่อยมีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นความคาดหวังและความต้องการที่มีต่อ
ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์จึงแตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการที่มีความสามารถในการบริ หารธุรกิจที่ดี มีความรู ้ทางนวัตกรรม จะมีการ
น าระบบช าระเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบคิ ว อาร์ โ ค้ด เข้า มาใช้กับ ธุ ร กิ จ เพราะรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จากการใช้ง าน
ส่ วนผูป้ ระกอบการที่ ยงั ขาดความรู ้ และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีมกั ไม่ค่อยให้ความสนใจหรื อยอมรับระบบชาระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดนี้ เนื่องจากยังขาดความเชื่อมัน่ ต่อระบบ รู ้สึกว่าระบบมีความยุง่ ยากซับซ้อน รู ้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลบุคคล ดังนั้น ธนาคารพาณิ ชย์ควรให้ความรู ้และอธิ บายถึงประโยชน์ที่ผปู ้ ระกอบการจะได้รับจาก
การใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แก่ผปู ้ ระกอบการที่ยงั ขาดความรู ้เกี่ ยวกับนวัตกรรมของระบบชาระเงิน รวมถึงอานวยความ
สะดวกเพื่ อท าให้ระบบช าระเงิ นมี ความพร้ อมต่ อการใช้งาน เพื่ อให้เกิ ดการยอมรั บและ ส่ งผลให้เกิ ดการใช้ระบบช าระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้นด้วย
2) ความภักดีที่ผปู ้ ระกอบการมีต่อธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสิ่ งสาคัญที่ธนาคารจะต้องรักษาไว้อย่างดีที่สุด ธนาคารควรศึกษา
แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การด้วยการปรับปรุ งคุณภาพและส่ งเสริ มการบริ การที่เป็ นเลิศให้แก่ลูกค้าของธนาคาร
โดยเน้นการบริ การที่มุ่งลูกค้าเป็ นสาคัญ เช่น สารวจความต้องการของลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นพร้ อมทั้งให้บริ การได้อย่างครบวงจร และควรมีการจัดระบบในการติดตามและประเมินผลของ
คุณภาพของการให้บริ การและสารวจความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้นาเสนอลูกค้า เพื่อปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ
และใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ การบริ การและคุณภาพการให้บริ การให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต
1) ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆที่มีผลหรื อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการชาระเงินผ่านคิวอาร์
โค้ด ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่นอกเหนือจากงานวิจยั ชิ้นนี้ เช่น อุปสรรคในการใช้งาน ความพึงพอใจในการใช้งานโดยศึกษาข้อมูล
จากลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ เป็ นต้น
2) ควรเพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเป็ นแบบสัมภาษณ์เชิ งลึ ก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและความคิดเห็ นที่
ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น โดยศึกษาจากผูป้ ระกอบการที่ยงั ไม่ให้ความสนใจใช้บริ การระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบ
ถึงปั ญหาและหาแนวทางเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) 2) ศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) แบบหนึ่ง
ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ในภาคเรี ยนที่ 2/2562 จานวน 57 คน เครื่ องมือที่ใช้
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ใบความรู ้/ใบงาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็ นที่ มีต่อการเรี ยนรู ้ ด้วยกันเป็ นที ม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิ ติ t-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.29 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

Abstract
The objectives of this research were; 1) to develop students’ learning achievement towards team-based learning instruction
2) to study students’ opinions towards team-based learning instruction which was considered as one of the cooperative learning approaches.
The participants were 57 first-year students majoring in Physical Education. They enrolled in Curriculum Development course, second semester,
academic year of 2019. The research instruments were 1) lesson plans, 2) handouts/assignments, 3) pre- and post- achievement tests, and
satisfaction questionnaire towards team-based learning instruction. The data was analyzed using mean, standard deviation and t-test. The results
from the study revealed that 1) the post-test results from participants who were taught by team-based learning instruction was significantly
higher than the pre-test at the level of .05. 2) The students’ satisfaction towards the instruction was at high level (x̄= 4.29, S.D. = 0.73)
Keywords : Learning, Team-based Learning, Cooperative learning
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บทนา
ในชั้นเรี ยนทัว่ ๆ ไป การทางานกลุ่มเพื่อการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของผูเ้ รี ยนยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ ควร ผูเ้ รี ยนยังไม่ได้
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และยังไม่ได้ฝึกทักษะการทางานเป็ นทีมที่ดี ดังที่เรามักพบเสมอว่าเมื่อผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทางานเป็ นกลุ่มมักมี
ผูเ้ รี ยนเพียงหนึ่ งหรื อสองคนที่กม้ หน้าก้มตาทางาน คนที่เหลือนัง่ ดูหรื อทาอย่างอื่น เช่น ลุกเดินไปมา นัง่ เล่น พูดคุยแหย่เพื่อน ฯลฯ
แต่เมื่อนางานไปส่ ง ทุกคนจะได้คะแนนเดียวกันทั้งกลุ่ม หรื อในบางกรณี ในการทางานกลุ่มนั้น มีการแบ่งงานกันทา แต่เมื่อแต่ละ
คนทาเสร็ จ ต่างก็เอาผลงานของตนมารวมกัน แล้วนาไปส่ ง ส่ วนมากแล้วสมาชิกแต่ละคนอาจจะรู ้และเข้าใจเฉพาะส่ วนที่ตนเองทา
แต่ไม่ได้รับรู ้หรื อเรี ยนรู ้เนื้ อหาที่เพื่อนคนอื่นทาเช่นนี้ เป็ นต้น การทางานกลุ่มในลักษณะดังกล่าวนี้ ผูเ้ รี ยนแทบไม่ได้เรี ยนรู ้ตามที่
คาดหวังไว้และเป็ นการใช้เวลาในชั้นเรี ยนที่ไม่คุม้ ค่า ยิง่ ไปกว่านั้น อาจเป็ นการสร้างนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ ในการเรี ยนรู ้และทักษะ
การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วย อันที่จริ งผูส้ อนจานวนมากเล็งเห็นประโยชน์ของการให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน แต่ที่ยงั ไม่ประสบ
ผลสาเร็ จเท่ าที่ ควร อาจเป็ นเพราะว่าในการดาเนิ นการสอน ผูส้ อนไม่ ได้ช้ ี แจงเป้ าหมาย วิธีการและผลที่ คาดหวังของการทา
กิจกรรมกลุ่มให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจนมากพอ ผูส้ อนเพียงแต่แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน หรื อไม่กใ็ ห้ผเู ้ รี ยนจัดกลุ่มกันเอง แล้วให้ลงมือทางาน
ตามที่ผูส้ อนมอบหมาย โดยที่ผูเ้ รี ยนไม่ได้รับการฝึ กทักษะที่จาเป็ นสาหรับการทางานเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [1] อันได้แก่
การรับผิดชอบในส่ วนงานของตนและงานของกลุ่ม การแก้ปัญหาร่ วมกัน การให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่น การให้กาลังใจซึ่ งกันและ
กัน ฯลฯ ดังนั้น เพื่อลดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ไม่พึงประสงค์จากการทางานกลุ่มให้น้อยลงและเพิ่มพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่
ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของทุ ก คนในกลุ่ ม ผู ้ส อนควรน าเอาการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Cooperative Learning)
ซึ่ งมีหลากหลายรู ปแบบไปใช้ในชั้นเรี ยน เพราะการเรี ยนรู ้ร่วมกันสามารถเอื้อประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนหลายประการ ได้แก่ 1) ช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น 2) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งขึ้น 3) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น 4) ผูเ้ รี ยนใช้เวลาทางานด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจและลดพฤติกรรมที่รบกวนผูอ้ ื่นในชั้น
เรี ยน 5) ผูเ้ รี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน ๆ รวมทั้งมีการช่วยเหลือเพื่อน ๆ มากขึ้น 6) ผูเ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อรายวิชาที่เรี ยน และ
7) ผูเ้ รี ยนรู ้สึกภูมิใจในตนเองมากขึ้น
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนที่มีระดับ ความรู ้ความสามารถต่าง ๆ กัน ทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยสมาชิ กแต่ละคนรั บผิดชอบในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระที่เรี ยนและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันจนสมาชิ ก
ทุกคนประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายภายในกลุ่ม ผูเ้ รี ยนอภิปรายเนื้อหาสาระที่เรี ยนด้วยกัน ช่วยเหลือทาความเข้าใจและสนับสนุ น
ส่ งเสริ มให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน ในการเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้ ผเู ้ รี ยนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน โดยที่แต่ละคนรับรู ้ว่าตัวเขาเองจะ
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม บรรลุเป้ าหมายแล้วเช่นกัน นัน่ คือ ผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็ น
ผลสาเร็ จที่ เกิ ดขึ้นกับสมาชิ กคนอื่น ๆ ในกลุ่มด้วย เพราะทุกคนอยู่ในเรื อลาเดี ยวกัน งานใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถทาสาเร็ จได้
ด้วยดีถา้ ขาดคนหนึ่ งคนใดไปและทุกคนจะรู ้สึกภูมิใจและดีใจร่ วมกัน เมื่อทางานได้สาเร็ จ [2] [3] [4] ในการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่
เป็ นทางการนี้ การดาเนิ นการสอนในภาพรวม มีลาดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน อย่างน้อยควรมี
ในด้านวิชาการ 1 ข้อ และด้านทักษะเชิงสังคม 1 ข้อ 2) พิจารณาเรื่ องวิธีการจัดโครงสร้างของกลุ่ม เช่น ขนาดของกลุ่ม การจัดกลุ่ม
ของผูเ้ รี ยน บทบาทของแต่ละคนในกลุ่ม วิธีการจัดระบบสื่ อการเรี ยนและวิธีการจัดที่ นั่งของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน 3) การสอน
มโนทัศน์ดา้ นวิชาการ หลักการและกลวิธีในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาและการนาเนื้ อหาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ของผูเ้ รี ยน การอธิ บาย
งานที่มอบหมายและเกณฑ์การบรรลุความสาเร็ จของงาน การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของกลุ่ม ความรั บผิดชอบส่ วนตนและ
ของกลุ่ม พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังและเกณฑ์การประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 4) กากับการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มและเข้าไปแทรกในกลุ่มเพื่อสอนทักษะความร่ วมมื อและให้การช่ วยเหลื อในการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาตามความจาเป็ น และ 5)
ประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและช่วยผูเ้ รี ยนในการประเมินการดาเนิ นการของกลุ่ม
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ในการนาเอาการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือไปใช้สอนในชั้นเรี ยน ผูส้ อนจะต้องพิถีพิถนั ในการออกแบบงานที่มอบหมายให้ผเู ้ รี ยน
ทา ซึ่ งงานนั้นเป็ นงานที่ค่อนข้างซับซ้อน ผูเ้ รี ยนต้องใช้กระบวนการคิดในระดับสู ง ต้องคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยที่ผสู ้ อนตั้ง
ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพงานไว้ในระดับสู ง และมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของผูเ้ รี ยนด้วย [5] ตัวอย่างของการ
เรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ อย่ า งเป็ นทางการ ได้ แ ก่ 1) การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยกั น เป็ นที ม (Team-based learning) ของ Larry K. Michaelsen
จาก University of Oklahoma โดยมี เป้ าหมายที่ สาคัญ ดังนี้ (1) สร้ างความมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ตามหลักของรายวิชา (2) พัฒนา
ความสามารถด้านการคิด และการแก้ปัญหา (3) เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (4) ส่ งเสริ มทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานเป็ นทีม (5) ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ 2) การเรี ยนรู ้แบบศึกษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม
(Group Investigation) เป็ นการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเพื่อทาโครงงานหรื อทางานที่ มอบหมาย รู ปแบบนี้ เหมาะสาหรับการสื บค้นข้อมูลเพื่อ
นามาใช้แก้ปัญหาหรื อค้นหาคาตอบในหัวข้อที่ กลุ่มตนเองสนใจ 3) เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม (Teams-Games-Tournament หรื อ
TGT) ของ DeVries & Slavin ที่มีลกั ษณะเฉพาะ คือ กลุ่มแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อทาคะแนนสาหรั บกลุ่มของตน
4) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เป็ นกลุ่ม (Student Teams-Achievement Divisions หรื อ STAD) ของ Slavin [6] ลักษณะเฉพาะของแบบ STAD
คือ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้เนื้ อหาใหม่เป็ นทีม แต่เมื่อทดสอบจะทดสอบเดี่ยว ๆ เป็ นรายคนทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจในเรื่ องความรับผิดชอบ
ส่ ว นบุ ค คล 5) การร่ ว มกัน อ่ า นและเขี ย นแบบบู ร ณาการเป็ นที ม (Cooperative Integrated Reading and Composition หรื อ CIRC)
ของ Slavin [7] ลักษณะเฉพาะของแบบ CIRC คือสมาชิ กในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมี ระดับความสามารถที่ หลากหลาย เนื้ อหาที่ อ่านที่ มี
ระดับต่าง ๆ กัน แต่นามาอ่านสู่ กนั ฟัง ทานายสิ่ งที่อ่านด้วยกัน ฝึ กการสะกดคาและฝึ กเรื่ องคาศัพท์ดว้ ยกัน
ส่ วนการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื ออย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่ งสามารถนามาใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ ภายในคาบเรี ยนเดี ยว ได้แก่
1) จิ ก ซอว์ (Jigsaw) เป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ แ บ่ ง ผูเ้ รี ย นออกเป็ นกลุ่ ม ย่อ ย ๆ แล้ว ให้ส มาชิ ก แต่ ล ะกลุ่ ม ไปศึ ก ษาค้น คว้า และ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั กลุ่มอื่ น แล้วนาความรู ้ ที่ได้น้ ันมาถ่ายทอดให้สมาชิ กในกลุ่มของตนเอง 2) สุ มหัวคิ ด (Numbered Head
Together) รู ปแบบนี้ เหมาะสาหรับการทบทวนหรื อตรวจสอบความเข้าใจ โดยที่แต่ละกลุ่มจะช่วยกันเตรี ยมตัวตอบคาถามที่ผสู ้ อน
จะทดสอบ เมื่อมีการสอบ ผูส้ อนจะรวมคะแนนของสมาชิ กทุกคนมารวมกันเป็ นคะแนนของกลุ่ม 3) คิดเดี่ยว คิดคู่ คิดด้วยกัน
(Think-Pair-Share) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มต้นจากปั ญหาหรื อคาถาม โดยที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนคิดหาคาตอบก่อน จากนั้นไปอธิ บาย
ให้คู่ของตนฟัง แล้วสุ ดท้าย ทุกคนนาเอาคาตอบมาอภิปรายร่ วมกัน เพื่อให้ได้คาตอบของคาถามหรื อปัญหาที่ดีที่สุด
ในการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ น
ผูส้ อนรายวิชานี้ ได้เลือกใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning) โดยมีเป้ าหมายที่สาคัญ ดังนี้ 1) สร้างความมัน่ ใจว่า
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามหลักของรายวิชา ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้สูงขึ้น 2) พัฒนาทักษะการใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา 3) เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้
มีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต 4) ส่ งเสริ มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานเป็ นทีม และ 5) ส่ ง เสริ ม
ให้ ผู เ้ รี ย นมี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู ้ ซึ่ งหน้า ที่ ห ลัก ของผู ส้ อน คื อ การก ากับ ผู เ้ รี ย นให้ ท างานตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูว้ ิจัย จึ งเห็ น ว่า การเรี ย นรู ้ ด้วยกันเป็ นที ม นี้ มี ความเหมาะสมเนื่ อ งจากเป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ผูเ้ รี ย น
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการทางาน มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ตลอดจนกฎเกณฑ์ การทางานกันอย่างชัดเจน สมาชิก
ทุ กคนต้องพัฒนาและช่ วยเหลื อคนที่ อ่อนกว่าเพื่อทาให้การทางานกลุ่มเข้มแข็งขึ้ น ขณะเดี ยวกันผูเ้ รี ยนทุ กคนต้องพัฒนาและ
ช่วยเหลือตนเอง โดยใช้ศกั ยภาพให้มากที่สุดเพราะทุกคนในกลุ่มจะมีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบความสาเร็ จได้และผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ต้องมี ท ักษะทางสั งคมเพื่ อ ให้ส ามารถท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น ได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข มี การตัดสิ น ใจ มี ความสามารถในการท างาน
การจัดการ การสื่ อสารและสามารถแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งในการทางานร่ วมกัน
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
แบบการเรี ย นรู ้ ด้ว ยกัน เป็ นที ม (Team-based Learning) มาใช้ใ นการสอนรายวิ ช าการพัฒ นาหลัก สู ต รเพื่ อ พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
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ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมดังกล่าว

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นที ม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา ชั้นปี ที่ 1
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปี ที่ 1

วิธีการดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ภาคเรี ยนที่ 2/2562 จานวน 57 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด้วย
1) ตัวแปรต้น คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning)
2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning)
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
มีแนวทางในการพัฒนาเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องและสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยได้ตรวจสอบการใช้ภาษาความชัดเจนของ
ข้อความและความถูกต้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในเบื้องต้น แล้วนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตรวจพิจารณารู ปแบบการใช้ภาษา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของสื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุ ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
ผู ้วิ จั ย สร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยให้ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หาและจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู ้
เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้น
ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมและความเที่ยงตรง
และนาแบบทดสอบที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาแล้วไปทดลองใช้กบั ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาข้อสอบที่เลือกไว้
แล้วนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผา่ นการหาประสิ ทธิ ภาพไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
ผูว้ ิจัยสร้ างแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า โดยกาหนดค่าคะแนนเป็ น 5 ระดับ แล้วนา
แบบสอบถามความคิดเห็นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความและตรวจความเที่ ยงตรงเพื่อ
ตรวจสอบหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมิน แล้วเลือกข้อคาถามและจัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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วิธีการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้อธิ บายถึงวิธีการจัดการเรี ยนโดยการใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) และแจ้งจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ รวมไปถึงวิธีประเมินการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ และเข้าสู่ กระบวนการวิจยั ดังนี้
1. ขั้นก่อนการทดลอง
ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (Pretest) เมื่อทาการทดสอบแล้ว นามาตรวจ
ให้คะแนนและบันทึกผลคะแนนไว้
2. ขั้นทดลอง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning) ในวิชาการพัฒนา
หลักสู ตร คศ. 1101104 ใช้ระยะเวลาในการทดลองเป็ นเวลา 10 คาบ คาบละ 60 นาที ทาการสอนโดยใช้ชวั่ โมงเวลาเรี ยนตามปกติ
ซึ่ งในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมมีข้ นั ตอน รู ปที่ 1
กระบวนการเรียนการสอน

ระยะเวลา

มอบหมายให้ศึกษาด้วยตนเอง

ก่อนเรี ยน

ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานรายบุคคล

ผลลัพธ์ ของการเรียนรู้

10 นาที

ผลการทดสอบระดับความรู ้รายบุคคล

อภิปรายความรู ้เพื่อทดสอบรายกลุ่ม

30 นาที

ผลการทดสอบระดับความรู ้
รายกลุ่ม

ตรวจสอบและเขียนสรุ ปแนวคิดสาคัญ

20 นาที

รายงาน 1: สรุ ปแนวคิดสาคัญของ
หน่วยการเรี ยนรู ้รายบุคคล

ครู เสนอแนะหรื อให้ความรู ้เพิ่มในประเด็นที่ไม่ชดั เจน

30 นาที

รายงาน 2: ผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา/
สถานการณ์

ใช้แนวคิดมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและ
นาเสนอผลการเรี ยนรู ้

60 นาที

ผลการประเมินการนาเสนอ
ผลการเรี ยนรู ้รายกลุ่ม

ครู เสนอแนะ ประเมินผล สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ และ
ผลของกระบวนการกลุ่ม

30 นาที

ผลการประเมินการทางานเป็ นทีม
ผลการประเมินจิตพิสยั

รู ปที่ 1 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
3. ขั้นหลังการทดลอง
หลังการวิจยั ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (Posttest) และทาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม เมื่อทาการทดสอบแล้วนามาตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบันทึกผลไว้ นาผลที่ได้จาก
การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน (Pretest- Posttest) มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางการสถิติต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ลนั้น ผูว้ ิจัย ดาเนิ นการทดลองวิจัย ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ใช้เวลาใน
การดาเนินการวิจยั ทั้งสิ้ น จานวน 10 คาบ คาบเรี ยนละ 60 นาที รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยทั้งสิ้ น 12 คาบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยวิธีการทางสถิติ สรุ ปเป็ นผลการทดลอง ดังนี้
1. คะแนนแบบทดสอบก่ อ นและหลัง การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกัน เป็ นที ม โดยใช้ก ารทดสอบค่ า ที แ บบไม่ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กัน
(dependent samples t-test)
2. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค่าเฉลี่ย (𝑥̄) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกันเป็ นที ม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึ กษา
ชั้นปี ที่ 1 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
จานวน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบีย่ งเบน
ประเมินผล
คะแนนเต็ม
t
df
p
มาตรฐาน (S.D.)
(N)
(𝒙̄)
ก่อนเรี ยน
57
20
7.94
3.42
-15.76*
25
.00
หลังเรี ยน
57
20
13.90
2.69
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ภาคเรี ยนที่ 2/2562
ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (𝑥̄= 13.88, S.D. = 2.69) สู งกว่าก่อน
เรี ยน (𝑥̄= 7.92, S.D. = 3.42) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปี ที่ 1 แสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
การเรียนรู้ ด้วยกันเป็ นทีม
ข้ อ
ประเด็น
(Team-based learning)
𝒙̄
S.D.
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศการเรียนรู้
1 นักศึกษามีความสุ ขกับการทางานกลุ่ม
4.76
0.80
เห็นด้วยมากที่สุด
2 นักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้ความช่วยเหลือในการร่ วมกันทางาน
4.66
0.78
เห็นด้วยมากที่สุด
3 นักศึกษามีความพึงพอใจกับบรรยากาศในชั้นเรี ยน
4.46
0.74
เห็นด้วยมาก
4 บรรยากาศในชั้นเรี ยนทาให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้
4.46
0.74
เห็นด้วยมาก
5 นักศึกษามุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
4.24
0.76
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย
4.50
0.78
เห็นด้วยมากที่สุด
บทบาทที่ผ้ สู อนมีต่อการจัดการเรียนรู้
1 การจัดระบบทางกายภาพของห้องเรี ยน
4.42
0.64
เห็นด้วยมาก
2 การจัดกลุ่มและขนาดของกลุ่มของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน
4.37
0.63
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้ อ

ประเด็น

3
4

การเรียนรู้ ด้วยกันเป็ นทีม
(Team-based learning)
𝒙̄
S.D.
ระดับความคิดเห็น
4.16
0.60
เห็นด้วยมาก
4.01
0.68
เห็นด้วยมาก
4.23
0.65
เห็นด้วยมาก

การมีพฤติกรรมการสื่ อความหมายของผูส้ อนที่เหมาะสม
การใช้แนวทางการสอนของผูส้ อนที่เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
กิจกรรมการเรียนรู้
1 นักศึกษาบริ หารจัดการกับบทเรี ยนได้ดีข้ ึน
4.36
0.70
เห็นด้วยมาก
2 นักศึกษาแบ่งงานที่ได้รับมอบหมายออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ แล้วแบ่งกัน 4.22
0.69
เห็นด้วยมาก
ให้แต่ละคนรับผิดชอบ
3 นักศึกษาแต่ละคนมีบทบาทภายในกลุ่ม
4.18
0.75
เห็นด้วยมาก
4 นักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนและไม่ทอ้ ถอยง่าย ๆ
4.07
0.90
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย
4.14
0.76
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning) โดยภาพรวมเห็นด้วย
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̄) เท่ากับ 4.29 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้มากที่สุด (𝑥̄=4.50, S.D=0.78) รองลงมาคือ ด้านบทบาทที่ผูส้ อนมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ (𝑥̄=4.23, S.D=0.65) และ ด้าน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (𝑥̄=4.14, S.D=0.76)
ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ประเด็นที่นกั ศึกษาเห็นด้วยมากเรี ยงตามลาดับ คือนักศึกษามีความสุ ขกับการทางาน
กลุ่มมาก (𝑥̄= 4.76, S.D. = 0.80) รองลงมาคือนักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้ความช่วยเหลือในการร่ วมกันทางาน (𝑥̄= 4.66, S.D. = 0.78)
บรรยากาศในชั้นเรี ยนท าให้นักศึ กษาเกิ ดการเรี ยนรู ้ (𝑥̄= 4.46, S.D. = 0.74) นักศึ กษามี ความพึ งพอใจกับบรรยากาศในชั้นเรี ยน
(𝑥̄= 4.46, S.D. = 0.74) และนักศึกษามุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมาย (𝑥̄= 4.24, S.D. = 0.76) เป็ นลาดับสุ ดท้าย
ด้านบทบาทที่ ผูส้ อนมี ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ประเด็นที่นักศึกษาเห็ นด้วยมากเรี ยงตามลาดับ คือ การจัดระบบทาง
กายภาพของห้องเรี ยน (𝑥̄= 4.42, S.D. = 0.64) รองลงมาคือการจัดกลุ่มและขนาดของกลุ่มของนักศึกษาในชั้น (𝑥̄= 4.37, S.D. = 0.63)
การมีพฤติกรรมการสื่ อความหมายของผูส้ อนที่ เหมาะสม (𝑥̄= 4.16, S.D. = 0.60) การใช้แนวทางการสอนของผูส้ อนที่ เหมาะสม
(𝑥̄= 4.01, S.D. = 0.68) เป็ นลาดับสุ ดท้าย
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้พบว่า ประเด็นที่นกั ศึกษาเห็นด้วยมากเรี ยงตามลาดับคือ นักศึกษาบริ หารจัดการกับบทเรี ยนได้ดี
ขึ้น (𝑥̄=4.36, S.D. =0.70) รองลงมาคือนักศึกษาแบ่งงานที่ได้รับมอบหมายออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ แล้วแบ่งกันให้แต่ละคนรับผิดชอบ
(𝑥̄= 4.22, S.D. = 0.69) นักศึกษาแต่ละคนมีบทบาทภายในกลุ่ม (𝑥̄= 4.18, S.D. = 0.75) นักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน
และไม่ทอ้ ถอยง่ าย ๆ (𝑥̄= 4.07, S.D. = 0.90) นักศึ กษาประเมิ นตนเองตลอดภาคเรี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ (𝑥̄= 4.07, S.D. = 0.90)
สิ่ งที่นกั ศึกษาพูดออกมาแสดงให้เห็นถึงความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระอย่างแท้จริ ง (𝑥̄= 4.06, S.D. = 0.64) และนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มกระตือรื อร้นที่จะทางานที่ได้รับมอบหมาย (𝑥̄=4.03, S.D. =0.73) เป็ นลาดับสุ ดท้าย
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
ผูส้ อนควรนาเสนอผลและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่จะนาไปสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
ที่สอดคล้องกับบริ บทการเรี ยนการสอนและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แนวทางการประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม (Team-based learning)
กิจกรรม/บทบาท
ระยะ/เป้าหมาย
ผู้สอน
Pre-Class
- เตรี ย มผู ส้ อนให้ เ ข้า ใจในหลัก การการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกัน เป็ นที ม
- ทั ก ษะการเรี ยนรู ้ (Team-based learning)
ด้วยตนเอง
- จัดทาคู่มือสาหรับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนครอบคลุม กระบวนการเรี ยนรู ้และ
- การสนับ สนุ น การ ขอบเขตเนื้อหา
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- จัดทาแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาการเรี ยนรู ้
- จัดทาแผนสอนกลางเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทุกกลุ่มได้ เรี ยนรู ้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
เดียวกัน
- ประชุมเพื่อเตรี ยมสอนและอภิปรายหลังการสอน ทุกหน่วยการเรี ยนรู ้
In Class
- จัดการทดสอบรายบุคคล
- บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ - จัดการทดสอบรายกลุ่ม
ของการเรี ยนรู ้รายวิชา - กระตุน้ การอภิปราย
- สรุ ปการเรี ยนรู ้
- กระตุน้ การประยุกต์ใช้ความรู ้ในกรณี ศึกษา
- ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้
- สะท้อนผลการเรี ยนรู ้รายกลุ่มและรายบุคคล
Post Class
- อภิปรายปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปั ญหา
- ร่ วมประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
- วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนต่อไป

ผู้เรียน
- ศึ กษาวั ต ถุ ป ระส งค์
การเรี ยนรู ้
- ฝึ กฝนทั ก ษะที่ จ าเป็ น
ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- ศึกษาคู่มือการเรี ยนรู ้
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ใ ห้ มี ค ว า ม รู ้ ก่ อ น เ ข้ า
ห้องเรี ยน
- ทดสอบความรู ้
- อภิปรายความรู ้
- สื บค้นความรู ้เพิ่มเติม

- ประเมินผลการเรี ยนรู ้

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึ กษาพบว่านักศึ กษามี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูว้ ิจัยได้มี
การจัดเตรี ยมกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อนรายวิชานี้ และได้เลือกใช้การเรี ยนรู ้
ด้วยกันเป็ นที ม (Team-based learning) ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (Cooperative learning) แบบหนึ่ งที่ ผูเ้ รี ยนมี ระดับความรู ้
ความสามารถต่าง ๆ กัน ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีเป้ าหมายที่สาคัญ ได้แก่ 1) สร้างความมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตาม
หลักของรายวิชา ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนได้สูงขึ้น 2) พัฒนาทักษะการใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3) เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมใน
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต 4) ส่ งเสริ มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและทักษะการทางานเป็ นที ม และ 5) ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี
ความสุ ขในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งหน้าที่หลักของผูส้ อน คือการกากับผูเ้ รี ยนให้ทางานตามที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ผูว้ ิจยั ได้อธิ บายถึงแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนและแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ รวมไปถึงวิธีประเมินการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมถึง
การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน ผูส้ อนแนะนาวิธีการทางาน
กลุ่มและบทบาทของสมาชิ กในกลุ่ม และสมาชิ กทุ กคนภายในกลุ่ม มี ค วามร่ วมมื อ กันในการท างาน ให้ความช่ วยเหลื อ และ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้ แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉลิม เพิ่มนาม [8] ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการเขียนสะกดคาและทักษะ
ทางสังคมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ ก การวิจยั ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการเขียนสะกดคา 2) ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรี ยนที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ ก 3) ศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
เทคนิ ค TGT ร่ ว มกับ แบบฝึ ก กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ย นวัด เขาวัง
(แสงช่วงสุ วนิ ช) จานวน 48 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) แบบฝึ กการเขียนสะกดคา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 4) แบบประเมินทักษะทางสังคม และ 5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test)
และการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการเขียนสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ ก หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ทักษะทางสังคมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ กอยู่ใน
ระดับมาก 3) ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค TGT ร่ วมกับแบบฝึ กใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
2. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมโดยภาพรวมเห็นด้วยมาก
จากผลการศึ กษาพบว่าความคิ ดเห็ นต่ อ การเรี ย นรู ้ ด้วยกันเป็ นที ม ของนักศึ กษาโดยมี ค่ าเฉลี่ ย (x̄) เท่ ากับ 4.29 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 ซึ่ งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรี ยนดี [9] ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหรื อแบบ
มี ส่ วนร่ วมท าให้ผูเ้ รี ย นร่ วมมื อ กันท างานกลุ่ ม ด้วยความตั้งใจ มุ่ งเน้นการร่ วมกันปฏิ บ ัติ งานที่ มี การช่ วยเหลื อ ซึ่ ง กันและกัน
นอกจากนั้นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือจะมุ่งส่ งเสริ มทักษะทางสังคมให้ทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและเต็มใจรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตนเพื่อทาให้งานของกลุ่มดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายของงานได้ และสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี [10] ที่ได้
ให้แนวคิดว่า การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อหรื อแบบมี ส่วนร่ วม เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความสามารถต่างกัน
ทาให้เกิ ดทักษะทางสังคม กล่าวคื อได้ร่วมกันทางานกลุ่มด้วยความตั้งใจและความเต็มใจรั บผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ในกลุ่ม
ของตน มีความเสี ยสละ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันทาให้งานของกลุ่มดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายของงานได้ เพื่อให้ตนเองและสมาชิ กใน
กลุ่มประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ กาหนด และนอกจากนั้นยังส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะทางสังคมมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ร่วมกับ
ใบความรู ้ ใบงานด้วยการเรี ยงลาดับจากเนื้ อหาที่ ง่ายไปสู่ เนื้ อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมและใบงานกลุ่มท้าย
บทเรี ยนซึ่ งใช้วดั ความรู ้ ความเข้าใจของนักศึ กษาที่ นอกจากจะทาให้นักศึ กษาเข้าใจบทเรี ยนมากขึ้ นแล้ว ยังช่ วยในเรื่ องความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้มี โ อกาสฝึ กฝนการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Cooperative Learning) อย่ า งเต็ ม ที่
ดังที่ Deutsch, 1962.; Johnson, Johnson, & Holubec, 2013) [11] ได้กล่าวไว้ว่า การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (Cooperative learning)
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนที่มีระดับความรู ้ความสามารถต่าง ๆ กัน ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบใน
การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระที่ เรี ยนและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันจนสมาชิ กทุ กคนประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายภายในกลุ่ม ผูเ้ รี ยน
อภิปรายเนื้ อหาสาระที่เรี ยนด้วยกัน ช่วยเหลือทาความเข้าใจ และสนับสนุนส่ งเสริ มให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน ในการเรี ยนรู ้ลกั ษณะ
นี้ ผูเ้ รี ยนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน โดยที่ แต่ละคนรั บรู ้ ว่า ตัวเขาเองจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ก็ต่อเมื่ อสมาชิ กคนอื่ น ๆ
ในกลุ่มบรรลุเป้ าหมายแล้วเช่นกัน นัน่ คือผลสาเร็ จที่เกิ ดขึ้นกับตัวเองจะเป็ นผลสาเร็ จที่เกิ ดขึ้นกับสมาชิ กคนอื่น ๆ ในกลุ่มด้วย
เพราะทุกคนอยูใ่ นเรื อลาเดียวกัน งานใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถทาสาเร็ จได้ดว้ ยดี ถ้าขาดคนหนึ่งคนใดไป และทุกคนจะรู ้สึกภูมิใจ
และดีใจร่ วมกันเมื่อทางานได้สาเร็ จ และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวคิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ น
กระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบและเป็ นการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน อย่า งมี ค วามหมาย โดยการสนับ สนุ น ของกลุ่ ม หรื อ ที ม [12]
โดยสมาชิกในกลุ่มหรื อทีมสามารถเรี ยนรู ้ปัญหาจากผลการปฏิบตั ิและการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันและสามารถถ่ายทอด ช่วยเหลือและ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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สนับสนุนสมาชิกกลุ่มด้วย นอกจากการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจะช่วยให้การเรี ยนรู ้ปัญหาและกระบวนการวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพแล้ว กระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิยงั สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่ม

ข้ อเสนอแนะ
1. ผูส้ อนควรศึกษาวิจยั การเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับชั้นอื่น ๆ และควรนาการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ นทีมไปเปรี ยบเทียบกับการจัดการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในสาขาต่าง ๆ
2. ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเนื้อหามาก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะทาความเข้าใจเนื้อหาที่เรี ยนในห้องได้ง่ายขึ้น
3. ผูส้ อนควรอธิ บายขั้นตอนต่าง ๆ ในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกันเป็ นที มให้ชัดเจนก่ อนให้ผูเ้ รี ย นลงมื อท า เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้
วางแผนการทางานในกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และในการทางานกลุ่ม ควรเน้นให้ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของ
ตนเองขณะทางานกลุ่ม การให้ความร่ วมมือและแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิ กที่เรี ยนอ่อน
เพื่อให้กลุ่มประสบผลสาเร็ จ
4. ผูส้ อนควรศึ กษาวิจัยการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกันเป็ นที ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนร่ วมกับการใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและทันสมัยโดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเสรี
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การพัฒนาบทเรียน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications
เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยน e-learning ที่สร้างขึ้นร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม
Education Applications 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังการใช้บทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม
Education Applications และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรี ยน e-learning ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จานวน 31 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างอินเทอร์ควอไทล์ (Interquartile) และการทดสอบค่าที (Paired samples t - test)
ผลการวิ จ ัย พบว่า การพัฒ นาคุ ณ ภาพบทเรี ย น e-learning ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ( = 4.5) อยู่ที่ ร ะดับ ดี ม าก
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน e-learning ที่สร้างขึ้น ได้ผลประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 โดยตั้งค่าเป้ าหมาย E1=80 และ E2=80 ได้ค่าเท่ากับ 81.5/82.5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนแตกต่างจากก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่าคะแนนหลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยนอยูท่ ี่ 6.467 คะแนน มีค่าSD.อยูท่ ี่ 2.417 และความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มี
ต่อกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel อยูใ่ นระดับดี ( = 4.24)
คาสาคัญ : แอปพลิเคชันทางการศึกษา อีเลิร์นนิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประสิ ทธิภาพ

Abstract
The objectives of this research were to; 1) develop and obtain the effectiveness of e-learning lessons created with Education
Applications tools. 2) to compare learning achievement on before-after using e-learning lessons with Education Applications tools of
students' learning group, and 3) student satisfaction with e-learning lessons. The sample group was comprised of31 first-year students. Data
were analyzed by using descriptive statistics, median, interquartile and paired samples t-test.
The research finding showed that the quality of e-learning lesson development was very good level ( = 4.5). The efficiency of
the e-learning lesson was achieved by the efficiency of E1 / E2 with the goal of E1 = 80 and E2 = 80, which was 81.5 / 82.5. The learning
achievement after studied was difference from before at the .05 level. Learning achievement scores were analyzed from the full score of 40
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and found higher than the pre-class scores of 6.467, SD = 2.417. Student opinion in the Education Applications section of the excel program
was at a good level ( = 4.24).
Keywords : Education Applications, E-learning, Academic Achievement, Performance

บทนา
ปัจจุบนั ในยุคการศึกษา 4.0 เป็ นยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้ ดังนั้น
สถาบันการศึกษาต่างๆในยุค 4.0 ทัว่ ประเทศจึงได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรวิชาพื้นฐานจากเดิมให้เป็ นกลุ่มวิชาศึกษา
ทัว่ ไปซึ่ งเน้นการเรี ยนการสอนแบบบู รณาการ มี การจัดผูส้ อนเป็ นกลุ่มและจัดผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิ ดใน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อเสริ มสร้างบัณฑิตให้มีความรู ้ที่ดีสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้ โดยสถาบัน
การศึกษาเอกชนเป็ นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีการเรี ยนการสอนในกลุ่มวิชาการศึกษาทัว่ ไป
จากประสบการณ์การสอน ผูว้ จิ ยั พบว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นคือการจัดการเรี ยนการสอนที่ขาดอัตรากาลังผูส้ อนในบางกลุ่มวิชา
เพราะเมื่อเทียบสัดส่ วนระหว่างผูส้ อนในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไปกับนักศึกษาทุกคนที่ตอ้ งเรี ยนแล้วเป็ นอัตราส่ วนที่ไม่เหมาะสมทาให้
อาจารย์ภายในสถาบันฯ ต้องรับภาระงาน การสอนเฉลี่ย 16-24 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ ทาให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาวิชาการ นอกจากนี้
ยังเกิดความไม่พร้อมของการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาต่างๆ ทาให้นกั ศึกษาไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ประกอบกับ
รายวิ ช า SC60103 การใช้โ ปรแกรมประยุ ก ต์ใ นองค์ก รสมัย ใหม่ น้ ี ยัง จ าเป็ นต้อ งขอความร่ ว มมื อ จากอาจารย์อี ก หลาย ๆ
ท่านเกี่ยวกับรู ปแบบโปรแกรมต่าง ๆ ในการสอนเนื่ องจากรู ปแบบการเรี ยนการสอน และแบบฝึ กหัดมีหลากหลาย ทาให้ประสบ
ปั ญหาด้านการสอนเป็ นอย่างมาก
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการเรี ยนการสอนเป็ นแบบ Work based education นักศึกษาต้องเรี ยนควบคู่กบั การทางาน
เวลาในการเรี ยนจึ งมี เวลาเรี ยนที่ ส้ ัน การพัฒนาบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel จึ งช่ วยทาให้นักศึ กษาสามารถเข้าถึง
บทเรี ยนและสามารถเข้ามาเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้ทุกเวลา และยังเป็ นการทบทวนการใช้งานในขณะที่ ออกไปปฏิบตั ิงานจริ งได้ดว้ ย
ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการทางาน ด้วยความสามารถที่มากขึ้น อาทิเช่น ช่วยในเรื่ องการสร้าง ตารางงาน และออกแบบง่าย ๆ
พร้อมใช้งานในลักษณะพิเศษด้านกราฟิ ก Chart ที่มีความโดดเด่นอีกด้วย
การใช้ e-learning เป็ นรู ปแบบในการสอนจึงถือเป็ นจุดที่น่าสนใจ ดังเช่น ราชการ สังขวดีได้ศึกษา [1] การพัฒนาบทเรี ยน
e-learning ร่ วมกับ กิ จ กรรมผ่ า นเฟชบุ๊ ก ในรายวิ ช าวิ ถี ชี วิ ตดิ จิ ท ัล เรื่ อ งจริ ย ธรรมทางวิ ถี ชี วิ ต ดิ จิ ท ัล บทเรี ย น e-learning ควรมี
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ สามารถใช้งานผ่านเครื อข่าย และใช้ร่วมกับระบบบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูว้ ิจยั จึงได้ปรับปรุ งบทเรี ยนจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ทาให้บทเรี ยนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้ การใช้การเรี ยนการสอน e-learning ถือเป็ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิธีหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในปั จจุบนั เนื่ องจาก
เป็ นระบบที่เอื้อต่อการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยน และผูส้ อน หรื อระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง ทั้งแบบผูท้ ี่จะสื่ อสารกันอยูใ่ นช่วงระบบเวลา
เดี ยวกันหรื อแตกต่างกัน และผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ สัมพันธ์กบั ผูส้ อนได้หลายรู ปแบบ นอกจากนี้ ยงั รองรั บยุทธศาสตร์ การสอนได้
หลากหลายและมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเป็ นทั้งสื่ อที่ น าเสนอได้ท้ ังข้อความธรรมดาถึ งสื่ อประสม นอกจากนี้ ย งั ลดเวลาใน
การบริ หารจัดการ การเรี ยนการสอนและเปิ ดให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงกับแหล่งข้อมูลที่มีอย่างมากมายและเป็ นปั จจุบนั
การใช้ Google ไดรฟ์ คือบริ การจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ที่ผใู ้ ช้ Google Apps for Education ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผูเ้ รี ยน
สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 GB (เอกสารวิดีโอกราฟิ กภาพถ่ายเพลง ฯลฯ ) ในบัญชีของตน เมื่อใช้ Google ไดรฟ์ ผูเ้ รี ยนสามารถ
แก้ไขเอกสารที่จาเป็ นสาหรับโครงการระดับชั้นพร้อม ๆ กันและร่ วมมือกันในขณะที่ทาแบบออนไลน์ เครื่ องมือเหล่านี้ ช่วยให้ครู
สามารถสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายแก่ผเู ้ รี ยนได้ทางออนไลน์ รวมถึง Google ไดรฟ์ คือ Applications ที่อนุญาตให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
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เอกสารการประมวลผลคาสเปรดชี ตและเอกสารงานนาเสนอ ทั้งหมดนี้ จะถูกบันทึ กลงใน คคลาวด์ค โดยอัตโนมัติและพร้ อม
สาหรับผูเ้ รี ยนทุกแห่งที่มีการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต
Google Apps for Education
Google มี Applications มากมายซึ่ งจะพร้อมสาหรับผูเ้ รี ยนที่ใช้
Google เอกสารชีตสไลด์: ชุดโปรแกรมประยุกต์สาหรับการประมวลผลคาสเปรดชีตและงานนาเสนอ
Google ปฏิทิน: ปฏิทินที่สามารถใช้เพื่อเข้าร่ วมกิจกรรมที่มีโอกาสที่จะแบ่งปั นกับผูอ้ ื่น
Google GMail: อนุ ญ าตให้ผูเ้ รี ย นส่ งข้อ ความไปยังผูเ้ รี ย นและครู ค นอื่ น ๆ Applications นี้ ส ามารถจัดการได้เพื่ อ ให้
สามารถสื่ อสารภายในได้หรื อเปิ ดกว้างเพื่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นนอกเขตของเรา
Google Hangout: อนุญาตให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมเซสชันได้โดยการแบ่งปั นวิดีโอและเสี ยง
Google +: Applications แบบโต้ตอบที่ผคู ้ นแบ่งปั นภาพถ่ายความคิดหรื อข้อมูลอื่น ๆ เช่นเดียวกับ Facebook
Google Sites: ซอฟต์แวร์เว็บเพจที่อนุญาตให้ผใู ้ ช้สร้างไซต์เพื่อแสดงและแชร์ขอ้ มูล
การสร้ างเกมการเรี ยนรู ้ ที่สนุ กสนาน 'kahoots' เราสามารถเลือกคาถามแบบเลื อกได้หลายแบบ รู ปแบบและจานวน
คาถามทั้งหมดขึ้นอยูก่ บั เรา เพิ่มวิดีโอ รู ปภาพและไดอะแกรมไปยังคาถามของเราเพื่อขยายการมีส่วนร่ วม Kahoots สามารถเล่นได้
ดีที่สุดในรู ปแบบกลุ่ม เช่นห้องเรี ยน ผูเ้ ล่นจะตอบคาถามบนอุปกรณ์ของตัวเองในขณะที่เกมจะปรากฏบนหน้าจอที่ใช้ร่วมกันเพื่อ
ร่ วมบทเรี ยน สร้ างช่ วงเวลาแห่ งการตอบคาถาม เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ ล่นเกิ ดความสนุ กด้วยกัน การเรี ยนรู ้ ทางสังคมช่ วยเพิ่ม การ
อภิปรายและผลกระทบด้านการสอนไม่วา่ ผูเ้ ล่นจะอยูใ่ นห้องเดียวกันหรื ออีกด้านหนึ่ งของโลก หลังจากผูเ้ ล่นได้สร้างและแบ่งปั น
ให้กบั ผูเ้ ล่นอื่น เกมจะเชิญชวนให้ผเู ้ ล่นสร้างและแบ่งปั น kahoots ของตนเองเพื่อให้เข้าใจถึงความเชี่ยวชาญและวัตถุประสงค์ของ
เกมนั้น รวมทั้งมี ส่วนร่ วมในการอภิ ปรายแบบ peer-headed อี กด้วย การฝึ กฝนบ่ อยๆทาให้เก่ ง ด้วยคุ ณลักษณะที่ ท ้าทายและ
Applications บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา เราสามารถมอบหมายให้ kahoots เป็ นการบ้านได้ นักเรี ยนเล่น kahoots บนโทรศัพท์
ของพวกเขาเพื่อการแก้ไขและการสนับสนุนการฝึ กอบรมในชั้นเรี ยนของตนเองได้ตลอดเวลา
การพัฒนาเนื้ อหา สื่ อการเรี ยนการสอน และชุ ดคาสั่งในกลุ่มวิชาศึ กษาทัว่ ไปถื อเป็ นทางเลื อกหนึ่ งในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคุณภาพของห้องเรี ยน ที่ตอ้ งรองรับการสอนเป็ นกลุ่ม โดยเฉพาะวิชาที่เป็ นวิชาบรรยายและปฏิบตั ิ
เช่น SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ นักศึกษาจะสามารถเรี ยนรู ้ และหยิบสารสนเทศมาปรับเป็ นความรู ้
ความเข้าใจให้เกิดประโยชน์ สร้างคนรุ่ นใหม่ให้เป็ น นักคิด นักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนักปฏิบตั ิที่ดี และเลือกรับข้อมูลที่สืบค้น
เพื่อสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้พฒั นาบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ที่ สามารถนามาใช้สอนได้จริ งในลักษณะบทเรี ยน
e-learning เพื่อเป็ นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคมนาคม ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรั บผูท้ ี่ สนใจสร้ างบทเรี ยน
e-learning และทาความเข้าใจในส่ วนของการออกแบบ e-learning ให้ชดั เจนจึงสามารถใช้ e-learning ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ยังรวบรวมวิธีการออกแบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้เป็ นหมวดหมู่ช่วยให้ง่ายกับการศึกษา ค้นคว้า อีกทั้ง การวิจยั ครั้งนี้ ยังเป็ น
แนวทางใน การสร้างบทเรี ยนผ่านระบบ e-learning ในรายวิชาอื่นและในสาขาวิชาอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ อง
โปรแกรม Excel ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วย e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม
Education Applications ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel
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ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ จดั ทาบทเรี ยน e-learning เฉพาะหน่วยที่ผวู ้ ิจยั ได้รับผิดชอบสอน คือ โปรแกรม Excel นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 สถาบันการศึกษาเอกชน ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ซ่ ึ งมี
ขอบเขตประชากร จานวน 428 คน ใช้เวลาในการเรี ยน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
กลุ่มตัวอย่างที่1(วัดประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน)
เป็ นนักศึ กษาที่ ไม่ ได้ลงทะเบี ย นเรี ยนในรายวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัย ใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปี ที่1 และ เป็ นนักศึกษาที่ยงั ไม่เคยเรี ยนเนื้ อหาวิชานี้ มาก่อน อายุอยูร่ ะหว่าง 18-19 ปี โดยมีขนาดกลุ่ม
ทดลองประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยว 3 คนในกลุ่มแรก กลุ่มที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม มีจานวน 9 คน และกลุ่มที่ 3ประสิ ทธิ ภาพ
ภาคสนาม มีจานวน 20 คน ทาการทดสอบก่อนเรี ยน เรี ยนเนื้อหาทาแบบฝึ กหัด และทดสอบหลังเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่2 (วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กร
สมัยใหม่ ประจาปี การศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จานวน 30 คนผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ( Purposive sampling ) เป็ นการเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั การเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงต้องอาศัยความรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในเรื่ องนั้นๆของผูท้ าวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ มีชื่อเรี ยกอีก
อย่างว่า Judgement sampling

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นขั้นเตรี ยมการ โดยผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั เพื่อสังเคราะห์ให้
ได้องค์ความรู ้ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อสรุ ปให้เห็นภาพของ แนวคิด หลักการ กระบวนการ วิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา
บทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
สถาบันการศึกษาเอกชน ผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อกเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาวิเคราะห์ เนื้ อหาเป็ นเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
บทเรี ยน e-learning และสื บค้นจากอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel
ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน โดยศึกษาและวิเคราะห์เนื้ อหา วัตถุประสงค์ มาออกแบบบทเรี ยน นาบทเรี ยนที่
สร้างเสร็ จแล้ว ไปให้ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของบทเรี ยน โดยนาบทเรี ยนที่ได้รับการปรับปรุ ง
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญไปทดลองกับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพโดยตั้งค่าเป้ าหมาย E1/E2 โดยตั้งค่า
เป้ าหมาย E1 = 80 และ E2 = 80 ของบทเรี ยนผ่านระบบ e-learning โดยเป็ นนักศึ กษาที่ยงั ไม่เคยเรี ยนเนื้ อหาวิชานี้ มาก่อน โดยมี
ขนาดกลุ่มทดลอง 3 คนในกลุ่มแรก กลุ่มที่ 2 มีจานวน 9 คน และกลุ่มที่ 3 มีจานวน 20 คน ทาการทดสอบก่อนเรี ยน เรี ยนเนื้อหาทา
แบบฝึ กหัด และทดสอบหลังเรี ยน นาผลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพ ในการประเมินบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ได้มีข้ นั ตอนในการประเมิน
ดังต่อไปนี้
1) นาแบบประเมิ นบทเรี ยนระบบ e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านความเหมาะสมของเนื้ อหา
จานวน 3 ท่าน ขั้นตอนการเรี ยนการสอนโดยใช้ระบบ e-learning จานวน 3 ท่าน และ ด้านศิลปะ จานวน 3 ท่าน
2) นาค่าที่ได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์ แล้วนาไปแก้ไข ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบประเมินรู ปแบบกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม จานวน 9 ท่าน ของล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ [2]
ขั้นตอนที่ 5 การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเครื่ องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบทดสอบก่อน
เรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน วิชา SC601103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2) นาผลจากการวิเคราะห์เนื้ อหาวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ มาสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น เรื่ อ งโปรแกรม Excel ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 โดยสร้ า งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 5 ตัว เลื อ ก ที่ แ ต่ ล ะ
ข้อมีคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 1 ฉบับ จานวน 60 ข้อ
3) นาแบบทดสอบไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเนื้ อหาตรวจสอบพิจารณาความตรงของเนื้ อหา (Content validity) กับข้อสอบโดย
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความถูกต้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ IOC แล้วผูว้ ิจยั เลือกแบบทดสอบที่ มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไปตามหลักการจัดและประเมินผลของ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ [3]
4) นาแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 สถาบันการศึกษาเอกชน ที่เคยเรี ยน
SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ จานวน 50 คน ตรวจให้คะแนน โดยให้ขอ้ ที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ข้อที่
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
5) นาผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบเป็ นรายข้อ (r)
ทาการคัดเลือกข้อสอบ ซึ่ งได้ค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 และค่าอานาจจาแนก .20 ขึ้นไป
6) คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผา่ นการหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของข้อสอบแล้วที่
มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์แ ละตรงตามเนื้ อ หาและวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้จ านวน 40 ข้อ เพื่ อ น ามาเป็ นแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและ
แบบทดสอบหลังเรี ยนโดยมีการสลับข้อคาถามและสลับตัวเลือกในข้อเดียวกันไว้ในแต่ละชุด
7) คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้แนวทางของ พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ [4] สู ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน
(Kuder-Richardson)
8) นาข้อสอบที่ผา่ นขั้นตอนทั้งหมดไปใช้ในการทดลองจริ ง
ขั้นตอนที่ 6 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการนาบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือใน
กลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel ที่ได้ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ไปทดลองเรี ยนกับผูเ้ รี ยนจานวน 30 คน
เพื่อหาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คือ ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน จากการทาวิเคราะห์ความยากง่ายและอานาจจาแนก
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนั้นมีระดับความยากง่ายอยูใ่ นเกณฑ์ .20 - .80 และค่า
จาแนกของข้อสอบ .20 ขึ้นไปจานวน 40 ข้อ และแบบทดสอบมีค่าความชื่อมัน่ ตาม KR20ใน ในระดับ 0.85

ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1การประเมินคุณภาพบทเรียน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
ผูว้ ิจยั ได้สร้างบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชนโดยนาเนื้ อหา
บทเรี ย นที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เข้า ไว้ใ นระบบ e-learning ของสถาบัน ฯ แล้ว น าไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการออกแบบบทเรี ย น e-learning
ด้านเนื้อหา และด้านศิลปะ ด้านละ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของบทเรี ยน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยน e-learning ตามความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้าน
การประเมินคุณภาพบทเรี ยนผ่านเว็บ
ค่าเฉลี่ยของการประเมินเว็บเพจ
1
2
3

ด้านการออกแบบบทเรี ยน
ด้านเนื้อหา
ด้านศิลปะ
เฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

4.5
4.4
4.5
4.5

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 แสดงว่าบทเรี ยน e-learning ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก โดยเฉลี่ยที่ 4.5
ขั้ น ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย น e-learning ร่ วมกั บ กิ จ กรรมเครื่ อ งมื อ ในกลุ่ ม Education Applications
เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับ นักศึกษาชั้นปี ที 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
จากการที่ผูว้ ิจยั ได้สร้างบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม
Excel สาหรั บ นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึ กษาเอกชน เพื่อใช้สาหรั บในการทาการทดลองครั้ งนี้ และได้นาไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
1. ขั้นการทดลองตัวต่ อตัว จากการทดลองตัวต่อ ตัว ผูท้ าการวิจัย ได้นานักศึ กษาที่ ไม่ เคยผ่านการเรี ยนการสอนใน
เรื่ องโปรแกรม Excel มาก่อน และไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มตัวอย่าง มาทาการทดลองในแต่ละครั้ง ได้ผลทดลองตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพจากการทดลองบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel โดยใช้นกั ศึกษา จานวน 3 คน
การทดลองหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยน e-learning
N
E1
E2
E1 / E2
3
75.3
77.8
75.3/77.8
จากตารางที่ 2 ทาให้พบว่ามีสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งดังนี้
1. เนื้อหาบทเรี ยนมีขอ้ มูลซ้ ากันเกินไป ทาให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลามากในการอ่าน
2. การเข้าถึงบทเรี ยนทาได้ลาบาก มีหลายขั้นตอน
2. ขั้นการทดลองกลุ่มย่ อย การวิเคราะห์ หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน e-learning เพื่อให้ได้ผลประสิ ทธิ ภาพ E1/E2
โดยตั้งค่าเป้าหมาย E1=80 และ E2=80 โดยเลือกใช้นกั ศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 9 คน ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิ ทธิภาพจากการทดลองบทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel โดยใช้นกั ศึกษา จานวน 9 คน
การทดลองหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยน e-learning
N
E1
E2
E1 / E2
9
78.8
79.3
78.8/79.3
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าการทดลองของกลุ่มย่อย ที่ใช้นกั ศึกษาจานวน 9 คน ยังต่ากว่าเกณฑ์ E1/E2 จึงควรปรับปรุ ง
บทเรี ยนให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น ขั้นตอนวิธีการทาไม่ควรสลับซ้ าซ้อนกันมากเกินไป
3. ขั้นทดลองภาคสนาม การวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยน e-learning เพื่อให้ได้ผลประสิ ทธิ ภาพ E1/E2โดยตั้งค่า
เป้าหมาย E1=80 และ E2=80 โดยเลือกใช้นกั ศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประสิ ทธิภาพจากการทดลองบทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel โดยใช้นกั ศึกษา จานวน 20 คน
การทดลองหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยน e-learning
N
E1
E2
E1 / E2
20
81.5
82.3
81.5/82.5
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จากตารางที่ 4 จะเห็ น ได้ว่า การทดลองของกลุ่ ม ภาคสนาม ที่ ใ ช้นัก ศึ ก ษาจ านวน 20 คน ได้ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน E1/E2 ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน และความคิดเห็นของผู้เรียน
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการนาบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม
Excel ที่ได้ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ไปทดลองเรี ยนกับผูเ้ รี ยนจานวน 30 คน เพื่อหาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน คือ ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
จากการวิเคราะห์ความยากง่ายและอานาจจาแนกของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนนั้นมีระดับความยากง่ายอยูใ่ นเกณฑ์ .20 - .80 และค่าจาแนกของข้อสอบ .20 ขึ้นไปจานวน 40 ข้อ และแบบทดสอบมีค่าความ
เชื่อมัน่ ตาม KR20 ในระดับ 0.85 โดยได้ผลทดลองดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน บทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel
การทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

x̅

S.D.

t

Sig

ก่อนเรียน

30

40

25.5667

3.0364

14.652

0.0000

หลังเรียน

30

40

32.0333

2.3994

ตารางที่ 6 แสดงผลการศึกษาบทเรียน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel ก่อนเรียน และหลังเรียน
Paired Differences
Mean

Std. Deviation

95% Confidence Interval
of the Difference
Std. Error Mean
Lower
Upper

t

df

Sig.

Post_test
6.466
2.417
.441
5.564
7.369
14.652
29
.000
Pre_test
จากตารางที่ 5-6 การวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการคานวนค่า Paired Samples t – test
พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยมีค่าคะแนน
ก่ อ นเรี ย น x̅ = 25.5667 คะแนนหลัง เรี ย น x̅ = 32.0333 และมี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสติ ถิ อ ยู่ที่ ร ะดับ 0.05
โดยมีคะแนนหลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยนอยูท่ ี่ 6.466 คะแนน มีค่าSD.อยูท่ ี่ 2.417 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน
ขั้นตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่ อบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม
Excel ต่ อการเรียนการสอน
จากการทดลองในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถามขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึ กษา ที่ มีต่อการเรี ยนการสอน
ของบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรมExcel
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ตารางที่ 7 แปลผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรี ยน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications
เรื่ องโปรแกรม Excel สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่1 สถาบันการศึกษาเอกชน
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน
กิจกรรมมีความน่าสนใจ
ภาพประกอบมีความคมชัด
คาถามเข้าใจง่าย
ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
ผูเ้ รี ยนมีปฎิสัมพันธ์กบั กิจกรรม
ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
สามารถทบทวนกิจกรรมได้ตามต้องการ
สามารถทากิจกรรมได้โดยไม่จากัดสถานที่
ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้และความสนุกสนาน
Education Applications สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย
ช่วยในเรื่ องความจามากยิง่ ขึ้น
เกมส์ใน Education Applications มีความน่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย

X

S.D

แปลผล

4.36
4.50
4.03
4.13
4.22
4.36
4.39
3.98
4.23
4.22
4.00
4.22

0.66
0.66
0.69
0.64
0,61
0.62
0.77
0.71
0.55
0.64
0.66
0.64

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

0.66

พึงพอใจมาก

4.22

จากตารางที่ 7 แสดงให้รู้ว่า ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 ที่ร่วมกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications
เรื่ อง โปรแกรม Excel โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และมีคะแนนสู งสุ ดในด้าน ภาพประกอบมีความคมชัด 4.50 ปกติได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
อภิปรายผล
ในการพัฒ นาบทเรี ย น e-learning ร่ ว มกับ กิ จ กรรมเครื่ อ งมื อ ในกลุ่ ม Education Applications เรื่ อ งโปรแกรม Excel
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับบทเรี ยน e-learning ทั้งในด้านรู ปแบบ ความหมาย คุณลักษณะ เพื่อที่จะนาบทเรี ยน
e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications ไปปรับใช้กนั ทุกรายวิชาในสานักศึกษาทัว่ ไป จึงช่วยทาให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรี ยนและสามารถเข้ามาเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้ทุกเวลา นอกจากนี้ ยงั ลดเวลาในการบริ หารจัดการ การเรี ยน
การสอนและเปิ ดให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงกับแหล่งข้อมูลที่มีอย่างมากมายและเป็ นปั จจุบนั ดังรู ปแบบของบทเรี ยน e- learning
ของ ภาสกร เรื องรอง และคณะ [5] กล่าวว่า ลักษณะการเรี ยนในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านสื่ อ
อุปกรณ์แบบพกพามากขึ้นโดยผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ ทุกเวลาทั้งการเรี ยนแบบออนไลน์ โดยเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต และ
แบบออฟไลน์จากบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่บรรจุ อยูใ่ นแท็บเล็ตซึ่ งเป็ นอุปกรณ์พกพาสามารถช่วยพัฒนาความรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ดีระดับ
หนึ่ งแต่ทุกฝ่ ายต้องตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วย ทุกปั ญหาและอุปสรรคจะต้องได้รับการแก้ไขในทุกมิติ
เพื่ อ ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาร่ ว มกับ แท็ บ เล็ ต อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ต ามหลัก สู ต รของ
สถาบันการศึกษา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความสอดคล้องกัน และอยูใ่ นระดับมากขึ้นไปนามาสรุ ป
แนวการผลิตบทเรี ยน ออกเป็ น 4 ขั้นตอนดังนี้
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การประเมินคุณภาพบทเรียน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications สาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
การประเมินคุณภาพบทเรี ยนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 9 ท่านได้ผลจากการประเมินคุณภาพบทเรี ยนอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.5 มี การแบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ ด้านการออกแบบบทเรี ยนค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.5 ด้านเนื้ อหาค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.4 และด้านศิลปะ
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.5 ซึ่ งหมายความว่าบทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ในระบบการเรี ยนการสอน
ได้ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน e-learning และนาผลจากการประเมินคุณภาพบทเรี ยนจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาใช้
ในการสร้างและพัฒนาบทเรี ยน รวมทั้งมีการเพิ่มเติมกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุก
กับการเรี ยนการสอนทาให้ไม่รู้สึกเบื่อและยังช่วยในเรื่ องของความจาอีกด้วย อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับงานวิจยั จินตวีร์ คล้าย
สังข์ และประกอบ กรณี กิจ [6] การพัฒนารู ปแบบ e-learning แบบผสมผสานโดยใช้บนั ทึกสะท้อนการเรี ยนรู ้แบบมีปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ที่ส่งเสริ มความใฝ่ รู ้ และความคงทนในการจาของนักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การวิจยั ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาผล และนาเสนอรู ปแบบอี เลิร์นนิ งแบบผสมผสานโดยใช้บนั ทึ กสะท้อนการเรี ยนรู ้ แบบมี ปฏิ สัมพันธ์
ออนไลน์ที่ส่งเสริ มความใฝ่ รู ้และความคงทนในการจาของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังสอดคล้องกับ
Serevina [7] การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งผลการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนในวิชากลศาสตร์ โดยใช้ e-learning
วิธีการวิจยั ที่ใช้คือการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ Miles and Huberman การวิจยั ในครั้งนี้ มีนกั เรี ยน 31 คน ในโปรแกรมการศึกษาฟิ สิ กส์
ของมหาวิท ยาลัย แห่ งรั ฐจาการ์ ตา เครื่ อ งมื อ วิจัย ใช้คาถามแบบปรนัย และแบบสอบถามผูเ้ รี ย นด้วยตนเอง ผลการวิจัย พบว่า
ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิกส์เรื่ องวิชากลศาสตร์ ได้รับ N-gain เท่ากับ 0.818 ดังนั้นมันจึงอยูใ่ นประเภทที่สูงมากและมี
คะแนนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของแบบสอบถามการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองถูกแสดงตามลักษณะของ
ความคิ ดริ เริ่ มที่ มีคะแนน 85% ด้านความพยายามของตัวเองที่ มีค ะแนน 88% และด้านความรั บผิดชอบที่ มีค ะแนน 97% ผล
การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุ งผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยนในวิชากลศาสตร์ โดยใช้ e-learning ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึ งได้พฒั นาและปรั บปรุ งบทเรี ยนจากเอกสารที่เกี่ ยวข้องและคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทาให้บทเรี ยนที่ สร้ างขึ้นมี คุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพบทเรียน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel
สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน
การหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน e-learning เรื่ องโปรแกรม Excel ในขั้นการทดลองทั้ง 3 ขั้นตอน คือแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง
ได้ผลการทดลอง 75.3/77.8 แบบกลุ่มย่อยได้ผลการทดลอง 78.8/79.3 และแบบภาคสนามได้ผลการทดลอง 81.5/82.5 พบว่าการ
สร้างบทเรี ยน e-learning เรื่ อง โปรแกรม Excel ผูว้ ิจยั มีการพัฒนาบทเรี ยนและปรับปรุ งตามขั้นตอน จึงทาให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
ค่าเป้ าหมาย ที่ กาหนดไว้คือ E1/E2 กาหนดเป้ าหมาย E1 = 80 / E2 = 80 โดยบทเรี ยนที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพ 81.5/82.5 ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ สรรเสริ ญ เลาหสถิตย์ [8] จากการประเมินผลด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลังการใช้แอปพลิเคชัน การเรี ยนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยการ์ ตูนเคลื่อนไหว และการประเมินค่าความรู ้ คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม สามารถสรุ ปได้วา่ แอป
พลิเคชัน การเรี ยนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารผ่านบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการ์ ตูนเคลื่อนไหว ที่พฒั นาขึ้น
นี้ สามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของผูเ้ รี ยนได้ดี โดยเฉพาะ
ผูเ้ รี ยนที่ เป็ นนักเรี ยน ส่ วนผูเ้ รี ยนที่ อยู่ในระดับอุดมศึ กษาหรื อมากกว่านั้น ควรมี การปรั บปรุ งรู ปลักษณ์ ของตัวการ์ ตูนเพื่อ ให้
สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนในกลุ่มนี้
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การวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน และความคิดเห็นของผู้เรียน
การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บหาค่ าความแตกต่ า งของผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น พบว่าคะแนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น หลัง เรี ย นแตกต่ า งกับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
ได้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนเฉลี่ย 6.467 คะแนน และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 2.417 คะแนน
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็ นว่าบทเรี ยน e-learning ที่ สร้ างและพัฒนาขึ้ นมาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมที่จะเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน คะแนนจากการทดลองผูว้ ิจยั จะเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมคะแนนทั้งหมดทั้งจาก
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อนาไปศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และผลจากการวิจยั ใน
ครั้ งนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เสกสรร สายสี สด [9] ได้ทาการศึกษาการพัฒนารู ปแบบระบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
อินเทอร์ เน็ตสาหรับสถาบันราชภัฏ สาหรับผลการวิจยั พบว่า การหาประสิ ทธิ ภาพเว็บเพจบทเรี ยนผ่านอินเทอร์ เน็ต รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่ พฒ
ั นาขึ้ นมามี ประสิ ทธิ ภาพมี ค่าเท่ากับ 84.44/82 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนดไว้ ผลการ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าการเรี ยนหลังเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ น้ ามนต์ เรื องฤทธิ์ [10] ได้ทาการศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนผ่านเว็บวิชา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพเรื่ อง กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนแตกต่างกับก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบทเรี ยนที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 81.8/80
ความพึงพอใจต่ อบทเรียน e-learning ร่ วมกับกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel ต่ อการ
เรียนการสอน
จากการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเครื่ องมือในกลุ่ม Education Applications เรื่ องโปรแกรม Excel โดยเมื่อ
เรี ยนเสร็ จแต่ละหัวข้อ จะมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคาถามจาก Kahoot พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ซึ่ งได้ค่า
รวมเฉลี่ย 4.22 เป็ นไปตามความมุ่งหมายของการวิจยั ส่ วนหัวข้อที่ได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาพประกอบมี ความ
คมชัด 4.50 และหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ สามารถทากิจกรรมได้โดยไม่จากัดสถานที่ 3.98 ซึ่ งความพึงพอใจโดยรวมในการ
เรี ยนการสอนแบบ e-learning สามารถให้นกั ศึกษาเข้าไปศึกษาเนื้ อหาล่วงหน้าได้และสามารถเรี ยนได้โดยไม่จากัดเวลา สถานที่
ทาให้นกั ศึกษาไม่เครี ยด ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองสู งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าไปทบทวนบทเรี ยนได้ตามต้องการ และ
สามารถติ ดต่อกับผูส้ อนได้สะดวกขึ้ นและยังช่ วยให้นักศึ กษาเพิ่มความจามากยิ่งขึ้ นในระหว่างที่ ทากิ จกรรมเครื่ องมื อในกลุ่ม
Education Applications ซึ่ งสอดคล้องกับ จตุรงค์ ตรี รัตน์ [11] บทเรี ยนอี เลิ ร์นนิ ง มี การนาเสนอที่ น่าสนใจ ซึ่ งประกอบด้วย
ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว มี การออกแบบกิ จกรรม ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถโต้ตอบหรื อสื่ อสารกับบทเรี ยน เพื่อศึกษาเนื้ อหา
รวมทั้งมีแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้ผเู ้ รี ยนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ทนั ที มีการสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับ
ผูเ้ รี ยนในลักษณะการใช้กระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) และส่ วนผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนมีการติดต่อสื่ อสารในลักษณะการใช้
กระดานแสดงความคิ ด เห็ น (Web-Board) และการใช้ห้ อ งสนทนา (Chat-Room) โดยผ่ า นระบบการสื่ อ สารบนเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตและยังสอดคล้องกับ Chen , Harold [12] การศึกษาครั้งนี้ ใช้ทฤษฎี ความคาดหวังในการทดลองเพื่ออธิ บายแรงจูงใจ
ของนักศึกษาในการใช้ e-learning ข้อมูลที่รวบรวมจากนักศึกษาทั้งหมด 173 คนที่มีการเปิ ดใช้หอ้ งเรี ยนร่ วมกับ e-learning แนะนา
ว่าทฤษฎีความคาดหวังนั้นเหมาะสมสาหรับการประเมินและทาความเข้าใจแรงจูงใจของนักเรี ยนในการนา e-learning มาใช้ โดย
เฉลี่ยแล้วนักศึกษาถือว่าการได้รับข้อมูลเป็ นผลลัพธ์ที่น่าสนใจที่สุดของเทคโนโลยี e-learning นอกจากนี้ หลักฐานเชิ งประจักษ์
แสดงให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยี e-learning มีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็ จมากกว่า 1) เมื่อนักเรี ยนรับรู ้เทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของพวกเขาและ 2) เมื่อนักเรี ยนรับรู ้วา่ ความพยายามที่สมเหตุสมผลจะทาให้เกิดการยอมรับที่เหมาะสม
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ตามการรับรู ้ของลูกค้า
ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 2) ความภักดี ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่ซ้ื อสิ นค้าจากผู ้
จาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ และ 3) อิทธิ พลของคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลู ก ค้า ในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จ ัย ได้แ ก่ ลู ก ค้า ทั่ว ไปในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ที่ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ จานวน 385 คน ผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์
โดยความเชื่อมัน่ แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้านทั้ง 8 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม รองลงมา คือ การตอบสนองลูกค้า ความพร้อมของระบบ
การออกแบบเว็บไซต์ ความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ ความมัน่ คงปลอดภัย ความเป็ นส่ วนตัว และความน่าเชื่อถือ ตามลาดับ 2) ความภักดีของลูกค้าอยู่
ในระดับมากที่สุด 3) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่มีต่อ
ความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า มี 5 ด้าน ได้แก่
ความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ การออกแบบเว็บไซต์ ความพร้อมของระบบ การสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม และการตอบสนองลูกค้า โดยมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.50
คาสาคัญ : คุณภาพการบริ การ อิเล็กทรอนิกส์ ความภักดี

Abstract
This research aimed to study 1) electronic service quality of online retailer according to customer perceptions in Phetchaburi and
Prachuap Khiri Khan Provinces, 2) loyalty of customers in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces who purchased products from
online retailer, and 3) influence of electronic service quality of online retailer on customer loyalty in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan
provinces. The sample in the research was general customers in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces who used the electronic
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shopping of 385 samples via an online questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.95. The statistics used in data analysis were
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.
The results of the research showed that 1) overall electronic service quality was at the highest level. When considering each of
the 8 areas was tangible, followed by responsiveness, system availability, website design, confidence/trust, security, privacy and reliability,
respectively, 2) overall customer loyalty was the highest, and 3) the results of the multiple regression analysis of electronic service quality
factors of online retailer on customer loyalty in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Province found that there were 5 factors that positively
influence on customer loyalty as follows: confidence/trust, website design, system availability tangible and responsiveness with statistical
significance at level 0.05 and has predictive power of 79.50%.
Keywords : Service Quality, Electronic, Loyalty

บทนา
โลกของอุตสาหกรรมกาลังเข้าสู่ การปฏิวตั ิครั้งใหม่ที่เรี ยกว่า อุตสาหกรรม 4.0 ทาให้หลายประเทศตื่นตัวกับผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นตามมาเนื่ องจากในปั จจุบนั ทุกประเทศมี การเชื่ อมต่อกันอย่างไร้ พรมแดนในทุกมิ ติ ทั้งด้านทางการค้า ด้านการพัฒนา
โครงสร้ างเศรษฐกิ จและสังคม ทั้งนี้ ย่อมเกิ ดการแข่งขันกันสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ประเทศไทยจึ งจาเป็ นต้องพัฒนาปรั บตัวสู่ การ
พัฒนาในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่น [1] ผูป้ ระกอบการได้นารู ปแบบการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic commerce) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของธุ รกิจมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นการเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสิ นค้าที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทาให้ลูกค้า
หันมาให้ความสนใจในการซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่ งเห็นได้จากข้อมูลจากผลการสารวจของ ETDA เกี่ ยวกับ
มูลค่าตลาดของการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ต้ งั แต่ปี 2557-2563 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของการ
ขยายตัวของการการค้าของธุ รกิจค้าปลีกทางอินเตอร์ เน็ตอย่างต่อเนื่ อง [2] จึ งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการแข่งขันทางธุ รกิ จ
ออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย ผูป้ ระกอบการต่างแสวงหาแนวทางและวิธีการในการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจ
ของตนเองบรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งคือการสร้างคุณภาพการบริ การที่ดี (Service quality) ดังที่ Parasuraman,
Zeithaml และ Berry [3] กล่าวไว้วา่ คุณภาพบริ การเป็ นผลที่เกิดจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพการบริ การที่ลูกค้าได้รับรู ้จากการ
ใช้บริ การ (Perceived service quality) ซึ่ งเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าทาการเปรี ยบเทียบระหว่างการบริ การที่ได้รับกับความคาดหวังต่อ
การบริ การที่จะได้รับ (Expected service) โดยกาหนดเครื่ องมื อวัดคุณภาพการบริ การโดยทัว่ ไปประกอบด้วย 5 เกณฑ์ คือ สิ่ งที่
สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การสร้างความมัน่ ใจ และการเอาใจใส่ จากแนวคิดดังกล่าวมีหลักฐานเชิ งประจักษ์จาก
งานวิจยั จานวนมากที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อผูใ้ ห้บริ การสามารถสร้างคุณภาพการบริ การที่ดีจะเป็ นการส่ งมอบความประทับใจของ
การบริ การที่ เป็ นเลิ ศแก่ลูกค้าเพื่อสร้ างผลลัพธ์ที่ดีให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ (Customer satisfactions) และก่อให้เกิ ดความ
สัมพันธภาพที่ ดีแก่ลูกค้า (Customer relationship) รวมทั้งเพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้ากลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การกันอย่างต่อเนื่ อง
(Customer retention) ตลอดจนการสร้ างฐานให้ลูกค้ามี ความสั มพันธ์ ในระยะยาวซึ่ งเป็ นการสร้ างความจงรั กภักดี ของลู กค้า
(Customer loyalty) กับสิ นค้าหรื อบริ การ [4], [5], [6], [7] จากแนวคิ ดเรื่ องคุ ณภาพการบริ การดังกล่าวเมื่ อการดาเนิ นธุ รกิ จได้
ปรับเปลี่ยนไปสู่ รูปแบบใหม่ของการจาหน่ ายสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิ กส์ จึงมีการนาแนวคิดเรื่ องการพัฒนาคุณภาพการบริ การมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic service quality) หรื อที่เรี ยกว่า E-Service Quality ซึ่ ง
หมายถึงการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ในการอานวยความสะดวกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยคาว่าประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลจะถูกประเมินผ่านคุณภาพบริ การที่บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ [8] โดย Parasuraman
Zeithaml และ Malhotra [9] ได้พฒั นาเครื่ องมือสาหรับวัดคุณภาพบริ การในธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์โดยเฉพาะซึ่ งได้แบ่งมิ ติ
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การวัดคุณภาพบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน (Efficiency) ความพร้อมของระบบ (System
availability) การทาให้บรรลุเป้ าหมาย (Fullfillment) และความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) นอกจากนี้ ยงั มี นักวิชาการได้ศึกษาอย่าง
กว้า งขวางมากขึ้ น ถึ ง ปั จ จัย ที่ บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพการบริ ก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น ปั จ จัย ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ (Creditability) การ
ตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) และการเข้าถึ งการให้บริ การ (Access) การออกแบบ
เว็บไซต์ (Website design) ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) และความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ (Confidence/Trust) [10, 11, 12]
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั มุ่งประเด็นไปที่การศึกษาคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ าย
สิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการ
เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารทางออนไลน์ ส ามารถน าไปใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะทาให้สร้างความภักดีกบั ลูกค้าซึ่ งจะส่ งผลดีการดาเนิ นงานของธุรกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ตามการรับรู ้ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อศึกษาความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีต่อผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ตวั แปรต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา
เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Service Quality)
1. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
3. ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
4. ความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ (Confidence/Trust)
5. การออกแบบเว็บไซต์ (Website design)
6. ความพร้อมของระบบ (System availability)
7. ความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
8. การสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible)
รู ปที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ลู ก ค้า ทั่ว ไปในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ที่ ใ ช้บ ริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณ
ของ W.G. Cochran (กรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และเพื่อความแม่นยามากขึ้นผูว้ ิจยั จึ ง
กาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จานวน 385 ตัวอย่าง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่เป็ นผูท้ ี่เคยใช้บริ การซื้ อสิ นค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่นอ้ ยกว่า 3ครั้ง
เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถามได้พฒ
ั นามาจากการศึ กษางานวิจัย เชิ งประจักษ์ที่ ผ่านมา
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่1 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ความถี่ในการใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อบ่อยมากที่ สุด และ
จานวนเงินโดยเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้ง ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนที่3
เป็ นคาถามเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้า โดยลักษณะของคาถามส่ วนที่ 2 และ 3 เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด ที่ใช้มาตรวัดแบบอันตร
ภาค (Interval Scale) โดยมีตวั เลือกที่แบ่งเป็ นระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ถึงระดับ 5 คือ เห็นด้วยมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่ อมัน่ (reliability) รายละเอียดดังนี้ 1) ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) โดยใช้เทคนิ คการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาและความเหมาะสมของเนื้ อหาที่ใช้
(Item Objective Congruency : IOC) คือ ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบจานวน 3 คน ผลการตรวจสอบมีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง
0.60-1.00 ซึ่ งถือว่ามีความเหมาะสม และ 2) นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบและแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งจานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ซึ่ งในการแปล
ผลการวิเคราะห์ Jump [13] เสนอว่าเกณฑ์การยอมรับควรมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาไม่ต่ากว่า 0.70 จึงจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความเชื่อถือ
ได้ ซึ่ งผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาได้เท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผ่า นช่ อ งทางแบบสอบถามออนไลน์ โดยเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง
เดือนธันวาคม 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
ผูว้ ิ จัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิ จัย ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Stepwise

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ท้ งั 8 ด้านจากลูกค้า
ในจังหวัดเพชรบุ รีและจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ที่ใช้บริ การทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ จานวน 385 คน
ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์โดย
ภาพรวมแต่ละรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนเบี่ยงเบน
̅)
ของผู้จาหน่ ายสิ นค้ าออนไลน์
อันดับที่
ค่ าเฉลีย่ (𝑿
มาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
4.77
0.53
2
2. ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
4.71
0.53
8
3. ด้านความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
4.72
0.59
7
4. ด้านความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ (Confidence/Trust)
4.76
0.50
5
5. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Website design)
4.76
0.52
4
6. ด้านความพร้อมของระบบ (System Availability)
4.76
0.52
3
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
4.75
0.53
6
8. ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible)
4.78
0.47
1
ภาพรวม
4.75
0.52
จากตารางที่ 1 พบว่าคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (𝑥̅ = 4.78) รองลงมา คือ ด้าน
การตอบสนองลูกค้า (𝑥̅ = 4.77) ด้านความพร้อมของระบบ (𝑥̅ = 4.76) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (𝑥̅ = 4.76) ด้านความมัน่ ใจ/
ไว้วางใจ (𝑥̅ = 4.76) ด้านความมัน่ คงปลอดภัย (𝑥̅ = 4.75) ด้านความเป็ นส่ วนตัว (𝑥̅ = 4.72) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุ ดท้าย คือ
ด้านความน่าเชื่อถือ (𝑥̅ = 4.71)
2. ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความภัก ดี ข องลู ก ค้า ในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ที่ใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
ความภักดีของลูกค้ าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
̅)
ประจวบคีรีขันธ์
ค่ าเฉลีย่ (𝑿
(S.D.)
1. การเลือกใช้บริ การเป็ นอันดับแรก
4.55
0.52
2. ความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
4.79
0.53
3. การแนะนาให้กบั ผูอ้ ื่น
4.78
0.55
4. การใช้บริ การเป็ นประจาอยูเ่ สมอ
4.73
0.60
5. ความเชื่อว่าเป็ นบริ การที่ดีที่สุด
4.79
0.54
ภาพรวม
4.73
0.55
จากตารางที่ 2 พบว่าคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ = 4.73) เมื่อพิจารณารายละเอียดจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ดพบว่า ลูกค้ายังคิดว่าบริ การที่ได้รับเป็ นบริ การที่ดีที่สุดและจะใช้
บริ การอย่างต่อเนื่ อง (𝑥̅ = 4.79) รองลงมาจะมีการแนะนาให้ผอู ้ ื่น (𝑥̅ = 4.78) การใช้บริ การเป็ นประจาอยูเ่ สมอ (𝑥̅ = 4.73) และจะ
เลือกใช้บริ การเป็ นอันดับแรก (𝑥̅ = 4.55)
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Loyalty (Y)
Responsiveness (X1)
Reliability (X2)
Privacy (X3)
Confidence/Trust (X4)
Website design (X5)
System Availability (X6)
Security (X7)
Tangible (X8)

1.000
.804*
.779*
.798*
.830*
.809*
.827*
.812*
.801*

1.000
.812*
.819*
.850*
.764*
.783*
.833*
.775*

1.000
.828*
.857*
.737*
.820*
.832*
.767*

1.000
.856*
.804*
.823*
.828*
.750*

1.000
.804*
.846*
.850*
.816*

1.000
.780*
.753*
.768*

1.000
.844*
.777*

Tangible (X8)

Security (X7)

System Availability (X6)

Website design (X5)

Confidence (X4)

Privacy (X3)

Reliability (X2)

Responsiveness (X1)

ตัวแปร

Loyalty (Y)

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์กบั
ความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์กบั ความ
ภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

1.000
.826* 1.000

* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 3 พบว่าปั จจัยทั้ง 8 ด้านของคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์กบั ความ
ภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
มีความเหมาะสมที่จะนาไปสู่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณได้
4. ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของปั จจัย คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ที่
ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่
ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
Unstandardized Standardized
95.0% Confidence Interval
Coefficients
Coefficients
for B
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Lower Bound Upper Bound
(Constant)
.367
.118
3.100
.002
.134
.600
Confidence/Trust (X4)
.119
.055
.123
2.161
.031*
.011
.227
Website_design (X5)
.215
.040
.230
5.325
.000*
.135
.294
System_Availability (X6)
.245
.044
.265
5.600
.000*
.159
.332
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ตารางที่ 4 ต่อ
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
.159
.043
.175

Responsiveness (X1)
ค่าคงที่ (a) = .367
R = .891 , R2 = .795 , S.E.est = .219 , F = 13.846, P = .000

t

Sig.

.721

.000*

95.0% Confidence Interval
for B
Lower Bound Upper Bound
.075
.243

* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 4 พบว่าปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลู ก ค้า ในจัง หวัด เพชรบุ รี และจัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ มี จ านวนเพี ย ง 5 ด้า น ประกอบด้ว ย ด้า นความมั่น ใจ/ไว้ว างใจ
(Confidence/Trust) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Website design) ด้านความพร้อมของระบบ (System availability) ด้านการสร้าง
บริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) และ ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี ค่า
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ ากับ .795 แสดงว่า ตัวแปรคุ ณภาพการบริ การทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า
ออนไลน์ท้ งั 5 ด้านสามารถร่ วมกันทานายความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ร้อยละ 79.50
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ ได้ดงั นี้ y´ = .367 + .245X8 + .215X5 + .119X6 + .188X1 + .159X4 และ
สามารถเขี ย นเป็ นสมการพยากรณ์ ใ นรู ป แบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดัง นี้ Z´y = .265X6 +.230X5 + .183X8 + .175X1+.123X4
นอกจากนี้ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ (X2) ด้านความเป็ น
ส่ วนตัว (X3) และด้านความมัน่ คงปลอดภัย (X7) ไม่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าใน
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า
1. คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ตามการรับรู ้ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ท้ งั 8 ด้าน ได้แก่ ความน่ าเชื่ อถือ (Reliability)
การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การออกแบบเว็บไซต์(Website design) ความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ(Confidence/Trust) ความเป็ น
ส่ วนตัว (Privacy) ความพร้อมของระบบ (System Availability) ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) และความเป็ นรู ปธรรม (Tangible)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นวรัตน์ ช่วยบุญชู อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย [14] ที่ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและ
คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลตอความจงรั ก ภัก ดี ข องผู ใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ ึ งพบว่า คุ ณ ภาพการบริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ของธนาคารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน ความพร้อมของระบบ การบรรลุ
เป้าหมายและความเป็ นส่ วนตัว เช่นเดียวกับผลการศึกษาของกมลชนก เซ่งสวัสดิ์ [4] ซึ่ งได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริ การออนไลน์ของธุรกิจที่จาหน่ายแพ็คเกจทัวร์ ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การทางออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ ด้านความน่ าเชื่ อถือ รองลงมา คือ ด้านความสวยงาม ด้านการบริ การตามความต้องการเฉพาะ
บุคคล ด้านหน้าเว็บไซต์ที่ตอ้ งการ ด้านความมี ประสิ ทธิ ภาพ ด้านความมัน่ ใจและความไว้วางใจ ด้านความปลอดภัยและการ
ปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล ด้านการตอบสนอง ด้านความรู ้เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ด้านความยืดหยุน่ และด้านการเข้าถึงข้อมูล ตามลาดับ
ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุ บนั ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรน่ าทาให้ประชาชนหันมาซื้ อสิ นค้าผ่านช่ อ งทาง
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อิเล็กทรอนิ กส์มากขึ้นทาให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจต้องปรับตัวพัฒนาคุณภาพการให้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้วยเช่นกัน
2. ความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีต่อผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ดพบว่า ลูกค้ายังคิดว่าบริ การที่ได้รับเป็ นบริ การที่ดีที่สุดและจะใช้บริ การ
อย่างต่อเนื่ อง ยังคงมีการใช้บริ การเป็ นประจาอยูเ่ สมอ จะมีการแนะนาให้ผอู ้ ื่น และจะเลือกใช้บริ การเป็ นอันดับแรก สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของนวรัตน์ ช่วยบุญชู อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย [14] ที่ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ
การที่มีอิทธิ พลตอความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์พบว่าผูใ้ ช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์มีความจงรั กภักดี
อยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ สอดคล้องกับธิ ดา อิงคสฤษฎ์ และฉัตรพล ไขแสงทอง [15] ซึ่ ง
ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความภักดีในการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์ของคนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์พบว่าความภักดีของคนเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์อยูใ่ นระดับมากทั้งพฤติกรรมการบอกต่อ การซื้ อซ้ า และพฤติกรรมการร้องเรี ยน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการแข่งขันที่สูงในการ
บริ การออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบนั ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีการพัฒนาการบริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากขึ้นดังนั้น
เมื่อลูกค้ารู ้สึกพึงพอใจจากบริ การที่ตนเองได้รับจึงทาให้ยงั คงมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความภักดีมากขึ้นเช่นกัน
3. ปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ซ่ ึ งจากผลการศึกษาพบปั จจัยปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ (Confidence/Trust) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Website
design) ด้านความพร้อมของระบบ (System availability) ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) และ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า (Responsiveness) สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐาปนพงศ์ กลิ่นนิ ล [6] ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดความจงรักภักดี
ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์บริ บทผลิตภัณฑ์สาหรั บเด็ก ผลการวิจยั ระบุ ว่า คุณภาพของการให้บริ การออนไลน์ซ่ ึ งประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลลูกค้า (Privacy) การออกแบบให้มีความสวยงามน่าใช้งาน (Design) การ
โต้ตอบที่รวดเร็ วกับลูกค้า (Responsiveness) และการสร้างความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การแก่ลูกค้า (Delivery) ซึ่ งปั จจัยที่สาคัญที่สุด
ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความจงรักภักดีในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์และนาไปสู่ การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน สอดคล้องกับ
Ting, Ariff, Zakuan, Sulaiman และ Saman [16] ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูซ้ ้ื อออนไลน์
ในธุ ร กิ จ กับ ผู บ้ ริ โ ภคตลาดในประเทศมาเลเซี ย โดยศึ ก ษาตรวจสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย คุ ณ ภาพการบริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ความพึงพอใจทางอิเล็กทรอนิ กส์ และความภักดี ของลู กค้ากลุ่ม B2C พบว่าปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งประกอบด้วย ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความเป็ นส่ วนตัว ความเร็ วในการจัดส่ ง การตอบสนอง การติดต่อ และการ
ออกแบบเว็บไซต์ มี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อออนไลน์ และมี ผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อความภักดี ต่อการใช้งาน
เว็บ ไซต์ร้ า นค้า ปลี ก ออนไลน์ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง แสดงให้เ ห็ น ว่า ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการบริ ก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญต่อการสร้างความภักดีของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าทางออนไลน์นนั่ เอง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูป้ ระกอบการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์
ด้วยการสร้างความมัน่ ใจและไว้วางใจในการบริ การด้วยการสร้างการบริ การที่เป็ นรู ปธรรมและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้
1.2 ผูป้ ระกอบการจาหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ควรมุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้
สะดวกและระบบการใช้งานในการซื้ อขายสิ นค้ามีความพร้อมซึ่ งจะทาให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆซึ่ งอาจมีอิ ทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าในการจาหน่ ายสิ นค้าออนไลน์มากขึ้น เช่น
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด การส่ งเสริ มการตลาด การจัดการความสัมพันธ์และประสบการณ์ให้กบั ลูกค้าเป็ นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้ งมากขึ้นในการเสริ มสร้างความภักดีให้กบั
ลูกค้าสาหรับการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์
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การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ด้ วยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาทัก ษะพื้ น ฐานการจัด การเรี ยนรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 ของนั ก ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชี พครู ชั้นปี ที่ 1 ที่ เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ
2) เปรี ยบเทียบทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 ก่อน
และหลัง การเรี ย นด้ว ยการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ร่ ว มกับ แนวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิชาชี พ กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นัก ศึ ก ษาหลัก สู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 ห้องเรี ยน 6351-00/C จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3) รายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน และแบบประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
21 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า 1. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษ
ที่ 21 ก่อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และ
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ในระดับปานกลาง ส่ วนหลังเรี ยนมีผลการประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก
2. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 หลังเรี ยน
เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
ทุกรายการ
คาสาคัญ : ทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ

Abstract
This research aimed 1) to study the 21st Century basic skills of learning management for first year of graduate diploma program
students in teaching profession by active learning model and professional learning community. and 2) to compare the 21st Century basic
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skills of learning management for first year of graduate diploma program students before and after the process in teaching profession by
active learning model and professional learning community. The sample in this study consisted of 30 first year graduate diploma program
in teaching profession students. The research tools comprised of lesson plans for the course practicum and 21st Century basic skills learning
management assessment (TQF 3). The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent sample.
The research finding were as follows: 1) The 21st Century basic skills learning management of first year graduate diploma
program in teaching profession students showed that before learning by active learning model and professional learning community, they
were at moderate level in every item and, they were at high level after learning in every item.
2) The 21st Century basic skills learning management of first year graduate diploma program in teaching profession students of
post-test scores were higher than their pre-test scores at .01 significant in every item.
Keywords : Basic Skills Learning Management, Active Learning, Professional Learning Community

บทนา
การเรี ย นรู ้ ใ นยุ ค ปั จ จุ บ ัน มี เ ป้ า หมายให้ ผู เ้ รี ย น เกิ ด คุ ณ ลัก ษณะของคนในศตวรรษที่ 21 คื อ เป็ นนัก คิ ด วิ เ คราะห์
นักแก้ปัญหา นักสร้างสรรค์ นักประสานความร่ วมมือ รู ้จกั ใช้ขอ้ มูลและข่าวสาร เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นักสื่ อสาร ตระหนักรับรู ้สภาวะ
ของโลก เป็ นพลเมืองทรงคุณค่า และมีพ้ืนฐานความรู ้ เศรษฐกิจและการคลัง โดยผูเ้ รี ยนจะใช้ความรู ้ในสาระหลักไปบูรณาการสั่ง
สมประสบการณ์กบั ทักษะ 3 ทักษะ เพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ
สื่ อและ เทคโนโลยี และทักษะชี วิตและอาชี พ ซึ่ งการจัดการศึกษาจะใช้ ระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ห้าระบบ คือ
ระบบมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระบบการประเมินผลทักษะการเรี ยนรู ้ ระบบหลักสู ตรและวิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และ
ระบบแหล่งเรี ยนรู ้และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ [1] การปรับเปลี่ยนวิธีการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สาคัญและจาเป็ น
ต่อตัวนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง มุ่งไปที่ให้นกั เรี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่ การเรี ยนรู ้เพื่อการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ในการที่ จะสนับสนุ น ส่ งเสริ มหรื อหล่อหลอมให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดคุณลักษณะข้างต้น บทบาทของครู ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ก็ตอ้ งมี การปรั บเปลี่ยนให้มีความทันสมัย เหมาะสมและส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เพื่อสั่งสมประสบการณ์จนเกิ ด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ครู ตอ้ งไม่สอนหนังสื อโดยนาสาระที่ มีในตารามาบอกบรรยายให้นักเรี ยนจดจาและ
นาไปสอบวัดความรู ้ ครู ตอ้ งสอนคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่เรี ยนรู ้การใช้ทกั ษะเพื่อการดารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 เป็ นผูอ้ อกแบบการ
เรี ยนรู ้ และอานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากการเรี ยนแบบลงมือทา โดยมีประเด็นคาถามอยากรู ้
เป็ นตัวกระตุน้ สร้ างแรงบันดาลใจให้อยากเรี ยน ที่ จะนาไปสู่ การกระตื อรื อร้ นที่ จะสื บค้น รวบรวมความรู ้ จากแหล่งต่างๆ มา
สนับสนุน หรื อโต้แย้งขอสมมติฐานคาตอบที่คุน้ เคย พบเจอจากประสบการณ์เดิมใกล้ตวั สร้างเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่แทนของเดิม
ดังที่ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ [2] ได้ให้ความเห็นว่าครู ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะ 7 ประการ ประกอบด้วย 1) รู ้ลึก สร้างความรู ้
บู รณาการความรู ้ ท้ งั เนื้ อ หา การสอน และผูเ้ รี ยน 2) มี ความคิ ดสังเคราะห์ วิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ ทางการสอนได้
3) มีวิสัยทัศน์ ตกผลึกทางความคิด คาดการณ์ และสอนเพื่ออนาคตได้ 4) ตามทันแนวคิดของโลก ใช้เทคโนโลยีใหม่ และชี้ แนะ
ข้อดีขอ้ เสี ยให้กบั ผูเ้ รี ยนและสังคมได้ 5) สอนให้เด็กเติบโตเต็มตามศักยภาพ ส่ งเสริ มให้คิดและสร้างสิ่ งใหม่ๆ ได้พร้อมผลัก ดันสู่
โลกภายนอก 6) เข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริ ยธรรม และชักชวนให้คนอื่นๆ ทาเพื่อสังคม และ 7) มีบทบาทมีความเป็ น
ผูน้ าในด้านการทางานการสอนและในวิชาชีพ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นสถาบันผลิตครู สถาบันหนึ่ งมีการผลิตครู ระดับปริ ญญาตรี ในหลักสู ตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต 5 ปี และ 4 ปี และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ทุกหลักสู ตรได้จดั ให้มี การสอนเนื้อหาวิชาที่
จาเป็ นพื้นฐานให้มีความรู ้ เพียงพอสอดคล้องกับมาตรฐานในการประกอบอาชี พครู รวมทั้งจัดให้มีการฝึ กทักษะปฏิ บตั ิในการ
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จัดการเรี ยนรู ้ สาหรับหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ข้ ึนไปในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาชีพครู แต่มุ่งหวังมาประกอบวิชาชีพครู โดยหลักสู ตรมุ่งพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ
ครู แก่บณ
ั ฑิตอย่างสมดุล คือ มีความรู ้ดา้ นการจัดทาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล การประกันคุณภาพ
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ มี ทกั ษะในการปฏิ บตั ิตามหัวข้อความรู ้ ที่ได้รับพัฒนา สามารถพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
รวมถึงปลูกฝั งหล่อหลอมคุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชี พแก่ผูเ้ รี ยนอย่างสมดุล ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู
กาหนดให้ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยน 3 รายวิชาใน 3 ภาคเรี ยน ประกอบด้วย 1) การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน 2) ฝึ กปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษา 1 และ 3) ฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2 ทั้ง 3 รายวิชาส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้พ้ืนฐานวิชาชีพครู มาบูรณาการ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลอง และสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชี พระหว่างเรี ยนเป็ นวิชาที่มุ่งทักษะพื้นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การนาเข้าสู่ บทเรี ยน การใช้ภาษา กิริยาท่าทางในการสอน การเร้าความสนใจ การใช้คาถาม การใช้
อุปกรณ์ การสอนและกระดานดา การเสริ มกาลังใจ และการสรุ ปบทเรี ยน ซึ่ ง พงษ์พชั ริ นทร์ พุธวัฒนะ[3] ได้สรุ ปไว้ว่าทักษะ
พื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เหล่านี้ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ สาหรับบุคคลที่จะประกอบอาชีพครู เพราะเป็ นทักษะพื้นฐานที่จะ
ช่วยถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนหรื อสาระการ
เรี ยนรู ้น้ นั ๆ ผูส้ อน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะและเทคนิ คการสอน เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว
ชานิ ชานาญในการปฏิบตั ิการสอน สามารถสร้างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายต่อการ
เรี ยน ผูส้ อนมี ความกระตือรื อร้ นและบรรลุ จุ ดประสงค์ที่ได้ต้ งั เอาไว้ แต่จากการประชุ มอาจารย์ผูส้ อนและอาจารย์นิเทศก์ของ
นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อเสนอประเด็นที่ตอ้ งพัฒนานักศึกษา พบว่าปั ญหาเรื่ องนักศึกษาขาด
ทักษะการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นปั ญหาที่ มีการเสนอมากที่ สุด สอดคล้องกับที่ หลักสู ตร
หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู มี ก ารส ารวจความต้อ งการในการพัฒ นาตนเองของนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อจัดทาโครงการพัฒนานักศึกษา
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะพื้นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้แนวทางหนึ่ งคือการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานจริ ง หรื อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กซึ่ งเป็ นแนวคิดหรื อความ
เชื่อที่สนับสนุ นให้คนเราปฏิบตั ิสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึ กปฏิบตั ิ
ฝึ กทักษะจนถึ งการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง เพราะเชื่ อว่าหากคนเราได้กระทาจะทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ เป็ นแรงจู งใจให้เกิ ดการใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน ผูเ้ รี ยนจะสนุ กสนานที่จะสื บค้นหาความรู ้ต่อไป มีความสุ ขที่จะเรี ยน [4] ในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ สิ่ งหนึ่ งที่จะช่วยพัฒนา
งานหรื อผลการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ องคือการตรวจสอบและเรี ยนรู ้ในการปรับปรุ งผลงานของตนเองด้วยตนเองผ่าน
การสะท้อนผลงานด้วยตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพซึ่ งก็คือการ
รวมตัว ร่ วมใจ ร่ วมพลัง ร่ วมทา และร่ วมเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู ผูบ้ ริ หาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้ าหมาย และภารกิจร่ วมกัน โดยทางานร่ วมกันแบบทีมเรี ยนรู ้ที่ครู เป็ นผูน้ าร่ วมกัน และ
ผูบ้ ริ หารแบบผูด้ ู แลสนับสนุ น สู่ การเรี ยนรู ้ และพัฒนาวิชาชี พเปลี่ ย นแปลงคุ ณภาพตนเอง สู่ คุณภาพการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ เน้น
ความสาเร็ จหรื อประสิ ทธิ ผลของ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และความสุ ขของการทางานร่ วมกันของสมาชิกในชุมชน [5] ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้
ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพมาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ให้ดีข้ ึน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ชั้นปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 ก่อนและหลังการเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการพัฒนาคือ นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 4 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 30 คน รวม 120 คน
กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาคือ นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ห้องเรี ยน 6351-00/C จานวน 30 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ายโดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ ม
ตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
เนื้อหาวิชา ได้แก่ รายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน
ระยะเวลา จานวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นวิจยั กิ่งทดลองใช้รูปแบบการวิจยั แบบ one group pretest-posttest design ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการพัฒนาคือ นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 4 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 30 คน รวม 120 คน
กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาคือ นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ห้องเรี ยน 6351-00/C จานวน 30 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ายโดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ ม
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3) รายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน โดยกาหนด
หัวข้อการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย มีข้ นั ตอนการพัฒนาดังนี้
2.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตรและคาอธิบายรายวิชา
2.1.2 ศึกษาเอกสารวิชาการและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
2.1.3 ศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรี ยนรู ้และแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และ
กรอบมาตรฐานการเรี ยนรู ้ (TQF)
2.1.4 ศึกษาและเชื่อมโยงทักษะการเรี ยนรู ้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 กับกรอบมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ (TQF) จากนั้นกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
2.1.5 ออกแบบการเรี ย นรู ้ แ ละเขี ย นรายละเอี ย ดรายวิ ช าโดยระบุ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ด าเนิ น การ
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
2.1.6 เสนอแผนการจัด การเรี ย นรู ้ (รายละเอี ย ดของรายวิ ช า มคอ. 3) ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2.2 แบบประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดาเนินการสร้างแบบประเมิน ดังนี้
3.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู ้จากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ต่าง ๆ
3.2.2 สร้างแบบประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มีลกั ษณะที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 โดยกาหนดพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด จานวน 10 รายการ และครอบคลุมทักษะพื้นฐานการจัด
การเรี ยนรู ้ ทั้ง 2 ด้าน 7 ทักษะ โดยบูรณาการกับคุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที่ 1 การวิเคราะห์ทกั ษะพื้นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้กบั คุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้กบั คุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21
ทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้
คุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21
1. การจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ยนรู ้ ออกแบบกิ จ กรรมที่ สร้ างและบู รณาการความรู ้ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี มี
หลากหลายสร้างและบูรณาการความรู ้ เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทาง
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดทา ความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รี ยน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สร้างและบูรณาการความรู ้ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
2.1 ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน กระตุ น้ ความสนใจผูเ้ รี ยน
สอดคล้องกับเรื่ องที่สอนด้วยสื่ อหรื อวิธีการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
2.2 ทักษะการใช้ภาษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอนด้วย มี ทัก ษะการสอนเด็ ก ให้ เ ติ บ โตเต็ ม ศัก ยภาพ มี คุ ณ ธรรม
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมกับความเป็ นครู ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการ จริ ยธรรม ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
เข้าใจประกอบกับสื่ อที่ช่วยให้เข้าใจงาย น่าสนใจ
2.3 ทักษะการเร้าความสนใจและเสริ มกาลังใจ มีเทคนิคการทา มี ทัก ษะการสอนเด็ ก ให้ เ ติ บ โตเต็ ม ศัก ยภาพ มี คุ ณ ธรรม
ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยความสุ ขและอยากเรี ยนรู ้
จริ ยธรรม
2.4 ทักษะการใช้คาถาม กระตุน้ ด้วยคาถามเพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยน สร้ า งและบู ร ณาการความรู ้ มี ค วามคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
พัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์
2.5 ทั ก ษะการใช้ สื่ อเทคโนโลยี ใช้ สื่ อเทคโนโลยี ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการสอนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สอดคล้องกับ
เรื่ องที่สอน
2.6 ทักษะการสรุ ปบทเรี ยน สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
สร้างและบูรณาการความรู ้ มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทาง
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้ความรู ้ที่
ความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รี ยน
บูรณาการกับการดาเนินชีวติ
3.2.3 ผูว้ ิจยั นาแบบประเมินไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ตามแบบประเมินซึ่ ง
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าตั้งแต่ 4.33 ถึง 5.00
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั จะดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
4.1 ก่ อ นด าเนิ น การวิ จัย อธิ บ ายถึ ง จุ ด ประสงค์แ ละจุ ด มุ่ ง หมายในการวิ จัย ให้นัก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งเข้า ใจถึ ง
วัตถุประสงค์เพื่อให้การเรี ยนการสอนได้ดาเนินไปตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบตั ิมา
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4.2 ให้ผูเ้ รี ยนบันทึ กวิดีโอการสอนของตนเองและรวบรวมส่ งให้ผูว้ ิจยั และผูว้ ิจยั ประเมิ นทักษะพื้นฐานการจัด
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ซึ่ งเป็ นการประเมินก่อนผ่านกระบวนการ
4.3 ให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาทักษะพื้ นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ และแนวทางการจัดการเรี ย นรู ้ ในศตวรรษที่ 21 การจัด
การเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิและแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการกลุ่มนาเสนอและอภิปรายร่ วมกันในชั้น
เรี ยนและผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตาม มคอ. 3 ที่ได้จดั ทาไว้
4.4 ให้นกั ศึกษาเลือกหัวข้อที่จะทาการสอน เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้และจับสลากเพื่อสอนหน้าชั้นเรี ยน จนครบ
ทุกคน หลังจากแต่ละคนสอนเสร็ จ แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อร่ วมสะท้อนผลและร่ วมนาเสนอแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนาการสอน
ให้ดียงิ่ ขึ้นและผูว้ จิ ยั ประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ซึ่ งเป็ นการประเมินหลังผ่านกระบวนการ
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test dependent)
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ก่อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดการเรี ยนรู ้ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.03 ถึง 3.40) ส่ วนหลังเรี ยนมี ผลการประเมิ นทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53 ถึง 4.40) รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
รายการประเมิน
S.D.
แปลผล
S.D. แปลผล
X
X
1. ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 การเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.17
0.53 ปานกลาง 3.53 0.67
มาก
1.2 ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสอดคล้อ งกับ 3.03
0.60 ปานกลาง 4.13 0.72
มาก
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.3 ก าหนดอุ ปกร ณ์ สื่ อการ ส อนส อดคล้ อ งกั บ 3.20
0.71 ปานกลาง 3.53 0.73
มาก
จุดประสงค์
1.4 กาหนดวิธีการวัดผลได้ตรงจุ ดประสงค์การเรี ย นรู ้ 3.40
0.49 ปานกลาง 3.57 0.62
มาก
และหลากหลาย
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1 ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน
สอดคล้อ งกับ เรื่ องที่ ส อนด้ว ยสื่ อ หรื อวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ 3.23
0.76 ปานกลาง 4.13 0.73
มาก
น่าสนใจ
2.2 ทักษะการใช้ภาษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอน 3.17
0.58 ปานกลาง 4.40 0.81
มาก
ด้วยกิริยาท่าทางที่เหมาะสมกับความเป็ นครู ใช้ภาษาที่ง่าย
ต่อการเข้าใจประกอบกับสื่ อที่ช่วยให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ
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ตารางที่ 2 ต่อ

3.03

ก่อนเรี ยน
S.D.
แปลผล
0.56 ปานกลาง

4.13

หลังเรี ยน
S.D. แปลผล
0.73
มาก

3.20

0.72

ปานกลาง

4.33

0.66

มาก

3.40

0.62

ปานกลาง

4.40

0.67

มาก

3.23

0.61

ปานกลาง

4.20

0.76

มาก

รายการประเมิน
X

2.3 ทักษะการเร้าความสนใจและเสริ มกาลังใจ มีเทคนิค
การทาให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยความสุ ขและ
อยากเรี ยนรู ้
2.4 ทักษะการใช้คาถาม กระตุน้ ด้วยคาถามเพื่อฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิด
2.5 ทัก ษะการใช้สื่ อ เทคโนโลยี ใช้สื่ อ เทคโนโลยี
ประกอบการสอนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สอดคล้อง
กับเรื่ องที่สอน
2.6 ทักษะการสรุ ปบทเรี ยน สามารถกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้
ความรู ้ที่บูรณาการกับการดาเนินชีวิต

X

2. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกรายการ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที ทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ (n= 30)
รายการ
การประเมิน
S.D.
S.D.
t
x
D
1. ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 การเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.2 ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสอดคล้อ งกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.3 กาหนดอุปกรณ์สื่อการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์
1.4 กาหนดวิธีการวัดผลได้ตรงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และหลากหลาย
2.ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1 ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน
สอดคล้องกับเรื่ องที่สอนด้วยสื่ อหรื อวิธีการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
2.2 ทักษะการใช้ภาษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอน
ด้วยกิริยาท่าทางที่เหมาะสมกับความเป็ นครู ใช้ภาษาที่ง่ายต่อ
การเข้าใจประกอบกับสื่ อที่ช่วยให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

3.17
3.53
3.10
4.13
3.03
3.53
2.97
3.57
3.20
4.13
4.20
3.27
4.40
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.53
.67
0.61
.72
0.72
0.73
0.49
0.63
0.76
0.73
0.76
0.58
0.81

0.36

0.93

2.16*

1.03

1.05

5.48*

0.50

0.94

2.92*

0.60

0.86

3.84*

0.93

1.14

4.47*

1.13

0.97

6.38*
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ตารางที่ 3 ต่อ
รายการ
2.3 ทัก ษะการเร้ า ความสนใจและเสริ มก าลัง ใจ มี
เทคนิ ค การท าให้ ผู ้เ รี ยนร่ วมกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
ความสุ ขและอยากเรี ยนรู ้
2.4 ทักษะการใช้คาถาม กระตุน้ ด้วยคาถามเพื่อฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิด
2.5 ทัก ษะการใช้สื่ อ เทคโนโลยี ใช้สื่ อ เทคโนโลยี
ประกอบการสอนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สอดคล้อง
กับเรื่ องที่สอน
2.6 ทักษะการสรุ ปบทเรี ยน สามารถกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้
ความรู ้ที่บูรณาการกับการดาเนินชีวิต
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การประเมิน

x

S.D.

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

3.40
4.13

0.56
0.73

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

3.23
4.33
3.23

0.73
0.66
0.63

4.40
3.20

0.67
0.61

4.20

0.76

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

S.D.

t

0.73

0.94

4.25*

1.10

0.96

6.28*

1.17

0.87

7.31*

1.00

0.98

5.57*

D

สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ก่อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดการเรี ยนรู ้ ในระดับปานกลาง ส่ วนหลังเรี ยนมีผลการประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก
2. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
หลังเรี ยนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ ผูว้ ิจยั จะนาเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ก่อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการ
จัดการเรี ยนรู ้ ในระดับปานกลาง ส่ วนหลังเรี ยนมีผลการประเมินทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า นักศึกษามีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการศึกษาหาความรู ้และนามาบูรณาการในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และต้องนามาปฏิ บัติการสอนจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ ผ่านการปฏิ บตั ิ งานจริ ง ได้ทดลอง ได้แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งาน
สอดคล้องกับ นนทลี พรธาดาวิทย์ [6] ที่ระบุขอ้ ดีของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว active learning ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีแรงขับอยากเรี ยนรู ้
ในเนื้ อหารายวิชา ส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบค้นพบและสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง การร่ วมสะท้อนผลการ
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ปฏิบตั ิการสอนจากอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ครู เช่นเดียวกันก็ยงิ่ ส่ งผลให้มีการรับทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุ ง
แก้ไขจากหลายมุมมองที่มีการสะท้อนผลอย่างสร้างสรรค์ ลดความโดดเดี่ยวในการทางาน เพิ่มความกระตือรื อร้น ที่จะปฏิบตั ิให้
บรรลุพนั ธกิ จอย่างแข็งขัน เป็ นการเสริ มพลังการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับแนวคิ ดการสร้ างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ เชิ ง
วิชาชีพที่ สานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [5] ที่ได้กล่าวถึงข้อดีของชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิงวิชาชีพว่าสามารถ
ช่วยส่ งเสริ มทักษะการสร้างทีมงาน เกิดความร่ วมมือ เกิดการเพิ่มช่องทางการสื่ อสารสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถต่างกัน สร้าง
กัลยาณมิตรในการปฏิบตั ิงาน
2. นักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
หลังเรี ยนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สันติ ทิพนา [7] ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยนรายวิชาการจัดชั้นเรี ยนและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นปี ที่ 4 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้ อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยนรายวิชาการจัดชั้นเรี ยนและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถมากขึ้น และสามารถนาทักษะการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เข้ามาปรับใช้ในการจัดชั้นเรี ยนและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเป็ นอย่างดี 2) ผลการเปรี ยบเทียบ
ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยนรายวิชาการจัดชั้นเรี ยนและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เพื่อเปรี ยบเทียบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ ของ
นักศึกษาในครั้ งนี้ มีการบู รณาการการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก คือ ให้ผูเ้ รี ยนกาหนดเป้ าหมายในการทางานหรื อเป้ าหมายการสอน
วางแผนการสอนและปฏิ บัติ ก ารสอนด้ว ยตนเอง โดยผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุ ้น ให้ก าลัง ใจ แนะน าแนวทางการพัฒ นาการสอน
ดังที่ หน่วยศึกษานิ เทศก์ สานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[8] ได้สรุ ปแนวคิดสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กว่า เป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู ผสู ้ อนกับผูเ้ รี ยน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนลง
มือปฏิบตั ิ โดยมีครู เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจให้คาปรึ กษา ดูแล แนะนา ทาหน้าที่เป็ นโค้ชและ
พี่เลี้ยง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
(Meaningful learning) ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ มีความข้าใจในตนเอง ใช้สติปัญญา คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่
บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะสาคัญในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ตาม
ระดับช่วงวัย นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพซึ่ งสานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 17 [9] ได้สรุ ป
แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน Thailand 4.0 ว่ามีข้ นั ตอนดังนี้ 1) กาหนดเป้าหมาย 2. วางแผนการทางาน
3. การกาหนดความคาดหวังและวิเคราะห์หาวิธีการที่จะทาให้ประสบผลสาเร็ จสู งสุ ด 4. เริ่ มต้นจากจุดเล็กๆ แล้วค่อย
ปรับขยาย 5. ตรวจสอบผลและการสะท้อนผล 6. วางแผนเพื่อความสาเร็ จ เรี ยนรู ้จากอดีต ปรับปรุ งหรื อปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่สาเร็ จ 7.
นาสู่ สาธารณะและแลกเปลี่ยนความสาเร็ จ และ 8. ฝึ กฝนร่ างกายและหล่อเลี้ยงสมอง (ยินดี / ฉลองความสาเร็ จ)จากขั้นตอนการนา
แนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้โดยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ กาหนดเป้ าหมายการทางานของตนเองแต่มีการ
เรี ยนรู ้ การทางานเป็ นกลุ่มซึ่ งต้องร่ วมกันเรี ยนรู ้ ทุกขั้นตอนร่ วมกันเสนอแนวคิ ดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การทางาน ในกลุ่มผูเ้ รี ยน
อาจารย์ผสู ้ อน รวมถึงอาจารย์นิเทศและผูเ้ กี่ยวข้องร่ วมสะท้อนผลการทางาน ซึ่ งนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางการบูรณา
การแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในการเสริ มสร้างสมรรถภาพการฝึ กปฏิบตั ิการสอนสาหรับนักศึกษาครู เช่น ชวนพิศ
อัตเนตร ปัญญา ทองนิล วิริยา วิริยารัมภะ และจิรศุภา ปล่องทอง [10] ได้เสนอการบูรณาการการโค้ช การศึกษาชั้นเรี ยนและ
การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู เพื่อการเสริ มสร้างสมรรถภาพการฝึ กปฏิบตั ิการสอนสาหรับนักศึกษาครู ประกอบด้วย
การบวนการที่เป็ นพลวัต 5 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนากลุ่ม 2) ปฏิบตั ิการสอน 3) เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ 4) ทาแผนพัฒนา และ 5) การ
เผยแพร่ และชื่ นชม ซึ่ งได้นาเสนอแนวทางการบู รณาการแนวคิ ดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พกับกระบวนการเสริ มสร้ าง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
133
11 (January - April) 124 - 133 (2021) Vol. 11, No. 1

สมรรถภาพการฝึ กปฏิบตั ิการสอนสาหรับนักศึกษาครู ทั้ง 5 ขั้นตอน นัน่ หมายความว่าแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
สามารถช่วยส่ งเสริ มหรื อพัฒนาทักษะพื้นฐานการจัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ได้เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 อาจารย์ผูส้ อนทุกรายวิชาสามารถนาการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
ไปใช้กบั รายวิชาอื่น ๆ
1.2 ครู ผสู ้ อนสามารถนาการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กร่ วมกับแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพไปจัดการเรี ยนผ่าน
สื่ อออนไลน์ เพื่อให้นกั ศึกษานาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจต้องใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
1.3 ครู ผูส้ อนอาจเปลี่ยนวิธีการมอบหมายงานเป็ นการสอนเป็ นที มให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
รวมทั้งร่ วมกันปฏิบตั ิการสอนเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พไปพัฒนาทักษะที่ จาเป็ นอื่น ๆ
แต่ละทักษะ เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการตั้งคาถามกระตุน้ การคิด เป็ นต้น
2.2 ควรศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กร่ วมกับแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พหรื อร่ วมกับแนวคิดอื่น ๆ
ในการพัฒนาทักษะของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
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บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาข้อ ผิ ด พลาดด้า นการใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้า ยกัน ในภาษาไทยของนัก ศึ ก ษาจี น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชากร ได้แก่ นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปี ที่ 3 ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย ซึ่ งกาลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 จานวน 47 คน เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า ข้อผิดพลาดเรื่ องการ
ใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คาที่มีความหมายคล้ายกัน
ที่นักศึกษาจีนตอบผิดมากที่สุด คาว่า เร่ ง รี บ เร็ ว คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมาคือ คาว่า ปกป้ อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็ นร้ อยละ 91.5
และคาว่า สารวจ ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็ นร้อยละ 85.11 ตามลาดับ ส่ วนคาว่า ซ่อม แก้ไข บูรณะ ไม่มีผตู ้ อบผิด
คาสาคัญ : ข้อผิดพลาด คาที่มีความหมายคล้ายกัน นักศึกษาจีน

Abstract
This study aimed to examine the errors on Thai synonyms usage of Chinese students at Chiang Rai Rajabhat University.
The population were 47 third-year Chinese students at Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University in their semester 1/2019.
The research instruments was the survey form on Thai synonyms usage errors made by Chinese students. The results showed that:
Thai synonyms usage errors made by Chinese students, in descending order, were “เร่ ง (reng=quickly) รี บ (reeb=hurry), เร็ ว (rew=fast)”
accounting for 100%, followed by “ปกป้ อ ง (pokpong=protect) ปกครอง (pokkhrong=govern) ควบคุ ม (kuabkhum=control)” accounting
for 91.5%, and “ส ารวจ (samruaj=survey) ตรวจสอบ (truajsob=examine) ตรวจ (truaj=check)” accounting for 85.11% while “ซ่ อม
(som=repair) แก้ไข (kaekhai=correct) บูรณะ (burana=renovate)” showed no error usage.
Keywords : Error, Synonym, Chinese Students
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บทนา
ภาษาไทยเป็ นภาษาที่มีความสาคัญเป็ นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็ นไทย และยังเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้
สร้างไว้ถ่ายทอดจากอดีตถึงปั จจุบนั ภาษาไทยยังเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ทาให้สามารถประกอบกิ จธุ ร ะการงานและดารงชี วิตร่ วมกัน สอดคล้องกับทัศนะของ กาญจนา นาคสกุล [1] ที่ กล่ าวว่า
ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการคิดของมนุษย์ และเป็ นสิ่ งที่ใช้แสดงความคิดซึ่ งเป็ นนามธรรมนั้นออกมาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจด้วย ชนกลุ่มใดมี
ภาษาซึ่ งทาหน้าที่ ดงั กล่าวได้อย่างสมบู รณ์ มีคาศัพท์ที่จะแสดงสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมต่างๆ ได้อย่างถู กต้อง แจ่ มชัด ชนกลุ่มนั้น
จะคิดได้ลึกซึ้ งกว้างไกล และวิทยาการต่างๆ ก็จะเจริ ญขึ้นเป็ นเงาตามตัว
มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารทุกด้าน ทั้งการดาเนินชีวิตประจาวัน การประกอบสัมมาชีพ และการมีสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
ซึ่ งการสื่ อสารจะสาเร็ จประโยชน์ได้แท้จริ ง ก็ต่อเมื่อผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีความเข้าใจตรงกัน ดังนั้น การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
นับเป็ นเรื่ องสาคัญที่สุด ต้องฝึ กฝนจนเกิดขึ้นความชานาญในการใช้ภาษา ดังที่ศิวาพร พิรอด [2] กล่าวว่า การใช้ภาษาของวัยรุ่ นมี
ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน การสะกดคาผิด การใช้คาผิดหน้าที่ เป็ นต้น สิ่ งที่ควร
ให้ความสาคัญมากกว่าคื อ การใช้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และสถานการณ์ วริ สา ทนันไชย [3] ได้กล่าวว่า
ทักษะภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งการเรี ยนภาษาไทย และถ้าชาวต่างชาติ
รู ้ จัก ใช้ภ าษาไทยอย่า งถู ก ต้อ ง จะสามารถใช้ภ าษาไทยเป็ นสื่ อ ในการค้น คว้า หาความรู ้ แ ละเพื่ อ ใช้ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ได้
ซึ่ งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยการจ า การฝึ กฝน การเลี ย นแบบ และการใช้ภ าษาใน
สถานการณ์ จริ งจนเกิ ดความคล่องแคล่วและสามารถนาความรู ้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวันได้ จะเห็ นได้ว่าการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องนับเป็ นเรื่ องสาคัญทั้งผูเ้ รี ยนภาษาไทยทัว่ ไปและชาวต่างประเทศที่สนใจเรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ลงนามความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ งในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ มอลวี่ซี (Yuxi Normal University) มหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ (Pu’er University) มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิ บ
สองปั นนา (Xishuangbanna Vocational and Technical College) มหาวิทยาลัยนอร์ มอลฉู่ ฉง (Chuxiong Normal University) และ
วิทยาลัยที่ดินยูนนาน (Yunnan land and Resources Vocational College) เป็ นต้น ในข้อตกลงเรื่ องความร่ วมมืออันหนึ่ ง กล่าวคือจะ
มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อย่างไรก็ตาม การเรี ยนรู ้ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองหรื อในฐานะภาษาต่างประเทศย่อมมีขอ้ ผิดพลาดต่างๆ ในการเรี ยน
เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องปกติ เนื่องจากเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษาแม่ มีผลกระทบต่อการเรี ยนภาษา จึงทาให้เกิดปั ญหาในการเรี ยนภาษาไทย
ดังที่ Larry Selinker [4] กล่าวว่า ในการเรี ยนภาษาที่สองนั้น ผูเ้ รี ยนจะสร้างและใช้ระบบภาษาระบบหนึ่ งตลอดช่วงเวลาของการ
เรี ยนรู ้ ระบบภาษาดังกล่าวไม่ใช่ระบบภาษาแม่ของผูเ้ รี ยน อีกทั้งไม่ใช่ระบบภาษาเป้ าหมาย แต่เป็ นระบบภาษาที่ เกิดจากความ
เข้าใจและการรับรู ้ของตัวผูเ้ รี ยนเอง
ปั จจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อผูเ้ รี ยนชาวจีนที่เรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองด้วยเช่นกัน สาหรับภาษาจีนมีความแตกต่างจาก
ภาษาไทย กล่าวคือ ภาษาจี นวิวฒั นาการมาจากอักษรภาพ แต่เพื่อให้การสอนเด็กและการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ได้อย่างสะดวก จึ งมี
ระบบใหม่ เรี ย กว่า พิ นอิ น ซึ่ งระบบพินอิ นในภาษาจี นกลางมี พ ยัญ ชนะ 23 ตัว สระ 36 ตัว และมี วรรณยุก ต์ 4 เสี ยง โดยมี
เครื่ องหมายกากับเสี ยงวรรณยุกต์จานวน 3 เสี ยง และอีก 1 เสี ยงที่ไม่มีเครื่ องหมายกากับเสี ยงวรรยุกต์ เสี ยงวรรณยุกต์ในภาษาจีน
ส่ วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกับเสี ยงวรรณยุกต์ในภาษาไทย แต่มีเสี ยงพยัญชนะบางเสี ยงที่ไม่มีในภาษาจี นกลางด้วยเช่นกัน เช่น
พยัญชนะ ร เรื อ [5]
ส่ วนเรื่ องคาในภาษาจี นและภาษาไทย ต่างก็จาแนกออกเป็ นคานาม คาสรรพนาม คากริ ยา คาคุณศัพท์ คาจานวนนับ
คาลักษณนาม คาบุ พบท คากริ ยาวิเศษณ์ คาเสริ ม และคาอุทาน ในการเรี ยงลาดับคาเข้ารู ปประโยคภาษาจี นกับภาษาไทยจาก
คาดังกล่าวจาแนกเป็ น 3 กลุ่ม [6] ดังนี้ ประโยคที่เรี ยงลาดับคาเหมือนกัน คือ คากริ ยา คาสันธานและคาอุทาน ประโยคที่เรี ยงลาดับ
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คาต่างกัน คือ คาคุณศัพท์และคาบุพบท ตาแหน่งของคาคุณศัพท์ในประโยคภาษาจีนจะอยูห่ น้าคานามหรื ออยูห่ ลังคากริ ยาวิเศษณ์
แต่ในภาษาไทยจะตรงกันข้าม คือ ตาแหน่งของคาคุณศัพท์จะอยูห่ ลังคานามหรื ออยูห่ น้าคากริ ยาวิเศษณ์ ส่ วนตาแหน่งของคาบุพ
บทในภาษาจี นจะตามหลังคานามหรื อคาสรรพนาม แต่ในภาษาไทยจะตรงกันข้าม คือ ตาแหน่ งของคาบุพบทจะอยูห่ น้าคานาม
หรื อคาสรรพนาม และประโยคเรี ยงลาดับคาเหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง คือ คานาม คาสรรพนาม คาจานวนนับ คาลักษณนาม
คากริ ยา คาวิเศษณ์ และคาช่วย ซึ่ งRod Ellis [7] ได้แสดงทัศนะในเรื่ องการเรี ยนภาษาจี นและภาษาไทยว่า การถ่ายโอนภาษาเป็ น
ปั จจัยกาหนดความยากง่ายของภาษาที่สองของผูเ้ รี ยน หากรู ปแบบของภาษาที่สองคล้ายหรื อเหมือนกับภาษาแม่หรื อภาษาที่เรี ยนรู ้
มาก่อน จะส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ภาษาที่สองเป็ นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ทว่า หากภาษาที่สองมีความแตกต่างกับภาษาแม่หรื อภาษาที่เรี ยนรู ้
มาก่อนของผูเ้ รี ยน การเรี ยนภาษาที่สองจะยากและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า จากการศึ กษาหนังสื อเรี ยนภาษาไทย จานวน 4 เล่ม ซึ่ งเขี ยนโดย Liao Yufu (ไม่มีการอ้างอิ ง)
ของส านัก พิ ม พ์ห นัง สื อ โลก ได้แ ก่ ภาษาไทยพื้ น ฐาน 1 ภาษาไทยพื้ น ฐาน 2 ภาษาไทยพื้ น ฐาน 3 และภาษาไทยพื้ น ฐาน 4
ของนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผูว้ ิจยั พบว่า มีคาที่มีความหมาย
คล้ายกันเป็ นจานวนมาก ดังตัวอย่าง
1. อนุมตั ิ อนุญาต ภาษาจีนใช้ 允许 ( yǔn xǔ )
อนุมตั ิ หมายถึง เห็นชอบตามระเบียบที่กาหนดไว้
อนุญาต หมายถึง ยินยอม
2. เพิ่ม เติม ภาษาจีนใช้ 增加 ( zēng jiā )
เพิ่ม หมายถึง ทาให้มากขึ้นโดยไม่มีขีดจากัด
เติม หมายถึง ทาให้ส่วนที่ขาดหายไปหรื อพร่ องไปให้สมบูรณ์
3. ปิ้ ง ย่าง ภาษาจีนใช้ 烤 ( kǎo )
ปิ้ งใช้กบั อาหารที่เป็ นของแห้ง
ย่าง หมายถึง การนาของสดๆ มาวางเหนือไฟเพื่อทาให้สุก
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ภาษาจีนจะใช้คาเดียวกัน แต่ภาษาไทยจะใช้คา 2 คาที่มีความหมายคล้ายกันจึ งก่อให้เกิดความ
สับสน แก่นกั ศึกษาจีน เพราะไม่สามารถใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันที่ถูกต้องในการใช้ภาษาไทย และโดยการสัมภาษณ์อาจารย์
ผูส้ อนนักศึกษาจีนและนักศึกษาจีน นักศึกษาจี นยังใช้คาผิดโดยไม่ทราบความหมายและวิธีการใช้คา เนื่ องจากในภาษาไทยมีคา
จานวนมากที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่เมื่อนาไปใช้จึงทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาเรื่ อง
การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อทราบถึงข้อผิดพลาด
การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้นกั ศึกษาจีนมีความรู ้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับคาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ดีข้ ึน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ นัก ศึ ก ษาจี น สาขาวิ ช าภาษาและวัฒ นธรรมไทย ชั้น ปี ที่ 3 ระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่ งกาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 47 คน
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ขอบเขตด้ านเนื้อหา
เนื้ อหาที่ศึกษาได้แก่ คาที่มีความหมายคล้ายกันในหนังสื อ ภาษาไทยพื้นฐาน 1 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 ภาษาไทยพื้นฐาน
3 และภาษาไทยพื้นฐาน 4 ตามหลักสู ตรวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย จานวน 2 ชุด รวม 100 ข้อ
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
แบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย มีข้ นั ตอนการสร้างตามลาดับ ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ ศึกษาและวิเคราะห์คาอธิ บายรายวิชาภาษาไทยในโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ระดับปริ ญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ขั้นออกแบบ
2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ประกอบด้วย
2.1.1 หนังสื อ คลังคา คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ โดย นววรรณ พันธุ เมธา จากสานักพิมพ์อมริ นทร์
กรุ งเทพมหานคร พิมพ์ในพ.ศ. 2559 ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่รวบรวมคาที่มีความหมายคล้ายกันตามหมวดหมู่ความหมายของคา
2.1.2 ภาษาไทยพื้ นฐาน 1 ภาษาไทยพื้ นฐาน 2 ภาษาไทยพื้ นฐาน 3 ภาษาไทยพื้ นฐาน 4 โดย Liao Yufu
จากสานักพิมพ์หนังสื อโลก พิมพ์ในค.ศ. 2008
2.2 กาหนดจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง การใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยให้สอดคล้องกับเนื้ อหาที่
กาหนดไว้
2.3 กาหนดรู ปแบบของแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย จานวน 2 ชุ ด ชุ ดที่ 1
จานวน 60 ข้อ ชุดที่ 2 จานวน 60 ข้อ และเลือกนามาใช้จริ งจานวน 100 ข้อ
3. ขั้นสร้างและพัฒนา
3.1 สร้างแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ตามที่กาหนดไว้
3.2 น าแบบส ารวจ เรื่ อ ง การใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้า ยกัน ในภาษาไทยเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ด้านเนื้อหา การใช้ภาษาและรู ปแบบ และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.3 น าแบบส ารวจ เรื่ อง การใช้ค าที่ มี ความหมายคล้ายกันในภาษาไทยที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผู เ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกับเนื้ อหาและจุดประสงค์ และนาผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหา
ค่าความดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสารวจ
3.4 นาแบบส ารวจ เรื่ อ ง การใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้ายกันในภาษาไทยไปปรั บ ปรุ งแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อนาไปทดลองต่อไป
4. ขั้นทดลอง
นาแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองเพื่อหาคุณภาพ ดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1 นาแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กบั นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปี ที่ 3 ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
ซึ่ งกาลังศึกษาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 20 คน และวิเคราะห์แบบสารวจเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรื อไม่ตอบเลยให้ 0 คะแนน
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2) หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบสารวจ
3) คัดเลื อกแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ดังนี้ ชุ ดที่ 1 จานวน 59 ข้อ และชุ ดที่ 2
จานวน 41 ข้อ รวมจานวน 100 ข้อ
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ แบบสารวจที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.65 ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรี สะอาด [8] และ
ค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.8 โดยใช้เกณฑ์ของภัทราพร เกษสังข์ [9]
การทดลองครั้ งที่ 2 นาแบบส ารวจ เรื่ อ ง การใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้ายกันในภาษาไทยทดลองใช้กับ นัก ศึ ก ษาจี น
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปี ที่ 3 ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย ซึ่ งกาลังศึ กษา
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 24 คน และวิเคราะห์แบบสารวจดังนี้
1) ตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรื อไม่ตอบเลยให้ 0 คะแนน
2) หาค่าความเที่ยงของแบบสารวจตามสู ตร KR-20 [9]
โดยมี เ กณฑ์ก ารตัด สิ น ความเที่ ย งของแบบส ารวจมี ค่ า 0.7 ขึ้ น ไป หมายความว่า แบบส ารวจมี ค วามเที่ ย งระดับ สู ง
มีค่า 0.4 - 0.69 หมายความว่าแบบสารวจมีความเที่ยงในระดับปานกลาง มีค่าน้อยกว่า 0.4 หมายความว่า แบบสารวจมีความเที่ยง
ในระดับต่า ซึ่ งแบบสารวจเรื่ องการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยมีค่าความเที่ยงในระดับปานกลางขึ้นไป ดังนี้
ชุดที่ 1 มีค่าความเที่ยง 0.71 หมายความว่าแบบสารวจมีความเที่ยงระดับสู ง
ชุดที่ 2 มีค่าความเที่ยง 0.77 หมายความว่าแบบสารวจมีความเที่ยงระดับสู ง
5. ขั้นประเมิน
นาแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปให้นกั ศึกษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปี ที่ 3 ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย ซึ่ งกาลังศึ กษา
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 47 คนศึกษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ชี้แจงและอธิ บายให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับการศึกษาข้อผิดพลาดคาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย
2. ให้นกั ศึกษาจีนตอบแบบสารวจ
3. รวบรวมผลการตอบแบบสารวจ
4. นาผลการตอบแบบสารวจ จานวน 47 ฉบับไปวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกัน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาคุณภาพของแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย วิเคราะห์หา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเที่ยง ( 𝑟𝑡𝑡 )
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจ นับจานวนข้อผิดพลาดที่ปรากฏ และบันทึกค่าสถิติ ความถี่และร้อยละ
3. สรุ ปผลการศึกษาเป็ นตารางตัวเลขประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งราย ผูว้ ิ จัย ได้น าเสนอผลการศึ ก ษา ดัง นี้ ผลการศึ ก ษาข้อ ผิ ด พลาดการใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้า ยกัน ในภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนค่าความถี่และค่าร้อยละในการศึกษาข้อผิดพลาด เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จานวน 2 ชุด รวม 100 ข้อ
ตอบผิด ( N=47 )
ทีม่ า
ลาดับที่
คาที่มีความหมายคล้ายกัน
ร้ อยละ
( ชุ ดที/่ ข้ อที)่
1
เร่ ง, รี บ, เร็ ว
100
1/29
2
ปกป้อง, ปกครอง, ควบคุม
91.5
1/43
3
สารวจ, ตรวจสอบ, ตรวจ
85.11
1/54
4
ยกย่อง, ชม, ชมเชย
82.98
1/59
4
ประดับ, ตกแต่ง
82.98
1/44
4
แข่ง, แข่งขัน
82.98
1/9
7
แล, สังเกต
81.91
2/10
8
คับขัน, ฉุกเฉิ น
80.85
1/41
8
ระบุ, กาหนด
80.85
1/35
8
ปรับเปลี่ยน, ปรับปรุ ง, ปรับ
80.85
2/29
11
ลด, ตก
76.60
1/32
11
พบเห็น, พบ, พบปะ
76.60
2/28
13
ช่อง, แนวปฏิบตั ิ, ทาง, วิถีทาง
74.47
2/37
14
ค่า, มูลค่า, คุณค่า, ราคา
73.40
2/34
15
พบเห็น, พบพาน, พบปะ
73.05
2/18
15
พกพา, ถือ, นา
73.05
2/16
17
บาน, แปลง, แห่ง, แผ่น
71.28
2/36
20
เติม, เพิ่ม, เพิ่มเติม, แถม
68.09
1/19
20
แยก, กระจาย, แบ่ง, ย้าย
68.09
1/2
23
ชาระ, จ่าย
65.96
1/11
24
พิธี, พิธีกรรม, พิธีการ
65.89
1/51
25
แสวงหา, ทาง
64.89
2/7
26
ลง, หย่อน
63.83
1/21
27
วิธี, กระบวนการ, มาตรการ, วิธีการ
63.30
2/38
28
ปฏิกิริยา, กิริยา, อาการ
61.70
1/8
28
เตรี ยมตัว, เตรี ยม, เตรี ยมพร้อม
61.70
2/31
30
ข่าว, ข่าวคราว, ข่าวสาร
59.57
1/56
30
หัน่ , หัก, ตัด
59.57
1/47
30
ปริ มาณ, จานวน
59.57
1/42
30
คล้าย, ใกล้เคียง
59.57
1/39
79
เชี่ยวชาญ, เก่ง, เยีย่ ม
25.53
1/14
79
ประกาศ, แจ้ง, เปิ ดเผย
25.53
1/4
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ตารางที่ 1 ต่อ
ลาดับที่

คาที่มีความหมายคล้ายกัน

79
83
84
85
86
87
88
88
88
93
93
95
96
97
98
99
100

บรรยากาศ, ภูมิอากาศ
โฆษณา, เปิ ดเผย, เผยแพร่
ปรารถนา, อยาก, ต้องการ
ลอง, ทดลอง
เรื่ อง, ธุระ
ชน, กระทบ
ใหญ่, มหึ มา
ให้, แจก
ขอบคุณ, ขอบใจ
กล่าว, พูด, บอก
อนุญาต, อนุมตั ิ, ยอม
เดิม, โบราณ, อดีต, ก่อน
เสร็ จ, จบ
นับถือ, เคารพ
ห้าม, อย่า, งด
ถอด, ร่ วง
ซ่อม, แก้ไข, บูรณะ

ตอบผิด ( N=47 )
ร้ อยละ
25.53
24.11
21.99
21.28
20.21
19.15
14.89
14.89
14.89
12.77
12.77
10.64
8.51
5.32
4.26
2.13
0

ทีม่ า
( ชุ ดที/่ ข้ อที)่
2/8
2/11
2/21
1/48
2/1
1/3
1/55
1/52
1/36
1/28
1/1
1/16
1/30
2/4
1/33
1/24
1/26

จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนค่าความถี่และค่าร้อยละในการศึกษาข้อผิดพลาด เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันใน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คาที่มีความหมายคล้ายกันที่นกั ศึกษาจีนตอบผิด
มากที่สุด คาว่า เร่ ง รี บ เร็ ว คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ คาว่า ปกป้ อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็ นร้อยละ 91.5 และคาว่า สารวจ
ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็ นร้ อยละ 85.11 ตามลาดับ และคาว่า ซ่ อม แก้ไข บู รณะ ไม่มีผูต้ อบผิด (ร้ อยละของการตอบผิดเท่ ากัน
ถือเป็ นลาดับเดียวกัน และเรี ยงลาดับร้อยละจากมากถึงน้อย)

อภิปรายผล
ผลการศึกษาข้อผิดพลาดการใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจี นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย
เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คาที่ มีความหมายคล้ายกันที่ นักศึ กษาจี นตอบผิดมากที่ สุด คือ คาว่า เร่ ง รี บ เร็ ว คิดเป็ นร้อยละ 100
รองลงมาคือ คาว่า ปกป้อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็ นร้อยละ 91.5 และคาว่า สารวจ ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็ นร้อยละ 85.11 ตามลาดับ
และคาว่า ซ่ อม แก้ไข บูรณะ ไม่มีผตู ้ อบผิด ซึ่ งมีกลุ่มคาที่มีความหมายคล้ายกันที่นกั ศึกษาจีนตอบผิดจานวน 99 กลุ่มคา ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่า นักศึกษาจีนไม่ทราบความหมายของคาศัพท์ และภาษาจีนกับภาษาไทยมีลกั ษณะโครงสร้างทางภาษาที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะเรื่ องการใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ภาษาจี นจะใช้คาเพียงคาเดี ยว เช่น คาว่า เร่ ง รี บ เร็ ว ภาษาจี นใช้
“ 快 kuài ” คาว่า ปกป้ อง ปกครอง ควบคุม ภาษาจี นใช้ “ 保护 bǎo hù ” และคาว่า สารวจ ตรวจสอบ ตรวจ ภาษาจี นใช้
“ 检查 jiǎn chá ” เมื่ อ นักศึ กษาจี นเรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่ สอง ภาษาจี นซึ่ งเป็ นภาษาแม่ จึ งมี อิ ท ธิ พลต่ อการเรี ย นภาษา
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ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการศึกษาเรื่ องการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ดังที่ Odlin Terence[10] กล่าวว่า อิทธิ พลของ
ภาษาที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ม าก่ อนส่ งผลให้เรี ย นรู ้ ภาษาเป้ าหมายได้ย ากขึ้ น และนาให้ผูเ้ รี ย นใช้ภาษาเป้ าหมายเบี่ ย งเบนไปจาก
กฎเกณฑ์ของภาษานั้นซึ่ งเป็ นผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเป้ าหมาย ซึ่ งเรี ยกว่า การถ่ายโอนเชิงลบ ( Negative Transfer )
และ Rod Ellis [7] ได้แสดงทัศนะว่าผูเ้ รี ยนใช้รูปแบบภาษาที่สองผิดจากกฎเกณฑ์ของภาษาที่สอง ข้อผิดพลาดเหล่านี้ เกิดจากการ
แทรกแซงโดยตรงจากภาษาแม่ของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับ Jack.C.Richards [11] กล่าวถึงข้อผิดพลาดในการเรี ยนภาษาที่สองว่า
อาจเกิ ด จากผูเ้ รี ย นน าสิ่ ง ที่ รู้ แ ล้ว ไปใช้ใ นสภาพการณ์ ใ หม่ ไ ด้ไ ม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ จากการท่ อ งจ าหรื อ การเที ย บเคี ย ง ( Analogy)
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง ( Ignorance of Rule Restriction ) และการเข้า ใจข้อ แตกต่ า งของกฎหรื อ หน่ ว ยภาษาไม่ ถู ก ต้อ ง ( False Concepts
Hypothesized ) ซึ่ งอาจเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้นกั ศึกษาจีนใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยไม่ถูกต้อง
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการเรี ยนการสอน และเป็ นข้อมูลและแนวทางในการ
พัฒนาแผนการสอนภาษาไทยสาหรั บนักศึ กษาจี น นอกจากนี้ ยงั สามารถนาไปสร้ างแบบฝึ กเกี่ ยวกับการใช้คาที่ มีความหมาย
คล้ายกัน และช่วยแก้ปัญหาทางด้านการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันของนักศึกษาจีน สอดคล้องกับศรี วิไล พลมณี [12] กล่าวถึง
ประโยชน์ของการศึกษาข้อผิดพลาดว่า การศึกษาข้อผิดพลาดเพื่อจะดูพฒั นา การเรี ยนภาษาที่สองและภาษาแม่

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
การศึ กษาเรื่ อ งค าที่ มีค วามหมายคล้ายกันในภาษาไทย ควรเปรี ยบเที ยบความเหมื อน และความแตกต่ างของค าที่ มี
ความหมายคล้ายกันในภาษาไทยกับภาษาจีน และเข้าใจความหมายและวิธีการใช้ของคาที่มีความหมายคล้ายกันระหว่างภาษาจี น
กับภาษาไทย และสามารถนาผลการศึกษาไปสร้างแบบฝึ ก หรื อสร้างชุดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้อง
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึกษาเปรี ยบเที ยบระหว่างการใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยกับภาษาจี นให้ชดั เจนว่ามี ความ
แตกต่างกัน
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาข้อผิดพลาดด้านอื่นๆ เช่น ข้อผิดพลาดการใช้คาชนิดต่าง ๆ ไวยากรณ์ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี และ 2) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย มี 2 ขั้น คื อ ขั้น ที่ 1 การพัฒ นารู ป แบบ ตัว อย่า งได้ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้น จ านวน 430 คน คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 92.27 ของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด ขั้นที่ 2 ตัวอย่างได้มาได้โดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 1 โรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จานวน 1 คน และครู ที่เข้าร่ วมการวิจยั จานวน 14 คน รวม 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ า กับ 0.98 2) คู่ มื อ การใช้รู ป แบบการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น จ านวน 1 เล่ ม และ 3) แบบประเมิ น ความเป็ นไปได้
ความเหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบ จานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน จานวน 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1.1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มี 4 องค์ประกอบคือ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง การสร้ างแรงจูงใจภายใน ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง และความสามารถในการควบคุมตนเอง
1.2) ภาวะผูน้ าของครู มี 4 องค์ประกอบคือ การพัฒนาตนเองและทีมงาน การเป็ นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาโรงเรี ยน และการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และ 1.3) วัฒนธรรมโรงเรี ยน มี 4 องค์ประกอบคือ การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม การให้ความ
ร่ วมมือของครู การพัฒนาวิชาชี พ และการมีเป้ าประสงค์ที่ชดั เจน และ 2) ผลทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบสู งขึ้นกว่าก่อนการใช้ รู ปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของความเป็ นไปได้ ความ
เหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบในระดับมากถึงมากที่สุด
คาสาคัญ : คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน รู ปแบบ โรงเรี ยนประถมศึกษา

Abstract
The objectives of this research were to 1) develop a model of the educational quality development of school under the Primary
Educational Service Area Office, Phetchaburi Province, and 2) perform the experiment with the model of educational quality development
of school under the Primary Educational Service Area Office, Phetchaburi Province. The sample used in this research divided into 2 stages:
step 1 development of the model, the sample was obtained by stratified random sampling of 430 people, accounting for 92.27% of the
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specified sample, and step 2 : an example was obtained by purposive selecting number of 1 school. The contributor consisted of 1 school
administrator, and 14 teachers who participated in the study, including total of 15 people. The research tools were: 1) a 5-rating scale
questionnaire about factors affecting the educational quality of the school with a reliability of 0.98, 2) an instruction manual for the
educational quality development of schools, and 3) an assessment of the feasibility, suitability and benefits of the model. The statistics used
for data analysis were mean, standard deviation, structural equation analysis, and t-test.
The results were as follows: 1) model of educational quality development in school under the Primary Educational Service Area
Office, Phetchaburi Province, there were 3 factors affecting the educational quality of school that consisted of 1.1) administrators’
leadership had 4 components: self-efficacy, internal motivation, self decision-making ability, and self control ability. 1.2) teacher leadership
had 4 components: self and team development, being a good model in learning management, participation in school development, and
transformational leadership. 1.3) school culture had four components: participatory learning, teacher cooperation, professional development,
and the distinctive purpose. 2) the experimental results of the school educational quality development were found that the mean after the
model implement was significantly higher than before the model implement at the .05 level, and the mean of the likelihood, suitability, and
usefulness of the model was at a high to most high level.
Keywords : School Educational Quality, Model, Primary School

บทนา
การศึ กษาเป็ นกระบวนการสาคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศเพราะการศึ กษาเป็ นกระบวนซึ่ งนาไปสู่ การ
พัฒนาของแต่ละบุคคลและเป็ นการพัฒนาสังคมในระดับสู งสุ ดที่จะทาทั้งบุคคลและสังคมมีความสุ ข ความเจริ ญ การจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพจึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาชาติทุก ฉบับ แต่จากการศึกษาปั ญหาในการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยพบว่ามีปัญหาในหลายประเด็น คุณภาพของโรงเรี ยนในประเทศไทยเป็ น ดังเช่น ปัญหาของครู ปัญหาด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน และ
ปัญหาคุณภาพของโรงเรี ยน ประเด็นปั ญหาที่กล่าวมานี้มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน และส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
จากปั ญหาและสาเหตุของการศึกษาของประเทศไทยที่กล่าวมานั้น นับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ทุกภาคส่ วนจาเป็ นต้อง
ร่ วมกันแก้ไข ซึ่ งจากสาเหตุที่กล่าวมา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของโรงเรี ยน ของครู และของนักเรี ยนนั้น ต้องแก้ดว้ ยแนวคิด และทฤษฎี
ทางการบริ หารที่เหมาะสม สาหรับการแก้ปัญหาในระดับโรงเรี ยน บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ถือ
ได้วา่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ตอ้ งดาเนิ นการพัฒนาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั พบว่า
คุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ย นนั้นมี อ งค์ประกอบส าคัญ หลายประการ ดังเช่ น มอตต์ (Mott) [1] ที่ กล่าวถึ งประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนว่าควรประกอบด้วย 1) ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง 2) ความสามารถในการพัฒนา
ทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรี ยน และ 4) ความสามารถในการปรั บเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรี ยน
ซึ่ งประสิ ทธิ ผลนั้นถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่ งเกิดจากปั จจัยหลายประการดังเช่น ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร ภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมโรงเรี ยน ดังนี้คือ
จากแนวคิดหลักของภาวะผูน้ าของครู ในฐานะผู ้ริเริ่ มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรี ยนและระดับระบบเป็ นจุด
สนใจของการวิเคราะห์และอภิปรายร่ วมสมัย มีการศึกษาจานวนมากที่อธิ บายเกี่ยวกับความสาคัญของภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารและ
ภาวะผูน้ าของครู ในฐานะอิทธิ พลและวิธีการที่ผูน้ าและครู ได้รับการสนับสนุ น หลักฐานทั้งหมดเกี่ ยวกับความเป็ นผูน้ าของครู
แสดงให้เห็นว่าครู ที่ทางานโดยมีจุดประสงค์ร่วมกันและร่ วมมือกันสามารถมีอิทธิ พลต่อนโยบายและการปฏิบตั ิในรู ปแบบที่สาคัญ
[2] และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และภาวะผูน้ าของครู ก็มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมโรงเรี ยนและคุณภาพของโรงเรี ยน ในขณะที่
ผลการวิจยั ในอีกหลายชิ้นพบว่าภาวะผูน้ าของครู มีผลโดยตรงต่อการปรับปรุ งโรงเรี ยน ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนและกาลังใจใน
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การทางานของครู ดังเช่น งานวิจยั ของ อาเคิร์ต และมาร์ ติน (Akert & Martin) [3] ที่พบว่า ผูน้ าครู ได้รับอิทธิ พลจากการกระทาของ
ผูบ้ ริ หาร จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจสิ่ งที่จะกระตุน้ ให้ครู แต่ละคนใช้เวลาในการค้นพบสิ่ งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม
ของโรงเรี ยนที่ทาให้ครู กลายเป็ นผูน้ า และภาวะผูน้ าของครู มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมโรงเรี ยนและคุณภาพของโรงเรี ยน ในขณะที่
ผลการวิจยั ในอีกหลายชิ้นพบว่าภาวะผูน้ าของครู มีผลโดยตรงต่อการปรับปรุ งโรงเรี ยน ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนและกาลังใจใน
การทางานของครู [4]
จากความสาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่กล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทาวิจยั
เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กาหนดไว้เป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การพัฒนารู ปแบบ
1. การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
2. ผูว้ ิจยั สร้างรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน โดยมีตวั แปร และองค์ประกอบตามทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
3. ผูว้ ิจัย สร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ย น
จานวน 1 ฉบับ
4. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) (Index of
Objective Congruence) มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00
5. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ หาร และครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 10 โรงเรี ยน จานวน 30 ฉบับ แล้ววิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของ ครอนบาค
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98
6. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจากครู ในจังหวัดเพชรบุรี ด้วยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling)
ได้ขอ้ มูลกลับคืนมาจานวน 430 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 92.27 แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
7. นาผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในข้อที่ 6 มาสร้ างเป็ นรู ปแบบการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนประถมศึ กษา
ในจังหวัดเพชรบุรี
ขั้นที่ 2 การทดลองใช้ รูปแบบ
1. ผูว้ จิ ยั นารู ปแบบที่ได้จากขั้นที่ 1 มาจัดทาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1.1 คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี โดยสร้างตามตัว
แปรและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน เป็ นแบบประเมินที่สร้างขึ้นตามองค์ประกอบของคุณภาพ
การศึ กษาของโรงเรี ยน ประกอบด้วย 1) ผลลัพธ์ดา้ นการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน 2) ความพึงพอใจในงานของครู และ 3) การรั บรู ้
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน เป็ นข้อคาถามชุดเดียวกับที่ใช้ในขั้นที่ 1 เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
1.3 แบบประเมินความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์
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แบบสอบถามในข้อ 1.2 และแบบประเมินในข้อ 1.3 เป็ นแบบประเมินชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) คู่มือ 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมิน
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และความเหมาะสมของรู ปเล่ม โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญชุดเดิม
3. ผูว้ ิจยั กาหนดโรงเรี ยนเป้ าหมายเพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยกาหนดลักษณะ
ของโรงเรี ยนคือเป็ นโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในขั้นที่ 1 และเป็ นโรงเรี ยนขนาดกลางคือมีนกั เรี ยนระหว่าง 252 คน มีครู จานวน
18 คน แต่คดั เลือกครู ที่มีส่วนร่ วมกับการวิจยั จานวน 14 คน และเป็ นโรงเรี ยนที่มีบริ บทอยูร่ ะหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
คือเป็ นโรงเรี ยนชนบทที่ต้ งั ในชุมชนขนาดใหญ่ของอาเภอท่ายาง ซึ่ งมีลกั ษณะตรงกับที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้
4. ผูว้ ิจยั ประสานกับผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองโรงเพื่อขออนุ ญาตใช้รูปแบบกับผูอ้ านวยการและครู ในโรงเรี ยน
โดยทดลองใช้กบั ครู ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จานวน 14 คน เป็ นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม – ตุลาคม 2563
5. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดสอบก่อนการทดลองใช้รูปแบบ จากนั้นจึ งดาเนิ นการตามคู่มือการใช้รูปแบบ โดยความร่ วมมื อ
ของผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และคณะครู ที่เข้าร่ วมการวิจยั
6. เมื่ อดาเนิ นการครบ 3 เดื อนแล้ว ผูว้ ิจัยดาเนิ นการทดสอบหลัง การทดลองอี กครั้ ง จากนั้นนาข้อ มู ลมาวิเคราะห์
ผลการวิจยั ต่อไป

ผลการวิจัย
ขั้นที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
ในขั้นที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อนาผลการวิเคราะห์ มาพัฒนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ ส ถิ ติ พ้ื น ฐาน ในส่ วนนี้ เป็ นการวิเ คราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ ง
โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้กลับคืนมา จานวน 430 ฉบับ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปร
ตัวแปร
SD
Skewness
Kurtosis
X
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
1. การรับรู ้ความสามารถของตนเอง
4.59
0.44
-1.07
0.62
2. การสร้างแรงจูงใจภายใน
4.43
0.50
-0.95
0.83
3. ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
4.43
0.50
-0.82
0.33
4. ความสามารถในการควบคุมตนเอง
4.44
0.53
-0.83
0.01
ภาวะผู้นาของครู
5. การพัฒนาตนเองและทีมงาน
4.40
0.54
-0.65
-0.05
6. การเป็ นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรี ยนรู ้
4.38
0.53
-0.69
-0.18
7. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน
4.33
0.54
-0.89
-0.29
8. การเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
4.38
0.53
-0.83
0.60
วัฒนธรรมโรงเรียน
9. การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
4.43
0.52
-0.65
-0.25
10. การให้ความร่ วมมือของครู
4.29
0.57
-0.69
0.42
11. การพัฒนาวิชาชีพ
4.28
0.60
-0.89
1.17
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ตารางที่ 1 ต่อ
ตัวแปร
12. การมีเป้าประสงค์ที่ชดั เจน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
13. ผลลัพธ์ดา้ นการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
14. ความพึงพอใจในงานของครู
15. การรับรู ้ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน

SD
4.13

0.69

Skewness
-0.83

4.35
4.26
4.33

0.53
0.54
0.55

-0.65
-0.35
-0.83

X

Kurtosis
1.06
-0.03
-0.36
1.04

จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรสังเกตได้ ในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการศึ กษาของ
โรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด (4.13 – 4.59) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกัน (0.44 – 0.69) ตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ตัวแปรการรับรู ้ความสามารถของตนเอง (4.59) รองลงมาคือตัวแปรความสามารถในการควบคุมตนเอง (4.44) และ
ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง (4.43) ส่ วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าตัวแปรอื่นๆ คือ การมีเป้าประสงค์ที่ชดั เจน (4.13)
ผลการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมคือมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของข้อมูลมี ความเหมาะสม โดยตัวแปรที่ มีค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานน้อยที่ สุดคื อ ตัวแปรความสามารถในการตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง (0.502) ส่ วนตัวแปรที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด คือ ตัวแปรการมีเป้าประสงค์ที่ชดั เจน (0.69)
ค่าความเบ้ (Skewness ) พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคือ มีค่าน้อยกว่า 2 โดยจากผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ พบว่า ตัวแปร
มีค่าความเบ้อยูใ่ นช่วง -1.07 ถึง -0.35 โดยตัวแปรที่มีค่าความเบ้มากที่สุดคือการรับรู ้ความสามารถของตนเอง มีค่าเท่ากับ -1.07
ตัวแปรที่มีค่าความเบ้นอ้ ยที่สุดคือ ตัวแปรความพึงพอใจในงานของครู มีค่าเท่ากับ -0.35
ค่าความโด่ง (Kurtosis ) ของข้อมูลพบว่ามีค่าความโด่งอยูใ่ นช่วง -0.36 ถึง 1.17 โดยตัวแปรที่มีค่าความโด่งมากที่สุดคือ
การพัฒนาวิชาชี พ มี ค่าเท่ ากับ 1.17 และตัวแปรที่ มีค่าความโด่ งน้อยที่ สุ ดคื อ ความพึงพอใจในงานของครู มี ค่าเท่ ากับ -0.36
โดยค่าความเบ้ไม่เกิน 2.00 และค่าความโด่ง ไม่เกิน 7.00 แสดงว่าทุกตัวแปรมีการกระจายใกล้เคียงโค้งปกติ มีความเหมาะสมที่จะ
นามาวิเคราะห์ดว้ ยโมเดลสมการเชิงโครงสร้างได้ [5]
2. การวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุ ข องปั จจัยที่ ส่ งผลต่อคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนประถมศึ กษา จังหวัด
เพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่กาหนดเป็ นเส้นอิทธิ พลตามรู ปแบบทางเลือก มีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่
1. เส้นอิทธิ พลจากตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารไปยังภาวะผูน้ าของครู มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.89
2. เส้นอิทธิ พลจากตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารไปยังตัวแปรแฝงวัฒนธรรมโรงเรี ยน มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.26
3. เส้นอิทธิ พลจากตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าของครู ไปยังตัวแปรแฝงวัฒนธรรมโรงเรี ยน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.65
4. เส้นอิทธิ พลจากตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าของครู ไปยังตัวแปรแฝงคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.14
5. เส้ น อิ ท ธิ พ ลจากตัว แปรแฝงวัฒ นธรรมโรงเรี ย นไปยัง ตัว แปรแฝงคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น มี ค่ า น้ า หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.85
รายละเอี ยดของค่ าสัมประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พลของรู ป แบบการบริ ห ารที่ เสริ มสร้ างความผูกพันต่ อโรงเรี ย นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามรู ปแบบทางเลือก แสดงค่าอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อม ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ตามรู ปแบบทางเลือก
ภาวะผูน้ าของครู
TE
0.89*
-

IE
-

n = 430
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยน
TE
IE
DE
0.84* 0.84*
0.69* 0.55* 0.14*
0.85*
0.85*

วัฒนธรรมโรงเรี ยน
DE
-

TE
0.84*
0.65*
-

IE
0.58*
-

DE
0.26*
-

ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
ภาวะผูน้ าของครู
วัฒนธรรมโรงเรี ยน
* p < .05
จากตารางที่ 2 พบว่ามีตวั แปรที่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 2 ตัวแปร
คือ ภาวะผูน้ าของครู มีอิทธิ พลโดยตรง เท่ากับ 0.14 และวัฒนธรรมโรงเรี ยน มีอิทธิ พลโดยตรง เท่ากับ 0.85 และยังพบตัวแปรที่มี
อิทธิ พลทางอ้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนี้
1. ตัวแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มีอิทธิ พลผ่านตัวแปรภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมโรงเรี ยน ไปยังตัวแปรคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยน ด้วยค่าอิทธิ พลโดยรวม เท่ากับ 0.84
2. ตัวแปรภาวะผูน้ าของครู มีอิทธิ พลผ่านตัวแปรวัฒนธรรมโรงเรี ยนไปยังตัวแปรคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ด้วยค่า
อิทธิ พลโดยรวม เท่ากับ 0.69
ค่ า สถิ ติ ไค-สแควร์ = 71.50; df = 54; p-Value = 0.056: GFI = 0.978; AGFI = 0.952; SRMR = 0.016; RMSEA = 0.027;
CFI = 0.999;
ตารางที่ 3 ค่าความเที่ยงและสัมประสิ ทธิ์ การทานาย ในรู ปแบบ
ตัวแปร
STD
GEX
SDP
CLES
ค่าความเที่ยง
0.775
0.772
0.812
0.746
LOU
TSA
SEP
SAP
0.840
0.799
0.782
0.611
สมการโครงสร้างตัวแปรแฝงใน
TLE
ค่า R-SQUARE
0.785

PAL
TPA
0.719
0.815
IMB
SDA
0.830
0.786
ORC
0.797

PDE
0.763
SCA
0.832

CPU
0.705

SEQ
0.953

จากตารางที่ 3 ตัวแปรแฝงในรู ปแบบจาลองที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
ภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมโรงเรี ยน รวมแล้วมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานาย ร้อยละ 95.30 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองตาม
สมมติฐานการวิจยั ภาพรวมแล้วมีเส้นอิทธิ พลที่ยงั ไม่มีค่านัยสาคัญทางสถิติ โดยดัชนี ความสอดคล้องของแบบจาลอง ได้แก่ค่า
Chi-square, p-Value, RMSEA, GFI, AGFI, SRMR และค่ า Largest Standardized Residual สอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ เพราะค่า ไค-สแควร์ เท่ากับ 71.50 ที่ องศาอิ สระเท่ากับ 54 ค่าความน่ าจะเป็ น เท่ากับ 0.056 ดัชนี GFI เท่ากับ 0.978
ค่ า ดั ช นี AGFI เท่ า กั บ 0.952 ค่ า ดั ช นี CFI เท่ า กั บ 0.999 ค่ า SRMR = 0.016 และ ค่ า RMSEA = 0.027 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ค่า Chi-square และค่า p-Value ไม่มีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติ ค่า RMSEA น้อยกว่า .06 ค่า GFI มากกว่า .95 ค่า AGFI มากกว่า .90
ค่า SRMR น้อยกว่า .08 ซึ่ งหมายความว่าแบบจาลองตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นแบบจาลองจึงเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ [6]
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จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเชิ งประจักษ์ ผูว้ ิจัยได้นาไปใช้เป็ นองค์ประกอบในการสร้ างรู ปแบบการพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี คือ รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัด
เพชรบุ รี มี ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น จ านวน 3 ตัว แปร ประกอบด้ว ย 1.1) ภาวะผู น้ าของผู บ้ ริ ห าร
มี 4 องค์ประกอบคือ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง การสร้างแรงจูงใจภายใน ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง และ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง 1.2) ภาวะผูน้ าของครู มี 4 องค์ประกอบคือ การพัฒนาตนเองและทีมงาน การเป็ นแบบอย่างที่ดี
ในการจัดการเรี ยนรู ้ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน และการเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง และ 1.3) วัฒนธรรมโรงเรี ยน
มี 4 องค์ประกอบคือ การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม การให้ความร่ วมมือของครู การพัฒนาวิชาชีพ และการมีเป้าประสงค์ที่ชดั เจน
ขั้นที่ 2 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
ในขั้นนี้ เป็ นการนารู ปแบบการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนประถมศึ กษา จังหวัดเพชรบุรี ไปทดลองใช้กบั
โรงเรี ยนบ้านหนองโรง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการทดลองใช้รูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
หลังจากการนารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ไปทดลองใช้ที่โรงเรี ยน
บ้านหนองโรงเป็ นเวลา 3 เดือน จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ปรากฎผลดังนี้
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
n = 15
ก่อนการทดลองใช้
หลังการทดลองใช้
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
t-test
Sig.
SD
ระดั
บ
SD
ระดั
บ
X
X

ผลลัพธ์ดา้ นการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
3.67 0.42
มาก
4.35 0.78
มาก
2.92*
0.01
ความพึงพอใจในงานของครู
3.75 0.52
มาก
4.33 0.71
มาก
2.32*
0.04
การรับรู ้ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
3.44 0.32
มาก
4.49 0.53
มาก
7.76**
0.00
รวมเฉลี่ย
3.62 0.27
มาก
4.39 0.67
มาก
4.06*
0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4 พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี อยูใ่ นระดับมากทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ คือ การรับรู ้ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน และผลหลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนบั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการประเมินความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์
ผูว้ ิจยั ได้ประเมินความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ประถมศึ กษา จังหวัดเพชรบุ รี โดยผูอ้ านวยการโรงเรี ย นและครู ที่ เข้าร่ วมการวิจัย ด้วยค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบ
n = 15
องค์ประกอบของรู ปแบบ
1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
2. ภาวะผูน้ าของครู
3. วัฒนธรรมโรงเรี ยน
รวมเฉลี่ย

X

4.54
4.36
4.37
4.42

เป็ นไปได้
SD
ระดับ
0.62 มากที่สุด
0.76
มาก
0.75
มาก
0.69
มาก

X

4.69
4.52
4.37
4.52

เหมาะสม
SD
ระดับ
0.26 มากที่สุด
0.34 มากที่สุด
0.47
มาก
0.32 มากที่สุด

X

4.26
4.16
4.13
4.18

เป็ นประโยชน์
SD
ระดับ
0.45
มาก
0.48
มาก
0.48
มาก
0.43
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ของ
รู ปแบบอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยความเหมาะสมรู ปแบบอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.52, SD = 0.32) รองลงมาคือความ
เป็ นไปได้ ( X = 4.42, SD = 0.69) และประโยชน์ ( X = 4.18, SD = 0.43) อยูใ่ นระดับมาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั มีประเด็นที่ควรนามาเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
1. จากผลการวิจยั ที่ พบว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีมีตวั แปรที่
ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมีท้ งั สิ้ น 3 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมโรงเรี ยน
ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานาย ร้อยละ 95.30 แสดงว่าให้เห็นว่า รู ปแบบ ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ งสามารถ
อธิ บายความแปรปรวนได้ในระดับสู ง โดยมีตวั แปรที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารมีความจาเป็ นในทุกๆ ระดับ ไม่ใช่เน้นเฉพาะหัวหน้าเท่านั้น ครู ก็จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีภาวะผูน้ าด้วย
เช่นกัน ภาวะผูน้ าจึงถือว่าเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยทาให้การเปลี่ยนแปลงสาเร็ จ ไม่ใช่ผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หารเท่านั้นที่ตอ้ งมีภาวะ
ผูน้ า แต่ตอ้ งพัฒนาบุ คลากรในองค์กร หรื อครู ทุกคนในโรงเรี ยนให้มีภาวะผูน้ าอี กด้วย นอกจากนี้ ยังมี แนวคิ ดที่ ว่าเรื่ องของ
วัฒนธรรมโรงเรี ยน ซึ่ งจะเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่จะนาไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานของครู ได้ การให้ความสาคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
โรงเรี ยนถือว่ามีความสาคัญต่อความอยูร่ อดขององค์การเป็ นอย่างยิง่ เพราะวัฒนธรรมโรงเรี ยน เป็ นลักษณะร่ วมที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็ นเอกภาพ และลักษณะขององค์การหนึ่ งๆ ดังนั้นหากองค์การมี วฒั นธรรมคุณภาพก็จะมี ผลต่อพฤติกรรมการประพฤติ
ปฏิ บ ัติข องสมาชิ กในองค์การในรู ป แบบนั้น และยังส่ งผลต่ อ กระบวนการในการแสดงออกถึ งความคิ ด ความเชื่ อ ที่ จ ะมี ต่ อ
สภาพแวดล้อมขององค์การ การกาหนดโครงสร้ างองค์การ การจัดอาคารสถานที่ และกระบวนการดาเนิ นการต่างๆ เป็ นต้น
ซึ่ งภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ภาวะผูน้ าของครู และวัฒนธรรมองค์การ จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้บุคลากรสามารถทางานร่ วมกัน
และนาไปสู่ เป้ าหมายคือประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ และคุณภาพขององค์การ [6] โดยผลการวิจยั ของ สุ รินทร์ ชุมแก้ว [7] ที่พบว่า
ภาวะผูน้ าแบบสร้ างความเปลี่ ย นแปลงมี ค วามสั ม พันธ์ เชิ งบวกกับ วัฒนธรรมองค์การ และงานวิจัยของ วารุ ณี บ ารุ งสวัส ดิ์
วาโร เพ็งสวัสดิ์ และศิริดา บุรชาติ [8] เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า ปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี อยูใ่ นระดับมากทั้งโดยภาพรวม
และรายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ คือ การรับรู ้ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน และผลหลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยสู ง
กว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนบั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
สร้างมาจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณที่ ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน และนามาจัดทาเป็ น
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คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญชัย ตั้งอุทยั สุ ข
[9] ที่พบว่าค่าเฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และประโยชน์ของรู ปแบบอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้
เป็ นเพราะว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี นอกจากจะพัฒนาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริ มาณแล้ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงลักษณ์ เรื อนทอง [10] ที่พบว่า รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่มีปะสิ ทธิ ภาพมี
ความเหมาะสม เป็ นไปได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั และงานวิจยั ของ อรวรรณ
รั งสัย และอภิชาติ เลนะนันท์ [11] ที่ กล่าวว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
จะนามาใช้อย่างได้ผลต้องมีการบริ หารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย มีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและ
วางระบบงานที่ดีในการบริ หารจัดการ ซึ่ งตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพโรงเรี ยนทั้งหมดเป็ นตัวแปรทางการบริ หารที่มีความสาคัญ
ต่อการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารทั้งสิ้ น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั ที่เป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมี
อิ ท ธิ พ ลโดยตรงและเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ มากในการสร้ า งความผู ก พัน ต่ อ โรงเรี ย น ของครู สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เพราะแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรจะส่ งผลที่สาคัญต่อความรู ้สึกทุ่มเทในการทางาน และความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานก็มีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานมากที่จะนาทางไปสู่ ความสาเร็ จ มีความกระตือรื อร้นที่จะทางานนั้นให้สาเร็ จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยดีและมีประสิ ทธิภาพ แต่ถา้ หากผูป้ ฏิบตั ิงาน ไม่มีความพึงพอใจในงาน ขาดแรงจูงใจในการทางานที่ทาอยูผ่ ลเสี ยก็จะเกิด
แก่งานขององค์กรนั้นๆ ดังนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของสิ่ งจูงใจที่องค์การนั้นมีต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารต้องคานึ งและกาหนดให้มีข้ ึนอย่างเหมาะสมเพื่อให้การบริ หารงานองค์กรและการบริ หารงานบุคคลดาเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องจึงควรต้องพยายามสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทางานให้เกิดต่อครู
มากที่สุด
2. การนารู ปแบบนี้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนอื่นๆ ควรมีการศึกษาบริ บท และเงื่อนไขจากคู่มือ
เพื่อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนที่ ยงั ไม่ได้ศึกษาในครั้ งนี้ เพิ่มเติ ม เช่ น
การวางแผนกลยุทธ์ การบริ หารงานบุคคล เป็ นต้น
2. ควรศึกษาวิจยั ในเชิ งลึกในโรงเรี ยนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นโรงเรี ยนที่มีคุณภาพในโรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จ
ด้วยวิธี การวิจัยโดยใช้วิธี การเชิ งคุ ณภาพ ถึ งปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ผูกพันต่ อ โรงเรี ย น ของครู สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์อีกรู ปแบบหนึ่งประกอบการพิจารณา
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Abstract
This research aimed to explore: 1) the fundamentals of a companies in Bangkok, Samutprakarn, Chachoengsao, Chonburi,
Nonthaburi, and Pathum Thani which were manufacturers in the automotive industry. 2) the relationship between fundamental factors of
the strategic decision, accounting decision, labor decision, governmental regulation and investment of SMEs factors, and 3) factor drivers
investors to invest in flexible(soft) automation. The sample used in the research was 20 executives in 7 small enterprises and only 3 medium
enterprises, ie survey research. The methodology used to research various companies where face to face interview among the directors of
various automotive part makers. Data were analyzed by descriptive statistics in terms of mean and percentage.
The research results found that the fundamentals of a companies that the most manufacturing were located in the convenient
transportation area. if the supply chain was disrupted from other external factors that caused uncertainty in business operations. The relation
between flexible automation and investment decision 45%, labor cost 60%, output factors 55%, government regulation 60% showed all
positive sign towards investment decision which was the right solution.
Keywords : Investment, Flexible Automation,Automotive Parts

Introduction
In the past two hundred and fifty years since the dawn of the Industrial Revolution, the world has undergone a
tremendous transformation. People now live longer, healthier, more productive, and more fulfilling lives. All of the while,
manufacturing has been one of the key drivers in advancing technology, changing society, and shaping the world around us.
The manufacturing is the key driving force for the development of economies worldwide [1]. Many great scientists have helped
to change the ways of manufacturing starting from water powering for metalworking, rolling mills. The introduction of the
assembly line by Henry Ford in 1913 constitutes a great sample of the incredible influence manufacturing has on society.
The division of labor within the organization has enabled us to mass produce the same product with great efficiency and
effectiveness. Today, we are on the brink of the fourth industrial revolution that is expected to significantly change the industry
again [2]. This revolution is essential because of the increasing cost and the need to reduce errors.Today the industry has evolved
from hard manual labor towards technology which has enabled small firms from around the world to produce the same quality
product at a reasonable price. This has led to the development into many small firms working towards the industry for the same
common goal economies of scale. Through this the investor wants to add more return on investment where the customer wants a
better quality product from the money they paid. Automation and new technology have contributed to increase the production size
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of all types of business. It has never been this easy for small business to operate in small scale but producing in large quantities.
The technique, method, or system of operating or controlling a process by highly automatic is known as automation.The two kinds
of automation hard and soft have huge differences. [3] Especially industry follows hard automation which allows them to produce
in mass quantities. This increases the economy of scale since it is very expensive to install such machines into the factory. Many
emerging countries like Thailand use this kind of technology for quick development of product. Soft automation can be used to
produce a variety of parts with virtually no time lost for changeovers from one part style to another or for multiple small batches
of a single product. No lost production time results when reprogramming the system. Soft automation or flexible automation on
the other hand allows different product to be produced along with the ability to produce more. Tesla is a great example of soft
automation. It has developed an army of robots which help tesla to produce their latest car. Within this report, I have tried to
explain the need for flexible automation allowing the economy of scope to be achieved as well as economy of scale. If we could
increase automation flexibility we could allow small and medium enterprises to produce different kinds of product in large
quantities within one single roof [4].
The automation has contributed towards manufacturing flexibility and efficiency. The product life cycle has shortened,
faster delivery and higher expectation has made manufacturing even more challenging. Different types of industry exist around
the world, most developed has already made their transition towards tier 4 industry, full automation, other emerging countries has
adopted automation towards a small extent. The manufacturing industry within this emerging country must make a quick
transition towards tier 4 to adopt flexible manufacturing through the use of automation. This research aimed to explore factor
drivers investors to invest in flexible automation and consist of strategic decision, accounting/cost decision, labor decision,
governmental regulation etc.

Literature Review
This study focused on how the SMEs can take benefit from technology from flexible automotive industry. SMEs will
be adapted to be the changed of Automation system and to find the purpose of the study.
Flexible Automation
Flexible automation is the ability for a robot or system to be quickly and easily re-tasked to change product design for
both low and high mix manufacturing. When properly utilized, a flexible automation cell can evolve with your process and
demand, reduce and fix production costs, improve quality, and eliminate health and safety issues [3].
Automation System
Automated systems have been incorporated into production lines and machines for years. The main purpose of an
automated system was to help speed up a process. Tasks that are time-consuming or inconvenient are often incorporated into
systems. Some manufacturing companies will work to develop automated systems that can handle jobs that would be difficult for
a human to do [5]. Automated systems can be used to handle a wide range of tasks. Systems have key components that allow them
to function properly including a control system, a way to interpret and distribute data and a human interface. Programmable logic
allows the system to process data and controls it.
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Investment
An investment is an asset or item that is purchased with the hope that it will generate income or will appreciate in the
future. In an economic sense, an investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to
create wealth [6].
Payback Period
Payback period is the time in which the initial cash outflow of an investment is expected to be recovered from the cash
inflows generated by the investment. It is one of the simplest investment appraisal techniques. The formula to calculate payback
period of a project depends on whether the cash flow per period from the project is even or uneven. In case they are even, the
formula to calculate payback period as below.[3]
𝐏𝐚𝐲𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝 =

𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭
𝐂𝐚𝐬𝐡 𝐈𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐩𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝

Decision Rule: Accept the project only if it’s payback period is less than the target payback period. All manufacturers want to
identify those automation investments with the best reture of investment (ROI), but the right way to accomplish this task isn’t
always immediately evident. Too many manufacturers focus on the wrong areas, taking an approach that isn’t oriented to finding
the best overall solutions with the lowest total cost of ownership (TCO).Automation projects in particular can show a huge
divergence from expected and actual ROI if TCO isn’t taken into account. As shown in grinding process, TCO takes into account
all the cost and savings. These factors show how much profit they have from the transformation into fully automated systems.
Benefits of flexible automation include reducing manual controls without changing the basic set up, increasing labor productivity,
consistent quality, and better utilization of material as below in figure 2

Conceptual Framework
Independent Variable (IV)
1. Reduce Waste
2. Reduce Labor cost
3. Cost of Soft Automation
4. Long term planning

Dependent Variable (DV)
1.Quality Assurance
2.Production Cost
3.Investment Budget
Figure 1. Conceptual Framework

Research Objectives
The study focused on the “flexible automation of technology for the production of auto parts ”. 1) the fundamentals of
a companies in Bangkok, Samutprakarn, Chachoengsao, Chonburi, Nonthaburi, and Pathum Thani which were manufacturers in
the automotive industry. 2) the relationship between fundamental factors of the strategic decision, accounting decision, labor
decision, governmental regulation and investment of SMEs factors. 3) factor drivers investors to invest in flexible(soft)
automation, and 4) the transformational factors of SMEs with Influencing the development of conventional production to flexible
automation
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Hypotheses
In the study, it proposed that each construct of benefits from flexible automation system will contribute to each
construct of factors that influence to investment of SMEs in automotive parts industry as follow:
H1: There is a relationship between reducing waste and factors that influence to investment of SMEs in the automotive parts industry.
H2: There is a relationship between reduce labor cost and factors that influence to investment of SMEs in automotive parts industry.
H3: There is a relationship between cost of automation and factors that influence to investment of SMEs in automotive parts
industry.Process Improvement

Figure 2. Benefits of flexible automation included reducing manual controls without changing the basic set up.
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Methods and Questionnairs design:
The methodology used to research various companies where face to face interview among the directors of various auto
parts makers. These interviewees were asked unstructured questions and each interviewee were recorded for further gathering
information. Each factory was observed to find out how the production was carried out and to find about the involvement of labors
in the production process. After the identification of various other methods was later used like formal structured questions were
asked. The research conducted interview in 10 different companies within the automotive industry. Among the sample size
companies, 7 small enterprises and only 3 medium enterprises were selected for this research. The percentage for investment on
a soft automation decision based on which factors, along with ROI, based on cost of soft automation, cost of Labor, output factors,
government factors by deep interviews (unstructured questions) were calculated, recorded , including the average percentage was
obtained from the interview.
Sample population and sample size: interview and questionnaire the SMEs agreed on the better outcome from flexible(soft)
automation. The questionnaire that we presented was to 20 directors within the companies of SMEs. Most of the directors stated
that the strategic decision made them to choose soft automation. These directors consider long term planning to be important
factor to determine their investment decision on soft automation.
Data Analysis: The researcher used the data finding were presented as below based on the interview conducted.

Results And Discussion
The research was conducted in Bangkok 1, Samutprakarn 2, Chachoengsao 1, Chonburi 3, Nonthaburi 1, and
Pathumthani 2 (Small/Midium) as shown in Table 1
Table 1. Places of selected automative companies
Automation Systems
Fixed (Hard) Automation
Flexible (Soft) Automation

Bangkok

Samutprakarn
2

1

Chachoensao Chonburi
1
3

Nonthaburi
1

Pathumthani
2

Table 2. Total percentage of responses given based on investment decision
Investment decision based on which
factor and their percentage
Average

Investment on a soft automation decision based on which factors
Strategic
Accounting/
Governmental
Labor decision
Decision
Cost decision
regulation
26%

30%

24%

Figure 3. Pie chart of total responses from the investment decision criteria
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From the interview and questionnaire, the SMEs agreed on the better outcome from flexible(soft) automation. The
questionnaire was presented to 20 directors within the companies within SMEs. Most of the directors stated that the strategic
decision made them to choose soft automation. These directors considered long term planning to be important factor to determine
their investment decision on soft automation. From figure 3, they mentioned that 26% of their strategic decision was based on
long term planning decision. Cost decision was the 2ndmajor factor that they considered. They stated that the cost of soft
automation and the operating cost of this technology were major factors. 30% of their decision was based on the cost factor. Labor
factor was the other major factor holding 24%. The labor working within SMEs as stated by the directors wanted to stay for a
short time period and focused on their salary. The work was below per level and this increased wastage along with mishandling
of the technology provided for efficient work. From the table 3. below these statements can be further proved. The SMEs agreed
that the soft automation had provided them with better return of investments. Most of the companies mentioned that they received
in between 15% -35% of their investment. Even through the cost of soft automation was said to be higher than hard automation
in the long run the company were receiving better return on investment. 40% claimed that the cost of soft automation made them
think about the investment decision they had to make.
Table 3. Company list along with their ROI
Items Company
1 PJ Golbal Co.,Ltd.
2 Well Mech Micronics Co.,Ltd.
3 VCT-09 Co.,Ltd.
4 Meiwa Engineering Co.,Ltd
5 Multi-More Engineering Limited Partnership.
6 Chaijaren Engineering and Supply Co.,Ltd.
7 M.F. System Mold Co.,Ltd.
8 Zawa Mould & Engineering Limited Partnership.
9 Suwankosit Group Co.,Ltd.
10 SP Engineering and Parts Co.,Ltd.

Number of Labour Type of Business Capital Regist.
8 Pers.
Small
1 MB
9 Pers.
Small
1 MB
18 Pers.
Medium
8 MB
35 Pers.
Medium
20 MB
15 Pers.
Small
2 MB
13 Pers.
Small
1 MB
7 Pers.
Small
1 MB
15 Pers.
Small
0.35 MB
15 Pers.
Medium
10 MB

Soft Automation Invest.
2MB
2MB
2MB
5MB
2MB
2MB
2MB
2MB
2.5MB

ROI
25-35%
25-35%
20-30%
15-20%
25-35%
20-30%
25-30%
25-35%
25-35%

38 Pers.

2MB

25-35%

Small

3 MB

From our research, we reject the fact that cost of soft automation affect investment decisions.The cost was already running
high and to differentiate between each member which was the product differentiation there were producing. Each member said that
they produced different kinds of product but these products must be in aligning to big manufacturers who produced the cars.
Since, any organization wants to invest for long term. The owner of SMEs is also willing to have equipment for a longer
time. This led them to invest in expensive automation if it can provide better outcome (investment, output) case of operation etc.
Hence, we reject that cost of soft automation affect investment decision.
Table 4. Investment Decision Based on Cost of Soft Automation
Description
Cost of Soft Automation has
a influence in investment decision

Strongly
agree

Agree

Neither agree
nor disagree

Disagree

Strongly
disagree

3

6

5

4

2
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Figure 4. Pie chart of investment decision based on cost of soft automation
The labour factor was also the problem for the company. The labour turnover was a major concern for the company.
Each labour was unskilled and had hard time operating heavy equipment. The growing and changing workforce had a higher
demand for soft automation. From manual to computerized system, the change brought in manufacturing was enormous. Each
machine requires more labour force and these members could not afford to increase the salary of each member. The numbers of
labour were also high in following hard automation. The high regard for elimination of errors required a skilled and efficient
workforce. Soft automation required semi-skilled or highly educated workforce to operate equipment. These workforces were
able to effectively operate this equipment and numbers of labour required were also lower than hard automation. Hence, from this
research the higher number of directors accepting the fact that labour cost affected to investment decision in soft automation can
be seen clearly. Around 50% of the directors have shown that cost of labour was a factor to consider when investing in soft
automation as shown in figure 4.
Table 5. Investment Decision based on the Cost of Labor
Description
Cost of labor affects investment
decision on soft autmation

Strongly
agree

Agree

Neither agree
nor disagree

Disagree

Strongly
disagree

6

6

3

3

2

Figure 5. Pie chart Investment decision based on the cost of labor
Output also plays an important role in investment decision in soft automation. In compared to hard automation, soft
automation output per unit is higher which leads to efficient usage of resources. The production cost can also be reduced since
soft automation; energy consumption was lower in comparing to hard automation. From Figure 5, we can see a reduction in
wastage when produced by soft automation. The higher output per time had also increased by soft automation. Hence we accepted
the fact that output factors determined investment decision in soft automation.
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Table 6. Investment decision based on output per production time
Description
Output Factors has a influence on
soft automation investment
decision

Strongly
agree

Agree

Neither agree
nor disagree

6

5

3

Disagree

4

Strongly
disagree

2

Figure 6. Pie chart Investment decision based on output per production time
Government also plays a role in the investment decision. The creation of favorable environment helps in the trust in
investors’ confidence. The environment policy, tax, import policy, support policy affect the decision made by SMEs. The SMEs
owners were willing to invest in automation when government provided tax exemption even when the cost was higher. The
government created [7] to facilitate Soft Loan to SMEs for the growth in this sector. Due to these reasons SMEs even though a
small impact feels the need of government policy for investment decision in soft automation. Explain as shown in figure 6.example
for Output per units cost influence on investment decision on Soft Automation, Soft automation reduce waste to increase output,
Production time can be Increase in Soft Automation almost more than 60% agreement as per table 8
Table 7. Investment decision based on governmental factors
Description
Overall the government regulation
policy affect
investment decision in soft
automation

Strongly
agree

Agree

Neither agree nor
disagree

Disagree

Strongly
disagree

6

6

3

3

2

Figure 7. Pie chart investment decision based on governmental factors
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Discussion
The results obtained from the research objective showed that most operators were located in the convenient
transportation area close to each other. Most executives who interviewed face-to-face with open-ended questions agree with these
factors, such as strategic decision, accounting, cost decision, labor decision, government regulation affect decision was affected
to investment[8]. Without the full support of government and various entities working within the automotive industry[9], it was
very hard for SMEs survival. The long term planning and cost were major factors that affect investment in soft automation. With
the recent trend of computerized system and aging Thai population soft automation is a must but it should be supported by the
government for efficient transformation into new technology. [2][8]
Table 8. Investment Decision based on which factors and base on percentage

Table 9. ROI and cost of production per period
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Conclusion
1. the fundamentals of a companies that the most manufacturing were located in the convenient transportation area close to
each other.
2. the relationship between fundamental factors the relation between flexible Automation and Investment decision, labor
cost, output factors, government regulation
shows all positive sign towards investment decision which was the right solution. If we produce cause to lower- cost change from
one part to another which will improve capital utilization. It controlled lower direct labor cost due to the reduction number of
workers. Mission to consistent and better quality was due to the automated control. Eliminate errors, reworks, repairs and rejects
can increase profits.
3. Factor drivers investors to invest in flexible(soft) automation the relation between Tax, Environmental
policy,Supporting Policy affect investment decision in
flexible automation.
4. the transformational factors of SMEs with Influencing the development of conventional production to flexible
automation– involved hardware and software.
The implementation of flexible automation involves development of various manufacturing concepts from which a few specific
alternatives are selected and then evaluated so that a single alternative can be selected and implemented. In flexible automation,
different product can be made at the same time at the same manufacture system; also the cost of capital equipment and its
supporting software will be a major driving factor as well as limiting factor in the ability of a company to remain competitive in
the world market. Example: Automobile assembly line.

Suggestion
The greater demand for flexible( soft) automation in SMEs, the more efficient manufacturing directors of SMEs will be guided
towards better allocation of their resources and better understanding of soft automation. The report can also help academics
students and teachers a like to future understand how oft automation can affect production systems. Even for future researcher
they can focus on individual topic drawing specific knowledge in the field of manufacturing. Our Aim in this report was to find
the influencing factors for investment in Flexible Automation by SMEs of Automotive Industry. So we first need to know the
difference in Hard & Flexible(Soft) Automation and what factor drivers investors to invest in Flexible (Soft) Automation from the
study we found.
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของสมาชิกตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 2) พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวของสมาชิ กชุ มชนตาบลบ้านในดง และ
3) ประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมที่พฒั นาขึ้น การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสมผสาน โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก ศึกษา
ศักยภาพความพร้ อมและขีดความสามารถที่ จาเป็ นในการจัดการการท่องเที่ยวชุ มชนของสมาชิ กชุ มชนตาบลบ้านในดง เครื่ องมื อที่ ใช้เป็ น
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแบบเฉพาะเจาะจง รวมจานวน 100 คน นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ จ ัดกลุ่ มและสังเคราะห์ ข ้อมู ลเพื่ อก าหนดขี ดความสามารถที่ จ าเป็ น ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการยกระดับขี ด
ความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวของสมาชิ กชุ มชนตาบลบ้านในดง โดยสร้ างจากข้อมูลพื้นฐานที่ ได้ศึกษาในขั้นตอนแรกนามาบูรณา
การเนื้อหาทางวิชาการ และขั้นตอนที่ 3 ประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
โครงร่ างหลักสู ตร เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนใช้มาตราส่ วนประมาณค่า โดยใช้ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ชุมชนบ้านในดงมีศกั ยภาพที่โดดเด่นในเรื่ องเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ย ์ มีสินค้าชุมชนที่หลากหลาย เป็ นพื้นที่ตน้ แบบ
ชุ มชนสุ ขภาวะ มี ทาเลที่ ต้ งั สามารถเชื่ อมโยงกับแหล่งท่ องเที่ ยวต่างๆ ได้ สมาชิ กในชุ มชนเห็ นด้วยกับการพัฒนาให้ชุมชนเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
2. หลักสู ตรฝึ กอบรมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุ มชนตาบลบ้านในดง มีประเด็นเนื้ อหา
เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ 5 ด้าน คือ 1) การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 2) การสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 3) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อหนุนเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน 4) การสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน และ 5) การเงินและการบัญชีสาหรับ
การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน โดยจัดกิจกรรมและวิธีสอนโดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่
3. หลักสู ตรฝึ กอบรมมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมี ความสอดคล้องกันทั้งหลักสู ตร ควรนาหลักสู ตรไปทดลองใช้
เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของหลักสู ตรกับสมาชิกผูส้ มัครใจเข้าร่ วมเป็ นผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้ นในดง” ต่อไป
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Abstract
The objectives were to 1) explore to the level of management potential and readiness of the members and investigate community
based tourism management competencies, 2) develop a training course to increase their competencies, and 3) to evaluate the course.
The mixed method was carried out in this study. This research and development was conducted in three steps as followed: Step 1: to explore
to the level of management potential and readiness of the members and investigate community based tourism management competencies.
The purposive sampling were 100 of entrepreneur and stakeholder in Bannaidong for investigation of the competencies. Structured interview
were used as a tool to collect data. Step 2: develop a training course to increase their competencies. The basic data from the first step were
used and integrated competencies to design activities and learning and sharing method for the course, and Step 3: the evaluation of
the course. The course were used to five experts. Evaluation questionnaire for training course were used to evaluation the data. The tool for
this research was questionnaire with a rating scale scoring, mean for the analysis of the data.
The results of the study were as follows :
1. Bannaidong community had outstanding potential in safe agriculture and organic farming. There were various community
products. There was a prototype area of the health community. There also was a location that can be linked to various tourist destinations
and members’ needs development. Community members agreed to develop the community as a tourist attraction, but most people lacked
knowledge of community tourism management.
2. The training course to increase community based tourism management competencies had 5 essential competencies as follows:
1) Community Tourism Management 2) Creation and development of community tourism 3) Human resource management
4) Communication and marketing promotion of community tourism and 5) Finance and Accounting for Community Tourism entrepreneur.
Organize activities and teaching methods with an emphasis on exchanging learning based on adult learning.
3. The evaluated course which had the high level of validity and reliability. The try out course was revised before conducting the
course. The training course can be used as a tool to increase competencies of Bannaidong members to promote community based tourism,
joyful path and good products on behalf of “Saran Wi-tee Kong dee Bannaidong”.
Keywords : Competency Development, Tourism Management and Community Based Tourism

บทนา
รัฐบาลมีนโยบาลสาคัญในการส่ งเสริ มให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างรู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์
โดยคานึ งถึงความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวที่ไม่ทาลายวิถีชีวิตเดิมหรื อทรั พยากรของ
ชุมชนที่มีอยู่ และคนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการบริ หารการท่องเที่ยว [1] ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลเล็งเห็นว่า การท่องเที่ยว
ถือเป็ นงานบริ การที่ เจริ ญอย่างรวดเร็ วสามารถส่ งเสริ มเศรษฐกิ จ สร้ างรายได้ สร้ างภาพลักษณ์และสร้ างอาชี พให้กบั ชุ มชนได้
ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆ ทั้งที่พฒั นาจากแห่ งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและแห่ งท่องเที่ยวที่ชุมชน
สร้ างขึ้ น จากแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวของประเทศไทยตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ ยว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ได้กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสิ นค้า บริ การ ด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการส่ งเสริ มความยัง่ ยืน
ของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อมและอัตลักษณ์วิถีไทย มาตรการที่ 1.1 การพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และสิ นค้า บริ การ
ในทุ กรู ปเเบบโดยมี แนวทางตามข้อ 1.1.2 ระบุ ไว้ชัดเจนถึ งแนวทางสนับ สนุ น การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบที่ มุ่ ง เน้น
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นักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (wellness tourism) การท่องเที่ยวเชิงสิ่ งแวดล้อมและนิเวศ (ecotourism) เป็ นต้น
ผ่านการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งส่ งเสริ มอัต-ลักษณ์และภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม [2]
การท่องเที่ยวนอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีทางด้านสังคม กล่าวคือ มีส่วน
ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเจ้าบ้านและผูม้ าเยือน ช่วยสร้างสรรค์ความเจริ ญสู่ ทอ้ งถิ่นทั้งทางด้านวัตถุ เทคโนโลยี
และอีกประการที่สาคัญคือช่วยอนุรักษ์และสื บสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของแต่ละพื้นถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั และคง
อยูส่ ื บไป โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามวิถีความเป็ นอยูข่ องชุมชนถือเป็ นการหนุนเสริ มให้ชุมชนมีรายได้ สมาชิกใน
ชุ ม ชนเกิ ดความภาคภู มิ ใจ ร่ วมกันพัฒนา อนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู แ ละพัฒนาทรั พยากรการท่ อ งเที่ ย วและสิ่ งแวดล้อ ม เกิ ดการจัด การ
ทรัพยากรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เกิดคุณภาพ จังหวัดเพชรบุรีถือเป็ นเมืองที่น่าท่องเที่ยวของประเทศไทย
จัดอยูใ่ นกลุ่มเมืองหลักของการจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว จากสถิติมีจานวนนักท่องเที่ยวผูม้ าเยือนจังหวัดเพชรบุรีถึง 6,156,485 คน [3]
ทั้งนี้จงั หวัดเพชรบุรีมีลกั ษณะเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง มีธรรมชาติที่งดงามทั้ง ทะเล น้ าตก ภูเขา มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
โบราณวัตถุ โบราณสถาน อาหาร การคมนาคมที่เหมาะต่อการท่องเที่ยว ตรงตามปั จจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวที่วา่ การท่องเที่ยว
ต้องประกอบด้วยปั จจัยพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 3A’s [4] Accessibilities คือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก กล่าวคือ
ต้องมีการคมนาคมที่ดีเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสะดวกในการเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยว Amenities คือ สิ่ งที่สร้างความเพลิดเพลิน เจริ ญ
ตา เจริ ญใจให้แก่นักท่องเที่ ยว Attractions คื อสิ่ งสวยงามต่างๆ สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สามารถดึ งดู ดใจนักท่องเที่ ยว สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สิ่ งสวยงามที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น น้ าตก ภูเขา ทะเล 2) สิ่ งสวยงามที่ มนุ ษย์สร้างขึ้น เช่น
วัดวาอาราม ราชวัง และ 3) สิ่ งสวยงามอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม หรื อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
บ้านในดงเป็ นตาบลเล็กที่ ต้ งั อยู่ในเขตพื้นที่ อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มี วิสัยทัศน์ร่วมกันของสมาชิ กในชุ มชนคื อ
ต าบลบ้า นในดงเป็ นชุ ม ชนน่ า อยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณู ป โภคครบครั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
การบริ หารจัดการที่ ดี ก้าวนาเศรษฐกิ จ โดยร่ วมกันพัฒนาด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ส่ งเสริ มการศึ กษา และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตจัด
ระเบี ยบชุ มชน สั งคม และการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย พัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม ศิ ลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภู มิปัญญาท้องถิ่ น เผยแพร่ และอนุ รักษ์ ศิ ลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชน และที่สาคัญคือทั้ง 6 หมู่บา้ นของตาบลบ้านใน
ดงมีของดีของชุมชนตนเอง ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านในดงจึ งมีโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาเพื่อยกระดับตาบลบ้านในดง
ให้เป็ นแห่งท่องเที่ยวชุมชนตามแผนการส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว มาตรา 16 (8) [5] จากวิสัยทัศน์ของชุมชน
จึ งควรให้สมาชิ กในชุ มชนมี ส่วนร่ วมและพัฒนาท้องถิ่ นเพื่อให้เกิ ดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน (Community Based Tourism : CBT)
ส่ งเสริ มความสามารถในการเป็ นผูป้ ระกอบการการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน มี ความรู ้ ความเข้าใจในการบริ หารจัดการทรั พยากรอัน
หลากหลายของชุมชน สามารถสื่ อสารนาเสนอแนวคิดของดีบา้ นในดง ทั้งที่เป็ นวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซึ่ งหากสมาชิ กมี ความรู ้ ในการจัดการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนจะสามารถกาหนดทิ ศทางการพัฒนาการท่ องเที่ ยวบนฐานทรั พยากร
ท้องถิ่ นและได้รั บประโยชน์ จากการท่ องเที่ ยวได้อย่างยัง่ ยืน จากแนวความคิ ดดังกล่ าวจึ งเห็ นควรเตรี ยมความพร้ อมเกี่ ย วกับ
ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวชุมชนโดยการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี สราญวิถีของดี บา้ นในดง พัฒนาให้ทรั พยากรมนุ ษย์ในชุ มชนมี ความพร้ อมในการเป็ นเจ้าบ้านที่ ดีและ ช่ วย
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนของดีบา้ นในดงให้มีประสิ ทธิ ภาพตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้ อมในการจัดการท่องเที่ ยวชุมชนของสมาชิ กตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี
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2. เพื่อพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบลบ้านในดง
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
3. เพื่อประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบลบ้านในดง
เพือ่ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดงที่พฒั นาขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขี ดความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวของสมาชิ กชุ ม ชน
ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุ รี เป็ นวิจัยและพัฒนาเพื่อให้การดาเนิ นการวิจัยเป็ นไปอย่างมี ระบบบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านขีดความสามารถที่จาเป็ นในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชน
ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาปั จจัยที่จาเป็ นในการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกเพื่อพัฒนาตนเองเป็ นผูป้ ระกอบการ ท่องเที่ยวชุมชน
ผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ศึ กษาหลักการแนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ ย วกับ ขี ดความสามารถในการพัฒนาผูป้ ระกอบการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
จากตารา เอกสารวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 สร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูป้ ระกอบการ และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย (stakeholder) โดยสอบถามใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) ศักยภาพชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) องค์กรชุมชน การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน 3) ระบบ กลไกการจัดการชุมชน 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่สามารถสร้างการเรี ยนรู ้ และ 5) ความรู ้ /ความสามารถที่ตอ้ งการพัฒนาเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1.3 นาเครื่ องมือเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความชัดเจนของข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของเครื่ องมือวิจยั (ผูป้ ระเมินท่านที่ 2 ให้เพิ่มการทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมืออย่างไร มีค่าความเที่ยงตรงและสอดคล้องระบุ
ค่าให้ชดั เจน)
1.4 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จัยและพัฒนานี้ ใช้การเก็บข้อมู ลเพื่ อทราบขี ดความสามารถที่ จ าเป็ นในการเป็ นผูป้ ระกอบการท่ องเที่ ยว
โดยชุมชนจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มนักวิชาการ (10 คน) ผูบ้ ริ หาร/ผูน้ าชุมชน (10 คน) สมาชิ กผูป้ ระกอบการท่องเที่ ยวชุ มชน
(10 คน) นักท่องเที่ยว (40 คน) สมาชิกในชุมชนทั้ง 6 หมู่บา้ นในตาบลบ้านในดง (30 คน) ร่ วมผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น จานวน 100 คน
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัดหมาย
และ/หรื อ คัดเลือกเจาะจงเพื่อดาเนินการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน /เก็บรวบรวมข้อมูล
1.6 พื้นที่ดาเนินการวิจยั
พื้นที่ในการดาเนินการวิจยั นี้ คือ ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
1.7 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากเก็บข้อมูลภาคสนามเรี ยบร้อยผูว้ ิจยั นาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดระเบียบเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์และสะดวก
ต่อการนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมี กระบวนการ ดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูล 2) วิเคราะห์จดั กลุ่มข้อมูล 3) สังเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อกาหนดขีดความสามารถที่จาเป็ น
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
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หลักสู ตรฝึ กอบรมนี้ สร้ างจากข้อมู ลพื้นฐานที่ ได้จากการศึ กษาขั้นตอนที่ 1 ซึ่ งมี การพัฒนาโครงร่ างหลักสู ตร
โดยผูว้ ิจยั ใช้แนวทางการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมตามข้อมูลพื้นฐานจากการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 และข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวคิด
ด้านการจัดการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน เพื่ อ นามาใช้ส าหรั บ การพัฒนาขี ดความสามารถในการจัดการท่ องเที่ ย วของสมาชิ กชุ ม ชน
ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง ซึ่ งมีวิธีดาเนิ นการคือ
สร้ างหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยนาขี ดความสามารถที่ สังเคราะห์ เรี ยบร้ อยแล้วมาใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างกรอบการพัฒนา
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับความจาเป็ นในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุมชนตาบลบ้านในดง
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง ดังนี้
การพัฒนาโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นขั้นตอนที่ ทาต่อจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของส่ วนประกอบ
หลักสู ตรที่ได้รับการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนาข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะมากาหนดหลักสู ตรโดยมีส่วนประกอบสาคัญคือ
2.1 หลักการและเหตุผล สภาพปัญหาและความจาเป็ น
2.2 จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรฝึ กอบรม
2.3 หน่ ว ยการฝึ กอบรมประกอบด้ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อ หาวิ ช า กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละวิ ธี ก ารฝึ กอบรม
สื่ อประกอบการฝึ กอบรม และการวัดและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 การประเมิ นหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุ มชน
ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
ขั้นตอนนี้ เป็ นการประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมการขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบลบ้าน
ในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวชุ มชนสราญวิถีของดี บา้ นในดงที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น โดยมี ข้ นั ตอน
ดาเนินการดังนี้
3.1 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบในหลักสู ตร โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสร้าง
หลักสู ตรฝึ กอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวชุมชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการท่องเที่ยวตาบลบ้านใน
ดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
3.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ได้แ ก่ แบบประเมิ น ความเหมาะสมของส่ ว นประกอบในหลัก สู ต รเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับคือเหมาะสมมากที่ สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและ
เหมาะสมน้อยที่สุด ส่ วนประกอบที่รับการประเมินคือ 1) หลักการ เหตุผล สภาพปั ญหาและความจาเป็ น 2) จุดมุ่งหมายของหลัก
สู ตรฝึ กอบรม 3) เนื้อหาวิชา 4) กิจกรรมการเรี ยนรู ้และวิธีการฝึ กอบรม 5) สื่ อประกอบการฝึ กอบรมและ 6) การวัดและประเมินผล
โดยเครื่ องมื อที่ ใช้ในการประเมิ นสร้ างขึ้ นจากการศึกษารายละเอียดของหลักสู ตรแล้วนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบประเด็น
ลักษณะความครอบคลุมและภาษาที่ใช้ในข้อคาถามเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขแล้วจัดทาแบบประเมินหลักสู ตรฉบับสมบูรณ์
3.3 การจัด เก็ บ ข้อ มู ล และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน ผู ้วิ จัย ด าเนิ น การประสานงานกับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ว ยตนเอง
เป็ นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบโครงร่ างหลักสู ตรสาหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดงที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยผูว้ ิจยั จะทา
การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งไม่ เ ป็ นทางการกับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ น าข้อ มู ล มาปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รต่ อ ไปและหากข้อ เสนอแนะต่ า งๆ
นอกเหนื อจากข้อคาถามในแบบประเมินผูว้ ิจยั จะพิจารณาเพิ่มข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในหลักสู ตรเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสู ตร
การฝึ กอบรมสาหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
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ผลการวิจัย
1. บ้านในดงเป็ นตาบลหนึ่ งในอาเภอท่ายางที่มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์และเป็ นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สร้างรายได้
ให้แก่อาเภอและจังหวัดเป็ นจานวนมาก จากการศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อหนุ นเสริ มเรื่ องการท่องเที่ยวพบว่า ตาบลบ้านในดงมี
ศักยภาพที่สามารถส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยแต่ละหมู่บา้ นจะมีจุดเด่นต่างๆ ทั้งวิถีชีวิตการทาการเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอิ นทรี ย ์ วัฒนธรรม ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนที่ หลากหมาย เช่ น ไร่ หม่อนโดยปลอดสารเคมี ศูนย์จดั การศัตรู พืชบ้านในดง
บ้านต้นแบบวิถีพอเพียงป้ ามลลุงไฉน ไร่ มะม่วง ไร่ กล้วยหอมทองปลอดสารคุณภาพส่ งต่างประเทศ มีตลาดชุมชนในนาม “ตลาด
สี เขียว ของดีบา้ นในดง” จาหน่วยสิ นค้าคุณภาพของชุมชนทุกเย็นวันอังคาร มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจนได้รับเลือกเป็ น
ต้นแบบชุมชน 1 ใน 6 พื้นที่ตน้ แบบส่ งเสริ มสุ ขภาวะในโครงการกิจกรรมของสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) นอกจากนี้ ตาบลบ้านในดงยังเป็ นพื้นที่ ที่ต้ งั อยู่ใกล้อาเภอท่ายาง สามารถเดิ นทางไปยังชายหาดบึ กเตียน ชายหาดชะอา
โครงการพระราชดาริ ชงั่ หัวมัน ตลาดท่าย์น้ าข้ามภพซึ่ งเป็ นตลาดต้องชมของจังหวัดเพชรบุรี และที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างสะดวก
2. จากการศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาตาบลบ้านในดงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต่างมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรพัฒนาให้ตาบลบ้านในดงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และควรเริ่ มจากการพัฒนาให้คน
ในชุมชนมีความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผูว้ ิจยั จึงสร้างรู ปแบบการพัฒนาในลักษณะของหลักสู ตร
ฝึ กอบรมชื่ อ “การพัฒนาขี ดความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวชุ มชนสราญวิถีของดี บา้ นในดง” โดยสังเคราะห์ เนื้ อหาจาก
การศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถที่จาเป็ นในการพัฒนาผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวชุมชน และขีดความสามารถของสมาชิ กใน
ชุ มชนตาบลบ้านในดง ซึ่ งสามารถจัดกลุ่มขีดความสามารถหลักที่ ควรได้รับการฝึ กอบรมได้ 5 หน่ วย จานวน 48 ชัว่ โมง ดังนี้
หน่ วยที่ 1 ด้านการจัดการท่องเที่ ยวชุ มชน หน่ วยที่ 2 ด้านการสร้ างและพัฒนาการท่องเที่ ยวชุ มชน หน่ วยที่ 3 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์สร้างคน สร้างงานเพื่อหนุ นเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน หน่ วยที่ 4 ด้านการสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาดการ
ท่องเที่ยวชุมชน และหน่วยที่ 5 ด้านการเงินและการบัญชีสาหรับการประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ดังตารางแผนการเรี ยนรู ้ที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการเรี ยนรู ้การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดง
หน่ วยที่
1. การจัดการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุ มชน สราญ
วิถีของดี บา้ น
ในดง
(6 ชัว่ โมง)

วัตถุประสงค์
เพื่ อเสริ มสร้ าง
ความรู ้ ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร้ อมเกี่ ยวกับ
ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเที่ยวชุมชน

สาระการเรียนรู้
ความหมาย แนวคิ ด หลัก การ
และความส าคัญ ในการจัด การ
ท่องเที่ ยวชุ มชน การสร้ างการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุ มชน โครงส ร้ างการ
ท างานร่ วมกั น กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับในการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชน ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ
จากการท่ อ งเที่ ย ว การสร้ า ง
เครื อข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรม/วิธีการ
1. การบรรยายเชิง
วิเคราะห์
2. กรณี ศึกษา
3. แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม
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สื่ อ
- สื่ อการน า
เสนองาน
- เอกสาร
- สื่ อกิจกรรม

การประเมินผล
ก า ร ซั ก ถ า ม
การตอบคาถาม
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ตนเอง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
หน่ วยที่
2. การสร้ าง
และพัฒนาการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน
(18 ชัว่ โมง)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู ้
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บริ หารงานการ
ท่องเที่ยวชุมชน
และการสร้ า ง
มู ลค่ า เพิ่ ม ให้
แหล่งท่องเที่ยว
และผลิ ตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อหนุน
เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยว

3 การจัด การ
ท รั พ ย า ก ร
มนุ ษ ย์ สร้ า ง
คน สร้ างงาน
เพื่อหนุนเสริ ม
การท่ องเที่ ยว
ชุมชน
(6 ชัว่ โมง)

เพื่อให้มีความรู ้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ
พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถ
เพื่ อจั ดสรรคน
ให้ ตรงกั บ งาน
ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเที่ยวชุมชน
แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์
ให้ ด าเนิ น งาน
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพ

สาระการเรียนรู้
หลักการคิ ดสร้ างสรรค์ในการ
จัดการทรั พยากรและประเมิ น
ศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชน
พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การ
วางแผนและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แหล่ งท่ องเที่ ยว ผลิ ตภัณฑ์
ชุ ม ชนการพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุ มชนให้ ต อบสนองความ
ต้องการของนักท่ องเที่ ยว การ
ตั้งราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
ท าเลและแหล่ งประกอบการ
เพื่ อ หนุ นเสริ มการท่ อ งเที่ ย ว
การจัดรายการนาเที่ยวในชุมชน
ก า ร จั ด ก า ร ที่ พั ก ชุ ม ช น
ม า ต ร ฐ า น โ ฮ ม ส เ ต ย์ ไ ท ย
หลักการคิ ดราคาการท่องเที่ ยว
ชุมชน ประเมินผลกระทบที่เกิด
จากการท่องเที่ยวชุมชน
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก
บุ ค ลากรที่ เ หมาะสมกั บ การ
ดาเนิ นงานท่องเที่ยวชุมชน การ
พัฒนาขี ดความสามารถในการ
บริ หารการท่องเที่ยวชุมชน การ
บริ หารจัดการค่าตอบแทนและ
สวั ส ดิ การชุ มชน การสร้ าง
ที ม ง า น ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์
บุ คลิ กภาพและจิ ตวิทยาในการ
บริ การนักท่องเที่ ยว การพัฒนา
อาชี พ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
จริ ยธรรมความรั บ ผิ ด ชอบใน
การบริ การท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรม/วิธีการ
1. การบรรยาย
ประกอบการสาธิต
2. การศึกษาดูงาน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ชุมชนต้นแบบ
3 . แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม

สื่ อ
การประเมินผล
- สื่ อ ก า ร การซักถาม
นาเสนองาน การตอบคาถาม
- เอกสาร
- ตัวอย่างการ
พั ฒ น า ก า ร
ผ ลิ ต ด้ ว ย
เทคโนโลยี

1.การบรรยายเชิ ง - สื่ อ ก า ร
วิเคราะห์
นาเสนองาน
2.กรณี ศึกษา
- เอกสาร
3.แบ่ ง กลุ่ ม ระดม
ความคิดเห็น
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

การซักถาม
การตอบคาถาม
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ตนเอง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
หน่ วยที่
4 การสื่ อสาร
และการ
ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน
(6 ชัว่ โมง)

5 การเงิ นและ
ก า ร บั ญ ชี
ส า ห รั บ
ผูป้ ระกอบการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน
(12ชัว่ โมง)

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้ าง
ความรู ้ ความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ
ก า ร สื่ อ ส า ร
การวางแ ผ น
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดและ
ศิ ล ป ะ ก า ร
โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์
การท่ อ งเที่ ย ว
ชุมชนให้เป็ นที่
ประทับใจ
เ พื่ อ ใ ห้ มี
ความรู ้ ความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ก า ร บั ญ ชี
ส า ห รั บ
ผูป้ ระกอบการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชน

สาระการเรียนรู้
หลัก การสื่ อ สาร ความหมาย/
ความส าคั ญ ของกลยุ ท ธ์ ก าร
ส่ งเสริ มการตลาดแนวใหม่ การ
วิ เ คราะห์ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การ
ประเมิ น ตนเองและคู่ แ ข่ ง การ
โฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ศิ ล ปะ
การเล่ า เรื่ องชุ ม ชน กิ จ กรรม
ส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นสื่ อ
ใหม่

กิจกรรม/วิธีการ
1.การบรรยายเชิ ง
วิเคราะห์
2.กรณี ศึกษา
3.แบ่ ง กลุ่ ม ระดม
ความคิดเห็น
4.ฝึ กปฏิบตั ิ
5 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม

สื่ อ
- สื่ อ ก า ร
นาเสนองาน
- เอกสาร
- ตัวอย่างการ
สื่ อ ส า ร ก า ร
ตลาดแนว
ใหม่

การประเมินผล
การฝึ กปฏิ บั ติ
การตอบคาถาม
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ตนเอง

ความรู ้ เกี่ ยวกับการเงิ นและการ
บั ญ ชี การจั ด ท าบั ญ ชี ใ นการ
ดาเนิ นธุ รกิจการท่องเที่ยวชุมชน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ค่ า ใช้ จ่ า ยของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
ชุ ม ชน การบริ ห ารสภาพคล่ อ ง
ก า ร จั ด ท า แ ผ น ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณระยะสั่นและระยะ
ยาว การหาแหล่งเงินทุน ความรู ้
เกี่ยวกับภาษี

1.การบรรยายเชิ ง
วิเคราะห์
2.กรณี ศึกษา
3.ฝึ กปฏิบตั ิ
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซักถาม

- สื่ อ ก า ร
นาเสนองาน เอกสาร
-ตัว อย่ า งการ
จัดทาบัญชี

การฝึ กปฏิ บั ติ
การซักถาม
การตอบคาถาม
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ตนเอง

ที่มา : ผูว้ ิจยั
จากตารางที่ตารางที่ 1 แผนการเรี ยนรู ้การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นใน
ดง พบว่า หลักสู ตรที่เหมาะสมในการนาไปฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน สราญวิถีของดีบา้ นใน
ดง หน่วยที่ 2 การสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน หน่วยที่ 3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สร้างคน สร้างงานเพื่อหนุนเสริ มการ
ท่องเที่ยวชุมชน หน่วยที่ 4 การสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน และหน่วยที่ 5 การเงินและการบัญชีสาหรับ
ผูป้ ระกอบการท่ องเที่ ยวชุ มชน ซึ่ งแต่ละหน่ วยถื อเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ ผูป้ ระกอบการท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนต้องมี ความรู ้
ความเข้าใจเพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
3. การประเมินหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่ าง
หลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่า หลักสู ตรมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมี ค วามสอดคล้องกันทั้งหลักสู ตร จากนั้นผูว้ ิจัย นา
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรก่อนนาไปใช้เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรกับสมาชิกผูส้ มัครใจ
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เข้าร่ วมเป็ นประกอบการท่องเที่ยวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้ นในดง” โดยร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านในดง อาเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรีต่อไป ซึ่ งจากการศึกษาศักยภาพ การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม และข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักสู ตรของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้ นในดง” ได้ 5 ด้าน ดังนี้ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 องค์ประกอบขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยว“สราญวิถีของดีบา้ นในดง”
ของสมาชิกชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ทีม่ า : ผูว้ ิจยั

อภิปรายผลการวิจัย
1. ชุมชนบ้านในดงมีศกั ยภาพความพร้อมและขีดความสามารถที่จาเป็ นในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นคือ
การท าเกษตรปลอดภัย เกษตรอิ น ทรี ย ์ มี สิ น ค้า ชุ ม ชนที่ ห ลากหลาย มี ท าเลที่ ต้ งั สามารถเชื่ อ มโยงกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ
ได้ สมาชิ กในชุ มชนเห็ นด้วยกับการพัฒนาให้ชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวแต่ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน การสร้ างและพัฒนาการท่องเที่ ยวชุ มชน การสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ ยว
โดยชุมชน และการเงินและการบัญชี การคิดต้นทุน การตั้งราคาสาหรับการประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ดังนั้นการยกระดับขีด
ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ชุมชน ถือเป็ นการสร้างโอกาสในการเป็ นผูป้ ระกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ งสามารถเชื่อมโยงไปสู ้เศรษฐกิจร้างสรรค์โดย
ชุมชนเพื่อชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรที่มีของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ McGrath
[6] และ Agha, S., Alrubaiee, L., & Jamhour, M. [7] ที่วา่ การพัฒนาสมรรถนะหรื อขีดความสามารถของบุคคลจะสามารถสร้ าง
โอกาสและความได้เ ปรี ย บให้ แ ก่ อ งค์ก ร โดยหลัก สู ต รที่ พ ัฒ นาขึ้ น นี้ ผู ว้ ิ จัย ได้น าผลการศึ ก ษาและผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
จากการศึกษาขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนที่สนในเป็ นผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ้านในดงมาจัดทาโครง
ร่ างหลักสู ตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นงาน ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ Boyatzis [8] ที่วา่ ผูป้ ฏิบตั ิงานใน
องค์กรต้องมีสมรรถนะหรื อขีดความสามารถ ประกอบด้วยสิ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนเพื่อทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ได้แก่ ความรู ้ทวั่ ไป คุณลักษณะประจาตัวความเชื่อมัน่ ในตนเอง บทบาทหน้าที่ทางสังคมหรื อ
ทัก ษะอื่ น ๆ ที่ มี ค วามจ าเป็ นต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านและขี ด ความสามารถเชิ ง การจั ด การ (the actual managerial competency)
ประกอบด้วย วิธีการปฏิบตั ิต่างๆ อันจะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสามารถดาเนินงานในความรับผิดชอบได้ดีกว่าปกติหรื อดีข้ ึน ซึ่ งเป็ น
วิธีการการผสมผสานกันระหว่างการใช้ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเข้าใจและประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่มีทิศทางสอดคล้อง
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กับ Spenser and Spenser [9] ที่ กล่าวว่า สมรรถนะหรื อขีดความสามารถของคนในองค์กรต้องมี สมรรถนะในด้านความรู ้ และ
ทักษะขั้นพื้นฐาน (threshold competency) ตามที่องค์กรต้องการ โดยลักษณะพฤติกรรมและทักษะของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละบุคคลจะ
เชื่ อมโยงกับผลของงาน [9] ระดับความสามารถของผูป้ ฏิ บ ัติงานมี ผลต่อ การดาเนิ นการเพื่ อให้เกิ ดความส าเร็ จของงานตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2. การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ ยวชุ มชนสราญวิถีของดี บา้ นในดง
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล แนวคิดการฝึ กอบรม จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร โดยคาดหวังว่าเมื่อนาไปดาเนิ นการฝึ กอบรมจน
สิ้ นสุ ดกระบวนการแล้วจะสามารถเสริ มสร้ างขี ดความสามารถที่ จาเป็ นในการเป็ นผูป้ ระกอบการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนได้และ
การกาหนดหน่ วยการฝึ กอบรมซึ่ งกาหนดขึ้ นตามจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตรเป็ นหลัก ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหน่ วยการ
ฝึ กอบรม เนื้ อหาวิชา กิจกรรมการเรี ยนรู ้และวิธีการฝึ กอบรม สื่ อประกอบ การฝึ กอบรมและการวัดและประเมินผล ซึ่ งสอดคล้อง
กับ Blanchard and Thacker [10] ที่ ว่าหลักสู ตรที่ ดีตอ้ งมี การนาเสนออย่างเป็ นระบบ โดยหลักสู ตรควรมี การกาหนด หน่ วยการ
ฝึ กอบรมหรื อหมวดวิชาและรายวิชาที่จะทาการฝึ กอบรมวัตถุประสงค์ เทคนิคหรื อวิธีการฝึ กอบรมและระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
ของแต่ละรายวิชา การพัฒนาหลักสู ตรต้องมีเป้ าหมายที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยมีการศึกษา
สภาพการปฏิบตั ิงานมีวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสมรรถนะที่ตอ้ งการอย่างถูกต้อง ครอบคลุมสามารถนาไปสู ้การปฏิบตั ิได้อย่าง
เป็ นรู ป ธรรม มี ค วามยืด หยุ่น เปลี่ ย นแปลงได้ต ามสถานการณ์ แ ละสามารถประเมิ น ผลได้ นอกจากนี้ ชู ชัย สมิ ท ธิ ไ กร [11]
ยังมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างและพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมต้องมีการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องตั้งแต่การระบุ
ปั ญหา กาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม จัดลาดับความสาคัญของภารกิจหรื อหน้าที่ที่เป็ นปั ญหาที่จะต้องได้รับการฝึ กอบรม
การกาหนดหัวข้อวิชา หมวดวิชาวัตถุประสงค์รายวิชา ขอบเขตและระยะเวลา กาหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา กาหนดแนวการ
ฝึ กอบรมกาหนดเทคนิคและสื่ อในการฝึ กอบรมโดยเรี ยงลาดับหัวข้อวิชาและกาหนดการฝึ กอบรมก่อนหลังตามหลักการเรี ยนรู ้ของ
ผูใ้ หญ่เพื่อให้ผลการอบรมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และการกาหนดแนวการประเมิ นผล จากข้อสังเกตการพัฒนา
หลักสู ตรในครั้งนี้ จะเห็นว่า มีการประเมินหลักสู ตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในหัวข้อ
การฝึ กอบรมว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุดและมีความสอดคล้องกันในทุกหน่อย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับแก้
ให้ในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมก่อนนาหลักหลักสู ตรไปใช้พฒั นาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
สราญวิถีของดีบา้ นในดงแก่สมาชิกตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
การฝึ กอบรมใช้การเรี ยนรู ้เทคนิ ควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การกระตุน้ ให้เกิดความคิด ระดมสมอง
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร[11] ที่กล่าวว่าการอภิปรายกลุ่ม (group discussion) การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ นหรื อประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อค้นหาข้อสรุ ปหรื อข้อเสนอเกี่ ยวกับประเด็นต่างๆ เป็ นรู ปแบบการสร้างการ
เรี ยนรู ้ที่ดีซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Malcolm S. Knowles [12] ที่วา่ ผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางที่จะนามาเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ที่สาคัญมีคุณค่ามากที่สุดทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการรับฟั งและปฏิบตั ิ
จริ งเพื่อให้เกิดประสบการณ์โดยตรงเกิดทักษะนี้ ยงั สอดคล้องกับ Silberman [13] ที่วา่ การได้รับฟั งการถ่ายทอดความรู ้ การได้ฝึก
ปฏิ บตั ิจะช่วยให้ผูเ้ ข้ารั บการอบรมเกิ ดการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการทางาน ได้ฝึกการตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆ ภายใต้
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริ งมากที่สุด แล้วจะแก้ไขและพัฒนาอย่างไร ซึ่ งผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่จะมีมโนทัศน์ (concept of the learner)
ที่มองตนเองว่าสามารถควบคุมและชี้นาตนเองได้ (self - directing) วิทยากรจึงอยูใ่ นกระบวนการสื บหาหรื อค้นหาคาตอบร่ วมกัน
กับผูอ้ บรม (mutual inquiry) มีหน้าที่ในการสนับสนุ นให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมชี้นาตนเองตามความต้องการของแต่ละบุคคลมากกว่า
การทาหน้าที่ ส่ งผ่านหรื อเป็ นสื่ อส าหรั บความรู ้ แล้วทาหน้าที่ ประเมิ นผลว่าผูเ้ ข้ารั บ การอบรมคล้อยตามหรื อไม่ เพีย งเท่ านั้น
นอกจากนี้ วิทยากรใช้การบรรยายเชิ งวิเคราะห์ กรณี ศึกษาและการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง ซึ่ งสอดคล้อง
กับชูชยั สมิทธิ ไกร [11] และแนวคิดของสมคิด บางโม [14] ที่มีแนวคิดคล้ายกันว่าเทคนิ คการฝึ กอบรมโดยให้วิทยากรและผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ร่วมกันควรบูรณาการในหลายรู ปแบบ
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3. การประเมินหลักสู ตรการอบรมที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้องกันทั้งหลักสู ตร
ซึ่ งจะเห็นได้ว่าหน่ วยฝึ กอบรมในหลักสู ตรครอบคลุมขีดความสามารถที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบการเพื่อให้เกิดการพัฒนาครบทุก
ด้าน รวมทั้งมีการบูรณาการรู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหน่วยฝึ กการอบรมและจากผล
การประเมิ นโครงร่ างหลักสู ตรข้างต้นมี ความเหมาะสมและความสอดคล้องกันทุกประเด็น แสดงให้เห็ นว่าโครงร่ างหลังสู ตร
ฝึ กอบรมนี้ สามารถนาไปทดลองใช้ได้อย่างมีคุณภาพเนื่ องจากการพัฒนาหลักสู ตรมีการออกแบบวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายให้
ความสาคัญในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยเน้นผูเ้ ข้าอบรมเป็ นสาคัญ ซึ่ งการอบรมนี้ มีการกระตุน้ ให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมแบ่งบัน
ประสบการณ์ เช่นการแบ่งกลุ่มการจัดการเรี ยนรู ้ การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิ บตั ิ การอภิปรายกลุ่มเป็ นการสร้ างการมี ส่วนร่ วมในการ
ช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันแก้ไขปั ญหามากกว่าการนัง่ ฟั งการบรรยายจากวิทยากรโดยใช้หลักการอบรมสาหรับผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Knowles & Holton & Swanson [15] ได้ก ล่ า วว่ า การจัด การสอนผู ใ้ หญ่ ต ามหลัก ของทฤษฎี แ อนดราโกจี
(andragogy) หรื อทฤษฎีการเรี ยนการสอนของผูใ้ หญ่ (adult learning theory) มีความเชื่ อที่ว่าผูใ้ หญ่แต่ละคนเป็ นผูม้ ีวุฒิภาวะด้วย
เหตุน้ ี จึงมี ความต้องการและความสามารถที่ จะเป็ นผูช้ ้ ี นาตนเอง (self-directing) จึ งจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูป้ ระกอบการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิร่วมกันแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไป
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานตามภารกิจในการดาเนิ นกิจการและพัฒนาตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Delahaye, B.L. [16] ที่กล่าว
ว่าการเรี ยนรู ้ แบบผูใ้ หญ่จะให้ความสาคัญเกี่ ยวกับประสบการณ์ในการทางาน การพัฒนาความรู ้ และทักษะในการทางานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ความส าเร็ จ ในชี วิต ดังนั้นจึ งกล่ าวได้ว่า การมี ห ลักสู ตรฝึ กอบรมและกระบวนการจัด การฝึ กอบรมที่ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของสมาชิกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
หลักสู ตรฝึ กอบรมการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการท่องเที่ยว “สราญวิถีของดีบา้ นในดง”ของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีที่พฒั นาขึ้น ได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผูป้ ระกอบการ และผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในชุมชน ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านในดงซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาพื้นที่ควรนาไปใช้ประโยชน์โดยใช้
เป็ นเครื่ องมือหนุ นเสริ มความรู ้และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิ กชุมชนตาบลบ้านในดง ที่มีความ
พร้อมและสมัครใจเพื่อสร้างต้นแบบผูป้ ระกอบการชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน และควรมีการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึ กอบรมตามรู ปแบบการพัฒนาขีดความสามารถไปแล้ว เพื่อส่ งเสริ มจุดแข็งและแก้ไขจุดบกพร่ อง
เพื่อให้สมาชิกชุมชนสามารถดาเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการนาหลักสู ตรขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบา้ นในดงไปทดลองใช้จริ งและประเมินขีด
ความสามารถของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมก่อน และหลังรับการฝึ กอบรมว่ามีพฒั นาอย่างไร
2.2 ควรศึกษาวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่มีความเฉพาะด้านโดยแยกส่ วนเป็ นหลักสู ตร
ขั้นพื้นฐานและหลักสู ตรขั้นสู ง เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ ยวชุ มชน การพัฒนาอาชี พเพื่อหนุ นเสริ มการท่องเที่ ยว
ชุมชน การบริ หารโฮมสเตย์ชุมชน เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีทางเลือกในสิ่ งที่ตนเองต้องการพัฒนาอย่างแท้จริ ง
2.3 ควรศึกษาถึงปั จจัยส่ งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาและการดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงในสุ ขวิถีของชุมชน
และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ตดั สิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวตาบลบ้านในดง
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์
การตลาด การรั บรู ้ คุณภาพบริ การ การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ องค์กรที่ มีต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ 3) ตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิ ง
โครงสร้ า งของกลยุท ธ์ ก ารตลาด การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ ก าร การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก รที่ มี ต่ อ ความภัก ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารกลุ่ ม พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรีตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การกลุ่ม
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี จานวน 400 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ผลการวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์การตลาด คุณภาพ
บริ การ ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดี ตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัด
เพชรบุรีอยูใ่ นระดับมาก 2) กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร การรับรู ้
คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ และการรับรู ้
ภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ 3) โมเดลความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของของกลยุทธ์การตลาด
การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
เขตจัง หวัด เพชรบุ รี ตามสมมติ ฐ านกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ส อดคล้อ งกัน โดยมี ค่ า CMIN/DF = 1.492, RMR = 0.008, GFI = 0.956,
NFI = 0.980, CFI = 0.993, RMEA = 0.035
คาสาคัญ : กลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study marketing strategies, service quality, corporate image perception and the customer
loyalty of electronic commerce group of the Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province. 2) to study the structural relationship of
marketing strategies, service quality, corporate image perception towards customer loyalty, and 3) to examine the structural relationship
model of the marketing strategies, service quality, corporate image perception towards customer loyalty of electronic commerce group of
Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province based on hypothesis and empirical data. The sample group consisted of 400 users of
electronic commerce group of Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province, using multistage sampling. The research tool was a
questionnaire with a reliability value of 0.95. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
and analysis of structural equation modeling (SEM). The results of the research revealed that 1) marketing strategies, service quality,
corporate image and customer loyalty according to the perceptions of electronic commerce service users of the Thai Post Company Limited
in Phetchaburi Province were at a high level. 2) marketing strategies has a positive direct influence on service quality and corporate image
perception. Perceived service quality had a positive direct influence on corporate image perception. In addition, the marketing strategies,
service quality, corporate image perception has a positive direct influence on customer loyalty. 3) structural relationship model of marketing
strategies, service quality, corporate image perception towards the customer loyalty of electronic commerce group of Thailand Post Co.,
Ltd., Phetchaburi Province according to the assumptions and empirical data were consistent with the values CMIN/DF = 1.492,
RMR = 0.008, GFI = 0.956, NFI = 0.980, CFI = 0.993, RMEA = 0.035
Keywords : Marketing Strategies, Service Quality Perception, Corporate Image Perception, Customer Loyalty

บทนา
สภาพแวดล้อมปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความสาเร็ จและอยูร่ อดของธุ รกิจ
ปั จจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็ นปั จจัยผลักดันที่ สาคัญทาให้โลกอยู่ในภาวะไร้ พรมแดน เทคโนโลยีที่คา้ ขายผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตที่เรี ยกว่าการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Commerce) ทาให้ตลาดกว้างขึ้นสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทวั่ โลก [1]
การขยายตัวของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตส่ งผลให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สามารถแยกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ การขนส่ งระหว่างธุ รกิจเพื่อนาไปจาหน่ ายต่อ และการขนส่ งโดยตรงถึงผูบ้ ริ โภค อาทิ ไปรษณี ย ์
ไทย, เคอรี่ ,เอสซี จี เอ็กเพรส, ลาลามูฟ, แฟสส เอ็กเพรส, ดี เอชแอล เป็ นต้น [2] ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนส่ งที่ เพิ่มมากขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัดในฐานะเป็ นธุ รกิจโลจิสติกส์รายใหญ่ในประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นปรับกลยุทธ์การตลาดและ
การบริ การต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสร้างเป็ นกลยุทธ์
การตลาดและการบริ การที่มีคุณภาพสามารถรองรับธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความอยูร่ อดและความเจริ ญเติบโต [3] กลยุทธ์
การตลาดบริ การถือเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับอุตสาหกรรมบริ การต่าง ๆ ซึ่ งลักษณะเด่นของธุ รกิจบริ การคือบริ การไม่สามารถจับ
ต้องได้ บริ การไม่สามารถแบ่งแยกได้ บริ การมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถเก็บไว้ได้ทาให้ตอ้ งรวมองค์ประกอบทางด้านกล
ยุทธ์อื่น ๆ เข้าไว้ดว้ ยในกลยุทธ์ การตลาดบริ การนั่นคือมี การใช้กลยุทธ์ 7P’s ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุ คลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นในการบริ หารการตลาดบริ การแบบ
ผสมผสานจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการเข้าถึงความความต้องการของผูบ้ ริ โภค [4] นอกจากนี้ การสร้างความพึงพอใจต่อการบริ การ
คุณภาพการบริ การเป็ นอีกปั จจัยที่มีความสาคัญซึ่ ง Gronroos [5] มองว่าคุณภาพการบริ การขึ้ นอยู่กบั 2 องค์ประกอบคือ ความ
คาดหวังจากบริ การและการรับรู ้หรื อประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริ การ ซึ่ ง Parasuraman, Zeithaml และ Berry [6] กล่าวไว้ว่า
คุณภาพบริ การเป็ นผลที่เกิดจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพการบริ การที่ลูกค้าได้รับรู ้จากการใช้บริ การ (Perceived service quality)
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ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการที่ ลูกค้าทาการเปรี ยบเที ยบระหว่างการบริ การที่ ได้รับกับความคาดหวังต่อการบริ การที่ จะได้รับ (Expected
service) โดยกาหนดเครื่ องมื อวัดคุ ณภาพการบริ การโดยทัว่ ไปประกอบด้วย 5 เกณฑ์ คื อ สิ่ งที่ สัมผัสได้ ความน่ าเชื่ อถื อ การ
ตอบสนอง การสร้างความมัน่ ใจ และการเอาใจใส่ จากแนวคิดดังกล่าวมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจยั จานวนมากที่แสดงให้
เห็นว่าเมื่อผูใ้ ห้บริ การสามารถสร้างคุณภาพการบริ การที่ดีจะเป็ นการส่ งมอบความประทับใจของการบริ การที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ (Customer satisfactions) และก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า (Customer
relationship) ซึ่ งจะนาไปสู่ ภาพลักษณ์องค์กรที่ ดี ซึ่ งภาพลักษณ์องค์กรเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการวางกลยุทธ์อย่างหนึ่ งที่ สาคัญ
สาหรั บองค์กรธุ รกิ จเนื่ องจากจะช่ วยให้ธุรกิ จสามารถบรรลุ เป้ าหมายในระยะยาว ซึ่ งภาพลักษณ์ องค์กรเป็ นสิ่ งที่ ไม่ สามารถ
เลียนแบบได้ง่าย และองค์กรต้องใช้ความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพราะหากองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะเป็ นสิ่ งสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อความสาเร็ จของธุรกิจเพราะจะทาให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเกิดพฤติกรรมความจงรักภักดี (Customer loyalty) นัน่ เอง [7]
ดังนั้นบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรีจึงต้องให้ความสาคัญกับการมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดและคุณภาพ
บริ การที่ดีซ่ ึ งจะส่ งผลทาให้บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีนามาซึ่ งความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ และภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุ รี เพื่อให้บริ ษทั ไปรษณี ย ์ จากัด
เขตจังหวัดเพชรบุรีสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การดาเนิ นงานเพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่ม
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ
ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์
องค์กรที่ มี ต่อ ความภักดี ข องผูใ้ ช้บ ริ การกลุ่ ม พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ ข องบริ ษ ทั ไปรษณี ย ไ์ ทย จ ากัด เขตจังหวัดเพชรบุ รี ตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

การทบทวนวรรณกรรม
1. กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่องค์กรนามาใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทาง
การตลาด เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การ โดยมีองค์ประกอบคือด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งองค์กรต้องนาไปจัดการการบริ การให้มีคุณภาพ
ซึ่ งการรับรู ้คุณภาพบริ การ (Service quality perception) เป็ นความสามารถในการรับรู ้การตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ที่ แตกต่างหรื อเหนื อ กว่าคู่แข่ งขัน ซึ่ งคุ ณภาพบริ การประกอบด้วยการให้บริ การที่ เป็ นรู ปธรรม น่ าเชื่ อถื อไว้วางใจ สามารถ
ตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ สร้ างความมัน่ ใจ และเห็ นอกเห็ นใจหากองค์กรสามารถทาได้จึ งจะเป็ นที่ พึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การ [8]
สอดคล้องกับนักวิชาการที่พบว่า กลยุทธ์การตลาดเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพบริ การในอุตสาหกรรมบริ การต่าง ๆ
[9] จากความเชื่ อมโยงดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดเป็ น สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การตลาดมี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการรั บรู ้
คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
2. กลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ มี ต่ อ การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก ร ซึ่ งการรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก ร (Corporate image perception)
เป็ นภาพที่เกิดขึ้นจากการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การที่ทาให้ลูกค้าประทับใจและจดจากลายเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สอดคล้องกับ
นักวิชาการที่พบว่าหากองค์กรมีการดาเนิ นกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ ที่ดีจะมีส่วนทาให้ผใู ้ ช้บริ การรับรู ้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วย
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ซึ่ งจะทาให้มีพฤติกรรมเชิ งบวกของผูใ้ ช้บริ การ [9] จากความเชื่ อมโยงดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดเป็ นสมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์
การตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
3. การรับรู ้คุณภาพบริ การมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร ผูใ้ ห้บริ การต้องสร้างบริ การให้เท่ากับหรื อมากกว่าคุณภาพ
บริ การที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวัง [9] ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้ ได้หลังจากที่ได้รับบริ การและประเมินคุณภาพจากบริ การที่เขาได้รับ และเกิด
เป็ นความประทับใจ จดจาจนเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร [10] จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดเป็ นสมมติฐานที่ 3
การรั บรู ้ คุณภาพบริ การมี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
4. กลยุทธ์การตลาดมีผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ องค์กรใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเป็ นตัวแปรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริ การให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่สาคัญ ทาง
การตลาดนัน่ คือความภักดีของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงข้อผูกมัดอย่างลึกซึ้ งของลูกค้าที่จะซื้ อสิ นค้า
หรื อใช้บริ การอย่างสม่าเสมอซึ่ งอาจเป็ นทั้งความภักดีเชิงทัศนคติหรื อความภักดีเชิงพฤติกรรม [9] จากความเชื่อมโยงดังกล่าวผูว้ ิจยั
จึ ง ได้ก าหนดเป็ นสมมติ ฐ านที่ 4 กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ความภัก ดี ข องผู ้ใ ช้บ ริ การกลุ่ ม พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
5. คุ ณภาพบริ การมี ผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ คุ ณภาพบริ การคื อสิ่ งที่ ได้มาซึ่ งระดับความดี เลิ ศและต้องมี ความ
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ [11] สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่สามารถจับต้องได้
แต่สามารถพิสูจน์ได้ โดยผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูต้ ดั สิ นคุณภาพบริ การ [12] หลังจากที่ได้รับบริ การแล้ว เมื่อประทับใจก็จะกลับมาใช้
บริ การซ้ า จนเกิ ดเป็ นความภักดี จากความเชื่ อมโยงดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดเป็ น สมมติฐานที่ 5 การรั บรู ้ คุณภาพบริ การมี
อิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
6. ภาพลักษณ์องค์กรมีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ภาพลักษณ์เป็ นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่
บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง [9] สร้างขึ้นจากความนึ กคิดหรื อความต้องการของบุคคล หรื ออาจเป็ นภาพที่คิดว่าจะเป็ นเช่นนั้น [13]
และเป็ นวัตถุประสงค์ที่พยายามจะถ่ายทอดโดยอาศัยเครื่ องหมายหรื อตราสัญลักษณ์ที่สามารถสะท้อนภาพขององค์กรในทางที่ดี
ส่ งไปถึงผูใ้ ช้บริ การเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกประทับใจและจดจาในตราสัญลักษณ์ และเกิดการภักดีในตราสัญลักษณ์อย่างต่อเนื่ อง
[14] จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดเป็ น สมมติฐานที่ 6 การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อ
ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ ิจยั นาตัวแปรมาสร้างเป็ นสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังรู ปที่ 1

H1

คุณภาพบริ การ
(Service
Quality)
H3

กลยุทธ์การตลาด
(Marketing Strategies)

H2

H5
ความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การ
(Customer Loyalty)

H4

ภาพลักษณ์องค์กร
(Corporate Image)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คื อ ผูใ้ ช้บ ริ การกลุ่ ม พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ มาใช้บริ การที่ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จ ากัด
เขตจังหวัดเพชรบุ รี ทั้งสิ้ น 11 ที่ ทาการ ได้แก่ ที่ ทาการไปรษณี ยจ์ ังหวัดเพชรบุ รี ที่ ทาการไปรษณี ยห์ าดเจ้าสาราญ ที่ ทาการ
ไปรษณี ยบ์ า้ นแหลม ที่ทาการไปรษณี ยช์ ะอา ที่ทาการไปรษณี ยห์ าดชะอา ที่ทาการไปรษณี ยท์ ่ายาง ที่ทาการไปรษณี ยเ์ ขาย้อย ที่ทา
การไปรษณี ยบ์ า้ นลาด ที่ทาการไปรษณี ยห์ นองหญ้าปล้อง ที่ทาการไปรษณี ยแ์ ก่งกระจาน และเคาน์เตอร์ บริ การไปรษณี ยเ์ ขาบันได
อิฐ ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดตัวอย่างตามแนวคิดของ Yuan และ Bentler [15] ที่เสนอว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
แบบจาลองสมการโครงสร้ าง ควรอยู่ระหว่าง 300-400 ตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)
โดยเริ่ มจากการสุ่ มแบบเจาะจงจากผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จากนั้นคานวณสัดส่ วนจากที่ทาการไปรษณี ยท์ ้ งั 11 แห่ง
ในจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จนได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจริ งทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 5 ตอน 1) ข้อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ
กลุ่ ม พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ มี คาถาม 6 ข้อ 2) กลยุท ธ์ การตลาดส าหรั บผูใ้ ช้บ ริ การกลุ่ มพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ 7 ด้านได้แ ก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และกายภาพ มีคาถาม 23 ข้อ 3) การรับรู ้
คุณภาพบริ การของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มี คาถาม 5 ข้อ 4) การรั บรู ้ ภาพลักษณ์องค์กร มี คาถาม 4 ข้อ 5) ความภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มีคาถาม 4 ข้อ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วิจั ย มี ข้ นั ตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity)
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามและวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจยั ตลอดจนนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.50 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ [16]
2) การตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ าง (Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis) เพื่ อ ยืน ยัน ว่า แต่ ล ะข้อ ค าถามเป็ นตัว ชี้ ว ดั ที่ จัด อยู่ใ นองค์ป ระกอบเดี ย วกัน พบว่า ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบ (Factor
Loading) ทั้งหมดมีค่ามากกว่า 0.50 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ [17] 3) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค [18] พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.95 ซึ่ งมีค่า
มากกว่า 0.70 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ [19]
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling-SEM) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมู ลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.00 มี อายุระหว่าง 20-29 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 45.50 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 73.50
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการประกอบธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 65.50 จาหน่ายสิ นค้า
ประเภทเสื้ อผ้ามากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.80 นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับรายได้จากการจาหน่ ายสิ นค้า
30,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.50
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ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.00, S.D.= 0.55) เมื่ อพิจารณารายด้านจากค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดได้แ ก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ
(𝑥̅ = 4.13, S.D.= 0.55) รองลงมาเป็ นด้านบุคลากร (𝑥̅ = 4.06, S.D.= 0.60) ด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ = 4.03, S.D.= 0.60) ด้านสถานที่
(𝑥̅ = 4.02, S.D.= 0.67) ด้านกระบวนการ (𝑥̅ = 4.02, S.D.= 0.59) ด้านราคา (𝑥̅ = 3.93, S.D.= 0.67) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(𝑥̅ = 3.82, S.D.= 0.75) ตามลาดับ ส่ วนการรับรู ้คุณภาพบริ การอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, S.D.= 0.64) การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร
อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, S.D.= 0.64) และความภักดีของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัดเขตจังหวัดเพชรบุรีอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน (𝑥̅ = 4.07, S.D.= 0.60)
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของตัวแบบความสั มพันธ์ เชิงโครงสร้ างของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแบบความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของตัวแปรดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
วิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั โดยค่า Tolerance มีค่าระหว่าง 0.195-0.238 มีค่า
ไม่ใกล้ศูนย์ และมีค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 2.919-5.132 มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัว แสดงว่าตัวแปรที่
ศึกษาไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กนั สู งเกินไป (Multicollinearity) [17] ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั พบว่า หลังจาก
ผูว้ ิจยั ปรั บโมเดลค่า Modification Index (MI) แล้วตัวแบบมี ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในระดับที่ ดี โดยค่า
CMIN/DF เท่ากับ 1.492 ค่า RMR เท่ากับ 0.008 ค่า GFI เท่ากับ 0.956 ค่า NFI เท่ากับ 0.980 ค่า CFI เท่ากับ 0.993 ค่า RMEA เท่ากับ
0.035 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปผลค่าสถิติวดั ความสอดคล้องของตัวแบบตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนีความสอดคล้อง
CMIN/DF
RMR
GFI
NFI
CFI
RMSEA
เกณฑ์การพิจารณา
<3.00
<0.05
<0.90
<0.90
<0.90
<0.08
ค่าสถิติ
1.492
0.008
0.956
0.980
0.993
0.035
ผลลัพธ์
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตวั แบบเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจยั
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ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู ้
คุณภาพบริ การ ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ (DE=0.913, DE=0.212) กลยุการรับรู ้คุณภาพบริ การมีอิทธิ พล
ทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร (DE=0.706) และกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ และการรับรู ้ภาพลักษณ์
องค์กรที่ มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขต
จังหวัดเพชรบุรี โดยการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิพลสู งสุ ด (DE=0.439) รองลงมาคือ กลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ
(DE=0.252) โดยกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การและภาพลักษณ์องค์กรสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ที่มีต่อความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรีได้ร้อยละ 85 (R2=0.849) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในตัวแบบการวิเคราะห์
Antecedent
Consequence variables
Effect
MKTS
SQPC
CIMP
R2
DE
0.913***
N/A
N/A
การรับรู ้คุณภาพบริ การ (SQPC) 0.834
IE
0.000
N/A
N/A
TE
0.913
N/A
N/A
DE
0.212*
0.706***
N/A
การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร
0.818
IE
0.645
0.000
N/A
(CIMP)
TE
0.857
0.706
N/A
DE
0.266***
0.252**
0.439***
ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
0.849
IE
0.606
0.310
0.000
(CLYT)
TE
0.872
0.562
0.439
หมายเหตุ DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect, N/A=Not Applicable
* p-value ≤ 0.05, ** p-value ≤ 0.01, *** p-value ≤ 0.001
จากผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ
และภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัด
เพชรบุรีดว้ ยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างปรากฏผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย(Hypothesis) สั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง (Coef.)
S.E.
t-value
ผลลัพธ์
H1: (MKTS→SQPC)
0.913***
0.077
15.383
สนับสนุน
H2: (SQPC→CIMP)
0.212*
0.118
7.462
สนับสนุน
H3: (MKTS→CLYT)
0.266***
0.098
3.611
สนับสนุน
H4: (SQPC→CIMP)
0.706***
0.095
7.462
สนับสนุน
H5: (SQPC→CLYT)
0.252**
0.098
2.649
สนับสนุน
H6: (CIMP→CLYT)
0.439***
0.087
5.171
สนับสนุน
หมายเหตุ MKTS= กลยุทธ์การตลาด SQPC= คุณภาพบริ การ CIMP= ภาพลักษณ์องค์กร CLYT= ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
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อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประเด็นในการอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 กลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์
องค์กร และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
1.1 กลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ บุคลากร
ผลิตภัณฑ์ สถานที่ กระบวนการ ราคา และการส่ งเสริ มการตลาด ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั การแข่งขันในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์รุน
แรงมากขึ้ น ท าให้ทุ ก บริ ษ ัท ต้อ งพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารตลาดอยู่ต ลอดเวลา ด้ว ยเหตุ น้ ี บริ ษ ัท ไปรษณี ย ์ไ ทย จ ากัด มี ก ารก าหนด
ยุท ธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้อ งการของผูใ้ ช้บริ ก ารโดยเน้นการพัฒ นารอบด้าน มุ่ งเน้นการท างานและการ
ให้บริ การที่ดีที่สุด พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆเข้ามา การใช้พนักงานในการให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจิตระวี ทองเถา [20] ซึ่ งพบว่าผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยในสาขาซี คอนบาง
แคมีความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดอยูใ่ นระดับมากทั้งด้านราคา คุณภาพบริ การ กระบวนการให้บริ การ บุคลากร
และลักษณะกายภาพ
1.2 การรับรู ้คุณภาพบริ การตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
เขตจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งความรวดเร็ วตรงเวลา ความน่าเชื่อถือ ทันสมัย เอาใจใส่ ในการบริ การ และ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของรัตนะ พุทธรักษา และพีรภาว์ ทวีสุข [21] ที่ศึกษาพบว่า
คุณภาพการบริ การด้านการนาจ่ายของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด กรณี ศึกษาที่ทาการไปรษณี ยร์ ามอินทราอยูใ่ นระดับมากทั้งด้าน
ความเป็ นรู ปธรรม ความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยา การให้ความมัน่ ใจและการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ เพราะบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด มุ่งเน้นสร้ างบุ คลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และเชี่ ยวชาญในงานเกี่ ยวกับไปรษณี ยเ์ พื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง เป็ นกระบวนการที่จะทาให้องค์กรมี
ความยัง่ ยืน
1.3 การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรตามการรับรู ้ ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของศิริลกั ษณ์ ทรัพย์เจริ ญ [22] ซึ่ งพบว่าผูใ้ ช้
บริ ษทั บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ทั้งนี้ เพราะบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มี นโยบายการสื่ อสารเพื่อสร้างการรั บรู ้ ในตราสิ นค้าให้ผูใ้ ช้บริ การจดจาตราสัญลักษณ์
“ไปรษณี ยไ์ ทย” ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความรู ้สึก ความเชื่อมัน่ เกิดความเข้าใจและยอมรับในตัวสิ นค้าและบริ การ
เช่น การใช้ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอาคาร เครื่ องแต่งกาย พาหนะที่ใช้สาหรับการขนส่ ง สี แดง เพื่อให้ดูโดดเด่นและเป็ นที่
จดจาต่อผูใ้ ช้บริ การ
1.4 ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจัย ของศิ ว านนท์ จันทรประวัติ และกุลกัญ ญา ณ ป้ อมเพ็ชร์ [23] ซึ่ งพบว่า
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสิ นค้าออนไลน์ในเขตภาคกลางมีความภักดีดา้ นพฤติกรรมในด้านความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าอยูใ่ นระดับ
มากโดยพบว่าเมื่อผูใ้ ช้บริ การจะส่ งของจะนึ กถึงบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ถึงแม้วา่ จะมีผใู ้ ห้บริ การรายอื่น ๆ มากขึ้น เพราะบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เป็ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยงและมีความน่ าเชื่ อถือในการให้บริ การธุ รกิจขนส่ ง เนื่ องจากมีสาขาอยูค่ รอบคลุมทัว่
ประเทศ ให้บริ การด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ราคาไม่สูง ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
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ส่ วนที่ 2 การอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้
คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด
2.1 กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การของผู ้ใ ช้บ ริ การกลุ่ ม พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพัชริ นทร์
วิเชียรณรัตน์ [24] ที่พบว่าปั จจัยคุณภาพการบริ การทุกด้านส่ งผลต่อการตั้งใจใช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทยของผูป้ ระกอบการขายสิ นค้า
ออนไลน์ เนื่ องจากบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัดใช้กลยุทธ์การตลาด ทั้งด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด
บุ ค ลากร กระบวนการ และลัก ษณะทางกายภาพ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ใ ช้เ พื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่อง
2.2 กลยุท ธ์ ก ารตลาดมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก รของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารกลุ่ ม พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของกฤดิทชั เดชะ
พงศ์ธนา และกาญจนา มีศิลปวิกกัย [25] ที่ได้ศึกษาพบว่าส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อการบริ การที่มีผลต่อภาพลักษณ์เชิงกลยุทธ์
ผ่านสื่ อออนไลน์พบว่าส่ วนประสมการตลาดบริ การทั้งด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย บุคคล กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ สิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ การส่ งเสริ มการตลาด และราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อภาพลักษณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งด้านภาพลักษณ์องค์กร
ภาพลักษณ์แบรนด์ และภาพลักษณ์การบริ การ ทั้งนี้ สอดคล้องกับ Nguyen, Leclerc และ Leblanc [26] ที่กล่าวว่าภาพลักษณ์เป็ น
ลักษณะบุ คคลในด้านการรั บรู ้ ที่มีต่อองค์กรและสิ นค้าหรื อบริ การ ส่ วนประกอบต่าง ๆ หลายอย่างของภาพลักษณ์ มาจากการ
ดาเนินงานขององค์กรนัน่ เอง
2.3 การรั บรู ้ คุณภาพบริ การมี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการรั บรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับสุ ทธิ สินี ถิระธรรมสรณ์ ภิญญา
พัชญ์ นาคภิบาล และวงศ์ธีรา สุ วรรณิ น [27] ที่ พบว่าคุ ณภาพการบริ การมี อิทธิ พลทางตรงต่อภาพลักษณ์ องค์กรธุ รกิ จสปาใน
ประเทศไทย เช่นเดี ยวกับ Darmawan, Mardikaningsih และ Hadi [28] ที่ ศึกษาพบว่าคุณภาพการบริ การมี ผลกระทบเชิ งบวกต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรธุ รกิจธนาคารในประเทศอินโดนี เซี ยเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะเมื่อผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การที่มีคุณภาพย่อมส่ งผล
ทางความรู ้สึกให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจต่อผูใ้ ห้บริ การย่อมส่ งผลทาให้เกิดการรับรู ้วา่ องค์กรผูใ้ ห้บริ การมีภาพลักษณ์ที่ดี
2.4 กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของวัฒนา โสธรวัฒนา อมรรัตน์ ศรี วาณัติ และ
เยาวภา ปฐมศิริกุล [29] ได้ทาการศึกษาพบว่ารู ปแบบกลยุทธ์การตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ ม
การตลาด กระบวนการบริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมี อิทธิ พลทางตรงต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสถาบันกวดวิชาใน
ประเทศไทยเช่นเดียวกับ วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่ากลยุทธ์การตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์และช่องทาง
การจัดจาหน่าย มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า และยังสอดคล้องกับ Suthar, Lathangi และ Pradhan [30] ที่พบว่า
กลยุทธ์การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกต่อความ
ภักดีของลูกค้าเช่นกัน ทั้งนี้เพราะบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัดมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การส่ งเสริ มการขาย
การจัดโปรโมชัน่ หรื อการให้บริ การที่รวดเร็ วขึ้นส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดกลับมาใช้บริ การซ้ าจนเกิดเป็ นความภักดี
2.5 การรับรู ้คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับวัฒนา โสธรวัฒนา อมรรัตน์ ศรี วาณัติ และเยาวภา
ปฐมศิริกุล [29] ได้ทาการศึกษาพบว่าการรับรู ้คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การสถาบันกวดวิชาใน
ประเทศไทย เช่ น เดี ย วกับ ผลการศึ ก ษาของ Darmawan, Mardikaningsih และ Hadi [28] ที่ ศึ ก ษาพบว่า คุ ณ ภาพการบริ ก ารมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความภักดีของลูกธุ รกิจธนาคารในประเทศอินโดนี เซี ยเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ต้อง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
184
11 (January - April) 175 - 186 (2021) Vol. 11, No. 1

เผชิญกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างรุ นแรงจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ความภักดีให้กบั ผูใ้ ช้บริ การในฐานะเป็ นองค์กรหลักด้านการขนส่ งภายในประเทศ
2.6 การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับสุ ทธิ สินี ถิระธรรมสรณ์ ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
และวงศ์ธีรา สุ วรรณิ น [27] ที่พบว่าภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจสปาใน
ประเทศไทยไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมการกลับมาใช้บริ การซ้ า การแนะนาบอกต่อ และความเต็มใจที่จะจ่ายดังที่วราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์
[31] ที่พบว่าไปรษณี ยใ์ ช้ยทุ ธศาสตร์ การสื่ อสารเพื่อส่ งเสริ มการใช้บริ การผ่านสื่ อมวลชนเป็ นหลัก คือมีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ
องค์กรเพื่อสร้างการรับรู ้และความเชื่อมัน่ ในองค์กร/บริ การใช้การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กและโฆษณาเพื่อส่ งเสริ มการใช้บริ การเพื่อ
เป็ นการต่อยอดธุ รกิจรองรับธุ รกิจใหม่ ๆ ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบนั และสามารถรักษาฐานลูกค้าและรายได้
ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย

ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การทั้งด้านผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบบริ การที่หลากหลายและคานึงถึงราคาของรู ปแบบบริ การนั้นๆให้เป็ นไปด้วย
ความเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
1.2 บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพบริ การอย่างต่อเนื่ องเพราะปั จจุบนั สภาพ
การแข่งขันมีความรุ นแรงมากโดยพัฒนาการให้บริ การที่รวดเร็ ว ตรงต่อเวลา มีความน่ าเชื่ อถือ ทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความมัน่ ใจ
ว่าการขนส่ งของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด น่าเชื่อถือและไม่มีความเสี ยหายกับสิ่ งของที่ฝากส่ ง ซึ่ งการบริ การต่างๆที่มีคุณภาพทา
ให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดการรับรู ้ในคุณภาพบริ การนั้นๆ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ จนเกิดการใช้ซ้ า
และเกิดเป็ นความภักดีในตราสิ นค้าและบริ การอีกด้วย
1.3 บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ควรมุ่งเน้นการสร้ างภาพลักษณ์ องค์กรในฐานะเป็ นองค์กรหลักด้านโลจิ สติ กส์
ภายในประเทศที่ดาเนิ นงานมาอย่างยาวนาน ซึ่ งภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มีคุณลักษณะโดดเด่นเป็ นที่
รู ้ จักและยอมรั บจากผูใ้ ช้บริ การ จึ งควรปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ให้เกิ ดความทันสมัย ทั้งด้านเทคโนโลยี คุ ณภาพการบริ การผ่า น
การประชาสัมพันธ์ทางช่ องทางที่ ผูใ้ ช้บริ การเข้าถึ งง่าย ย่อมมี ผลสะท้อนกลับมายังภาพลักษณ์ องค์กร จนสามารถสร้ างความ
น่าเชื่อถือให้กบั องค์กรมากยิง่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1.ควรมีการศึกษาเชิ งลึกด้วยวิจยั เชิ งคุณภาพจากผูใ้ ช้บริ การกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกใน
การนามาพัฒนาคุ ณภาพการบริ การของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ให้สามารถตอบสนองความต้องการผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเนื่ องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่ งผลต่อการ
เกิดความภักดีของผูใ้ ช้บริ การได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อจัดทาเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 2) เพื่อประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพชรบุรีที่จดั ทาขึ้น และ 3) เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยวตามเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ ยวของจังหวัด
เพชรบุรีที่จดั ทาขึ้น การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงและจัดทาเป็ นเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้ 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) สิ่ งอานวยความสะดวก และ 3) ผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าชุมชนที่มีจาหน่ายระหว่างเส้นทางและ
จุดแวะพัก กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยการปั่ นจักรยานตามเส้นทางจักรยานที่จดั ทาขึ้น จานวน
ทั้ง หมด 107 คน ใช้ก ารสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ (Accidental Sampling) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามแบบประมาณค่ า 5 ระดับ
ประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ด้วยค่า IOC และค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.825
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. เส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล ที่
จัดทาขึ้นมีดงั นี้
1.1 เส้นทางระยะใกล้ ได้แก่ เส้นทางไหว้พระ เป็ นเส้นทางที่เหมาะกับการปั่ นจักรยานเป็ นครอบครัว เส้นทางนี้ มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมเป็ นจุดแวะพัก คือ อุทยานเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดข่อย วัดสระบัว วัดพระนอน
วัดมหาธาตุ และวัดพลับพลาชัย จากนั้นวนกลับมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางของเส้นทางไหว้พระเท่ากับ 3.40 กิโลเมตร
1.2 เส้นทางระยะกลาง ได้แก่ เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เป็ นเส้นทางที่เหมาะกับการปั่ นจักรยานเพื่อออกกาลังกายหรื อ
ท่องเที่ยว เส้นทางนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเป็ นจุดแวะพัก คือ วัดใหญ่สุวรรณาราม นาเกลือทะเล จุดชมวิวถนนเลียบทะเลบางแก้ว
โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และหาดเจ้าสาราญ จากนั้นวนกลับมาที่ตวั เมืองเพชรบุรี
รวมระยะทางของเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เท่ากับ 50.7 กิโลเมตร
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1.3 เส้นทางระยะไกล ได้แก่ เส้นทางบ้านพ่อ เป็ นเส้นทางที่เหมาะกับการปั่ นจักรยานเพื่อออกกาลังกายหรื อท่องเที่ยว
เส้นทางนี้ มีสถานที่ ท่องเที่ ยวที่สามารถเป็ นจุดแวะพัก คือ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ เขื่อนแก่ งกระจาน อุทยานแห่ งชาติ แก่ง
กระจาน เส้นทางนี้สามารถพักค้างคืนหรื อวนกลับมาที่ตวั เมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางบ้านพ่อ เท่ากับ 142 กิโลเมตร
2. ผลการศึ กษาศักยภาพของเส้นทางจักรยานสาหรั บการท่ องเที่ ยวของจังหวัดเพชรบุรีท้ งั สามเส้นทาง พบว่า ทุกเส้นทางมี
ศักยภาพอยูใ่ นระดับมาก โดยเส้นทางระยะกลาง หรื อเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล มีศกั ยภาพโดยรวมสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมา
คือ เส้นทางระยะใกล้ หรื อเส้นทางไหว้พระ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.30 และเส้นทางระยะไกล หรื อเส้นทางบ้านพ่อ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.28
ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีท้ งั สามเส้นทาง พบว่า
ทุกเส้นทางมีศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก โดยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระยะไกล หรื อเส้นทางบ้านพ่อ มี
ศักยภาพโดยรวมสู งที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระยะกลาง หรื อเส้นทางเลียบเลาะ
ชายทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระยะใกล้ หรื อเส้นทางไหว้พระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ จากผลการประเมินศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทุกเส้นทาง พบว่า ประเด็นที่
มี ค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดคือ ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ ยว และความปลอดภัยในการเดิ นทาง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารระดับนโยบาย ผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงท้องถิ่นและชุ มชนซึ่ งเป็ นเจ้าของพื้นที่ ควรมีมาตรการหรื อแนวทางในการบริ หารจัดการเรื่ องความปลอดภัยให้
ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีต่อไป
คาสาคัญ : เส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางจักรยาน และจังหวัดเพชรบุรี

Abstract
This survey research was aimed: 1) to create the bicycle routes for tourism of Phetchaburi Province in 3 distances; namely nearest,
medium and longest distance; by associating the tourist attractions with the sources of products of the communities along the bicycle routes
2) to assess the potential of bicycle route for tourism in Phetchaburi province, and 3) to assess the potential of tourist attractions along
bicycle routes for tourism in Phetchaburi province. The researcher considered the selection of tourist attractions to link and create a bicycle
route for tourism as following: 1) tourism resources, 2) amenities, and 3) community merchandise available between routes and stops. The
research sample consisted of 107 tourists who visited Phetchaburi province by cycling along the established bicycle paths with using
accidental sampling. Data were collected by using a 5-level estimation questionnaire to accompany the interview and testing the quality of
research instruments with IOC values and alpha coefficients. The confidence value was 0.825. The statistics used in the data analysis were
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results found that ;
1. Bicycle routes to support tourism in Phetchaburi Province in 3 distances, namely, near, medium and long distances, which
have been prepared as follows:
1.1 The nearest route had the suitable tourist attractions as the stopovers which were the National Park in honor of His
Majesty King Mongkut, Wat Khoi, Wat Sra Bua, Wat Phra Non, Wat Mahathat and Wat Phlapphlachai and then returned to Chaloem
Phrakiat Park. The total distance of the route to pay respect to the Buddha image was 3.40 kilometers. The distance of this route was 3.40
kilometers.
1.2 The medium route was the coastal route which was an ideal route for cycling for exercise or sightseeing. This route had
tourist attractions that could be the stopovers which were Wat Yai Suwannaram, Na Kluea Talay, the viewpoint on Bang Kaew Road, Laem
Phak Bia Environment Research and Development Project under the Royal Initiative and Chao Samran Beach and then returned to Muang
district, Phetchaburi province. The distance of this route was 50.7 kilometers.
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1.3 The longest route was called The Chang Hua Man Royal project (Royal agricultural project of the late King Bhumibol,
offering organic farm tours & a restaurant). This was a route suitable for cycling for exercise or travel. This route had tourist attractions that
could be the stopovers which were Chang Hua Mun Royal Initiative Project, and Kaeng Krachan National Park which could stay overnight
and then returned to Muang district, Phetchaburi province. The distance of this route was 142 kilometers.
2. The results of studying the potential of bicycle lanes for tourism in Phetchaburi Province were found that every route had a
high level of potential. The medium route or coastal route had the highest overall potential with an average of 4.47, followed by the nearest
route or the path to worship with an average of 4.30 and the longest route or The Chang Hua Man Royal project (Royal agricultural project
of the late King Bhumibol, offering organic farm tours & a restaurant) path with an average of 4.28, respectively.
3. The results of studying the potential of tourist attractions along the 3 bike routes for tourism in Phetchaburi province were
found that every route had the potential of a tourist attraction at a high level. The potential of the longest route or The Chang Hua Man
Royal project (Royal agricultural project of the late King Bhumibol, offering organic farm tours & a restaurant) path had the highest overall
potential with an average of 4.20, followed by the potential of tourist attractions along the medium route or a path along the seashore with
an average of 3.94 and the potential of attraction along the nearest route or the path to worship with an average of 3.69, respectively.
The research recommendation was from the results of the assessment of the potential of tourism routes and tourist attractions in
every route. It was found that the issue with the least average was safety in tourist attractions and travel safety. Therefore, policy-level
executives, all parties involved including local and community which owned the area should be measures or guidelines for managing safety
in a comprehensive and most effective manner to make confidence for tourists who want to visit Phetchaburi.
Keywords : Bicycle Routes, Tourist Attractions and Phetchaburi Province

บทนา
การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ไห้กบั ประเทศไทยของเราเป็ นอย่างมาก จะเห็นได้ชดั จากเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องและคาดว่าจะสู งขึ้นไปเรื่ อย ๆ ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคเอเชี ย ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็ นสิ่ ง
ดึงดูดใจที่ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ งนอกจากจะเป็ นทั้งวัตถุดิบและเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ จะ "ขาย" ให้แก่ นักท่ องเที่ ย ว อาจจะกล่าวได้ว่าเป็ น "สิ นค้า" ที่ มีคุณลักษณะพิเศษที่ ส ามารถดึ งดู ดให้ "ลูกค้า" หรื อ
นักท่องเที่ ยวเดิ นทางมา "ซื้ อ" กันถึ งที่ ต้ งั อยู่ของสิ นค้า ซึ่ งทรั พยากรการท่องเที่ ยวจะสามารถแบ่งแยกย่อยเป็ นประเภทต่าง ๆ
ได้หลายรู ปแบบ แต่ในที่ น้ ี ขอแบ่ งประเภทของทรั พยากรการท่ องเที่ ย วเพื่อ ไห้เกิ ดความเข้าใจในภาพรวมของการท่ อ งเที่ ย ว
ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวดังนี้ [1]
1. สิ่ งดึงดูดใจ (attraction) สิ่ งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่ (site) และเหตุการณ์ (event) สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้น
หรื อมนุษย์สร้างขึ้น แต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดจากธรรมชาติมนุษย์สร้างเพียงอย่างเดียว
2. สิ่ งอานวยความสะดวก (amenities) ความสะดวกสบายทาให้นักท่ องเที่ ยวหรื อคนเดิ นทางเข้าไปถึ งสถานที่ ได้รวดเร็ ว
ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการก่อสร้างปั จจัยพื้นฐาน ในการผลิต (infrastructure) เช่น ระบบขนส่ ง ระบบการสื่ อสาร
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
ร้านขายของที่ระลึก โรงพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนระบบการกาจัดของเสี ยก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาควบคู่กนั ไปกับแหล่งท่องเที่ยว
3. การเข้าถึง (accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบการขนส่ ง (transportation) ซึ่ งประกอบด้วยเส้นทาง
(way) พาหนะ (vehicle) สถานี (terminal) และผูป้ ระกอบการ (carrier) การขนส่ งมีวตั ถุประสงค์ในการลาเลียงคนและสิ่ งของไปยัง
จุดหมายปลายทางโดยผ่านเส้นทางหรื อท่อลาเลียง
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กิจกรรมจักรยานเป็ นกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยประเภทหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในหมู่นกั ท่องเที่ยวที่
ชอบการผจญภัย ชอบความท้าทาย เนื่ องจากเป็ นกิจกรรมที่ผปู ้ ระกอบกิจกรรมมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติ ได้รับประสบการณ์ที่
สนุ กสนานตื่นเต้นท้าทาย ได้ขบั ขี่ไปในเส้นทางที่ห่างไกล จึงทาให้รู้สึกได้ผจญภัย และในปั จจุบนั ด้วยจักรยานที่มีโครงสร้างที่
แข็งแรง มีประสิ ทธิ ภาพ สมบุกสมบันเหมาะกับสภาพเส้นทางที่ทุรกันดาร ประกอบกับมีระบบขับเคลื่อนเพื่อช่วยผ่อนแรงในการ
ขับขี่ไปในเส้นทางที่มีความลาดชัน จึงทาให้ผปู ้ ระกอบกิจกรรมสามารถได้รับประสบการณ์ดงั กล่าวได้เป็ นอย่างดี [2] นอกจากนั้น
จุดประสงค์หลักในการขี่จกั รยาน คือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ และเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งมีหลักฐานทาง
การแพทย์ยืนยันว่าการขี่จกั รยานเป็ นการออกกาลังเพื่อเสริ มสุ ขภาพที่ดีประเภทหนึ่ ง เป็ นการออกกาลังที่เป็ นจังหวะ ไม่หนักต่อ
ไขข้อต่างๆ ให้ประโยชน์แก่หัวใจได้ดี และถ้าสามารถไปขี่จกั รยานตามเขตชนบทได้ก็จะมีโอกาสได้ชมทิวทัศน์อนั สวยงามข้าง
ทางประกอบไปด้วย ดังนั้น การขี่จกั รยานนั้นจึงมีประโยชน์ท้ งั ในด้านของสุ ขภาพและด้านการรักษาสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรีเป็ นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและอยูไ่ ม่ไกลจากกรุ งเทพฯ ซึ่ งปั จจุบนั ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ ยวที่ ปั่นจักรยานเป็ นอย่างมาก แต่ยงั เป็ นเส้นทางที่ ยงั ไม่เป็ นที่ รู้จกั แพร่ หลาย เหมาะกับนักท่องเที่ ยวที่ ปั่น
จักรยานเป็ นบางกลุ่ม ไม่มีรูปแบบกิจกรรมที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญในการจัดทาเส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุ น
การท่องเที่ยวที่หลากหลายและเหมาะกับกลุ่มที่ปั่นจักยานในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี โดยแบ่งกลุ่มผูป้ ั่ นจักรยานออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อจัดทาเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล
2. เพื่อประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีที่จดั ทาขึ้น
3. เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีที่จดั ทาขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวธิ ี ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยการปั่ นจักรยาน ซึ่ งจานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบุรีประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2562 มีจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี จานวนทั้งสิ้ น 4,179,954 คน
แต่ไม่มีขอ้ มูลจานวนนักท่องเที่ ยวที่มาปั่ นจักรยานโดยเฉพาะ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั โดยใช้การสุ่ มแบบ
บังเอิญ (accidental sampling) จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยการปั่ นจักรยานตามเส้นทางจักรยานที่จดั ทาขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ผวู ้ จิ ยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูล คือ เดือนสิ งหาคม - ตุลาคม 2562 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 107 คน มีจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละเส้นทางดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะทางของเส้นทางจักรยานที่จดั ทาขึ้น
กลุ่มตัวอย่ างตามเส้ นทางจักรยาน
จานวน (คน)
เส้นทางระยะใกล้
24
เส้นทางระยะกลาง
45
เส้นทางระยะไกล
38
รวม
107
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.1 เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ แบ่ งออกเป็ น 4 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 แบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั โดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบค่าความตรงของ
เนื้ อ หา (validity test) โดยการหาค่ า IOC (index of item objective congruence) ได้ค่ า IOC อยู่ร ะหว่า ง 0.66 - 1.00 จากนั้น น า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กบั นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเพชรบุรีโดยการปั่ นจักรยาน จานวน 30 คน และนามาหาค่าความเชื่อมัน่
(reliability test) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.825
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
โดยการปั่ นจักรยานตามเส้นทางจักรยานที่ จดั ทาขึ้ นในช่ วงเวลาที่ ผูว้ ิจยั ลงพื้นที่ เก็บข้อมู ล คือ เดื อนสิ งหาคม - ตุลาคม 2562
โดยการสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ (accidental sampling) โดยมี ก ารแนะน าตัว ผูว้ ิ จัย ชี้ แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย และอธิ บ ายการตอบ
แบบสอบถาม โดยในการตอบแบบสอบถามการวิจยั ครั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสะดวกและความสมัครใจของนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน
3.2 นาแบบสอบถามที่รวมรวมได้มาวิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจยั
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามประเมินศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยว และแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ในตอนที่ 3 และ 4 เครื่ องมือเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ความเหมาะสม
4.51 - 5.00
เหมาะสมมากที่สุด
3.51 - 4.50
เหมาะสมมาก
2.51 - 3.50
เหมาะสมปลานกลาง
1.51 - 2.50
เหมาะสมน้อย
1.00 - 1.50
เหมาะสมน้อยที่สุด
5. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage)
ส าหรั บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ต้ อบแบบสอบถาม และค่ า เฉลี่ ย (mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
สาหรับข้อมูลศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยว และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว

ผลการวิจัย
1. ผลการจัดทาเส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล้ ระยะ
กลาง และระยะไกล มีดงั นี้
1.1 เส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีระยะใกล้ พบว่า เส้นทางที่เหมาะสมคือ
เส้นทางไหว้พระ เป็ นเส้นทางที่เหมาะกับการปั่ นจักรยานเป็ นครอบครัว เส้นทางนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมเป็ นจุดแวะพัก
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คือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั วัดข่อย วัดสระบัว วัดพระนอน วัดมหาธาตุ และวัดพลับพลาชัย
จากนั้นวนกลับมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางของเส้นทางไหว้พระเท่ากับ 3.40 กิโลเมตร
1.2 เส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีระยะกลาง พบว่า เส้นทางที่เหมาะสมคือ
เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เป็ นเส้นทางที่เหมาะกับการปั่ นจักรยานเพื่อออกกาลังกายหรื อท่องเที่ยว เส้นทางนี้ มีสถานที่ท่องเที่ ยวที่
สามารถเป็ นจุดแวะพัก คือ วัดใหญ่สุวรรณาราม นาเกลือทะเล จุดชมวิวถนนเลียบทะเลบางแก้ว โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ และหาดเจ้าสาราญ จากนั้นวนกลับมาที่ตวั เมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของ
เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เท่ากับ 50.7 กิโลเมตร
1.3 เส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีระยะไกล พบว่า เส้นทางที่เหมาะสมคือ
เส้นทางบ้านพ่อ เป็ นเส้นทางที่เหมาะกับการปั่ นจักรยานเพื่อออกกาลังกายหรื อท่องเที่ยว เส้นทางนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเป็ น
จุดแวะพัก คือ โครงการชัง่ หัวมันตามพระราชดาริ เขื่อนแก่งกระจาน อุทยานแห่ งชาติแก่งกระจาน เส้นทางนี้ สามารถพักค้างคืนหรื อ
วนกลับมาที่ตวั เมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางบ้านพ่อ เท่ากับ 142 กิโลเมตร
2. ผลการประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
เส้ นทางจักรยานสาหรับการท่ องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
ระยะสั้ น
ระยะกลาง
ระยะไกล
ประเด็นประเมิน
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบีย่ งเบน ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบีย่ งเบน ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบีย่ งเบน
( )
มาตรฐาน
( )
มาตรฐาน
( )
มาตรฐาน
(S.D.)
(S.D.)
(S.D.)
1. ความสวยงามเหมาะสมของสภาพภูมิทศั น์ 4.46
0.588
4.50
0.682
4.35
0.606
ตลอดเส้นทาง
2. การรั ก ษาวัฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน 4.54
0.588
4.47
0.681
4.12
0.600
ตลอดเส้นทาง
3. ความเหมาะสมของการจัด เส้ นทางแหล่ ง 4.29
0.690
4.53
0.681
4.29
0.470
ท่องเที่ยว
4. ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
4.12
0.741
4.31
0.761
4.06
0.659
5. ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.26
0.752
4.57
0.626
4.35
0.606
6. ความชัดเจนของป้ายบอกทิศทาง
4.17
0.887
4.45
0.827
4.35
0.606
7. มี จุ ด พัก เช่ น ร้ า นจ าหน่ า ยอาหารและ 4.21
0.779
4.43
0.817
4.41
0.618
เครื่ องดื่มตลอดเส้นทาง
รวม 4.30
0.615
4.47
0.588
4.28
0.459
ระดับ มาก
มาก
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีท้ งั สามเส้นทาง พบว่า
ทุกเส้นทางมีศกั ยภาพอยูใ่ นระดับมาก โดยเส้นทางระยะกลาง หรื อเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล มีศกั ยภาพโดยรวมสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ เส้นทางระยะใกล้ หรื อเส้นทางไหว้พระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และเส้นทางระยะไกล หรื อเส้นทางบ้านพ่อ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามลาดับ
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3. ผลการประเมิ นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยวตามเส้นทางจักรยานสาหรั บการท่องเที่ ยวของจังหวัดเพชรบุ รี แสดง
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
เส้ นทางจักรยานสาหรับการท่ องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
ระยะสั้ น
ระยะกลาง
ระยะไกล
ประเด็นประเมิน
ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบีย่ งเบน ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบีย่ งเบน ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบีย่ งเบน
( )
มาตรฐาน
( )
มาตรฐาน
( )
มาตรฐาน
(S.D.)
(S.D.)
(S.D.)
1. เหมาะสมในการท่องเที่ยวทุกฤดูกาล
3.62
0.711
3.87
0.776
3.94
0.556
2. ความปลอดภัยในการเดินทาง
3.75
0.608
3.80
0.714
4.00
0.791
3. คุณภาพของถนนใช้ได้ตลอดปี
3.62
0.711
3.93
0.740
4.00
0.612
4. มีสถานที่จอดจักรยานเหมาะสม
3.38
0.770
3.86
0.833
3.94
0.827
5. ความชัดเจนของป้ายบอกเส้นทาง
3.58
0.717
4.07
0.868
4.06
0.680
6. ความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรื อ 3.92
0.776
3.97
0.718
3.94
0.827
สภาพดั้งเดิม
7. แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง มีคุณค่าในการ 3.96
0.751
3.93
0.868
4.00
0.791
เข้าชม
8. ความกลมกลื น กับ ธรรมชาติ วัฒ นธรรม 3.83
0.565
4.13
0.730
4.06
0.827
หรื อสิ่ งแวดล้อม
9. ความพอใจในความสะอาด และปลอดภัย 3.61
0.656
3.85
0.770
4.06
0.748
ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
10. ให้ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3.67
0.637
3.93
0.740
4.13
0.806
รวม 3.69
0.637
3.94
0.642
4.02
0.611
ระดับ มาก
มาก
มาก
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
ทั้งสามเส้นทาง พบว่า ทุกเส้นทางมีศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก โดยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระยะไกล
หรื อเส้นทางบ้านพ่อ มีศกั ยภาพโดยรวมสู งที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระยะกลาง
หรื อเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระยะใกล้ หรื อเส้นทางไหว้พระ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลาดับ

สรุปผลการวิจัย
1. เส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล้ ระยะกลาง และ
ระยะไกล ที่จดั ทาขึ้นมีดงั นี้
1.1 เส้นทางระยะใกล้ ได้แก่ เส้นทางไหว้พระ เป็ นเส้นทางที่เหมาะกับการปั่ นจักรยานเป็ นครอบครัว เส้นทางนี้ มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมเป็ นจุดแวะพัก คือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว วัดข่อย วัดสระบัว
วัดพระนอน วัดมหาธาตุ และวัดพลับพลาชัย จากนั้นวนกลับมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางของเส้นทางไหว้พระ
เท่ากับ 3.40 กิโลเมตร
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1.2 เส้นทางระยะกลาง ได้แก่ เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เป็ นเส้นทางที่เหมาะกับการปั่ นจักรยานเพื่อออกกาลังกาย
หรื อท่องเที่ยว เส้นทางนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเป็ นจุดแวะพัก คือ วัดใหญ่สุวรรณาราม นาเกลือทะเล จุดชมวิวถนนเลียบ
ทะเลบางแก้ว โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ และหาดเจ้าสาราญ จากนั้นวน
กลับมาที่ตวั เมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เท่ากับ 50.7 กิโลเมตร
1.3 เส้นทางระยะไกล ได้แก่ เส้นทางบ้านพ่อ เป็ นเส้นทางที่ เหมาะกับการปั่ นจักรยานเพื่อออกกาลังกายหรื อ
ท่องเที่ยว เส้นทางนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเป็ นจุดแวะพัก คือ โครงการชัง่ หัวมันตามพระราชดาริ เขื่อนแก่งกระจาน อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน เส้นทางนี้สามารถพักค้างคืนหรื อวนกลับมาที่ตวั เมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางบ้านพ่อ เท่ากับ 142
กิโลเมตร
2. ผลการศึกษาศักยภาพของเส้นทางจักรยานสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีท้ งั สามเส้นทาง พบว่า ทุกเส้นทาง
มีศกั ยภาพอยูใ่ นระดับมาก โดยเส้นทางระยะกลาง หรื อเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล มีศกั ยภาพโดยรวมสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.47 รองลงมาคือ เส้นทางระยะใกล้ หรื อเส้นทางไหว้พระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และเส้นทางระยะไกล หรื อเส้นทางบ้านพ่อ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามลาดับ
3. ผลการศึ กษาศักยภาพของแหล่ งท่ องเที่ ย วตามเส้นทางจักรยานสาหรั บการท่ องเที่ ยวของจังหวัดเพชรบุ รีท้ งั สาม
เส้นทาง พบว่า ทุกเส้นทางมีศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก โดยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระยะไกล
หรื อเส้นทางบ้านพ่อ มีศกั ยภาพโดยรวมสู งที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระยะ
กลาง หรื อเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระยะใกล้ หรื อเส้นทาง
ไหว้พระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลาดับ

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการจัดทาเส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล้
ระยะกลาง และระยะไกล ที่พบว่าเส้นทางการปั่ นจักรยานทั้ง 3 เส้นทาง มีศกั ยภาพของเส้นทางท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทุ กเส้นทาง ทั้งนี้ เนื่ องมาจากเส้นทางการท่ องเที่ ยวทั้ง 3 เส้นทาง เป็ นเส้นทางที่ มีจุดท่ องเที่ ยวที่ น่าสนใจ มี การเชื่ อมโยงจุ ด
ท่องเที่ยวให้เป็ นลักษณะวนการเดินทางจึงทาให้นกั ท่องเที่ยวไม่เกิดความเบื่อหน่ายสามารถปั่ นจักรยานชมธรรมชาติสองข้างทางที่
ไม่ซ้ ากัน และเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละเส้นทางก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัว สอดคล้องกับ พณกฤษ อุดมกิตติ [10] ที่ศึกษาเรื่ องการ
จัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวยัง่ ยืนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เส้นทางดังกล่าวมีศกั ยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยวสู ง เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ และพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาจนถึงปั จจุบนั
และมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด ตลาดน้ า ชุมชนชาวสวน และพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทั้ง
ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะหรื อเทคนิค จิตวิญญาณ (ความเชื่อ/ความศรัทธา) และคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน เช่นเดียวกับ จิราภรณ์
พรหมเทพ [3] ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวริ มฝั่งโขง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่ งพบว่าด้าน
พฤติกรรมการปั่ นจักรยานท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่ชื่นชอบการปั่ นจักรยานท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน และแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจมากที่สุด คือ พิพิธภัณฑ์จวนผูว้ า่ ราชการ และพบว่านักท่องเที่ยวให้ความ
สาคัญต่อการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว และให้ความสาคัญด้านบุคลากรในระดับมาก ควรพัฒนาบุคลากรหรื อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบายที่ชดั เจน ไปในทิศทางเดียวกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ควรพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา นิตยสาร แผ่นพับ เว็บไซด์ และมีการส่ งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน ริ มฝั่งโขง
มากยิง่ ขึ้น
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2. จากผลการประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยาน และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานสาหรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีท้ งั สามเส้นทางที่พบว่ามีศกั ยภาพอยูใ่ นระดับมากทุกเส้นทาง ทั้งศักยภาพของเส้นทางจักรยาน และ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นส่ วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละเส้นทาง พบว่า
ศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ยวระยะใกล้ หรื อเส้นทางไหว้พระ มีจุดเด่นคือเป็ นเส้นทางที่มีการรักษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชุมชน สามารถเห็นการดารงชีวิตความเป็ นอยูใ่ นย่านเมืองเพชรบุรีตลอดเส้นทาง รวมทั้งสามารถเห็นความสวยงามเหมาะสม
ของสภาพภูมิทศั น์ตลอดเส้นทาง สอดคล้องกับ พณกฤษ อุดมกิตติ [10] ที่ศึกษาเรื่ องการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
ยัง่ ยืนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่เขตตลิ่งชันเป็ นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ และพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาจนถึงปั จจุบนั และมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด ตลาด
น้ า ชุมชนชาวสวน และพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะหรื อเทคนิ ค จิตวิญญาณ (ความ เชื่อ/ความศรัทธา)
และคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน จึงมีศกั ยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสู ง นอกจากนั้น เส้นทางนี้ ยงั สามารถส่ งเสริ มให้เป็ นการท่องเที่ยว
ชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนได้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ สุ ดถนอม ตันเจริ ญ [12] ที่ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของชุมชนบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบว่า ศักยภาพด้านองค์กรชุมชน
และด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่ งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนมากที่สุด โดยเฉพาะการที่ชุมชนมีระบบสังคม
ที่ เข้าใจกัน ชุ มชนสามารถเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุ มชนโดยรวมได้ และการมี กฎกติกาในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
วัฒนธรรม และการท่องเที่ ยว เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการจัดการการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนของชุ มชน และกิ จกรรมการท่องเที่ ยวมี ผลต่อรายได้ของชุ มชน สังคม และการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนมากที่ สุด
เช่นเดียวกับ วรรณี ศา สี ฟ้า [11] ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรณี ศึกษาน้ าพุ
ร้อน อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งพบว่า การส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพคือ
ควรมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพในชุมชน แต่เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางไหว้พระเส้นทางนี้ พบว่ามี
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเส้นทางไหว้พระเป็ นเส้นทางที่ตอ้ งเดินทางในเขต
เมื อง ที่ มีการจราจรคับคัง่ และเส้นทางนี้ ถนนค่อนข้างแคบจึ งทาให้นักท่องเที่ ยวเกิ ดความรู ้ สึกกังวลถึ งความปลอดภัยในการ
เดินทาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ และคณะ [4] ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่ วม ที่กล่าวว่า ปั ญหาและพฤติกรรมการใช้เส้นทางจักรยานในเขต
เทศบาลนครสงขลานั้น นักปั่ นจักรยานส่ วนใหญ่ มีปัญหาความไม่ปลอดภัยของเส้นทางจักรยานมากที่ สุด รองลงมามี ปัญหา
เกี่ยวกับความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความไม่ชดั เจนของป้ายบอกทางเส้นทางจักรยาน สภาพพื้นผิวถนนไม่เหมาะสาหรับ
การปั่ นจักรยาน มีสิ่งรบกวนบรรยากาศบ้างเล็กน้อย
ศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ ยวระยะกลางหรื อเส้นเลียบเลาะ มี จุดเด่นคือเป็ นเส้นทางที่ มีความสะดวกในการเดิ นทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และความเหมาะสมของการจัดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว เนื่ องจากเส้นทางนี้ เป็ นการเดินทางจากในเมืองออก
นอกเมืองและเป็ นเส้นทางการปั่ นจักรยานช่วงที่ออกนอกเมืองมีการจัดทาเลนจักรยานไว้สาหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็มีที่จอดรถที่เพียงพอสามารถนาจักรยานเข้าถึงพื้นที่ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา สุ คณ
ั ธสิ ริกุล
และคณะ [1] ที่ ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งพบว่านักท่องเที่ ยวมี ความ
ต้องการในด้านบุคลากรเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริ การ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ใน
การจัดงาน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการให้บริ การ เช่นเดี ยวกับงานวิจยั ของ ณัฐวิชช์ ศรี ธาดาสวัสดิ์ [6] ที่
ศึกษาวิจยั เรื่ อง ศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวและส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการปั่ นจักรยานเพื่อการ
ท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นด้านศักยภาพการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านที่ พกั ด้านสิ่ งดึ งดู ดใจ ด้านกิ จกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ตามลาดับ และ
สอดคล้องกับ โชติพงษ์ บุ ญฤทธิ์ และคณะ [4] ที่ ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวในเขต
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เทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่ วม ที่กล่าวว่า ปัญหาและพฤติกรรมการใช้เส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลนครสงขลา
นั้น นักปั่ นจักรยานส่ วนใหญ่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยของเส้นทางจักรยานมากที่สุด รองลงมามีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ต่อเนื่ อง
ของเส้นทางจักรยาน ความไม่ชดั เจนของป้ ายบอกทางเส้นทางจักรยาน สภาพพื้นผิวถนนไม่เหมาะสาหรั บการปั่ นจักรยาน มี
สิ่ งรบกวนบรรยากาศบ้างเล็กน้อย สาหรั บศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ ยวเส้นเลี ยบเลาะที่ พบว่าข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ ยวเนื่ องจากถึงแม้ว่าเส้นทางนี้ จะมี การจัดทาเส้นทางจักรยานไว้โดยเฉพาะ แต่นักท่องเที่ ยวยังคงต้อง
ระมัดระวังในการปั่ นจักรยาน เนื่ องจากเส้นทางท่องเที่ยวที่มีรถสัญจรผ่านร่ วมทางและมีอตั ราการขับขี่ที่เร็ ว บางครั้งมีรถจอดที่
เลนจักรยานทาให้นกั ท่องเที่ยวยังรู ้สึกกังวลถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่ งสอดคล้องกับ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และคณะ
[9] ที่ศึกษาการสร้างรู ปแบบเส้นทางจักรยาน และสิ่ งสนับสนุ นที่จาเป็ นสาหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จกั รยานในพื้นที่จงั หวัดจันทบุรี
ซึ่ งพบว่าความคาดหวังที่ มีต่อเส้นทางจักรยาน คื อ ความปลอดภัย และความคาดหวังต่อสิ่ งอานวยความสะดวก คื อ ต้องการ
ช่องทางจักรยานที่ชดั เจน
ศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ยวระยะไกลหรื อเส้นทางบ้านพ่อ มีจุดเด่นคือเป็ นเส้นทางที่มีจุดพัก เช่น ร้านจาหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่มตลอดเส้นทาง มีความสวยงามเหมาะสมของสภาพภูมิทศั น์ตลอดเส้นทาง มีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่ องเที่ ยว และมี ความชัดเจนของป้ ายบอกทิ ศทาง แต่ เนื่ องจากเส้ นทางนี้ เป็ นเส้ นทางที่ มี ร ะยะทางไกล ผูว้ ิ จัยจึ งแนะน าให้
นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืน เนื่ องจากเป็ นแหล่งท่องเที่ยวมีที่พกั ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นรี สอร์ ท หรื อจุดกางเต้นท์ที่อุทยาน
เขื่ อนแก่ งกระจาน ที่ สามารถรองรั บนักท่ องเที่ ยวได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวิชช์ ศรี ธาดาสวัสดิ์ [6]
ที่ ศึกษาวิจัยเรื่ อง ศักยภาพด้านการท่ องเที่ ยวและส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการปั่ นจักรยานเพื่ อการ
ท่องเที่ยวในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นด้านศักยภาพการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านที่พกั ด้านสิ่ งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ตามลาดับ ส่ วนความคิด
เห็นด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา
ด้านการสื่ อสารการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านบุคคล สาหรับศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ ยว
เส้นทางบ้านพ่อ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ ความเหมาะสมในการท่องเที่ ยวทุ กฤดู กาล สถานที่ จอดจักรยานเหมาะสม และความ
สมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรื อสภาพดั้งเดิ ม อาจเนื่ องมาจากเส้นทางมี ระยะไกลที่ ไม่เหมาะกับการปั่ นจักรยานในฤดู ฝน
ประกอบกับระหว่างทางมี ที่จอดแวะพักร้ านค้าต่างๆ แต่ยงั ไม่มีที่จอดจักรยานที่ เหมาะสม เช่ น ช่ องจอดจักรยานหรื อราวแขวน
จักรยาน ส่ วนในความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรื อสภาพดั้งเดิม อาจเนื่ องจากในปั จจุบนั เส้นทางนี้ ได้มีการพัฒนาให้มี
ความเจริ ญเพิ่มมากขึ้ นไม่ว่าจะเป็ นรี สอร์ ท ร้ านค้า ร้ านกาแฟ เพื่อบริ การนักท่องเที่ ยวจึ งส่ งผลถึ งความสมบู รณ์ ของธรรมชาติที่
น้อยลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ และคณะ [4] ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมี ส่วนร่ วม โดยพบว่าปั ญหาและพฤติ กรรมการใช้เส้นทางจักรยานในเขต
เทศบาลนครสงขลานั้น ปั ญหาเรื่ องสภาพอากาศไม่เหมาะสาหรับการปั่ นจักรยานเป็ นปั ญหาที่อยูใ่ นระดับเล็กน้อยที่สุด และกิจกรรม
ที่นกั ท่องเที่ยวทา ณ จุดจอดพัก คือ การพูดคุย รองลงมาคือการถ่ายรู ป และการรับประทานอาหาร ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับ
เบญญทิ พย์ ทองวิไล [8] ที่ วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสารวจของเส้นทางการท่องเที่ ยวอาเภอปราณบุ รี จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์
สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่พบว่าตัวแปรด้านความต้องการสิ่ งอานวยความสะดวก การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว แรงดึงดูดของแหล่ง
ท่องเที่ยว การท่องเที่ ยวชมวิถีชีวิต และการซื้ อของฝาก เป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถนาไปจัดเส้นทางการท่องเที่ ยวให้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ สามารถส่ งเสริ มให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ตามที่ กิตติกรณ์ สมยศ และ
คณะ [2] ศึกษาการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมในชุมชนตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่าน ซึ่ ง
พบว่าการพัฒนาเส้ นทางการท่ องเที่ ยวอย่างมี ส่ วนร่ วมท าให้เครื อข่ ายด้านการท่ องเที่ ยวเกิ ดการตื่ นตัว วางแผนกิ จกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญของการถ่ายทอด
องค์ความรู ้สู่เยาวชนในพื้นที่ รวมไปถึงนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาศักยภาพด้านการบริ หารจัดการท่องเที่ยว เตรี ยมพร้อมสาหรับการ
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ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เป็ นหมู่คณะ นอกจากนี้ยงั เป็ นการกระจายรายได้ สร้างอาชีพ รวมทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การรวมกลุ่ม
และการจัดการสิ่ งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มขึ้น และวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเชื่ อมโยงกับวัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญญาในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดขึ้นได้ต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1.1 จากการจัดทาเส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีท้ งั 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล้
ระยะกลาง และระยะไกล ผูว้ ิจยั พบว่า จังหวัดเพชรบุรี ยังมีเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจและสามารถจัดเป็ นเส้นทาง
จักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีได้อีกหลายเส้นทาง เนื่ องจากจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์
และพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงควรมีนโยบายในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการท่องเที่ยวทางจักรยานที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบุรีให้มีความเข้มแข็งและเป็ นที่ รู้จกั มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถส่ งเสริ มให้เป็ นการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์หรื อเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมได้ดว้ ย
1.2 จากผลการประเมินศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทุกเส้นทาง พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่ สุดคื อ ความปลอดภัยในแหล่งท่ อ งเที่ ย ว และความปลอดภัยในการเดิ นทาง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารระดับนโยบาย ผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย รวมถึ งท้องถิ่ นและชุ มชนซึ่ งเป็ นเจ้าของพื้นที่ ควรมี มาตรการหรื อแนวทางในการบริ หารจัดการเรื่ องความ
ปลอดภัยให้ครอบคลุม และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ควรทาการศึกษาวิจยั ในประเด็นที่สามารถนาไปใช้วางแผนพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานในจังหวัด
เพชรบุรี เพิ่มเติม เพื่อนาไปใช้กาหนดนโยบายและแผนส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้วยจักรยานได้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดังนี้
2.1 ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ ยวด้วยการปั่ นจักรยานในจังหวัดเพชรบุรี อาทิ สถานที่ สิ่ งอานวย
ความสะดวก ปั ญหาอุปสรรคในการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ช่วงระยะเวลาที่มาท่องเที่ยว ตลอดจนความต้องการการสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ
2.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวด้วยการปั่ นจักรยาน
2.3 แนวทางการส่ งเสริ มสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน
2.4 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจในชุมชนด้วยการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน
2.5 การจัดทาเส้นทางท่ องเที่ ยวด้วยจักรยาน (โปรแกรมทัวร์ ) ประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม
2.6 การพัฒนามัคคุเทศก์ท่องเที่ยวด้วยจักรยานโดยใช้บุคลากรในพื้นที่
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บทคัดย่อ
การดู แลภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น เป็ นแนวคิดที่ ได้รับความสนใจ เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร้ างของ
ประชากรผูส้ ู งอายุ และศักยภาพผูส้ ู งอายุได้รับความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยแนวคิดนี้ สามารถเสริ มสร้ างความภาคภูมิใจในตนเองของ
ผูส้ ู งอายุ ผ่านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน เพื่อลดปั ญหาทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของ
ผูส้ ู งอายุ นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังสามารถส่ งเสริ มพัฒนาการด้านภาษา ด้านอารมณ์ และสังคมในเด็กและวัยรุ่ นได้ ซึ่ งมี ขอ้ มูลเชิ ง
ประจักษ์พิสูจน์แล้วว่าแนวคิดการดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น สามารถส่ งผลกระทบในเชิงบวกต่อพัฒนาการและคุณภาพชีวติ
ที่ดีข้ ึนของทั้งเด็กปฐมวัยและผูส้ ู งอายุ ดังนั้นแนวคิดการดูแลเด็กภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น โดยการเสริ มสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ผูส้ ู งอายุในชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงมีแนวโน้มในอนาคตที่จะเป็ นทางเลือกใหม่ในการส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่ ง นอกจากนี้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชนควรมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มศักยภาพของผูส้ ู งอายุในชุมชน โดยใช้แนวคิดการดูแล
ภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น เพื่อการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เกิดขึ้นจริ งอย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืนในอนาคตถัดไป
คาสาคัญ : การดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
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Abstract
Intergeneration care has been a topic of interest because of the changing of aging population structure and active aging acquired
significant importance. This concept can empower seniors’ self-esteem through their involvement in activities to promote early childhood
development in community, in order to reduce their physical, psychological, emotional, and social problems about them. In addition, this
notion also encourage language development and social-emotional development in children and adolescents. There were historical evidences
to prove that the concepts of intergeneration care can positive effect on the developmental outcomes and well-being of early childhood and
old alike. Thus, the concept of intergeneration care by building capacity of aging in communities to involve in promoting early childhood
development is a tendency in the future to be a new interesting alternative to promote early childhood development in the Child Development
Centers under Local Administrative Organization. Moreover, every branch in community should be encouraged to take part in active aging
enhancement model in community by using the concept of intergenerational care to promote early childhood development become true
concretely and sustainably in the future.
Keywords : Intergeneration Care, Promoting Early Childhood Development, Child Development Centers under Local Administrative
Organization

บทนา
แผนพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560- 2564 ได้ก าหนดกรอบทิ ศ ทางการพัฒ นาเด็ก และเยาวชนโดยให้
ความสาคัญกับตัวเด็กและเยาวชนตลอดจนบริ บทแวดล้อมตัวเด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน ศาสนา สังคมและ
สื่ อต่างๆ ที่สามารถส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตที่ดีและมีพฒั นาการเหมาะสมตามช่วงวัย [1] นอกจากนี้ ยงั มีผลการศึกษาพบว่า
การลงทุนในการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย จะเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าและให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว และยังมี
งานวิจยั จานวนมากที่ได้แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทนต่อสังคมที่คุม้ ค่าอย่างยิง่ ดังนั้นผูว้ างนโยบายควร
จะหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพที่ ส่งเสริ มทั้งทักษะด้าน
สติปัญญา (cognitive skills) และทักษะด้านบุคลิกภาพ (personality or character skills) รวมไปถึงนโยบายที่ส่งเสริ มการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กที่มีคุณภาพ [2]
ทั้งนี้ ข ้อ มู ลจากการส ารวจสถานการณ์ พ ฒ
ั นาการเด็ กปฐมวัย ด้ว ยแบบเฝ้ าระวัง และส่ ง เสริ ม พัฒนาการเด็กปฐมวัย
(Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) โดยมีการสุ่ มคัดกรองเด็กปฐมวัยที่อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ใน
ปี พ.ศ. 2558 และ 2559 ผลการสารวจพบว่าเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการสมวัยเพียง ร้อยละ 71.7 พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 21.6 และ
ในปี พ.ศ. 2560 ผลการสารวจพบว่าเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการสมวัย ร้อยละ 78.4 และพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 21.6 [3] ซึ่ งจาก
ข้อมูลดังกล่าวทุกภาคส่ วนจึงควรให้ความสาคัญกับตัวเด็กและเยาวชน ที่จะต้องเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของประเทศ โดยการพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพฒั นาการที่สมวัยตามช่วงอายุ [1]
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กปฐมวัยซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่ควรให้ความสาคัญด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยมีพฒั นาการที่สมวัย และได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนได้รับการปลูกฝังให้เด็กเรี ยนรู ้ลกั ษณะนิสัยอันดีงามและมีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งการได้
ฝึ กให้เด็กรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ และความสามารถต่างๆ เช่น การควบคุมอารมณ์ตนเอง ทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงบริ หาร การมี
วินยั ความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น โดยความสามารถดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จากการสร้างรากฐานในวัยนี้ [4-7] ซึ่ ง
ผูด้ ูแลเด็กจึงมีบทบาทที่สาคัญเป็ นอย่างมากที่จะช่วยดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็ นพื้นฐานที่ดีใน
วัยถัดไปอย่างมัน่ คง
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ดังจะเห็นได้ว่า ปั จจุบนั พบปั ญหาสัดส่ วนผูส้ ู งอายุเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ซึ่ งข้อมูลจาก
รายงาน World Population Prospects)[8] ระบุว่า จานวนผูส้ ู งวัยของโลกซึ่ งใช้เกณฑ์อายุ 60 ปี ขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นจาก 962 ล้านคน
ในปี 2017 ถึง 2 เท่า เป็ น 2.1 พันล้านคนในปี 2050 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าในปี 2100 เป็ น 3.1 พันล้านคน สาหรับประเทศไทย
เป็ นที่ ทราบกันโดยทัว่ ไปว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุแล้ว เพราะสัดส่ วนของประชากรไทยที่ มีอายุมากกว่า 60 ปี มี
มากกว่าร้ อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด รายงานยังคาดการณ์ ว่า ประชากรไทยที่ มีอายุ 65 ปี ขึ้ นไป จะมี จานวน 17 ล้านคน
มากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ไทยจึงเป็ นหนึ่ งในประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกที่มีสัดส่ วนประชากรสู งวัย
มากที่สุด [9] ซึ่ งสัดส่ วนของประชากรสู งอายุเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสู งขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในครอบครัวปั จจุบนั โอกาสการดูแลเด็กโดยผูส้ ู งอายุน้ นั มีอตั ราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง กล่าวคือ ผูส้ ู งอายุมีบทบาท
ในการดูแลและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กมากยิ่งขึ้น เพราะในขณะที่บิดามารดาจาเป็ นต้องทางานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ของประเทศ แต่เด็กยังคงมีปฏิสัมพันธ์และมีกิจกรรมต่างๆกับครอบครั วผ่านทางคุณปู่ คุ ณย่า
หรื อคุณตาคุณยาย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ที่เป็ นพื้นฐานสาคัญในการเจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการที่สมวัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถช่วยให้เด็กมีพฒั นาการด้านการสื่ อสารที่ดียิ่งขึ้น เพราะธรรมชาติผสู ้ ู งอายุมกั ใช้เรื่ องเล่า ซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
การดูแลเด็กที่ถ่ายทอดในสังคมไทยและนามาสู่ การพัฒนาทักษะการฟั ง รวมถึงการจับใจความของเด็ก โดยผูส้ ู งอายุจานวนมากมัก
ใช้หนังสื อนิ ทานร่ วมกับการเล่าเรื่ อง ซึ่ งสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านภาษาของเด็กได้เป็ นอย่างดี และเป็ น
การดึงความสนใจของเด็กให้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ปล่อยให้เด็กต้องอยูต่ ามลาพังกับสื่ อทั้งแบบทีวหี รื อดิจิทลั มากเกินไป จน
อาจกระทบต่อพัฒนาการด้านการสื่ อสารของเด็กได้ [10]
ดัง จะเห็ น ได้จ ากข้อ มู ล ของสั ด ส่ ว นผูส้ ู ง อายุที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งดัง กล่ า ว ทุ ก องค์ก รและหน่ ว ยงานต่ า งๆจึ ง
สนับสนุ นให้ผูส้ ู งอายุมีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น ประเทศในแถบตะวันตกจึ งได้มีการนาแนวคิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างวัย
(Intergenerational learning) ซึ่ งหมายถึง กระบวนการที่นาประชากรต่างวัยมามีปฏิสัมพันธ์ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะต่างๆ
โดยการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของผูส้ ู งอายุมากยิง่ ขึ้นอย่างมีสุขภาวะที่ดี มีการคงความสามารถในการดาเนินกิจกรรม
ต่ างๆ ในชี วิตประจ าวันให้อ ยู่ในระดับ ที่ ท าให้ชีวิตมี ค วามสุ ข ได้ [11] ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ดการดู แ ลเด็กภายใต้การเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ต่างรุ่ น (Intergenerational care) ที่กาลังเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายในต่างประเทศในระยะต่อมา
บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อการนาเสนอแนวคิดการดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่
ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งสามารถ
ตอบสนองการมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนในภาวะที่เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในปั จจุบนั ได้อย่างน่าสนใจ

แนวคิดการดูแลภายใต้ การเชื่ อมความสั มพันธ์ ต่างรุ่น
แนวคิดการดูแลภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น มาจากความเชื่ อที่ว่า ผูส้ ู งอายุยงั สามารถทาคุณประโยชน์ในการ
เป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน เพราะผูส้ ู งอายุคือบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู ้ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็ นผูถ้ ึงพร้อม
ทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ จึ งถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในชุมชน โดยแนวคิดนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะและ
ประสบการณ์ของประชากรต่างรุ่ น ได้แก่ ผูส้ ู งอายุและเด็ก ผ่านการทากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน โดยพื้นฐานของแนวคิดนี้
มาจากหลายทฤษฎีร่วมกัน เช่น ทฤษฎีทุนทางสังคม ทฤษฎีการสื่ อสารระหว่างวัย ทฤษฎีพฒั นาการทางจิตสังคม ทฤษฎีการสร้าง
พลังอานาจ เป็ นต้น แต่ที่ได้รับการอ้างอิงเป็ นส่ วนใหญ่ลว้ นมาจากทฤษฎีทุนทางสังคม เนื่องจากการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูส้ ู งอายุ
และเด็ก ซึ่ งทั้ง 2 วัยนี้ ล้วนจัดเป็ นทรัพยากรที่สาคัญในสังคม [12] นอกจากนี้ ยงั พบว่าในหลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
การดูแลผูส้ ู งอายุ โดยนาคนในสองรุ่ น คือ ประชากรผูส้ ู งอายุและประชากรเด็ก มาอยู่ร่วมกันในที่ พกั อาศัยของผูส้ ู งอายุหรื อ
บ้า นพัก คนชราที่ ป รั บ เปลี่ ย นให้ เ ป็ นศู น ย์ดู แ ลคนต่ า งรุ่ น (Intergeneration Care Center) ซึ่ งถื อ เป็ นสถานที่ เ ชื่ อ มสั ม พัน ธ์ ข อง
ประชากรต่างรุ่ น เพราะมี การรั บเด็กเข้ามาดู แลเพื่อเพิ่มความสดใสของวัยเด็กให้กบั ผูส้ ู งวัยที่ จะช่ วยให้มีอายุยืนยาวขึ้ น และ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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ขณะเดียวกันได้ใช้ประสบการณ์ของผูส้ ู งอายุมาดูแลเด็กรุ่ นใหม่ โดยแนวคิดได้เริ่ มขึ้นในปี 1976 และแนวคิดนี้ ได้ขยายเข้าไปสู่
ประเทศในเขตอเมริ กาเหนือ และในปั จจุบนั ศูนย์ดูแลคนต่างรุ่ น ได้ขยายตัวมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงประเทศสหรัฐอเมริ กา
แคนาดา ซึ่ งต่อมาหลายประเทศได้นาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ ทั้งประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และสิ งคโปร์ [13]
ดังจะเห็นได้จากการศึกษาบทบาทของคนผูท้ ี่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปในประเทศอเมริ กา โดยสามารถที่จะเล่นและทากิจกรรม
กับร่ วมกับเด็กเพื่อช่ วยพัฒนาคุ ณภาพของการดู แลเด็กปฐมวัย ซึ่ งสามารถเป็ นประโยชน์ต่อผูด้ ู แลเด็กในศู นย์พฒ
ั นาเด็กและ
ครอบครัว นอกจากนี้ บทความนี้ ยงั ได้เสนอแนวคิด รู ปแบบของคนสองวัยในการเป็ นแหล่งทรัพยากรร่ วมกัน และยังช่วยลดภาระ
ให้กบั ครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ยร่ วมด้วย [14] นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจยั จานวนมากที่แสดงให้เห็นถึงผลดีของการนาคนต่างช่วง
วัยมาอยูร่ ่ วมกัน อาทิเช่น การศึกษาโปรแกรมการเข้าถึงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของต่างรุ่ นคือวัยเด็กตอนต้นและผูส้ ู งอายุในประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา โดยงานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง ซึ่ งจัดขึ้ นในช่ วงภาคฤดู ร้อน ผลวิจยั พบว่าเด็กวัยก่อนเรี ยนที่ เข้าร่ วม
โปรแกรม มีทศั นคติที่ดีโดยแสดงออกจากการวาดภาพและยังพบว่าเด็กมีพฒั นาการทางสังคมที่สูงกว่า โดยสามารถแสดงออกถึง
ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถเข้าถึงผูส้ ู งอายุได้เป็ นอย่างดี สาหรับผลงานวิจยั เชิงคุณภาพพบว่าเด็ก
ที่เข้าร่ วมโปรแกรม สามารถกล้าแสดงออก ลดความกลัวและเขินอายได้ เข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุ
มากขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่าการรวมคนต่างช่วงวัยนามาสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนทั้งสองวัยโปรแกรมคนต่างรุ่ น
นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาคนที่มีความต่างของวัยมาอยูด่ ว้ ยกัน โดยมีการทากิจกรรมร่ วมกันพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กนั เอื้อประโยชน์
ซึ่ งกันและกัน สามารถทาให้เด็กมีพฒั นาการทางสังคม มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นและมีการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน สาหรับผูส้ ู งอายุทา
ให้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ความสาคัญของโปรแกรมอยูท่ ี่การได้ทาความเข้าใจสังคมที่อยูบ่ นพื้นฐานของการให้และการรับ
การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งจะทาให้เกิดประโยชน์ท้ งั ตัวบุคคลและชุมชน [15] ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับการได้
ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ ายจากการเรี ยนรู ้ของคนต่างรุ่ น ในศูนย์ดูแลเด็กวัยก่อนเรี ยนและศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุในประเทศไอร์ แลนด์
โดยสัมภาษณ์ผดู ้ ูแลศูนย์จานวน 5 คน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิการในการเรี ยนรู ้ของคนสองช่วงวัย ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและยังช่ วยเพิ่ มเครื อข่ ายในชุ ม ชนได้อ ย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน [16] ด้วยเหตุ น้ ี แนวคิ ดการดู แลภายใต้การเชื่ อม
ความสัมพันธ์ต่างรุ่ นจึงเป็ นแนวคิดที่น่าสนใจสาหรับองค์กรท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้การมีส่วน
ร่ วมของชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อไป

สถานการณ์ ปัจจุบันในการบริหารศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [17] ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจ
ดูแลและจัดทาบริ การสาธารณะ ตลอดจนกิ จกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ทั้ง นี้ ตามที่ ก ฎหมายบัญ ญัติ การจัด ท าบริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะใดที่ ส มควรให้เ ป็ นหน้า ที่ แ ละอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แต่ ล ะรู ป แบบ หรื อ ให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการ
ดาเนิ นการใดให้เป็ นไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ ซึ่ งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และมี บทบัญญัติ
เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจดังกล่าว
ของส่ วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นร่ วมด้วย ทั้งนี้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งสังกัดกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจานวนมาก
นับเป็ นหน่วยงานสาคัญที่ดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศ โดยปั จจุบนั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบทั้งที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและ
รับถ่ายโอนจากส่ วนราชการอื่น จานวนทั้งสิ้ น 19,429 แห่ง [18]
สาหรับการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เดิมได้ใช้มาตรฐานการ
ดาเนิ นงานศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ซึ่ งมี ท้ งั หมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบริ หารจัดการ ด้านบุ คลากร
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ด้านอาคารอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสู ตร ด้านการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน และด้านการส่ งเสริ มเครื อข่าย
พัฒนา แต่ในปั จจุบนั ได้มีการประกาศใช้ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ” ทัว่ ประเทศ นามาสู่ การเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบตั ิตามภารกิจของหน่ วยงานต่อการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งจะต้องมีการดาเนิ นงาน
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ โดยมี การบูรณาการความร่ วมมื อจากทั้ง 4 กระทรวง ได้แก่ กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิ การ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ภายใต้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ [19]
ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใน
ประเทศไทย พบประเด็นที่สาคัญคือขาดการสร้างความมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน สอดคล้องกับผลการวิจยั
เรื่ องการพัฒนาแนวทางการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลสี วิเชี ยร อาเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี ข้อสรุ ปที่ได้จากผลการวิจยั ที่สาคัญพบว่าปั จจัยแห่ งความสาเร็ จในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย คือ การสร้าง
ภาคีเครื อข่ายในการกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน มีการกาหนดแนวทางการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนมีส่วนร่ วม
ของชุมชน [20] ดังนั้นทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงประเด็นการสร้างความมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน
เพื่อการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภายใต้ทรัพยากรที่จากัดในท้องถิ่น
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อไป ซึ่ งแนวคิ ดการดู แลภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น จึ งเป็ นแนวคิดที่ สาคัญ ซึ่ งสามารถ
ตอบสนองความมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนได้อย่างน่าสนใจ หากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องร่ วมกันพัฒนารู ปแบบการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุ และหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ตลอดจนภาคีเครื อข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชน ภายใต้แนวคิดดังกล่าวได้อย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป

รูปแบบการดูแลภายใต้ การเชื่ อมความสั มพันธ์ ต่างรุ่นในการส่ งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในชุ มชน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า รู ปแบบการดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นสามารถทาได้หลากหลายรู ปแบบ
อาทิเช่น มีการจัดโปรแกรมการเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นสาหรับสถานที่ดูแล พักฟื้ น และช่วยเหลือในการดารงชี วิตของผูส้ ู งอายุ
คนพิการ และผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการพักฟื้ นระยะสั้น (Nursing Home) ในเขตชุมชน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่อธิ บายถึงการจัดโปรแกรมการ
เชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นในลักษณะนี้ ข้ ึนเพื่อลดความเหงาและบรรยากาศที่น่าเบื่อของศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุที่มีอายุเฉลี่ยที่ 92 ปี ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่จดั เป็ นกลุ่มค่อนข้างเปราะบาง ไม่สามารถเดินได้ และต้องให้ความช่วยเหลือดูแลใกล้ชิด ทั้งนี้ พบว่าการอยูร่ ่ วมกันทั้งสอง
วัยนั้น ผูส้ ู งอายุดงั กล่าวสามารถทาให้เด็กมีพฒั นาการทางสังคมและบุคลิกที่ดี และไม่รู้สึกเกร็ งแม้จะอยูร่ ่ วมกับผูส้ ู งอายุที่มีสภาพ
ร่ างกายอ่อนแอหรื อไม่สมบูรณ์ โดยมีลกั ษณะของการออกแบบกิจกรรม โดยครู ประจาโรงเรี ยนเตรี ยมอนุ บาลจะพาเด็กๆ ไปเยี่ยม
ผูส้ ู งอายุจานวน 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่ งหากเป็ นเด็กแรกเกิดจะให้เวลาผูส้ ู งอายุได้เฝ้ามองอย่างชื่นชม โดยให้เวลาประมาณ 20 นาที แต่
สาหรับเด็กโตจะให้เวลาประมาณ 60 นาที ขณะเดียวกันผูส้ ู งอายุที่พานักในศูนย์ดงั กล่าวจะสามารถเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในห้องเรี ยน
เด็กๆ ได้ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมประจาวันที่ผสู ้ ู งวัยและเด็กๆ สามารถทาร่ วมกันได้ เช่น การร้องเพลง และการเต้นราร่ วมกัน [21]
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลจากศูนย์ดูแลภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น (Intergeneration Care Center) ในรัฐโอไฮโอ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ได้มีการนาผูส้ ู งอายุในชุมชนมาเป็ นพี่เลี้ยงสอนหนังสื อให้กบั เด็ก เกี่ยวกับเรื่ องความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ หรื อ
สอนให้อ่านหนังสื อ ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Intergeneration Programs (IPs) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์คนต่างรุ่ น ได้แก่
ระหว่างผูส้ ู งอายุและเด็ก ซึ่ งสามารถบรรเทาความโดดเดี่ยว ความเศร้าและเหงาของผูส้ ู งอายุได้เป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันนอกจาก
เด็กจะได้รั บความรู ้ ในเนื้ อ หาที่ สอนแล้ว เด็กยังสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒนาทักษะในการติ ดต่ อสื่ อสารระหว่างเด็ กกับ ผู ใ้ หญ่
ทั้ งนี้ สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย เรื่ อง Intergenerational Programming in Senior Housing: From Promise to Practice ที่ จั ด ท าโดย
Generations United ที่ พบว่าทั้งผูส้ ู งวัยและเด็กที่ เข้าร่ วมโปรแกรมต่างเห็ นถึงประโยชน์ที่ได้ คือ ผูส้ ู งอายุระบุว่าช่วยลดความโดด
เดี่ยว การแยกตัว เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ช่วยให้มีความนับถือตนเองและรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น
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ตลอดจนยังรู ้สึกว่าตนเองได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน ซึ่ งสามารถทาสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อชุมชนมากยิ่งขึ้น [22] ทั้งนี้ Intergeneration
Care Center ในสหรัฐฯ มีการเติบโตที่ดี จึงมีการขยายจานวนศูนย์เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก และมีแนวโน้มที่จะกระจายออกไปในวง
กว้างอย่างต่อเนื่ อง ด้วยรู ปแบบการนาผูส้ ู งอายุกบั เด็กวัยก่อนเรี ยนมาอยูร่ ่ วมกัน โดยมีกิจกรรมการเล่นและเรี ยนร่ วมกัน มีการดูแล
เด็กแบบไปและกลับ (daycare) สาหรับกิจกรรมประกอบด้วย การสอนเด็กให้วาดภาพ การร้องเพลง เป็ นต้น
อีกทั้ง ศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุในประเทศญี่ปุ่น ได้นาแนวคิดการเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นมาใช้ในพื้นที่เปิ ดสาหรับผูส้ ู งอายุที่
สามารถมาเยี่ยมชมหรื อพักระยะสั้นหากต้องการ โดยการใช้ชีวิตประจาวันของผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการมี ส่วน
ร่ วมกับเพื่อนบ้านโดยรอบ มีการใช้ชีวิตอย่างอิสระ เน้นทาตัวให้มีประโยชน์ และมีการอยูร่ ่ วมกับคนต่างวัย ทั้งนี้สถานที่ดงั กล่าวมี
ที่ต้ งั ใกล้กบั ชุมชมและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน ดังนั้น เมื่อเด็กๆ มีการเดินทางไปหรื อกลับจากโรงเรี ยนจะสามารถพบปะกับ
ผูส้ ู งอายุที่พกั ในศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุดงั กล่าว นอกจากนี้ พนักงานในศูนย์ฯ สามารถนาบุตรหลานของตนเองมาฝากไว้ที่แผนกรับเลี้ยง
เด็กได้ ซึ่ งผูส้ ู งอายุจะมีโอกาสเล่นกับเด็กๆ ได้ และมีการจัดกิจกรรมให้ทาร่ วมแต่ละวันได้อย่างอิสระ เช่น การเล่นไล่จบั ลูกบอล
การทากิจกรรมช่วยผูส้ ู งอายุขายชาหรื อสิ นค้าในศูนย์ฯ ดังกล่าว ซึ่ งกิจกรรมที่กล่าวมาสามารถช่วยในการส่ งเสริ มพัฒนาการด้าน
ภาษาให้กบั เด็ก และขณะเดียวกันผูส้ ู งอายุกร็ ู ้สึกมีความสุ ขเพราะรู ้สึกว่าตนเองมีเพื่อน คลายเหงา ไม่โดดเดี่ยว [23]
ส าหรั บ ในบริ บ ทของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ยัง ไม่ พ บการศึ ก ษาที่ น าแนวคิ ด การดู แ ลภายใต้ก ารเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ต่างรุ่ นมาใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน อาจมีเพียงการศึกษาที่มีการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
การศึกษาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ในเด็กวัยเรี ยน ได้แก่ งานวิจยั เรื่ องกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบพหุ วยั บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น: องค์
ความรู ้จากชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัด กาญจนบุรี ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั พบว่า ความสาเร็ จของการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบพหุ วยั มีกลไกการทางานเชิงโครงสร้างผ่านการประสานงานระดับตาบลที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับนโยบาย เช่น สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น กรม
ส่ ง เสริ ม การเกษตร ส านัก งานกองทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ ง กรมการพัฒ นาชุ ม ชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น รวมถึ ง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ควรมี บทบาทในการส่ งเสริ มสนับสนุ น และการกาหนดแนวคิดหรื อนโยบายเฉพาะทางการศึ กษาที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุ นจากทุนทางสังคมนั้นๆ จัดสรรงบประมาณ และประสาน
สัมพันธ์ในระดับต่างๆ ในรู ปแบบภาคีเครื อข่าย หรื อหุ ้นส่ วนการเรี ยนรู ้ ที่มีความรู ้ความเข้าใจในประเด็นการเรี ยนรู ้ แบบพหุ วยั
อย่างถ่องแท้ เพื่อเอื้อให้ผจู ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถปฏิบตั ิงานเชิ งรุ กในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบพหุ วยั ต่อยอด
และบูรณาการจากกิจกรรมเดิมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น อีกทั้งการกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบพหุ วยั
ของชุมชน เป็ นการช่วยผลักดันให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดาเนิ นการอยูพ่ ฒั นาต่อไปอย่างยัง่ ยืน [24] ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
เรื่ องการพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่จงั หวัดศรี สะเกษ [25] ซึ่ งการดูแลตนเอง
ของผูส้ ู งอายุมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นในการดูแลสุ ขภาพทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงการสร้างคุณค่าในตนเอง
และการถ่ายทอดความรู ้สู่สังคม กล่าวคือ ผูส้ ู งอายุลว้ นเป็ นผูท้ ี่มีองค์ความรู ้และภูมิปัญญาในแต่ละด้านที่หลากหลาย ซึ่ งผูส้ ู งอายุ
สามารถนาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู ้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปได้เรี ยนรู ้ โดยปั จจัย
เกื้อหนุนได้แก่ การมีส่วนร่ วม ความสนใจ ความถนัดของผูส้ ู งอายุ อายุและผลประโยชน์ที่จะได้รับ การสร้างกลุ่มเครื อข่ายและการ
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มีการนารู ปแบบการดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นที่นามาสู่ การส่ งเสริ ม
พัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย ใน ที่ ชัด เจน ซึ่ งในทรรศนะของผูเ้ ขี ย นจึ ง มี มุ ม มองว่า ควรมี ก ารน ารู ป แบบการดู แ ลภายใต้ก ารเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ต่างรุ่ น มาประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานรั บผิดชอบหลักที่ มีบทบาทหน้าที่ สาคัญในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในชุ ม ชน โดยอาจเป็ น
ทางเลื อกใหม่ที่น่าสนใจในการดู แลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีศกั ยภาพ ด้วยการออกแบบกิ จกรรมที่ ผูส้ ู งอายุและเด็กปฐมวัย
สามารถทาร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ขและเป็ นอิสระ อาทิเช่น กิจกรรมการสอนให้เด็กให้วาดภาพ ระบายสี การร้องเพลงและเต้นรา
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ร่ วมกัน การเล่าเรื่ องหรื อนิ ทานต่างๆที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีการถามตอบร่ วมกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ควรประเมินความ
ต้องการและความถนัดของผูส้ ู งอายุ ตลอดจนมี การเสริ มสร้ างพลังอานาจให้แก่ ผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากการเสริ มพลังอานาจ เป็ น
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีพลังเข้มแข็งในการดาเนิ นชี วิตของตนได้อย่างเหมาะสม ส่ งผลให้บุคคลมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
รู ้ สึกว่าตนเองมี คุณค่าและสามารถดึ งศักยภาพที่ มีอยู่ในตนเองออกมาใช้[26] อี กทั้งควรได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรและ
หน่ วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน ตลอดจนภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่ วยงานของภาครัฐ
และเอกชน ซึ่ งการนารู ปแบบการดูแลเด็กดังกล่าวถือเป็ นการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ด้วยความเชื่อใน
ศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรทั้งสองช่วงวัย

บทสรุป
แนวคิดการดูแลเด็กภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นระหว่างเด็กและผูส้ ู งอายุ เป็ นแนวคิดที่ได้รับความสนใจใน
ปั จจุ บนั เนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของสัดส่ วนผูส้ ู งอายุที่เพิ่มสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยมี ความเชื่ อว่าผูส้ ู งอายุยงั สามารถท า
คุณประโยชน์ในการเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ มีขอ้ มูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ู งอายุและเด็กปฐมวัย จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชากรทั้งสองช่วงวัยในชุมชน ดังนั้นจึ ง
เป็ นแนวคิดที่เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ
นาแนวคิดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน โดยการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ ตลอดจนองค์กรหรื อหน่ วยงานภาคีเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้องในชุมชน อันจะนามาสู่ การพัฒนาศักยภาพในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ยงั่ ยืนต่อไป
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บทคัดย่ อ
โครงการมารดาประชารัฐเป็ นนโยบายสาธารณะของรัฐบาลที่มุ่งให้สวัสดิการแก่ประชาชนชาวไทยที่อยูใ่ นภาวะตั้งครรภ์และเลี้ยง
ดู บุ ตรจนอายุถึง 6 ขวบ เพื่อ ให้เด็กเกิ ดมาอย่างมีประสิ ท ธิ ภ าพและมีคุณ ภาพชี วิตที่ ดี โดยรั ฐบาลมุ่งหมายจะมอบนโยบายให้กระทรวง
สาธารณสุ ขน าไปดาเนิ น การในเดื อ นกุมภาพัน ธ์ 2563 แต่ โชคไม่ดีจนถึ งขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ยังไม่ส ามารถน านโยบายนี้ ไป
ดาเนินการได้เนื่องจากประเทศไทยและทัว่ ทั้งโลกเกิดภาวะการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงทาให้นโยบายมารดาประชารัฐดาเนิ นการ
ไม่ได้เพราะรัฐบาลไทยได้นางบประมาณไปใช้ในการควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID -19 และการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหวัง
ว่าในอนาคตหลังจากสิ้ นสุ ดการระบาดของเชื้อ COVID -19 โครงการมารดาประชารัฐจะได้รับการผลักดันให้เกิ ดขึ้นเพื่อยังประโยชน์แก่
มารดาทารกและเด็กให้เกิ ดมาอย่างสมบูรณ์และเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็ นทรั พยากร ที่มีคุณค่าของชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื องในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ : นโยบายสาธารณะ มารดาประชารัฐ

Abstract
Pracharath Mothers Program is a public policy of government which aiming to provide welfare to Thai people who are pregnant
and raising their children until the age of 6 in order for children to be born more efficiently with better quality of life. The government firstly
intends to hand over the policy to the Ministry of Public Health in February 2020. Unfortunately, until today the Ministry of Public Health
has not been able to implement this policy as Thailand and the entire world have experienced a COVID-19 pandemic. Therefore, the
Pracharath mother policy was unable to operate because the Thai government had paid attention and used the budget to control the epidemic
of COVID-19 pandemic and economic recovery. However, they hoped that after the end of the COVID-19 outbreak, the Pracharat Maternal
Program will be promoted to benefit mothers, babies and children in full born and quality growth as a vital resource of the nation in driving
the country's development towards prosperity in the future.
Keywords : Public Policy, Pracharath Mothers Program
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บทนา
พรรคการเมืองเมื่อมีการลงสนามเข้าสู่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงเสี ยงโหวตจากประชาชน เป็ นเรื่ องปกติ ที่ทุกพรรคต่างก็ตอ้ ง
มีอาวุธสาคัญที่เรี ยกว่า “นโยบาย” เพื่อดึงดูดคะแนนเสี ยง ซึ่งสุดท้ายแล้วจะสามารถปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรมได้จริ งหรื อไม่น้ นั ก็เป็ น
อีกเรื่ องหนึ่ ง บทความนี้ จึงขอยกตัวอย่างนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ งเป็ นพรรคการเมืองใหญ่ของประเทศมานาเสนอ
โดยในช่วงระหว่างการหาเสี ยงเลือกตั้งที่ผ่านมา มีนโยบายของพรรคพลังประชารัฐหลายโครงการที่ได้รับความสนใจเป็ นวงกว้าง
หนึ่ งในนั้นก็คือ นโยบาย “มารดาประชารัฐ” ที่ ออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมารดาในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ต้ งั ครรภ์ไป
จนถึ งคลอดบุตร และต่อเนื่ องไปถึ งอายุ 6 ขวบ [1] ซึ่ งมี การอ้างอิ งจากผลงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่า ช่ วงเวลาที่ สาคัญที่ สุดในการ
เจริ ญเติบโตของเด็ก คือ ตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดาจนถึง 6 ปี แรก ถ้าช่วงเวลานี้ บิดา มารดา ดูแลบุตรได้อย่างดี เด็กก็จะเติบโตและมี
พัฒนาการที่ดี โดยนโยบาย “มารดาประชารัฐ” จะดูแลตั้งแต่ คุณแม่ฝากครรภ์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000 บาท เป็ น
เวลา 9 เดือน รวมสู งสุ ด 27,000 บาท ค่าคลอดจานวน 10,000 บาท หลังจากนั้นจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กอีกเดือนละ
2,000 บาท ตั้งแต่เกิดจนมีอายุครบ 6 ปี เป็ นจานวนเงินรวมสูงสุด 144,000 บาท รวมตั้งแต่ต้ งั ครรภ์จนเติบโต อายุถึง 6 ขวบ จะเป็ น
เงิน 181,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน [2]
นอกจากเงินช่วยเหลือในการตั้งครรภ์ การคลอด และการเลี้ยงดูเด็กแล้ว นโยบายมารดาประชารัฐของพรรคพลังประชารัฐ
ซึ่งได้จดั ตั้งเป็ นรัฐบาล ยังได้คานึงถึงการดูแลในมิติอื่นๆ อย่างครบวงจร ซึ่งถือว่าเป็ นการลงทุนในเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และ
ทาให้เด็กไทยเป็ นอนาคตและเป็ นกาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไป ดังนั้น การจะทาโครงการต่าง ๆ เป็ นนโยบายสาธารณะนั้น รัฐ
จาเป็ นจะต้องศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับองค์ความรู ้ และการดาเนินการโดยละเอียด เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ที่วางไว้

องค์ ความรู้
การกาหนดนโยบายของรัฐจาเป็ นต้องสร้างองค์ความรู ้และหาหลักการที่ จะลดเงื่อนไขและข้อจากัดให้เหลือน้อยที่สุด
ในอีกนัยหนึ่ งการกาหนดนโยบายของรัฐต้องมุ่งสู่ ความสาเร็ จการบรรลุผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาให้ได้ในระยะยาวสามารถแก้ไข
ปั ญหาหรื อรักษาโรคร้ายได้ สามารถประกันผลสาเร็ จการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง [3]
การกาหนดนโยบายรวมถึงการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิตอ้ งคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน และต้องมุ่งประโยชน์
แก่คนส่วนใหญ่ ต้องแบ่งประเภทนโยบายพิจารณาตามกลุ่มเป้ าหมาย แบ่งประเภทนโยบายเป็ น 4 แบบ [3]
ประเภทที่ 1 ได้แก่ นโยบายที่ ให้ประโยชน์กบั คนส่ วนใหญ่หรื อสังคมส่ วนรวม คือให้ประโยชน์ทุกฝ่ ายโดยกาหนด
นโยบายประเภทนี้ มกั จะสามารถสร้างการยอมรับได้ง่ายเพราะเป็ นนโยบายที่ให้ประโยชน์กบั ทุกกลุ่ม แต่การนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิจะมีความยุง่ ยาก ทั้งภาระในด้านการใช้งบประมาณ การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล ส่วนมากทาโดยหน่วยงาน
ของรัฐ จึงไม่รายงานผลตามความเป็ นจริ งการกาหนดนโยบายประเภทนี้จึงจาเป็ นต้องสร้างกลไกในการประเมินผล โดยหน่วยงาน
กลางหรื อประเมินผลในระบบเปิ ดไว้ในรายละเอียดเงื่อนไขของการกาหนดนโยบายด้วย
ประเภทที่ 2 ได้แก่ นโยบายที่ ให้ประโยชน์หรื อโทษแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม นโยบายประเภทนี้ กว่าจะออกบังคับใช้ได้
ค่อนข้างนาน เพราะมีผตู ้ ่อต้านเนื่ องจากเสี ยผลประโยชน์ หรื อกระทบต่อผลประโยชน์ของผูก้ าหนดนโยบาย เช่น นโยบายปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกร นโยบายมารดาประชารัฐ นโยบายกลุ่มนี้มกั จะมีรายงานผลอย่างตรงไปตรงมา เพราะจะทาให้การนานโยบาย
ไปปฏิรูปต่อไป มีโอกาสที่จะได้ผลมากยิง่ ขึ้น และมีโอกาสปรับปรุ งนโยบายเสี ยใหม่เพื่อลดสภาพปั ญหาอุปสรรคให้นอ้ ยลง
ประเภทที่ 3 ได้แก่ นโยบายที่เกี่ยวกับการควบคุมผูป้ ระกอบการและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เช่น พรบ.ยา พรบ.อาหาร
นโยบายประเภทนี้ เน้นการควบคุมผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ ตั้งแต่ตน้ ทางถึงปลายทางคือ ต้นทางดี ปลายทางคือผูบ้ ริ โภคก็จะได้รับ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ดี นโยบายนี้ทาได้ง่ายเพราะเนื่ องจากระดับต่อต้านมีไม่มากระดับสนับสนุนจากสังคม โดยส่ วนรวมมีมากกว่า
การประเมินผลจะเป็ นระบบเปิ ดสะท้อนความเป็ นจริ ง
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ประเภทที่ 4 นโยบายเกี่ยวกับเอกชน (ผูป้ ระกอบการ) แข่งขันกัน เช่น พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นโยบายประเภท
นี้ ภาคเอกชนจะแข่ ง ขัน ในการเสนอราคาการประมู ล เพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง สัม ปทานนโยบายมี ล ัก ษณะเป็ นระบบเปิ ดมี ก ารออก
กฎระเบียบ กาหนดเงื่อนไขในการต่อให้ยตุ ิสมั ปทาน มีกลไกลประเมินโดยคณะกรรมการกลางและมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
มาตรการนโยบายต้องมีองค์ความรู ้ที่ถูกต้อง รับรองตลอดจนมีหลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุน โดยรัฐมีนโยบายไว้เพื่อ
1. ให้ประชาชนมีความสุข
2. มีไว้เพื่อเสรี ภาพ
3. ปกป้ อง คุม้ ครอง ความเป็ นธรรม
4. รัฐมีหน้าที่ส่งเสริ มพัฒนาการของชีวติ
ดังนั้นนโยบาย “มารดาประชารัฐ” เป็ นนโยบายสาธารณะประเภทที่ 2 ซึ่ งเป็ นนโยบายที่ ให้ประโยชน์ หรื อโทษแก่
บุคคลเฉพาะกลุ่ม ซึ่งนโยบายประเภทนี้จะให้ประโยชน์แก่มารดาที่ต้ งั ครรภ์ ตั้งแต่เริ่ มตั้งครรภ์ จนคลอดเป็ นทารกจนถึงอายุ 6 ขวบ
โดยรัฐ มีนโยบายตามหน้าที่คือรัฐมีหน้าที่ส่งเสริ มพัฒนาการของชีวติ
ความหมายของนโยบายสาธารณะ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคาว่า “นโยบายสาธารณะ” (public policy) ในหลาก หลายมิติ จะพบเห็นได้วา่ มีท้ งั ที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และแนวทางการศึกษาของแต่ละคน สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
เจมส์ แอนเดอร์สนั (James Anderson) [4] ได้นิยามคาว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการกระทาหรื อการปฏิบตั ิ
ของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ซึ่ งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผูก้ ระทาจะต้อง
ดาเนิ นการและรับผิดชอบในการแก้ไขปั ญหาของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจนว่าสิ่ งใดควรกระทาให้สาเร็ จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาล
เพียงตั้งใจกระทาเพื่อฐานคะแนนเสี ยงของตนเอง แต่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ การตัดสิ นใจการกระทา
ต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ งย่อมก่อให้เกิ ดผลในการแจกแจงคุณค่าต่างๆ ของสังคมนั้นๆ และจะต้องปรากฏการ
กระทาที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน
โทมัส อาร์ ดาย (Dye) [5] ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่ รัฐบาลเลือกที่ จะกระทา
หรื อไม่กระทากุลธน ธนาพงศธร [6] ได้แสดงทัศนะของนโยบายว่าไม่ว่าจะเป็ นการพิจารณาให้ความหมายในแง่มุมใดก็ตาม
นโยบายของรัฐก็คือแนวทางกว้าง ๆ ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่ง ๆ ได้กาหนดขึ้นเป็ นโครงการแผนการหรื อหมายกาหนดการเอาไว้
ล่วงหน้า เพื่อเป็ นหนทางชี้นาในการปฏิบตั ิต่าง ๆ ตามมา ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ตลอดจนเพื่อ
ธารงรักษา หรื อเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของชาติน้ นั ๆ
กล่าวโดยสรุ ปนโยบายสาธารณะที่ ดีต ้องสอดคล้อ งกับค่ านิ ยมและความต้องการของประชาชน เมื่ อถูกนาไปปฏิ บัติอ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล จะทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
โครงการมารดาประชารัฐ
ในปี 2563 นี้ รัฐบาลกาลังจะเปิ ดตัวโครงการ “มารดาประชารัฐ” สวัสดิ การแห่ งรัฐที่ ช่วยเหลือและแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ให้คุณแม่และลูกน้อย แต่หลายคนอาจสงสัย ว่ามารดาประชารัฐคืออะไร แล้วถ้าต้องการสวัสดิการนี้ตอ้ งทาอย่างไร ลงทะเบียนได้
ที่ไหน และเริ่ มเมื่อไหร่ [1]
โครงการ มารดาประชารัฐ คืออะไร
มารดาประชารัฐ เป็ น นโยบายสาธารณะที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมารดาในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่
ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตร และต่อเนื่ องไปถึงอายุ 6 ขวบ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีพฒั นาการที่ดีต้ งั แต่อยูใ่ นครรภ์จน อายุ 6 ขวบ
ด้วยองค์การอนามัยโลกที่บอกไว้วา่ เด็กคืออนาคตของชาติ ดังนั้นนโยบาย มารดาประชารัฐ คือนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
การดูแ ลครอบครัว ที ่เ พิ่ง มีบุต ร หรื อ คุณ แม่ที่ก าลัง ตั้ง ท้อ ง โดยจะมีท้ ัง การช่ว ยเหลือ ในรู ป แบบของ “เงิน ช่ว ยเหลือ ” และ
“สิ ทธิ พิเศษ” ต่างๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าครอบครัวจะสามารถเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนนั่ เอง
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มารดาประชารัฐช่ วยอะไรบ้ าง
นโยบายมารดาประชารัฐ จะช่วยเหลือครอบครัวและคุณแม่ที่มีลูกน้อย โดยจะช่วยตั้งแต่อยูล่ ูกในครรภ์ไปจนถึงลูกน้อย
อายุ 6 ขวบ เพื่อให้พฒั นาการและการเจริ ญเติบโตของเด็กมีคุณภาพนัน่ เอง โดยการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท [7]
1. เงินช่ วยเหลือ
- เงินช่วยเหลือระหว่างตั้งครรภ์ จานวน 3,000 บาท/เดือน (ได้ 9 เดือน)
- เงินค่าคลอดบุตร จานวน 10,000 บาท (1 ครั้ง)
- ค่าเลี้ยงดูบุตร จานวน 2,000 บาท/เดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ
- รวมเป็ น 181,000 บาท/คน
2. สิทธิพเิ ศษ
- หากลูกป่ วย พ่อ แม่ สามารถใช้สิทธิ์ลาป่ วยโดยใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกในการยืน่ ลาได้
- พ่อสามารถลาไปช่วยเลี้ยงลูกได้ ก่อนหรื อหลังจากวันคลอดได้ 30 วัน โดยยังได้รับค่าจ้าง
- ได้รับการจัดหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กใกล้ที่ทางาน หรื อในชุมชนที่ได้มาตรฐาน
- รัฐจะเร่ งพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทัว่ ประเทศ เพื่อดูแลคุณภาพชีวติ รวมถึงปั ญหาขาดสารอาหารในเด็ก
ใครมีสิทธิ์ได้ รับมารดาประชารัฐ แรกเริ่ มเดิมที่โครงการนี้ต้ งั ใจจะให้เป็ นโครงการมารดาประชารัฐ (ถ้วนหน้า) ที่มอบให้กบั
ประชาชนทุกคนที่มีลูก แต่ภายหลังรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยดึ งโครงการนี้ เข้าร่ วมกับ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ”
หรื อ บัต รคนจน พูด ง่ า ย ๆ คื อ คนที่ จ ะได้รั บสิ ท ธิ์ มารดาประชารั ฐ ต้อ งเป็ นผูท้ ี่ ส ามารถทาบัตรสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ได้นั่นเอง
หมายความว่า จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
- มีสญ
ั ชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
- ไม่มีบา้ นหรื อที่ดินเป็ นของตนเอง
- ไม่มีรถยนต์ หรื อบัตรเครดิต
- มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิ น ฯลฯ) ไม่เกิน 100,000 บาท
มารดาประชารัฐ ลงทะเบียนเมื่อไหร่
ต้องบอกว่าโครงการมารดาประชารัฐ ยังไม่เริ่ มโครงการและยังไม่เปิ ดให้ลงทะเบียน แต่กาหนดการวางไว้วา่ จะเป็ นช่วง
เดื อนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 นี้ จะเปิ ดให้มีการลงทะเบี ยน แต่เลื่อนโครงการออกไปเนื่ องจากเกิ ดการติดเชื้ อ COVID-19
แพร่ ระบาดทัว่ โลก [8]
หลักฐานเชิงประจักษ์ จากกระทรวงสาธารณสุ ขในแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) [7]
ประเทศไทยเริ่ มมีการนานโยบายวางแผนครอบครัวแห่ งชาติมาใช้ ในปี พ.ศ. 2513 ซึ่ งขณะนั้นประเทศเรามีประชากร
รวมอยูท่ ี่จานวนประมาณ 37 ล้านคนและการใช้นโยบายเชิงรุ กทาให้ทารกเกิดใหม่ได้เริ่ มลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้ มีหลายปั จจัย
นอกเหนื อจากผลพวงของการคุมกาเนิ ด กล่าวคือ 1) ครอบครัวไทยในปั จจุบนั ไม่มีบุตรด้วยความตั้งใจ หรื อที่มีคาย่อว่า “DINK”
(Double Income No Kids) 2) หญิงไทยมีความรู ้ความสามารถที่ดูแลตัวเองได้และไม่ตอ้ งการมีครอบครัว และ 3) ด้วยสภาพทาง
เศรษฐกิ จและปั จจัยอื่น ๆ ที่ ไม่อานวย อย่างไรก็ตามในมุมกลับกันนั้นประเทศก็ยงั มีปัญหาการตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ ส่งผลกระทบ
ตามมาต่อคุณภาพในการดารงชีวติ และโครงสร้างของสังคมอีกด้วย ในปี พ.ศ.2563 จะมีวยั เด็กน้อยกว่า 15 ปี ถึง 11.2 ล้านคน และ
ปี 2583 มี 8.4 ล้านคน จานวนเด็กที่มากมายทาให้รัฐต้องจัดนโยบายเพื่ อให้เด็กเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพ นโยบายมารดาประชารัฐ
จึงเป็ นสิ่ งที่ดี ที่ทุกรัฐบาลควรประกาศเป็ นนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องด้านกาลังคนแก่ประชาชาติต่อไป [9]
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการคาดการณ์โครงสร้างประชากรไทย
คาดการณ์ โครงสร้ างประชากรไทย พ.ศ. 2583
ปี 2563 (ล้ านคน)
วัยเด็ก น้อยกว่า 15 ปี
11.2
วัยแรงงาน 15-59 ปี
64.43
สูงวัย มากกว่า 60 ปี
12
ประชากรไทยในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า
ปี 2563 (ล้ านคน)
ประชากรไทย
66.50
วัยแรงงาน
43.26
ผูส้ ูงอายุ
12
วัยเด็ก
11.20
ประชากรไทยในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า
อายุเฉลีย่
ปี 2563 (ปี )
ผูห้ ญิง
80.4
ผูช้ าย
73.2
ประชากรไทยในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า
อัตราส่ วน
ปี 2563
วัยแรงงาน : ผูส้ ูงอายุ
3.6 : 1

ปี 2583 (ล้ านคน)
8.4
20.42
36.5
ปี 2583 (ล้ านคน)
65.40
36.50
20.42
8.40
ปี 2583 (ปี )
83.2
76.8
ปี 2583
1.8 : 1

ปัญหาสุ ขภาพเด็กไทย
กลุ่ ม เด็ ก วัย เรี ย นมี ปัญ หาด้า นความสามารถทางเชาว์ปัญ หา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่ า กว่า ค่ า กลาง
มาตรฐานสากล [10]
จากผลการสารวจระดับสติปัญญาในเด็กไทยอายุ 6 - 15 ปี ทัว่ ประเทศของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2559 พบว่า เด็กไทยมี IQ
เฉลี่ ย 93.10 ซึ่ ง ต่า กว่าค่า กลางมาตรฐานสากล (IQ เท่ า กับ 100) ขณะที่ มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปี พ.ศ. 2554
มี คะแนนเฉลี่ย 45.12 ซึ่ งต่ากว่าเกณฑ์ปกติที่ 50-100 คะแนน เนื่ องจากปั ญหาโภชนาการของแม่และเด็ก ปั จจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคม การดูแลของครอบครัว
ระดับไอคิวนี้ ต่ากว่าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีและมาเลเซี ย
จากปั ญหาสุขภาพของเด็กไทย พรรคการเมืองทุกพรรค รัฐบาลทุกรัฐบาล ตระหนักถึงความสาคัญต่อเยาวชน จึงพยายามที่จะจัดทา
นโยบายสาธารณะ โดยมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่จะเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน และ
พัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
เทคโนโลยี
นโยบายที่ ถู กก าหนดได้ออกแบบมาตรการเสริ ม ด้า นเทคโนโลยีไว้อ ย่า งสมบู ร ณ์ โอกาสที่ น โยบายนั้นจะประสบ
ผลสาเร็ จในการนาไปปฏิบตั ิจะยิง่ มีสูงขึ้น [7]
เทคโนโลยี หมายถึง อุปกรณ์ ระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิ คู่มือ การฝึ กอบรม และการให้คาแนะนาทางวิชาการโดยนโยบาย
โครงการมารดาประชารัฐ จุดประสงค์สาคัญคือ เพื่อให้เด็กเกิดมาอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ดังนั้นโครงการมารดา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
212
11 (January - April) 207 - 213 (2021) Vol. 11, No. 1

ประชารัฐจะต้องมีคู่มือ มีแนวทางการปฏิ บตั ิ มีการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเลี้ยงดูทารกและเด็ก และ
อาหารที่ มีประโยชน์ในผูห้ ญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้ทารกเกิ ดมาแข็งแรง สมบูรณ์ มีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพชี วิตที่ ดี ตามเป้ าหมาย
ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบให้กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการมารดาประชารัฐ และนานโยบายออกมาเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
โดยมุ่ ง หวัง ว่า จะเปิ ดโครงการในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2563 แต่ เ มื่ อ เกิ ด สถานการณ์ COVID-19 โครงการนี้ จึ ง ถู ก ระงับ เพื่ อ ใช้
งบประมาณในการรักษาป้ องกัน COVID-19
พลังการบังคับใช้
พลังการบังคับใช้ของนโยบายมีผลต่อความสาเร็ จของนโยบาย การกาหนดนโยบายจึงจาเป็ นต้องมีการออกแบบพลัง
การบังคับใช้ให้เหมาะสมและเอื้อต่อความสาเร็ จของนโยบายอย่างยัง่ ยืน [1]
พฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งเป็ น 4 ประเภท [1]
1. ตั้งใจทาตาม ทาได้สาเร็ จ
2. ตั้งใจทาตาม ทาไม่สาเร็ จ
3. ตั้งใจเบี้ยว
เบี้ยวสาเร็ จ
4. ตั้งใจเบี้ยว
แต่ไม่สาเร็ จ
ดังนั้นการจะทาให้มารดาผูต้ ้ งั ครรภ์ทาร่ างกายและจิตใจให้สมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพ ต้องให้มารดามีพฤติกรรมที่ 1 คือ
ตั้งใจทาตาม ทาได้สาเร็ จ
การออกแบบนโยบายโดยมีเพียงบทกาหนดโทษเป็ นกลไกบังคับใช้มกั จะได้ผลมากน้อยต่างกันในแต่ละสังคมที่มีระดับ
ความเจริ ญแตกต่างกัน พลังการบังคับใช้ที่สามารถเสริ มเข้ามาจะเป็ นรู ปของการให้รางวัล การให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องและผูป้ ฏิบตั ิ
เพื่อให้มีการยินยอมทาตามซึ่งถือว่าเป็ นการจูงใจทางบวก และหากสามารถพัฒนาพลังการบังคับใช้ให้กลายเป็ นวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ความศรัทธา และเป็ นอุดมการณ์นโยบายนั้นจะประสบความสาเร็ จในการนาไปปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืน ถ้าการปฏิ บตั ิตามของมารดา
ตั้งครรภ์ดว้ ยความเชื่อศรัทธา เช่น การรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ การรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก และไอโอดีน มีแคลเซียม
มีโปรตีนเพียงพอ จะทาให้ทารกและเด็กเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพดี มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ

บทสรุ ป
ส าหรั บ นโยบายสาธารณะ นโยบายมารดาประชารั ฐ เป็ นหนึ่ งในมาตรการเร่ ง ด่ ว น โดย ดร.สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ขณะนั้น) ได้ระบุวา่ กาลังศึกษาในรายละเอียดของโครงการ
นี้ คาดว่าจะเริ่ มต้นได้ในเดือนมกราคม 2563 อย่างไรก็ดีขณะนี้นโยบายมารดาประชารัฐก็ยงั คงไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม เนื่ องจากปั จจัยที่ หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศต้องเผชิ ญกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้หลายโครงการ ต้องหยุดชะงักอย่างไม่มีกาหนด จึงเป็ นผลให้การนานโยบายมารดาประชา
รัฐของรัฐบาลไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ งนั้นเป็ นเรื่ องที่ เป็ นไปได้ยาก แต่ผูเ้ ขียนก็ยงั มองโลกในแง่ดีว่า หากประเทศไทยและทั่ว โลก
สามารถผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฟื้ นฟูสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ดีข้ ึน การนานโยบายที่ดีอย่าง “มารดาประชารัฐ” มาดาเนินการใหม่และปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม จึงเป็ นเรื่ องที่รัฐบาลควรหยิบยกขึ้น
มาพิจารณาเป็ นลาดับแรก เพราะโครงการนี้ ประชาชนเป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง เนื่ องจากนโยบายสาธารณะ เป็ นเครื่ องมือ
ของรัฐบาลที่ใช้ในการบริ หารแผนงาน โครงการต่าง ๆ ในการนาพาประเทศไปสู่ การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และทุนมนุษย์ อย่างมีเป้ าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สูงสุ ดของประเทศ ที่สามารถป้ องกัน ความเสี่ ยงและขจัดปั ญหาความ
ยุง่ ยากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และหากเห็นว่าแผนงานเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดเอาไว้
ตั้งแต่ตน้ ควรมีการทบทวนและปรับปรุ งแผนให้เหมาะสมต่อไป
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คำแนะนำ
กำรส่ งบทควำมต้ นฉบับเพื่อกำรตีพมิ พ์
ของวำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่บทความ ที่จะได้รับการ
เผยแพร่ ต้อ งได้รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ (peer review) ในสาขาวิ ช านั้ นๆ อย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า นต่ อ
1 บทความในรู ป แบบผู ้พิ จ ารณาไม่ ท ราบชื่ อ ผู ้แ ต่ ง และ ผู ้แ ต่ ง ไม่ ท ราบชื่ อ ผู ้พิ จ ารณา (Double-blind peer review)
โดยบทความวิจยั ที่ ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ห้ า มน าข้ อ ความทั้ งหมดหรื อบางส่ ว นไปพิ ม พ์ ซ้ า เว้น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าต
จากมหาวิ ท ยาลัย เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร หรื อ มี ก ารอ้า งอิ ง อย่า งเหมาะสม โดยเนื้ อ หาต้น ฉบับ ที่ ป รากฏในวารสารฯ
เป็ นความรั บผิดชอบของผูน้ ิ พนธ์บทความหรื อนัก วิจัยผูเ้ ขี ยนบทความ ทั้งนี้ ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิ ดจากเทคนิ ค
การพิมพ์กองบรรณาธิการฯ

วัตถุประสงค์ และขอบเขตของวำรสำร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็ นวารสารกลุ่ม สหวิทยาการด้ านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เปิ ดรั บบทความวิชาการ (review article) และบทความวิจัย (research article) ของทั้ง ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ นัก วิช าการ อาจารย์
นักศึกษา ตลอดจนผูท้ ี่มีประสบการณ์หรื อมุมมองทางด้านงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาตร์ แบบบูรณาการที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู ้ พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบทความดังกล่าวต้องนาเสนอองค์
ความรู ้หรื อแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึ กษาค้นคว้า การวิจยั ที่ ลุ่มลึก และไม่เคยถูกนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์อื่นในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งมาก่อน

กำหนดพิมพ์เผยแพร่
วารสารมีกาหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิ งหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

ข้ อกำหนดของบทควำมต้ นฉบับ
ต้นฉบับต้องพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ ชนั่ 2003 หรื อ 2007 หน้ากระดาษ A4
ความยาวไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ รวมตาราง รู ปภาพ และเอกสารอ้างอิง ด้านบนและด้านในเว้นห่างจากขอบกระดาษ 2.7
เซนติ เ มตร ด้า นล่ า งและด้า นนอกเว้น ห่ า งจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติ เ มตร มี เ ลขหน้า ก ากับ ทุ ก หน้า ที่ ด้า นบนขวา
ของเอกสาร บทความต้องมีลกั ษณะดังนี้
 ชื่อเรื่ องภาษาไทย พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ตัวหนาขนาด 20 pt จัดกลางหน้า
 ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ขนาด 20 pt จัดกลางหน้า
 ชื่ อผูเ้ ขี ยนภาษาไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เว้นห่ างจากชื่ อเรื่ อง
ภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด

 ชื่อผูเ้ ขียนภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เว้นห่ างจากผูเ้ ขียน
ภาษาไทย 1 บรรทัด
 หน่วยงาน สถานที่ทางาน หรื ออีเมล์ของผูเ้ ขียนพิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า
 บทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนา ขนาด 16 pt เนื้ อหาในบทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New
ตัวปกติ ขนาด 14 pt ความยาวไม่เกิน 300 คา ซึ่ งควรประกอบด้วยรายละเอียดโดยสรุ ปของวัตถุประสงค์การวิจยั ระเบียบ
วิธีการวิจยั และผลของการวิจยั เป็ นต้น
คำสำคัญ 3-5 คา พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt ไม่ตอ้ งคัน่ ด้วยเครื่ องหมาย comma
โดยเว้นห่างจากบทคัดย่อ 1 บรรทัด
 Abstract พิ ม พ์ด้ว ย Angsana New ตัว หนา ขนาด 16 pt เนื้ อ หาใน Abstract พิ ม พ์ด้ว ย Angsana New
ตัวปกติ ขนาด 14 pt ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทคัดย่อและการเขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ดา้ นภาษา
Keywords มี 3-5 คา พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt เว้นห่างจาก abstract 1 บรรทัด
 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรี ยงลาดับเหมือนกันดังนี้ คือ ชื่อเรื่ อง, ชื่อผูเ้ ขียน, หน่วยงาน,
บทคัดย่อ, คาสาคัญ, Abstract และ Keywords จากนั้นจึงตามด้วยเนื้อเรื่ อง
 เนื้อเรื่ องภาษาไทย พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบไทย และจัดเป็ นแบบ 1
คอลัมน์
 เนื้ อเรื่ องภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบไทย และจัดเป็ น
แบบคอลัมน์ 1 คอลัมน์
 ตารางและภาพประกอบ

ตำรำง
ให้ระบุชื่อตารางที่ กระชับและสื่ อถึงเนื้ อหาในตารางโดยพิมพ์เหนื อตาราง (ชิ ดซ้าย) และเรี ยงลาดับตารางด้วย
ตัวเลขอารบิคจากน้อยไปมากตามลาดับ (ตารางที่ 1 ตารางที่ 2, Table 1, Table 2) ซึ่งในตารางอาจใช้ตวั ย่อได้แต่ตอ้ งอธิ บาย
เพิ่มเติมใต้ตารางแบบเชิงอรรถ (footnote) ให้ชดั เจน หากจาเป็ นต้องระบุที่มาของตารางให้ระบุในรู ปแบบของการอ้างอิง
แทรกในเนื้อหา (ดูหลักการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา)

ภำพประกอบ
ให้ระบุชื่อภาพประกอบให้ระบุที่มาไว้ใต้รูปภาพ (จัดกลาง) กรณี ที่มีรูปภาพหลายภาพ ให้ระบุลาดับของรู ปภาพ
(รู ปที่ 1 รู ปที่ 2, Figure 1 , Figure 2) หากจาเป็ นต้องระบุที่มาของรู ปภาพให้ระบุในรู ปแบบของการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
(ดูหลักการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา) และหากเป็ นรู ปภาพที่ผเู ้ ขียนจัดทาหรื อถ่ายรู ปนั้นเองให้ระบุหลังจากชื่อภาพหรื อ
คาอธิ บายใต้ภาพด้วยข้อความดังนี้ “(ภาพถ่ายโดยผูว้ ิจยั )” แนบไฟล์ภาพประกอบที่ใช้ในบทความโดยบันทึกแต่ละไฟล์ใน
รู ปแบบ .JPG หรื อ .PNG หรื อ .PDF ภาพต้องคมชัดและมีขนาดที่สามารถเห็นรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน
 เอกสารอ้างอิ ง ให้เรี ยงเอกสารที่ ใช้อ ้างอิ งทั้งหมดตามล าดับตัว อักษรตัว แรกของรายการที่ อ ้า งอิ ง
โดยยึดวิธีการเรี ยงตามพจนานุกรม และใช้วธิ ีการอ้างอิงรู ปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver)

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมี การอ้างหรื อถูกกล่าวในบทความ การเขียนเอกสารอ้างอิ งใช้รูปแบบแวนคู เ วอร์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กำรอ้ ำงอิงแทรกในเนื้อเรื่ อง
เมื่อสิ้ นสุ ดข้อความที่ตอ้ งการอ้างอิง ใส่ หมายเลขอ้างอิงไว้ในวงเล็บใหญ่ โดยใช้เลขอารบิค เช่น [1] หรื อ [1, 5]
หรื อ [1-3]
2. กำรอ้ ำงอิงท้ ำยบทควำม
2.1 วำรสำร
ชื่อผูเ้ ขียน. ชื่อเรื่ อง. ชื่อวารสาร ปี ที่พิมพ์; เล่มที่:หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. เช่น
[1] นวลจัน ทร์ วัน เพ็ญ ผ่อ ง. การบู ร ณาการข้อ มูล ประชากร. วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุ รี
2554;3:20-29.
[2] จิราภรณ์ จันทร์จร. การใช้โประแกรม EndNote: จัดการเอกสารอ้างอิงทางการแพทย์. จุฬาลงกรณ์
เวชสาร 2551; 52:241-53.
[3] Kane RA, Kane RL. Effect of genetic for risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2009;361:298-9.
หากเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อสกุลก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง กรณี มีผู ้
นิ พ นธ์ ม ากกว่ า 6 คน ให้ ใ ส่ ชื่ อ เพี ย ง 6 คนแรก และคั่น ด้ ว ยเครื่ องหมายจุ ล ภาค (comma-,) แล้ว ตามด้ ว ย et al.
(ในภาษาอังกฤษ) หรื อ และคณะ (ในภาษาไทย).
[1] Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jone RN, Prigerson HG, et al. The clinical course
of advanced dementia. N Engl J Med 2009; 361:1529-38.
[2] จริ ยา เลิศอรรฆยมณี , เอมอร รักษมณี , อนุ พนั ธ์ ตันติวงศ์, กรุ ณา บุญสุ ข , อิงอร นิ ลประดับ , พุฒฑิ
พรรณี วรกิ จ โภคาทร, และคณะ. ความเสี่ ย งและประสิ ท ธิ ผ ลของการผ่า ตัด ต่ อ มลู ก หมาก. จดหมายเหตุ ท างแพทย์
2545;85:1288-95.
2.2 วิทยำนิพนธ์
ชื่อผูเ้ ขียน. ชื่อเรื่ อง [ประเภท/ระดับปริ ญญา). เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปี ที่ได้ปริ ญญา. เช่น
[1] เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนอาชี วศึกษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร [ดุษฎีนิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต]. กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.
[2] Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St.
Louis, MO: Washington University; 1995.
2.3 หนังสื อ
ชื่อผูเ้ ขียน. ชื่อหนังสื อ. ครั้งที่พมิ พ์. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปี ที่พิมพ์. เช่น
[1] น้ าทิ พ ย์ วิ ภ าวิ น และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร. นวัต กรรมห้ อ งสมุ ด และการจัด การความรู ้ .
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ: ซีเอที โซลูชนั่ ; 2551.
[2] Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchick M. Immunobiology. 5th ed. New York: Garland
Publishing; 2001.

หนังสื อที่ผแู ้ ต่งเป็ นบรรณาธิการหรื อผูร้ วบรวม
[3] ภานุมาศ ทักษณา, บรรณาธิการ. รอยยิม้ ของในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. ลาพูน: ณัฐพลการพิมพ์; 2553.
[ 4 ] Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.
2.4 อินเทอร์ เน็ต
ชื่อผูเ้ ขียน. ชื่อเรื่ อง. [ประเภทของสื่ อ/วัสดุ]. ปี ที่พิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ ปี เดือน วันที่]. เข้าถึงได้จาก URL
address เช่น
[1] จิ ราภรณ์ จันทรจร. การเขียนรายงานการอ้างอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย์. [อินเทอร์ เน็ต].
กรุ งเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ; 2551[เข้า ถึ ง เมื่ อ 18 ตุ ล าคม 2554]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก:
http://lib.med.psu.ac.th/libmed2557/images/Libservice/van1nov1.pdf
[2] Greenly W, Sandeman-Craik C, Otero Y, and Streit J. Case Study: Contextual Search for Volkswagen
and the Automotive Industry. [Internet]. 2011 [cited 2011 November 22]. Available from:http://www.w3.org/2001/sw/sweo/
public/UseCases/Volkswagen/
2.5 รำยงำนกำรประชุม (conference proceeding)
ชื่อผูเ้ ขียน. ชื่อเรื่ อง. ชื่อการประชุม;วัน เดือน ปี ที่ประชุม; สถานที่จดั ประชุม. เมืองที่พิมพ์: ปี ที่พิมพ์.
หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
[1] ฐิติพรรณ บรรลือทรัพย์, ปั ญญา ทองนิล, กาญจนา บุญส่ง. การบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ของโรงเรี ยน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ท่าเรื อน้ าลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี; 7 กันยายน 2561; มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี. จังหวัดกาญจนบุรี: 2561. 220-231.

กำรส่ งต้ นฉบับ
ส่ ง “ไฟล์ตน้ ฉบับ ” พร้ อมทั้ง “แบบฟอร์ มการส่ งต้นฉบับเพื่อพิจารนาลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี” ผ่านทาง เวปไซต์ http://journal.pbru.ac.th/ หรื อ E-mail: kanunn_ksupranee@hotmail.com

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรื อ E-mail: acad@mail.pbru.ac.th

รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ประจาฉบับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.นริ นทร์ สังข์รักษา
รองศาสตราจารย์ นิภา เพชรสม
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันทน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่าสกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
อาจารย์ ดร.ไพรัช มณี โชติ
อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
อาจารย์ ดร.กฤษฎา วรพิน
อาจารย์ ดร.นงณภัทร รุ่ งเนย

67/38 หมู่ 1 ซอยท่าล้อ ถนนแสงชูโต
ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
มหาวิทยาลัยศิลปากร
120/52 ตาบลต้นมะม่วง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
72/1 หมู่ 1 ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า

