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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
และ 2) เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม
ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มาท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในอาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 400 คน สุ่ มแบบบังเอิญ ได้ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.912 กับการวิจยั เชิงคุณภาพโดย ใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก กับ ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ส าคัญ คื อ ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ เจ้า หน้า ที่ ก ลุ่ ม ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาด้า นการท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ผูน้ าท้องถิ่นผูน้ าชุมชน ผูป้ ระกอบการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประจวบคีรีขนั ธ์ และตัวแทนชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
จานวน 9 คน สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละด้าน
พบว่า ด้านสิ่ งดึงดูดใจ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม ด้านที่พกั ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ตามลาดับ และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปั จจุ บนั จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์มีสิ่งดึ งดู ดใจทางการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ ได้แก่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดาริ มีการคมนาคมขนส่ งที่สะดวก แต่
อาจพบปั ญหาผังเมื องและการจราจรหนาแน่ นในช่ วงเทศกาลหรื อช่ วงการจัดกิ จกรรมของจังหวัด สภาพแวดล้อมบางพื้นที่ไม่สามารถ
ปรับปรุ งเพื่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ู งอายุได้เนื่องจากมีสถานที่ราชการที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หลายแห่ง และ 2)
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุคือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ควร
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีทางลาดสาหรับรถวีลแชร์ ห้องน้ า ที่จอดรถ ที่นงั่ พัก ระบบขนส่ งสาธารณะที่เอื้อให้ผสู ้ ู งอายุเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น
Facebook, Instagram, Web page เป็ นต้น รวมไปถึ งการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ ยวควรคานึ งถึงศักยภาพของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผูส้ ู งอายุร่วม
กิจกรรมได้อย่างปลอดภัย และควรมีการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระหว่างชุมชนและภาครัฐร่ วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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คาสาคัญ : แนวทางการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ผูส้ ู งอายุ

Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the potential of health tourism for the elderly in Mueang District, Prachuap Khiri
Khan Province, and 2) propose guidelines for the development of health tourism for the elderly in Mueang District, Prachuap Khiri Khan
Province. The mixed research methodology was used in this study. For quantitative study, the questionnaire was used for collecting data
from 400 people, 60 years old and over, who joined in health tourism in Mueang District, Prachuap Khiri Khan Province, selected by using
accidental sampling method. The Cronbach’s Alpha reliability test was 0.912 . For qualitative study, the in-depth interview was used for
collecting data from 9 key informants consisting of Executive of Prachuap Khiri Khan Provincial Tourism and Sports Office, the officers
of Tourism Promotion and Development Group of Prachuap Khiri Khan Province, the local and community leaders, the entrepreneurs of
health tourism attractions in Prachuap Khiri Khan, and the community representatives of health tourism attractions. The data were analyzed
by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The research results were as follows: 1) the potential of health tourism for the elderly was overall at a moderate level. When each
aspect was considered, it was found that the aspect of attractions was at a high level, followed by activities, accommodation, accessibility and
facilities, being at a moderate level, respectively. From the interviews, it was found that at this present in Prachuap Khiri Khan Province, there
were health tourism attractions, such as natural attractions, historical sites, and the tourist attractions in the royal projects with convenient
transportation. However, there were still some problems in city planning and heavy traffic during festivals or activities of the province. Besides,
the environment in some areas could not be improved to provide facilities for the elderly because there were many government offices in the
historical tourist sites. 2) the guidelines for the development of health tourism for the elderly were as follows: local administrative organizations
responsible for health tourism sites should improve the environment in the area including ramps for wheelchairs, toilets, parking spaces, rest
seats, and public transport systems enable the elderly to travel easily and safely. In addition, there should be a public relations for health tourism
attractions to be more well-known by using various online media such as Facebook, Instagram, Web page, etc., and organizing tourism activities
should take into account the potential of the elderly for the elderly to participate in activities safely. In addition, there should be a cooperative
management of tourism attractions between the community and the government to allow people in the community and tourism business
entrepreneurs to participate in the management of tourist attractions and to be a part of tourist attraction development.
Keywords : Development Guidelines, Health Tourism, Elderly

บทนา
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมภาคบริ การที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในสัดส่ วนที่มากกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่น
ๆ แต่ ด้วยการแข่ งขันทางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ม ากขึ้ นท าให้ภาคการท่ อ งเที่ ย วต้อ งปรั บ ตัวและพัฒนากลยุท ธ์ เพื่ อ ตอบสนองกับ
สถานการณ์การแข่งขันทางการท่องเที่ยว โดยต้องพยายามคิดค้นกลยุทธ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าถึง
และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเนื่ องมาจากการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นปริ มาณนักท่องเที่ยวหรื อการแสวงหารายได้ที่มากเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ ยวหลายแห่ งให้เกิ ดความเสื่ อมโทรมและกลายเป็ นปั ญหาสาคัญที่ส่งผลให้ความได้เปรี ยบของ
ประเทศไทยลดลง [1]
นโยบายของรัฐบาลในยุคปั จจุบนั ได้กาหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 - 2564 ที่เน้นการเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว [2] ทาให้ประเทศต้องหันมาให้ความสนใจ
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และให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวคุณภาพ รวมถึงการจัดการท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยเช่นเดียวกัน
โดยที่ สมาคมส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิก (PATA) กล่าวว่า การท่องเที่ ยวคุ ณภาพคื อการท่องเที่ ยวที่ มีการ
อนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และนักท่ อ งเที่ ย วสนใจการท่ องเที่ ย วเพื่ อ การเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ การท่ อ งเที่ ย วแบบคุ ณภาพก็คือ
การท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวผูส้ ู งอายุที่ไม่เน้นการเร่ งรี บหรื อท่องเที่ ยวแบบเนิ บช้า เน้นการท่องเที่ ยวแบบสัมผัส ซึ มซับและ
เรี ยนรู ้ชื่นชม [3] ดังนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวผูส้ ู งอายุจึงเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่กลายเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวที่หลายประเทศมุ่ง
ให้ความสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศของตนดังเช่นในประเทศมาเลเซี ยให้สิทธิ ผสู ้ ู งอายุ
จากญี่ปุ่นเข้าประเทศได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า [4] เพื่อเป็ นการกระตุน้ ระยะเวลาพานักของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ที่จะนาไปสู่ การพัฒนา
และการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศต่ อ ไป ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วผู ส้ ู ง อายุ นับ ว่ า เป็ นกลุ่ ม ตลาดที่ มี คุ ณ ค่ า และเป็ นผู ม้ ี
ประสบการณ์ มักมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและเพื่อการศึกษาเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาพานักนาน
วัน เช่น มีระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวนานมากกว่า 5 วันและเป็ นสัปดาห์ มีการจับจ่ายค่อนข้างสู ง และเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักที่มี
ส่ วนช่ วยฟื้ นฟูธุรกิ จการท่องเที่ ยวไทยได้ เนื่ องจากมี ศกั ยภาพและมี กาลังซื้ อ [5] ประกอบกับในโลกปั จจุ บนั ที่ กาลังประสบกับ
ปรากฏการณ์สาคัญอันหนึ่ งคือ การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากรโลกในการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ ประชากรสู งวัยที่ เกิ ดขึ้ นอย่าง
รวดเร็ วรวมทั้งประเทศไทย จากระบุว่าข้อมูลสถิติสัดส่ วนโครงสร้างประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 สัดส่ วนของ
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในขณะที่สัดส่ วนของประชากรผูส้ ู งอายุที่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ
13.20 ของจานวนประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2553 และเป็ นร้อยละ 32.10 ในปี พ.ศ. 2583 [6]
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของประเทศ เป็ นหนึ่ งในสี่ จงั หวัดภายใต้การขับเคลื่อนการ
ดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ ยว 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) เขตพัฒนาการท่องเที่ ยวชายฝั่ งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย 4
จังหวัด คื อ จังหวัดเพชรบุ รี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดชุ มพร และจังหวัดระนอง โดยแต่ละจังหวัดมี ทรั พยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นร่ วมกันในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีระบบการคมนาคมที่สามารถเดินทางเชื่ อมต่อไปยังจังหวัดอื่นได้ท้ งั ทาง
รถยนต์ ทางรถไฟ และทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีศกั ยภาพในการเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมอย่าง
สู งจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งการมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่ อง [7] อีกทั้งมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ ทั้งในเรื่ องของการดูแลสุ ขภาพร่ างกาย อาหาร และการ
ท่องเที่ยวที่ส่งเสริ มให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มผูส้ ู งอายุที่เน้นความสุ ขที่คุม้
ที่สุด คือ การเติมเต็มชีวิต เน้นความคุม้ ค่า แสวงหาความสุ ขหลังจากการทางานหนัก และมีความรู ้สึกว่าการท่องเที่ยวคือการให้
รางวัลกับชี วิต ซึ่ งจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีผูป้ ระกอบการที่ มีศกั ยภาพด้านการบริ การเชิ งสุ ขภาพให้กบั นักท่องเที่ ยวที่ ตอ้ งการ
ความสุ ขทางกายและทางใจหลากหลายรู ปแบบ อีกทั้งยังมี แหล่งท่องเที่ ยวอย่างแหล่งท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมประเพณี แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดาริ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล
ที่พกั ตากอากาศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างแท้จริ ง [8] โดยเฉพาะอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภาพที่หลากหลาย เช่น อ่าวมะนาว กองบิน 5 อ่าวมะนาว เขาช่องกระจก เขาล้อมหมวก อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ากอ เป็ นต้น แต่ จ ากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (Covid-19) ที่ ผ่านมาท าให้การพัฒนาไม่ ส ามารถ
ขับเคลื่อนแผนสู่ การปฏิบตั ิได้เต็มศักยภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวคณะวิจยั จึงมีความสนใจทาการวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุ
ในอาเภอเมื อง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เนื่ องจากกลุ่มผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ ยวที่ มีกาลังในการจับจ่ ายสู งและเป็ นกลุ่ มที่
ต้องการแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสุ ขภาพและต้องการการพักผ่อนที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่ วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
ให้กบั จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ในการวางกลยุทธ์ทางการการบริ หารจัดการการท่องเที่ ยวให้สามารถดึ งดูดนักท่องเที่ ยวให้เดิ น
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้มากขึ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย แบบผสานวิ ธี (Mixed Methods Research) ระหว่ า งการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมีข้ นั ตอนในการวิจยั ดังนี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของดิกแมน [9] ประกอบด้วย สิ่ งดึงดูดใจ การเข้าถึง สิ่ งอานวยความสะดวก ที่พกั และกิจกรรม
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่ อายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มาท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในอาเภอเมื อง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แต่เนื่ องด้วยผูว้ ิจยั ไม่ทราบถึงจานวนประชากรอย่างชัดเจน ทราบแต่เพียงว่ามีจานวนมากจึงใช้สูตรของ
คอแครน [10] ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน จากนั้นทาการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
การวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมู ลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ท่องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์
เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการท่องเที่ ยวจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ผูน้ าท้องถิ่ นผูน้ าชุ มชน ผูป้ ระกอบการในแหล่ง
ท่องเที่ ยวเชิ งประจวบคี รีขนั ธ์ และตัวแทนชุ มชนแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ จานวน 9 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่ องมือวิจัย
การวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจ (Checking) ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด และตอนที่ 3 เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด (Open Ended) แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ การทดสอบความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) [11] ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.912 และค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00
การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่
1 ข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ และตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยเชิ งปริ ม าณ ผูว้ ิจัย แจกแบบสอบถามให้กับ ประชาชนที่ อ ายุ 60 ปี ขึ้ นไป ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพบริ เ วณ
ศาลหลักเมือง เขาช่องกระจกและชายหาดอ่าวประจวบ ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พร้อมรับคืนด้วยตนเอง จานวน
400 ชุด
การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 9 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั เขียนเป็ นข้อมูลเชิงพรรณนาความโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัย
1. ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านสิ่ งดึงดูดใจ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม ด้านที่พกั ด้านการเข้าถึง และด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ พิจารณาแต่ละด้านได้ดงั นี้
1.1 ด้านสิ่ งดึงดูดใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ มี
สถานที่ที่เป็ นทะเล ภูเขา รองลงมาคือ มี สภาพแวดล้อมที ดีต่อสุ ขภาพ มี สถานที่ ออกกาลังกายสาหรับผูส้ ู งอายุ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และมีร้านอาหารเชิงสุ ขภาพ
1.2 ด้านกิจกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้
กิ จกรรมใส่ บาตรยามเช้า รองลงมาคือ กิ จกรรมเดิ นออกกาลังกายบนชายหาด กิ จกรรมไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ใน อ.เมืองประจวบฯ
กิจกรรมชมพระอาทิตย์ข้ ึน และกิจกรรมปั่ นจักรยานชมทะเล
1.3 ด้านการเข้าถึง โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้
เส้นทางที่มาท่องเที่ยวไม่ซบั ซ้อน รองลงมาคือ รถโดยสารสาธารณะในการมาท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี สภาพการจราจร
และสภาพถนนที่เดินทางมา
1.4 ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อ ยดัง นี้ มี ร้ า นอาหารที่ เ ดิ น ทางง่ า ยและใกล้ รองลงมาคื อ มี ร้ า นสะดวกซื้ อ อยู่ใ กล้กับ ที่ พ กั มี ตู ้ ATM ให้บ ริ ก าร มี
สถานพยาบาลอยูใ่ กล้หากเจ็บป่ วย และมีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
1.5 ด้านที่พกั โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ใกล้
แหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือ มีการบริ การที่ดี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีที่พกั เพียงพอกับแขก และมีกิจรรมที่เหมาะสม
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญสรุ ปได้ว่าปั จจุ บนั จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีสิ่งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ ยวเชิ ง
สุ ขภาพ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล ที่พกั ตากอากาศ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ ยวตามรอยโครงการพระราชดาริ มี การคมนาคมขนส่ งและความสะดวกในการเดิ นทางมายังแหล่งท่องเที่ ยว แต่อาจพบ
ปั ญหาผังเมืองและการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาล หรื อช่วงการจัดกิจกรรมของจังหวัด ภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
เนื่ องจากเขตอาเภอเมืองมีสถานที่ราชการที่ เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ หลายแห่ งทาให้สภาพแวดล้อมบางพื้นที่ ไม่
สามารถปรับปรุ งเพื่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ู งอายุได้ จึงส่ งผลต่อการเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ คือ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นที่ รับผิดชอบดู แลแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ ควรปรั บปรุ งสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ให้มีทางลาดสาหรั บรถวีลแชร์
ห้องน้ า ที่จอดรถ ที่นงั่ พัก ระบบขนส่ งสาธารณะที่เอื้อให้ผสู ้ ู งอายุเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Web page เป็ นต้น รวม
ไปถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรคานึ งถึงศักยภาพของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย และควรมีการ
บริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระหว่างชุมชนและภาครั ฐร่ วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ ยวมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้าน
สิ่ งดึงดูดใจ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม ด้านที่พกั ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ตามลาดับ และจากการสัมภาษณ์พบว่า ปั จจุ บนั จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีสิ่งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ ได้แก่
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ ยวตามรอยโครงการพระราชดาริ มีการคมนาคม
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ขนส่ ง ที่ ส ะดวก แต่ อ าจพบปั ญ หาผัง เมื อ งและการจราจรหนาแน่ น ในช่ ว งเทศกาลหรื อช่ ว งการจัด กิ จ กรรมของจั ง หวัด
สภาพแวดล้อมบางพื้นที่ไม่สามารถปรับปรุ งเพื่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ู งอายุได้เนื่ องจากมีสถานที่ราชการที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ หลายแห่ ง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้อจากัดของพื้นที่ จึงทาให้มีผลต่อศักยภาพการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ
สอดคล้อ งกับ เพลาซอล [12] ได้กล่ าวว่าการที่ จ ะพัฒนาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้น ต้อ งเข้าถึ ง แหล่ ง พื้ นที่ น้ ัน ๆ อี กทั้งควรค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่ งอานวยความสะดวก
(Amenities) การให้ บ ริ การของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Ancillary Service) ที่ พ ัก (Accommodation) และกิ จ กรรม (Activities) และ
สอดคล้องกับ เขมลักษณ์ คุปคีตพันธ์ และปริ ญญา บรรจุมณี [13] พบว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มาเป็ นลาดับแรก รองลงมา ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ด้านการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พกั ด้านความดึงดูดใจและด้านกิจกรรม ตามลาดับ และรู ปแบบทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เหมาะสมคือ ทางจังหวัดควรมีการรณรงค์เรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
มากกว่าที่เป็ นอยู่ และควรสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของชุมชนรวมถึงการฝึ กภาษาอังกฤษให้กบั ชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุคือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ควรปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีทางลาดสาหรับรถวีลแชร์ ห้องน้ า ที่จอดรถ ที่นงั่ พัก ระบบขนส่ ง
สาธารณะที่เอื้อให้ผสู ้ ู งอายุเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพให้เป็ นที่รู้จกั
มากขึ้น โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Web page เป็ นต้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควร
คานึ งถึงศักยภาพของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย และควรมีการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง
ชุมชนและภาครัฐร่ วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเป็ นหนทางหนึ่ งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน แต่การพัฒนาอาจมีขอ้ จากัดบางประการ หรื อมีขอ้ จากัดด้านสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งอนุ รักษ์และรักษารู ปแบบดั้งเดิมไว้
การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพเป็ นการท่องเที่ ยวรู ปแบบหนึ่ งที่ มีเป้ าหมายเพื่อการป้ องกัน และ/หรื อรักษาสุ ขภาพ เป็ นการท่องเที่ ยว
ผสมผสานการดูแลสุ ขภาพร่ างกายและจิ ตใจ รวมถึงสุ ขภาพการรั บประทานอาหาร สอดคล้องกับปิ ยฉัตร ทองแพง [14] พบว่า
รู ปแบบการพัฒนาธุ รกิ จท่องเที่ ยวสาหรั บผูส้ ู งอายุคือ การแสวงหาความพร้ อมของแหล่งท่องเที่ ยวที่ เหมาะสม สิ่ งอานวยความ
สะดวกของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ การบริ การที่มีคุณภาพดี เป็ นส่ วนสร้างความพึงพอใจและเป็ นบริ การที่ดีเลิศตรงกับความต้องการ
ของผูส้ ู งอายุ การจัดเตรี ยมกิ จกรรมที่ เหมาะสม การจัดกิ จกรรมที่ สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกัน การใส่ ใจเรื่ องความปลอดภัย
โดยให้ความสาคัญในเรื่ องพาหนะในการเดินทาง และสอดคล้องกับวารุ ณี เกตุสะอาด [15] พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิ งเกษตรควรได้รับการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวทั้งด้านความรู ้ และงบประมาณจากภาครั ฐในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน และ
การประชาสัมพันธ์แก่นกั ท่องเที่ยว การจัดหาพื้นที่ลานจอดรถ ห้องน้ า การจัดทาป้ ายบอกทาง และสนับสนุ นให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการวิจัยทัว่ ไป
1. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรร่ วมมือกันบริ หารจัดการสิ นค้าและการบริ การเกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ขภาพเพื่อรองรับสังคมผูส้ ู งอายุในอนาคต
2. หน่ วยงานของภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ มชน ควรจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกและสาธารณู ปโภคขั้นพื้น ฐานที่
เหมาะสมกับวัยของนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุ ขา ทางลาดสาหรับรถวีลแชร์ ที่จอดรถ เป็ นต้น
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3. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรมีการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook,
Instagram, Web page เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพเพื่อรองรับสังคมผูส้ ู งอายุ ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) มลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพด 2) คุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดที่เป็ นขยะ
จากธรรมชาติ 3) สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพด เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเคราะห์จากเอกสาร
ทดลองสร้างภาชนะต้นแบบจากเปลือกข้าวโพดสาหรับอาหารแห้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สรุ ปผลการศึกษา และนาเสนอผล
การศึกษาในรู ปแบบการพรรณนา
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1) การแก้ปัญหาการเกิดมลพิษมาจากการเผาเปลือกข้าวโพด โดยมีการนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการ
ลดมลภาวะทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพด ชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาจะมีท้ งั มาตรการระยะสั้นและระยะยาวซึ่ งการนาเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนมาใช้จะเป็ นการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดโดยการการนาเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 2) ประโยชน์ของ
เปลือกข้าวโพด เปลือกข้าวโพดสามารถนามาใช้ในการสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ งช่วยลดปั ญหาการเกิดหมอกควันพิษและฝุ่ นที่เกิดจาก
การเผาเปลือกข้าวโพดของเกษตรกร 3) การสร้างต้นแบบภาชนะสาหรับอาหารแห้งที่มาจากเปลือกข้าวโพด ภาชนะใส่ อาหารแห้งที่ทามา
จากเปลือกข้าวโพดสามารถช่วยลดการเผาเปลือกข้าวโพดซึ่งเป็ นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ลดขยะจากพลาสติก รวมทั้งยังส่ งเสริ มการนา
หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด, ภาชนะใส่ อาหารแห้ง

Abstract
The purpose of this research aimed to 1) air pollution caused by the burning of corn shells 2) properties of corn shells that reduced
natural waste 3) the creation of packaging product prototype for dry food. Data were collected by means of document collection and
prototype experiments from corn shells for data validation, conclusions and presenting the results in a descriptive format.
The research showed that 1) a pollution solution was derived from the burning of corn shells, with a circular economy release to
reduce air pollution coming from corn shell sintering. The result indicated that the solution have both short and long term m easures that
lead to circular economy was the most effective solution by bringing corn shells to utilize the advantages in different fields. 2) corn shells
can be used to create various products which reduce the problems of mist, pollution and dust caused by the burning of the far mer's corn
shells 3) create a container prototype for dry food that come from corn shells. Dry food containers made from corn shells can help to reduce
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corn shells sintering, which was the cause of air pollution, reduced waste from plastics as well as encourage the introduction of the circular
economy.
Keywords : Corn Shell Product, Dry Food Container

บทนา
เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) คือ ระบบอุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรื อให้ชีวติ ใหม่
แก่ วสั ดุ ต่าง ๆ ในวงจรชี วิตผลิ ตภัณฑ์ แทนที่ จะทิ้ งไปเป็ นขยะเมื่ อสิ้ นสุ ดการบริ โ ภคโดยจะนาวัสดุ ที่เป็ นองค์ประกอบของ
ผลิ ตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้ างคุ ณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็ นวงจรต่อเนื่ องโดยไม่มีของเสี ย นอกจากนี้ ยงั เป็ นการออกแบบที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอกเชิ งลบ [1] อย่างที่ ได้กล่าวไปข้างต้นโดยหลักการของเศรษฐกิ จหมุนเวียนจะเน้นใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยลดปริ มาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด และสามารถบริ หารจัดการขยะมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้ง
ในรู ปแบบของวัตถุดิบเชื้อเพลิงหรื อการนากลับมาใช้ใหม่ในรู ปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆซึ่งเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ทวั่ โลกกาลังให้
ความสนใจทางด้านนี้อยู่ ขณะที่ไทยในทางภาคธุรกิจเริ่ มหันมาใช้นโยบายดังกล่าวด้วยการเปลี่ยนวงจรของธุรกิจให้หมุนเวียนด้วย
ตัวเองให้ได้มากที่สุด [2]
ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่ งแวดล้อม สอดรับกับเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน ในส่ วนภาคธุรกิจของไทยเองได้หันมาให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น จึงได้มีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ที่มาจากการนาวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วมาสร้ างให้เห็ นมากขึ้น [3] อย่างเช่ นการนาวัสดุ ที่เหลื อใช้ทางการเกษตรหรื อทาง
ธรรมชาติมาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดขยะ ซึ่ งเป็ นขยะจาพวกพลาสติก กระป๋ องอลูมิเนียมและโฟมโดยจะใช้
เวลาในการย่อยสลายเป็ นเวลานานจึงมีการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ทดแทนขยะประเภทนี้ เพื่อสามารถย่อยสลายได้ง่ายเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ทั้งการนาวัสดุธรรมชาติมาเป็ นวัตถุดิบผลิตเป็ นภาชนะรู ปแบบต่าง ๆ [4] นอกจากการนาวัสดุเหล่านี้ มาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์อีกครั้งยังสามารถช่วยลดการเผาพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมา
มลพิษทางอากาศในปั จจุบนั เกิดจากหลายสาเหตุ หนึ่ งในสาเหตุน้ นั คือการเผาเปลือกข้าวโพด ซึ่ งการเผานี้ ส่งผลให้เกิด
หมอกควันและฝุ่ นที่ มีผ ลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์ อี กทั้งยังมี ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จและสังคม เนื่ องจากผลกระทบเรื่ อง
สุ ขภาพที่ กลายเป็ นประเด็นสาคัญ ดังนั้นจึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องลดการเผาพื้นที่ ทางการเกษตรลง การลดมลพิษจากการเผา
เปลือกข้าวโพด ซึ่ งสามารถทาได้โดยการนาเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ ซึ่ งลักษณะของเปลือกข้าวโพดเป็ นแผ่นโค้งซ้อนกัน
เป็ นชั้นมีลวดลายของเส้นใยเป็ นริ้ ว ๆ ในตัวเองและมีแนวขนานตามความยาวของเปลือกทาให้เปลือกข้าวโพดมีความสวยงาม
เฉพาะตัวไม่เหมือนวัสดุอื่นใด อีกทั้งคุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดมีความเหนี ยว มีลวดลายเฉพาะตัวและเป็ นแผ่นกว้างสามารถ
นามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ทางด้านหัตถกรรมเพื่อจาหน่ ายเป็ นรายได้เสริ มให้แก่ ครอบครั วเกษตรกรเป็ นอย่างดี กองส่ งเสริ ม
หัตถกรรมไทยจึงได้ทาการส่งเสริ มให้นาเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์มากยิง่ ขึ้น [5]
จากเหตุผลข้างต้นผูว้ ิจยั เห็นว่าข้าวโพดมีความจาเป็ นต่อการเกษตรของประไทยมายาวนาน ข้าวโพดเป็ นพืชเศรษฐกิ จ
และเป็ นส่ วนสาคัญในอุตสาหกรรมมีความต้องการในการบริ โภคในปริ มาณที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งจะทาให้เกิดปั ญหาวัสดุเหลือทิ้งจาก
ข้าวโพดจานวนมาก จนส่ งผลกระทบทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์จากเปลือก
ข้าวโพดนามาสร้างเป็ นภาชนะหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งคุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดมีความเหนี ยว มีลวดลายเฉพาะตัวและเป็ น
แผ่นกว้างแต่หลายคนมองว่าเป็ นวัสดุที่ไม่สามารถนามาใช้ได้อีก แต่การนาเปลือกข้าวโพดมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่ งที่
จะช่วยลดปริ มาณพื้นที่ของไร่ ขา้ วโพดที่ถูกเผาได้ เนื่ องจากการเผาเปลือกข้าวโพดนั้นจะทาให้เกิดมลพิษ และยังช่วยลดขยะจาก
พลาสติกและโฟมที่มาจากภาชนะ ซึ่ งขยะเหล่านี้เป็ นขยะที่ตอ้ งใช้เวลานานในการย่อยสลาย ดังนั้นจึงทาให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์จาก
เปลือกข้าวโพด จึงได้คิดค้นภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพดขึ้นมา โดยกรรมวิธีในการสร้างภาชนะได้แนวคิดมาจาก
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การท าภาชนะจากกาบหมากที่ เ ป็ นการน ากระดาษเหลื อ ใช้ม าประยุก ต์เ พื่ อ ให้เกิ ด เป็ นสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ห ลากหลายรู ปแบบ
โดยการวิจยั ดังกล่าวอาจเป็ นประโยชน์ในการกาหนดเป็ นแนวทางส่งเสริ มเศรษฐกิจหมุนเวียน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษามลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพด
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดที่เป็ นขยะจากธรรมชาติ
3. เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพด

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับการนาเศรษฐกิจหมุนเวียน การนาแนวคิดนี้มาใช้ในการลดมลภาวะทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือก
ข้าวโพดโดยเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็ นแนวคิดที่วางแผนนาวัสดุต่าง ๆ มาใช้ใหม่ในวงจรของผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่ขยะถูกนาไปทิ้ง
เมื่อสิ้นสุดการบริ โภค โดยมีการนาวัสดุที่เป็ นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ [6] ซึ่งการนาทรัพยากร
ที่ถูกนาไปใช้แล้วให้กลับมาแปรรู ปและนากลับไปใช้ได้อีกในอนาคต เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ประเทศ
ไทยมีการประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชกันเป็ นจานวนมาก เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรมักจะมีเศษวัสดุเหลืออยู่
ซึ่งในการเตรี ยมพื้นที่สาหรับการเพาะปลูกครั้งต่อไป เกษตรกรจาเป็ นต้องกาจัดเศษวัสดุเหล่านั้น โดยวิธีการที่นิยมใช้กนั มากที่ สุด
และใช้กนั มาเป็ นระยะเวลานาน คือ การใช้ไฟเผาวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่ที่ทาการเกษตรหรื อการเผาในที่โล่ง เพราะฉะนั้นการเผา
ดังกล่าวทาให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเป็ นผลเสี ยต่อมนุษย์ [7]
ปั ญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศของประเทศไทยเป็ นปั ญหาสาคัญส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันและสุ ขภาพของประชาชน รวมทั้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนื อ ซึ่ งมีพ้ืนที่
ปลูกพืชเศรษฐกิ จเชิ งเดี่ยวอย่างการปลูกข้าวโพด โดยลาดับปั ญหาสาคัญของการปลูกข้าวโพดก็คือการเผาหลังการเก็บเกี่ ยวซึ่ ง
กลายเป็ นหนึ่ งในสาเหตุหลักของปั ญหาหมอกควัน การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถสรุ ปแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยมีท้ งั มาตรการในระยะสั้นและมาตรการในระยะยาว [8] การในการแก้ไข
ปั ญหาโดยมาตรการระยะสั้นจะมีการประชาสัมพันธ์ โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ของการนาวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรกลับมาใช้
ประโยชน์อีกครั้งและชี้ ให้เห็ นถึงการลดมลพิษทางอากาศที่ มีผลต่อสุ ขภาพอนามัย ในส่ วนของมาตรการระยะยาวจะมีการนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ เหมาะสม มาใช้เพื่อลดปริ มาณเปลื อ กข้า วโพดและวัสดุ เหลื อทิ้ งจากการเกษตร รวมทั้งจัดให้มี
การศึกษาประโยชน์จากส่ วนต่าง ๆ ของข้าวโพดเพื่อนามาประดิษฐ์เป็ นสิ่ งของหรื อสิ นค้า ตลอดจนพัฒนาเทคนิคในการประดิษฐ์
สิ นค้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด [9]
จากแนวคิดเกี่ยวกับการนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการลดมลภาวะทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพดชี้ให้เห็น
ว่าการแก้ปัญหาจะมีท้ งั มาตรการระยะสั้นและระยะยาวซึ่ งการนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้จะเป็ นการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่ สุดโดยการการนาเปลือกข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การนาเปลือกไปเป็ นอาหารสัตว์ ทาปุ๋ ยชี วภาพ และ
การนาไปสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบต่าง ๆ และการนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ดงั กล่าวเป็ นการแก้ไขปั ญหาในระยะยาวที่จะ
นามาซึ่งการสร้างรายได้เสริ มให้กบั เกษตรกรอีกด้วย
2.การจัดการเปลื อกข้ าวโพดที่เป็ นขยะจากธรรมชาติ ซึ่ งลักษณะของเปลื อกข้าวโพดเป็ นแผ่นโค้งซ้อนกันเป็ นชั้นมี
ลวดลายของเส้นใยเป็ นริ้ ว ๆในตัวเองและมีแนวขนานตามความยาวของเปลือกทาให้เปลือกข้าวโพดมีความสวยงามเฉพาะตัว โดย
หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเกษตรกรส่ วนใหญ่จะหักเอาเฉพาะฝักข้าวโพดเพื่อจาหน่าย ส่ วนเปลือกข้าวโพดจานวนมากก็ไม่ได้
นามาใช้ประโยชน์ โดยที่ คุณสมบัติของเปลือกข้าวโพดสามารถนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ทางด้านหัตถกรรมเพื่อจาหน่ ายเป็ น
รายได้เสริ มให้แก่ครอบครัวเกษตรกรเป็ นอย่างดี [5] อาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวโพดโดยทัว่ ไปมีจานวนมาก เมื่อเกษตรกร
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เก็บเกี่ ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วมักจะมีเปลือกเหลืออยู่ในพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดนั้น ทาให้เกิ ดการเผาเพื่อกาจัดขยะ
ซึ่งก่อให้เกิดปั ญหาหมอกควันพิษในภาคเหนืออันเกิดขึ้นทุกปี ในช่วงหน้าแล้งจากการเผาซากไร่ ขา้ วโพด [10]
ข้าวโพดเป็ นพืชเศรษฐกิ จและเป็ นส่ วนสาคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความต้องการในการใช้ในปริ มาณที่เพิ่ม
สู งขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดปั ญหาวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จานวนมาก จนส่ งผลกระทบทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีการร่ วมกันหาแนวทางเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหลือทิ้งมาแปร
รู ปในด้านต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่เกษตรกร กรรมวิธีเปลี่ยนแปลงวัสดุดงั กล่าวที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวโดยไม่ตอ้ งเผา
ทิ้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะสิ่ งแวดล้อม และหมอกควันในพื้นที่ที่เกิดจากการเผาทาลายวัสดุเหลือทิ้ง [11]
จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเปลือกข้าวโพดที่เป็ นขยะจากธรรมชาติขา้ งต้น ทาให้เห็นว่าสามารถนาเปลือกข้าวโพดมา
ใช้ในการสร้างเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยลดปั ญหาการเกิดหมอกควันพิษและฝุ่ นที่เกิดจากการเผาเปลือกข้าวโพดของเกษตรกร
โดยเป็ นการนาเอาขยะจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งตรงกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่วา่ การนาทรัพยากร
ที่ถูกใช้แล้วมาแปรรู ปและนากลับไปใช้ได้อีกในอนาคต
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่ งแวดล้ อม เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดการปนเปื้ อนจากสารเคมี
รวมถึ งเป็ นการทดแทนภาชนะที่ มาจากพลาสติ กและโฟม ซึ่ งเปลื อกข้าวโพดนั้นมี คุณสมบัติที่เหมาะกับการนามาสร้ างเป็ น
ผลิตภัณฑ์และงานหัตถกรรมโดยเปลือกมีความเหนี ยว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ช่อดอกไม้ รวมทั้งการทากระดาษ
จากเปลือกข้าวโพด ซึ่ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ขยะเศษวัสดุทางเกษตรนาไปสู่ การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกรและชุมชนต่อไป [12]
จากสถานการณ์ปัจจุบนั การผลิตและใช้พลาสติกเพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกที่มีน้ าหนักเบา ทาให้มี
การใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่ หลาย ซึ่งพลาสติกเหล่านี้มีอายุการใช้งานสั้นและการใช้พลาสติกมาก
เกินความจาเป็ น ทัว่ โลกจึงกาลังประสบปั ญหามลพิษจากขยะพลาสติก [13] โดยทัว่ ไปภาชนะส่ วนใหญ่จะทามาจากพลาสติกหรื อ
กล่องโฟม หลังจากการใช้งานเสร็ จแล้วจากภาชนะก็กลายเป็ นขยะและจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากย่อยสลายได้
ช้า ดังนั้นจึ งมีภาชนะทางเลือกใหม่ที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองและที่ สาคัญเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม [14]
จึงได้มีการคิดค้นวิธีทาผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารจากกาบหมากซึ่ งทามาจากกาบหมาก โดยมีความคิดที่จะช่วยลดขยะพลาสติก
และโฟม เพื่อเป็ นสิ่ งหนึ่งในการรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนในอาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ผคู ้ นจะไม่เห็นคุณค่าของ
กาบหมากและปล่อยให้เน่าเสี ยมากมาย จึงได้นามาทาเป็ นภาชนะเพื่อทดแทนภาชนะพลาสติกและลดขยะจากธรรมชาติ [15]
จากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพดข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าสามารถ
นาวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ จึ งได้นาแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใส่ อาหารแห้งที่ ทามาจาก
เปลื อกข้าวโพด ที่ สามารถช่ วยลดการเผาเปลือกข้าวโพดซึ่ งเป็ นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ลดขยะจากพลาสติ ก รวมทั้งยัง
ส่งเสริ มการนาหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ คือการนาทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วมาแปรรู ปและนากลับไปใช้ได้อีกในอนาคต

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบโดยมี ระเบี ยบวิธีวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. การสังเคราะห์ เอกสาร (Documentary Research) กระบวนการวิธีการวิจยั เชิงเอกสารนั้นได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากเอกสารที่ได้จากการเรี ยบเรี ยง วิเคราะห์ จัดแยกเป็ นหมวดหมู่ตามประเภทต่าง ๆโดยพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มามีความสมบูรณ์
ในประเด็นนั้น ๆ หรื อไม่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์จากนั้นนาทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิ งคุ ณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ ถูกต้องก่ อนจะทาเป็ นรายงานฉบับสมบู รณ์ อีกทั้งยังได้มีการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี รวมถึ ง
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มาจากเปลือกข้าวโพด โดยได้เริ่ มต้นจากศึกษากระบวนการปลูกข้าวโพด
กระบวนการเก็บเกี่ยว ปั ญหาหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงปั ญหาจากการเผาเปลือกข้าวโพด
2. การสร้ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ จากการศึ กษาและรวบรวมข้อมูลของกระบวนการด้านการสร้ างผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ
ภาชนะจากเปลือกข้าวโพด ซึ่งนามาสู่ข้ นั ตอนในการดาเนินการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ดงั นี้
2.1 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
ในขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะต้นแบบจากเปลือกข้าวโพดสาหรับอาหารแห้ง เริ่ มจากการสังเกต
และการศึกษาของคุณลักษณะของเปลือกข้าวโพดที่มีความทนทาน เปลือกมีความยาวและมีลวดลายที่เฉพาะตัว จึงได้มีการนาเอา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบภาชนะให้สามารถใส่อาหารแห้งได้ โดยคานึงถึงความสะดวกในการจัดเก็บและการทาความ
สะอาด จึงได้รูปแบบของภาชนะในลักษณะเป็ นจานที่แสดงให้เห็นถึงลวดลายของเปลือกข้าวโพดที่เป็ นเอกลักษณ์
2.2 การคัดเลือกวัตถุดบิ ในการสร้ างต้ นแบบ
ในการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อนามาสร้างผลิตภัณฑ์ภาชนะต้นแบบจากเปลือกข้าวโพด ซึ่ งเริ่ มจากการนาเปลือกที่ มี
ขนาดหลากหลายที่ได้มาจากการเหลือทิ้งของเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยว โดยการนาเปลือกที่ได้ นาไปทาความสะอาดหลังจากนั้น
นามาตากแดดไว้เป็ นเวลาประมาณ 6 – 7 วัน เพื่อให้เปลือกข้าวโพดมีความแข็ง และเหนียวมากขึ้น หลังจากนั้นนาเปลือกข้าวโพด
ที่ได้หลังจากการตากแดดแล้วนามาตัด ส่วนบนและส่วนล่างของเปลือกให้ได้เป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
2.3 วิธีการดาเนินการสร้ างต้ นแบบ
เริ่ มจากการใช้แป้ งมันสาปะหลังมาทาเป็ นกาวแป้ งเปี ยกโดยการต้มน้ าให้เดือดและจึงทาการใส่ แป้ งลงไปกวนจน
แป้ งมีความใสและมีความเหนียว นามาพักไว้ก่อนจะนาเปลือกข้าวโพดที่ผ่านการรี ดมาทากาว โดยการทาทับซ้อน ๆกันจนมีความ
หนาพอสมควรโดยรู ปทรงจะเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 30*30 เซนติเมตร แล้วนาไปตากแดดให้กาวแห้งสนิ ท หลังจากนั้นนาไป
เข้าเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ ใช้เวลาในการอัดของเครื่ องเพื่อขึ้นรู ปเป็ นเวลา 50 วินาทีความร้อนของเครื่ องที่ใช้ในการขึ้นรู ปภาชนะใช้
อุณหภูมิที่ 120 องศา

ผลการวิจัย
1. กระบวนการเกิดมลพิษทีเ่ ป็ นสาเหตุมาจากการเผาเปลือกข้ าวโพด
1.1 กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกีย่ วข้ าวโพด
การปลูกข้าวโพดจาเป็ นจะต้องศึกษาถึงวิธีการปลูกรวมถึงวิธีการดูแลอย่างละเอียด เพื่อให้ตน้ ข้าวโพดเจริ ญเติบโต
และมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ในส่ วนของการเก็บเกี่ยวข้าวโพดมี 2 วิธีหลักคือ การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนจะใช้วิธีหกั ข้าวโพดทั้ง
เปลือกแล้วจึงนามาแกะเปลือกภายหลังหรื อเก็บไว้ท้ งั เปลือก การเก็บเกี่ยววิธีน้ ีทาได้เร็ วรวมถึงช่วยป้ องกันไม่ให้เมล็ดเกิดแผลหรื อ
เมล็ดร้าวในระหว่างทาการเก็บเกี่ยวหรื อขนย้าย และการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่ องมือซึ่ งเครื่ องชนิดนี้สามารถปลิดฝักข้าวโพดจากต้น
แล้วสี ออกเป็ นเมล็ด ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวรวมถึงลดการใช้แรงงานคนและมีความแม่นยาสูงในการทางาน และยัง
ลดความเสี ยหายของผลผลิตรวมถึงลดปริ มาณขยะที่เกิ ดจากกระบวนการทางการเกษตร หลังจากการเก็บเกี่ ยวเกษตรกรจาการ
ส่งออกผลผลิตทั้งแบบแกะเปลือกแล้วและยังไม่แกะเปลือก
1.2 ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หลังจากเก็บเกีย่ ว
1.2.1 ปัญหาจากการเก็บเกีย่ วด้ วยแรงงานคน
การเก็บเกี่ ยวโดยใช้แรงงานคนนอกจากปั ญหาในการขาดแคลนแรงงานแล้วยังมีปัญหาในด้านของค่าใช้จ่าย
สาหรับการจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสู ง เนื่ องจากค่าจ้างแรงงานขั้นต่าและค่าครองชี พมีอตั ราที่ สูงขึ้น นอกจากนี้ การเก็บเกี่ยวข้าวโพด
โดยใช้แรงงานคนเป็ นการเก็บแบบฝักเท่านั้น ไม่มีการกะเทาะเมล็ด ทาให้เกษตรกรมีความยุง่ ยากมากขึ้นก่อนการส่งออกเพื่อจาหน่าย
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1.2.2 ปัญหาจากการเก็บเกีย่ วด้ วยเครื่ องปลิดฝักข้ าวโพด
การใช้เครื่ องปลิดฝักข้าวโพดได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ ยว ซึ่ งในบางพื้นที่
ต้องการเก็บรักษาฝั กข้าวโพดไว้เพื่อรอราคาที่ สูงขึ้น แต่การใช้งานเครื่ องยังมีขอ้ จากัด เนื่ องจากในบางพื้นที่ตอ้ งการเครื่ องมื อที่
สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในขั้นตอนเดียว คือตั้งแต่การเก็บเกี่ยวไปจนถึงได้ขา้ วโพดออกมาเป็ นเมล็ด
1.3 ปัญหาจากการเผาเปลือกข้ าวโพด
1.3.1 มลพิษทางอากาศ
ทุ กปี ในช่ วงการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตหน้าแล้ง จะมี เศษวัสดุ เหลื อทิ้ ง ได้แก่ เปลื อกและซังข้าวโพดส่ วนใหญ่
เกษตรกรจะปล่อยไว้ และรอเผาทิ้งในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่ งก่อให้เกิดควันจากการเผาไหม้ เศษวัสดุเหลือทิ้ง
ส่วนใหญ่เผากลายเป็ นควันพิษในอากาศ และอีกส่วนฝังกลบเพื่อทาเป็ นปุ๋ ยต่อไป แต่การฝังกลบเพื่อทาเป็ นปุ๋ ย ต้องจ้างรถไถเข้าไป
ไถกลบต้นข้าวโพด อันเหมาะกับการปลูกข้าวโพดบนที่ราบ มากกว่าข้าวโพดบนเชิงเขาหรื อบนดอย
1.3.2 การลุกลามของไฟทีเ่ กิดจากการเผาเปลือกข้ าวโพด
ข้าวโพดที่ปลูกบนดอยหรื อเชิงเขาที่ติดกับป่ า เมื่อเกิดการเผากาจัดเศษซากเปลือกข้าวโพดที่เหลืออยูภ่ ายหลัง
การเก็บเกี่ยว หรื อเพื่อเตรี ยมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป อีกทั้งยังปราศจากการทาแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้า
ป่ าที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงและลุกลามเข้าไปในป่ าเป็ นบริ เวณกว้าง จนกลายเป็ นไฟป่ าก่อให้เกิดหมอกควันพิษเพิ่มมากขึ้นไปอีก
2. การวิเคราะห์ คุณสมบัตขิ องเปลือกข้ าวโพด
2.1 คุณสมบัตขิ องเปลือกข้ าวโพด
จากการศึกษาพบว่าเปลือกข้าวโพดเป็ นแหล่งของเส้นใยที่มีศกั ยภาพ ซึ่ งเป็ นเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติที่ได้มาจาก
ต้น ข้าวโพดมีโครงสร้างและสมบัติเหมาะสมสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม สิ่ งทอและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
2.2 ประโยชน์ ของเปลือกข้ าวโพด
เปลือกข้าวโพดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสู งสามารถนามาใช้เป็ นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเลี้ยงโคนมโคเนื้ อ รวมถึงสามารถทาไปทาเป็ นปุ๋ ยหมักเพื่อใช้ในทางการเกษตร หรื อการนามาทาเป็ นข้าวของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ภาชนะ บรรจุภณั ฑ์ กระเป๋ า ที่ทาจากเปลือกข้าวโพดแห้ง
2.3 การนาเปลือกข้ าวโพดมาสร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์
เปลือกข้าวโพดสามารถนามาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่มกั มีการนามาทาเป็ นดอกไม้ประดิษฐ์
หรื อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เส้นใยด้ายโดยนามาทอเป็ นผืนผ้า กระเป๋ าสานจากเปลือกข้าวโพด
3. กระบวนการสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์ สาหรับอาหารแห้ งทีม่ าจากเปลือกข้ าวโพด
ข้อมูลที่ได้มาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก วิทยานิ พนธ์ บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบที่ทามาจากเปลือกข้าวโพด ซึ่งนามาสู่กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตน้ แบบภาชนะจากเปลือกข้าวโพดด้วยการใช้เครื่ องมือทางอิเล็กทรอนิ กส์ในการร่ างต้นแบบ
ภาชนะขึ้นมา โดยคานึงถึงขนาดของภาชนะ ความคงทนและรู ปทรงที่มีความเหมาะสมในการใส่อาหารแห้ง ซึ่งภายหลังได้มีการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นรู ปภาชนะจึงได้นาเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะจานกาบหมากของคุณไกรสร ศรี สุวรรณ มาทดลองใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ตน้ แบบภาชนะจากเปลือกข้าวโพด
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3.2 การคัดเลือกวัตถุดบิ ในการสร้ างต้ นแบบ

รู ปที่ 1 เปลือกข้าวโพดสดจากการเหลือทิง้
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 2 เปลือกข้าวโพดแห้งหลังจากการนาไปตากแดด
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

ขั้นตอนการคัดเลือกเปลือกข้าวโพด เลือกเปลือกข้าวโพดที่มีขนาดหลากหลายแต่จะต้องไม่เล็กจนเกินไปโดยนามาจาก
การเหลือทิ้งของเกษตรกร หลังจากนั้นจะนาเปลือกข้าวโพดมาแยกเป็ นชิ้น ๆ เพื่อไม่ให้ติดกันและง่ายต่อการนาไปใช้งาน เมื่อแยก
ใบข้าวโพดเป็ นชิ้นแล้วจึงนาไปตากแดดเป็ นเวลาประมาณ 6-7 วัน ซึ่งถ้าใช้เวลานานจนเกินไปเปลือกข้าวโพดจะมีเชื้อรา หลังจาก
ได้เปลือกข้าวโพดที่แห้งดีแล้วจึงนามาทั้งตัดปลายด้านบนและด้านล่างเพื่อให้ได้รูปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะแก่การนาไปใช้งาน
3.3 วิธีการดาเนินการสร้ างต้ นแบบ

รู ปที่ 3 แป้ งมันสาปะหลัง
สาหรับทากาวแป้ งเปี ยก
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 4 หม้อและทัพพีอปุ กรณ์
สาหรับทากาวแป้ งเปี ยก
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 5 การเทแป้ งลงในหม้อหลังจาก
น้ าเดือด
(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

ขั้นตอนในการทาและการใช้งานกาวแป้ งเปี ยกโดยเริ่ มจากการนาน้ ามาต้มจนเดื อดแล้วจึ งเทแป้ งมันสาปะหลังลงไป
ในน้ าที่เดือดจัดจากนั้นกวนแป้ งจนมีความใสและมีความเหนียว แล้วจึงนามาพักไว้ให้เย็น ก่อนจะนาเปลือกข้าวโพดที่ผา่ นการรี ด
มาทากาวแป้ งเปี ยกแล้วทาซ้อนทับกันจนมีความหนาพอสมควรโดยรู ปทรงจะเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 30*30 เซนติเมตร ขั้นตอน
สุดท้ายคือการนาเปลือกข้าวโพดที่ได้จากการทากาวแป้ งเปี ยกไปตากแดดให้กาวแห้งสนิท

รู ปที่ 6-8 การนาเปลือกข้าวโพดเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสเข้าเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )
นาเปลือกข้าวโพดที่ ได้นามาทากาวแป้ งเปี ยกตามขั้นตอนข้างต้นไปใส่ ในเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ (heater timer) ของคุณ
ไกรสร ศรี สุวรรณ ซึ่ งจะใช้เวลาในการอัดเพื่อขึ้นรู ปเป็ นภาชนะเป็ นเวลา 50 วินาที ความร้อนของเครื่ องที่ ใช้จะอยู่ที่ 120 องศา
เซลเซียส
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รู ปที่ 9 การใช้กรรไกรตัดขอบของเปลือก
ข้าวโพดให้เป็ นภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 10 เปลือกข้าวโพดที่ได้หลังจากการอัดด้วย
เครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

เมื่อเครื่ องได้ทาการอัดขึ้นรู ปภาชนะครบ 50 วินาทีแล้ว เปลือกข้าวโพดที่ได้ทาการขึ้นรู ปนั้นมีลกั ษณะรู ปทรงเป็ นภาชนะ
และมีความอยูต่ วั หลังจากนั้นจึงใช้กรรไกรตัดในส่ วนของขอบภาชนะออกให้มีความสวยงาม ในส่ วนของเศษที่เหลือจากการตัด
ขอบทิ้งสามารถนาไปทาเป็ นปุ๋ ยและยังสามารถนาไปเป็ นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย
3.4 ผลทีไ่ ด้ จากการสร้ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ

รู ปที่ 11 ภาชนะที่ได้หลังจากตัด
ขอบทิ้ง (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

รู ปที่ 12-14 ตัวอย่างอาหารที่นามาใส่ภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )

ภาชนะจากเปลือกข้าวโพดที่ได้มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงของภาชนะที่มีความแข็งแรง มีกลิ่นหอมของข้าวโพด มีลวดลายที่มี
ความเฉพาะตัวและทับซ้อนกันสวยงาม โดยภาชนะจากเปลือกข้าวโพดนั้นสามารถใส่อาหารแห้งและขนม ซึ่งควรหลีกเลี่ยงอาหาร
หรื อขนมที่เป็ นของเหลว วิธีการทาความสะอาดภาชนะนั้นใช้วิธีการนาฟองน้ าชุบน้ าให้หมาด ๆ แล้วเช็ดให้สะอาด แล้วนาภาชนะ
ไปตากแดดให้แห้งเพื่อป้ องกันเชื้อราและรักษาอายุการใช้งานของภาชนะ

อภิปรายผลการวิจัย
1.มลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้ าวโพด โดยสาเหตุหลักของการเผาเกิดจากการที่เกษตรกรปลูกไร่ ขา้ วโพด
เห็นว่าเปลือกขาวโพดเหลือเป็ นจานวนมากจากการนาฝักข้าวโพดออกไปขายนั้นเป็ นขยะ ดังนั้นเมื่อเกิดการเผาขึ้นจึงเกิดมลพิษที่
ตามมาซึ่งผลกระทบจากมลพิษนั้นย่อมจะส่งผลเสี ยเป็ นอย่างมาก ทั้งทาลายสุขภาพร่ างกายของมนุษย์ อีกทั้งยังทาลายให้ทศั นวิสัย
ทางอากาศย่าแย่ลง จากผลกระทบในเชิงลบนี้ทาให้ผวู ้ จิ ยั เล็งเห็นถึงความสาคัญของเปลือกข้าวโพด ดังนั้นทางผูว้ จิ ยั จึงได้นาเปลือก
ข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพดนี้ โดยจะช่วยทาให้ลดการเผา
ทาลายขยะทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดมลพิษไม่มากก็นอ้ ย และที่สาคัญยังเป็ นการสร้างรายได้เพิ่มให้กบั เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด
หรื อผูท้ ี่สนใจสร้างภาชนะจากเปลือกข้าวโพดด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั การทากระดาษจากเปลือกฝักข้าวโพดโดยจะนา
ส่ วนที่เหลือทิ้งอย่างเปลือกฝักข้าวโพดซึ่ งจะใช้ในส่ วนของเส้นใยผลิตเป็ นกระดาษ โดยนามาจากจังหวัดทางภาคเหนือที่มีปัญหา
ทางด้านหมอกควัน [16] จะเห็ นได้ว่างานวิจยั ข้างต้นก็จะให้ความสาคัญในเรื่ องของการลดมลพิษทางอากาศ ดังนั้นแล้วการนา
เปลือกข้าวโพดมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการเผาเปลือกข้าวโพดอันเป็ นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางอากาศ
2.คุณสมบัตขิ องเปลือกข้ าวโพด ซึ่งเปลือกข้าวโพดนั้นมีคุณสมบัติที่สามารถนามาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ภาชนะใส่อาหารแห้ง
ได้เนื่ องจากมี เส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติที่ได้มาจากต้น มีความเหนี ยว มีลวดลายเฉพาะตัวและเป็ นแผ่นกว้าง เปลือกข้าวโพดนั้น
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สามารถนามาสร้างประโยชน์ได้หลากหลาย แต่เกษตรกรส่ วนมากกลับนาเปลือกข้าวโพดไปทาลายโดยการเผาซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศส่งผลเสี ยให้กบั สิ่ งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพของมนุษย์ NIA สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เล็งเห็นปั ญหาวัสดุเหลือทิ้งจากการ
เก็บเกี่ยวโดยการเผาทาลายจึงได้คิดค้นกรรมวิธีใหม่ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจยั ของ สวทช. ภาคเหนือ โครงการ
นี้ สร้างขึ้นเพื่อนาเปลือกข้าวโพดที่ถูกเผาทาลายจากการเก็บเกี่ยวมาสร้างให้เกิ ดประโยชน์ ได้มีการริ เริ่ มโครงการนี้ ที่อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นการนาเปลือกข้าวโพดไปหมักแบบไม่ใช้ออกซิ เจน โดยมีข้ นั ตอนและกระบวนการที่ ละเอียด เพื่อนาไปเป็ น
อาหารสัตว์วิธีน้ ี ช่วยแก้ปัญหามลภาวะทางสิ่ งแวดล้อม และหมอกควันในพื้นที่ที่เก็บเกี่ยววัสดุเหลือทิ้งจากต้นข้าวโพด อีกทั้งยังช่วย
ส่งเสริ มให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดและกลุ่มอาชีพผูเ้ ลี้ยงโคพื้นเมืองให้เกิดรายได้และลดภาระหนี้สิน [11]
3. การสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์ ภาชนะสาหรับอาหารแห้ งจากเปลือกข้ าวโพด จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก วิทยานิ พนธ์ บทความ และเอกสารต่าง ๆ ซึ่ งนามาสู่ กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์มี 4 ขั้นตอน เริ่ มจากขั้นตอนที่ 1
คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคานึ งถึงความสะดวกในการใช้สอยและการจัดเก็บต่อผูใ้ ช้มากที่ สุด จึ งได้ลกั ษณะที่ เป็ นจานที่
สามารถจัดเก็บได้ง่ายและประหยัดพื้นที่ ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกวัตถุดิบในการสร้างต้นแบบ คือการนาเปลือกข้าวโพดไปทา
ความสะอาดและนาไปตากแดดเพื่อให้เปลือกข้าวโพดมีความแข็งแรงและเหนี ยวมากขึ้น แล้วจึ งนาเปลือกข้าวโพดมาตัดเป็ น
รู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขั้นตอนที่ 3 วิธีการดาเนิ นการสร้างต้นแบบ โดยการนากาวแป้ งเปี ยกมาทาเปลือกข้าวโพดทับซ้อน ๆ กัน
เมื่อกาวแห้งแล้วจึงไปขึ้นรู ปภาชนะเพื่อทดลองสร้างต้นแบบภาชนะ ในส่ วนของขั้นตอนที่ 4 คือการประเมินผลและผลที่ได้จาก
การสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ภาชนะที่ได้มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงที่มีความแข็งแรง ทนทาน รวมถึงมีลวดลายที่มีความเฉพาะตัว ซึ่ ง
ภาชนะสามารถใส่อาหารแห้งและขนมแห้งได้ จากกระบวนการสร้างและผลของผลิตภัณฑ์ตน้ แบบภาชนะจากเปลือกข้าวโพด ซึ่ง
สามารถนาไปผลิตเป็ นสิ นค้าที่สามารถเสริ มรายได้ให้กบั เกษตรกรหลังการเก็บเกี่ ยวอีกทั้งยังสามารถช่วยลดขยะจากพลาสติก
และโฟมในการนาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้อา้ งอิงจากบทความแนวคิดของไกรสร ศรี สุวรรณ
ทาผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารจากกาบหมาก ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ที่จะช่วยลดขยะพลาสติกและโฟม เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการรักษา
สิ่ งแวดล้อมของชุมชน [15] ซึ่ งแนวคิดข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ องการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะสาหรับ
อาหารแห้งจากเปลื อกข้าวโพด ที่ ได้มีการนาเอาวัสดุ จากธรรมชาติ ที่ไม่ได้นามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ซึ่ งเป็ นการลดขยะจาก
พลาสติกและโฟมที่ยอ่ ยสลายได้ยาก รวมถึงยังเป็ นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สามารถนาเอาเปลือก
ข้าวโพดมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นได้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ ใช้
1. การกาจัดเชื้อรา จะมีการนาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มาฉี ดกับเปลือกข้าวโพดก่อนจะนาไปรี ดและทากาวแป้ งเปี ยก ซึ่ง
จะมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคสู งเพราะสารตกค้างที่โฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เหลือทิ้งไว้น้ นั มีแค่น้ าละออกซิ เจน อีกทั้งยังมีฤทธิ์
กัดกร่ อนภาชนะที่ต่ามาก
2. การคิดค้นเครื่ องอัดเปลือกข้าวโพด ซึ่งจะสามารถอัดเปลือกข้าวโพดให้ติดกันจนเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 30*30
เซนติเมตร โดยมีความหนาของแผ่นขนาด 3 มิลลิเมตร เพื่อความรวดเร็ ว การประหยัดเวลาในการทาและเพิ่มปริ มาณการผลิตก่อน
การนาไปเข้าเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ อีกทั้งขนาดความหนาที่เพิม่ มากขึ้นจะทาให้สามารถใส่อาหารที่เป็ นของเหลวได้ดีข้ ึน
3. การคิดค้นเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะ โดยตัวเครื่ องจะมีความแตกต่างจากเครื่ องขึ้นรู ปภาชนะทัว่ ไปตรงที่สามารถถอดเปลี่ยน
แบบแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการขึ้นรู ปภาชนะ
4. คิ ดค้นรู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ที่ มาจากเปลื อกข้าวโพดซึ่ งจะสามารถน าเปลื อ กข้าวโพดมาใช้ท าประโยชน์ ไ ด้
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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5. นาต้นแบบผลิตภัณฑ์สาหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพดเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะ
จากการเกษตร ซึ่งควรจะนาเสนอหน่วยงานที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ทาไร่ ขา้ วโพด กลุ่มแม่บา้ นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ
กลุ่มพ่อค้าแม่คา้ ขายขนมตามตลาดทัว่ ไป ร้านอาหารเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.ส่ งเสริ มให้ประชาชนหันมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมผ่านหน่วยงานทาง
ภาครัฐ รวมถึงตลาด ชุมชน ห้องอาหาร และโรงอาหารต่าง ๆ ควรเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาใช้บรรจุภณั ฑ์จากธรรมชาติ
ข้ อเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจยั ในอนาคต
1. การวิจยั ในการทาต้นแบบภาชนะจากวัสดุอื่นที่มาจากธรรมชาติ โดยจะนาวัสดุอื่นมาทดลองในการขึ้นรู ปเป็ นภาชนะ
เช่น ใบบัว ใบเล็บครุ ฑลังกา ใบหูกวาง เป็ นต้น
2. ควรมีการเก็บข้อมูลในมุมมองของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
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[15] ไกรสร ศรี สุวรรณ. หลาน-ยายรักษ์โลก ผลิตจานกาบหมากใช้แห่งแรกเพชรบุรี หวังลดขยะ [อินเทอร์ เน็ต]. เพชรบุรี; 2560. [เข้าถึง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563] เข้าถึงได้จาก: https://web.facebook.com/Yaichumchankubmark
[16] เพิม่ ศักดิ์ สุ ภาพรเหมินทร์ . การทากระดาษจากเปลือกฝักข้าวโพด [อินเทอร์ เน็ต]. เชียงใหม่; 2556. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563]
เข้าถึงได้จาก: http://www.clinictech.most.go.th/online/usermanage/FinalReport/201581141401.pdf
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเที ยบทักษะการทางานร่ วมกัน ของนักศึ กษาก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังการจัดการเรี ยนรู ้ กบั เกณฑ์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิ คจิ๊กซอว์ กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จานวน 22 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) แบบ
ประเมินทักษะทางานร่ วมกัน 3) แบบทดสอบ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที T–test for dependent, T–test for one sample และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษา พบว่าทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษาหลังเรี ยน
(x̅ = 13.41, S.D. = 2.04) สู งกว่าก่ อนเรี ยน (x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการ
ทดสอบหลังเรี ยน พบว่ามีนักศึกษาร้อยละ 59.10 (3 กลุ่ม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ (คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าหรื อเท่ากับ 15 คะแนน)
และมีนกั ศึกษาร้อยละ 40.90 (2 กลุ่ม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ 3) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ฝึ กการหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้วธิ ีการสอน แบบร่ วมมือและแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่าง
เพื่อน ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มและทางานเป็ นทีม ได้ฝึกความรับผิดชอบเนื่องจากต้องทางานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
คาสาคัญ : การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์, ทักษะการทางานร่ วมกัน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

Abstract
The purposes of this research were to: 1) compare the collaboration skills of students before and after learning by cooperati ve
learning using jigsaw technique, 2) study the students’ learning achievement after learning with criteria, and 3) study the opinions of students
towards cooperative learning using jigsaw technique. The participants in this research consisted of 22 students in the Program of Chemistry,
Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University. They obtained by using purposi ve sampling. Research instruments
included of four parts: 1) lesson plan of cooperative learning using jigsaw technique 2) collaborative skill assessment 3) leaning achievement
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test with the degree of content validity index between 0.67 - 1.00 and 4) student opinion questionnaire. The statistics used for data analysis
were mean and standard deviation, t-test for dependent, t-test for one sample and content analysis, respectively.
The research finding were as follows: 1) The collaboration skills of students after learning by cooperative learning using jigsaw
technique with Chemistry (x̅ =13.41, S.D. = 2.04) was higher than before (x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) at the .05 level of significance.
2) The students’ learning achievement after learning by cooperative learning using jigsaw technique with Chemistry found that 59.10% of
students (3 groups) passed the criteria and there were 40.90% of students (2 groups) had learning achievement below the crite ria. But, all
groups were not statistically different (P> 0.05), and 3) The opinions of students towards cooperative learning using jigsaw technique,
including practiced of self- knowledge, learned collaborative teaching methods and exchanged knowledge among friends, practiced as a
team and practiced responsibility due to the work that he was fully assigned.
Keywords : Cooperative Learning using Jigsaw Technique, Collaboration Skills, Learning Achievement

บทนา
ในศตวรรษที่ 21 ผูเ้ รี ยนควรมีทกั ษะที่สาคัญตามที่ เป็ นเป้ าหมายด้านผูเ้ รี ยนในแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579
ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ซึ่ งทักษะด้านความร่ วมมือ การทางาน
เป็ นทีมและภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ก็นบั ว่าเป็ นทักษะหนึ่ งที่สาคัญ โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ ดารงชีวติ อย่างเป็ นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 [1] และให้ความสาคัญการทางานเป็ นที มและกาหนดเป็ นคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ดว้ ย นอกจากนี้ยงั กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไว้ท้ งั หมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ [2]
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้การสังเกตพฤติกรรมการทางานร่ วมกันของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีปีที่ 3 ที่เรี ยนในรายวิชา พบว่าเมื่อมี
การมอบหมายงานหรื อกิ จกรรมเป็ นกลุ่ ม นักศึ กษาจะเลื อกท างานกับเพื่ อนที่ ตนสนิ ทและเมื่ อผูส้ อนเป็ นผูจ้ ัดกลุ่ มแบบคละ
ความสามารถโดยไม่ให้นักศึ กษาเลือกอยู่เป็ นกลุ่มตามความสมัครใจมักพบว่าจะมีเพื่อนบางคนในกลุ่มไม่ช่วยเหลือเพื่อนเข้ากับ
เพื่อนไม่ได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาข้อมูลและจัดทาแผนภาพสังคมมิติของผูเ้ รี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั ศึกษาเลือกเพื่อน
ในห้องที่อยากร่ วมทางานด้วยมากที่สุด 3 คน ผลการศึ กษาพบว่าสามารถจัดจาแนกกลุ่มของนักศึกษาจากแผนภาพสังคมมิติได้ 5
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีนกั ศึกษา 1 คนที่มีจานวนเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยมากที่ สุด กลุ่มที่ 2 มีนกั ศึกษา 5 คนที่มีจานวนเพื่อนเลื อก
ร่ วมงานด้วยมากกว่า 3 คน กลุ่มที่ 3 มีนกั ศึกษา 5 คนที่มีจานวนเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยเท่ากับ 3 คน กลุ่มที่ 4 เป็ นนักศึกษา 10 คนที่มี
จานวนเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยน้อยกว่า 3 คน และกลุ่มที่ 5 เป็ นนักศึกษา 1 คนที่ไม่มีเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยเลย จากการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการเรี ยนของนักศึกษาในภาคเรี ยนที่ผ่านมาและการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาที่เคยสอนมาเมื่อปี การศึกษาที่
ผ่านมา พบว่าผลจากแผนภาพสังคมมิติ มีลกั ษณะคล้ายกับการนัง่ เรี ยนในห้องเรี ยนตามกลุ่มเพื่อนที่ตนสนิท จากการสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็ นทางการพบว่า ผูท้ ี่มีเพื่อนเลือกมากที่สุดจะเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
และช่วยเหลือกิ จกรรมของชั้นเรี ยนอยู่เสมอ ส่ วนนักศึ กษาที่ ไม่ถูกผูอ้ ื่นเลือกเลยจานวน 1 คนนั้นเป็ นนักศึ กษาที่ ไม่ค่อยเข้าเรี ยน
ไม่มีเพื่อนสนิทในห้อง ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและไม่ค่อยพูดคุยกับเพื่อนในห้อง และเนื่องจากนักศึกษา
กลุ่มใหญ่ของห้องมีเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยต่ากว่า 3 คนแสดงให้เห็นว่าเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนไม่ค่อยได้ทางานร่ วมกับเพื่อนคนอื่นใน
ห้องที่ไม่ใช่เพือ่ นสนิท จึงทาให้แผนภาพสังคมมิติออกมาในลักษณะนี้ ทาให้เห็นว่าในชั้นเรี ยนมีปัญหาเรื่ องการทางานร่ วมกัน
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ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนจึงต้องการพัฒนาทักษะการทางานร่ วมกันที่สอดคล้องกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในหลักสูตร 3 ข้อดังนี้ 1) มีความไวในการรับความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนด้วยความเข้าใจ และความรู ้สึก
เชิงบวก มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์และสังคม 2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนอย่างสร้างสรรค์ และ 3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่มีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม จะเห็นว่าทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในหลักสู ตรนั้น
สอดคล้องกับทักษะด้านความร่ วมมือ การทางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ าที่อยูใ่ นแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีเป้ าหมายจะพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นวิธีเรี ยนที่ช่วยให้
นักศึกษาได้มีการพึ่งพาอาศัยกัน ทาให้นกั ศึกษามีสัมพันธภาพอันดีกบั ผูอ้ ื่น มีการปรึ กษากันอย่างใกล้ชิด สมาชิกแต่ละคนทราบ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนประเมินการทางานของสมาชิ กในกลุ่ม ให้กาลังใจซึ่ งกันและ
กัน และหาทางปรับปรุ งวิธีการทางานของกลุ่มให้ดีข้ ึนเพื่อบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน [3,4] นอกจากนี้ การเรี ยนแบบร่ วมมือยังเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่ สมาชิกที่อ่อนในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
นาไปสู่ ความสาเร็ จร่ วมกันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นได้ [5] และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบจิ ก
ซอว์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผูส้ อนจะต้องเตรี ยมเนื้ อหาไว้ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และเรี ยนรู ้โดยการแบ่งกลุ่มคละความสามารถ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนเก่งจะช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อนในการศึกษาหาความรู ้
เพื่อให้ผลงานของกลุ่มสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้และมีขอ้ ดีที่ผเู ้ รี ยนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่ วมกับสมาชิกอื่น
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถต่างกันได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกและเรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคมโดยตรง จากปั ญหาที่
พบเรื่ องการทางานร่ วมกัน การทางานเป็ นทีม ความสัมพันธ์ของเพื่อนในห้องที่มีความไม่สามัคคีกนั ไม่สามารถทางานร่ วมกับ
เพื่อนบางคนในชั้นเรี ยนทาให้การทางานกลุ่มแต่ละครั้งมักมีปัญหาไม่สามารถทางานได้สาเร็ จตามเวลา ดังนั้นการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือนับเป็ นการเรี ยนที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางการเรี ยนร่ วมกันนับว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่ วมกันคิดร่ วมกันทางาน ผูว้ จิ ยั จึงเลือกการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาทักษะการทางานร่ วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องไอโซเมอร์ วิชาเคมีอนิ นทรี ย ์ 2 ของนักศึกษาหลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กบั เกณฑ์
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาที่เรี ยนหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปี ที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ที่ ลงทะเบียนในรายวิชา 4022203 เคมีอนิ นทรี ย ์ 2
จานวน 1 กลุ่ม รวม 22 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ระยะเวลา ใช้ระยะเวลาการสอนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 1 สัปดาห์ ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 1 แผน
เวลา 3 ชัว่ โมง
เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจยั เป็ นเนื้อหาเรื่ อง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซ้อน ในรายวิชาเคมีอนินทรี ย ์ 2
ที่กาหนดในหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
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ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษา
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องไอโซเมอร์ วิชาเคมีอนินทรี ย ์ 2 ของนักศึกษา
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ไอโซเมอร์ ของสารประกอบเชิงซ้อน รายวิชา 4022203 เคมีอนิ นทรี ย ์ 2 ของนักศึกษาเคมี
ชั้นปี ที่ 3 โดยใช้เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ จานวน 3 ชัว่ โมง โดยแบ่งเนื้ อหาการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4
เรื่ องย่อย การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ [6] ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง–กลาง–อ่อน) กลุ่มละ 4 คนและเรี ยกกลุ่มนี้วา่ กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)
1.2 สมาชิ กในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับมอบมายให้ศึกษาเนื้ อหาสาระคนละ 1 ส่ วน (เปรี ยบเสมือนได้ชิ้นส่ วนของ
ภาพตัดต่อคนละ 1 ชิ้น) และหาคาตอบในประเด็นปั ญหาที่ผสู ้ อนมอบหมายให้
1.3 สมาชิกในกลุ่มบ้านเรา แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกัน ตั้งเป็ นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญขึ้นมา
และร่ วมกันทาความเข้าใจในสาระนั้นอย่างละเอียด และร่ วมกันอภิปรายหาคาตอบประเด็นปั ญหาที่ผสู ้ อนมอบหมายให้
1.4 สมาชิ กกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ กลับไปสู่ กลุ่มบ้านของเราแต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจในสาระที่ ตนได้
ศึกษาร่ วมกับกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่นนี้สมาชิกทุกคนก็จะได้เรี ยนรู ้ภาพรวมของสาระทั้งหมด
1.5 ผูเ้ รี ยนทุกคนทาแบบทดสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็ นรายบุคคลและนาคะแนนของทุกคนในกลุ่มบ้านของ
เรามารวมกัน (หรื อหาค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา (content validity) โดยแบบประเมิ นความสอดคล้องที่ มี
ลักษณะเป็ น IOC (Index of Congruence) พบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00
2. แบบประเมิ น ทัก ษะท างานร่ ว มกัน มี ป ระเด็ น การประเมิ น 5 ข้อ ได้แ ก่ 1) ท างานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายอย่า งเต็ม
ความสามารถ 2) ร่ วมปรึ กษาและวางแผนกับเพื่อนในกลุ่ม 3) เป็ นผูน้ าและผูต้ ามในโอกาสที่เหมาะสม 4) ร่ วมแสดงความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ และ 5) แนะนาวิธีการทางานและช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมินโดยพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนและมีระดับคะแนน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับสู ง ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมใน
ระดับปานกลาง และระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับต่า โดยมีเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ คะแนน 12-15 คะแนนเป็ นระดับดีมาก
คะแนน 8-11 คะแนนเป็ นระดับดี และคะแนนน้อยกว่า 8 คะแนนเป็ นระดับควรปรับปรุ ง แบบประเมินมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00
3. แบบทดสอบ เรื่ อง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซ้อน แบบอัตนัยจานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์คือมีคะแนนตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพในระดับดีข้ ึนไป ซึ่งมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00
4. แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คจิ๊ กซอว์ มีลกั ษณะเป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด โดยให้นกั ศึกษาเขียนบรรยายถึงสิ่ งที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้และข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู ้
การรวบรวมข้ อมูล
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาผลการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ที่ มี ต่ อ ทัก ษะการท างานร่ ว มกัน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีช้ นั ปี ที่ 3 ผูว้ จิ ยั ใช้แบบแผนการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองของการวิจยั
วัตถุประสงค์ การทดลอง
แบบแผนการวิจยั
1) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บทั ก ษะการ
The One – Group Pretest – Posttest Design
ทางานร่ วมกันของนักศึ กษาก่อน
O1 X O 2
และหลัง การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบ
(Campbell and Stanley, 1963)
ร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
เมื่อ X คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
O1 และ O2 คือ ผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกัน
ของนักศึกษาก่อนและหลัง ตามลาดับ
2) เพื่ อ ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
One – Shot Case Study
เรี ยนของนักศึ กษาหลังเรี ยนโดย
- X O2
ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ
(Campbell and Stanley, 1963)
เทคนิคจิ๊กซอว์กบั เกณฑ์
เมื่อ X คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
O2 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังเรี ยน
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
3) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
One – Shot Case Study
นักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
- X O2
แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
(Campbell and Stanley, 1963)
เมื่อ X คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
O2 คือ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
T – test for dependent

T – test for one sample

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

การวิจยั มีข้ นั ตอนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. ก่อนการวิจยั ให้นักศึ กษาแต่ละคนเขียนชื่ อเพื่อนที่ นักเรี ยนอยากทางานร่ วมด้วย 3 คน ลงในกระดาษที่ ผูส้ อนแจก
เพื่อทาแผนภาพสังคมมิติและศึกษาความสัมพันธ์ของนักศึกษาในห้องเรี ยนก่อนการเรี ยนแบบร่ วมมือ
2. ผูส้ อนประเมินทักษะทางานร่ วมกันของนักศึกษาก่อนเรี ยน โดยพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
3. ผูส้ อนดาเนินการสอนตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) จัดทาคะแนนฐานของนักศึกษาแต่ละคน โดยเป็ นคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในการการสอบย่อยก่อนกลางภาค
ที่ผา่ นมา แล้วแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 4-5 คน แบบคละเพศและความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน)
2) จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
โดยชี้แจงให้กลุ่มเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการทางาน และเกณฑ์การประเมินผลงาน และให้นกั เรี ยนบอกถึงความสาคัญและวิธีการ
ทางานร่ วมกัน
4. ผูส้ อนประเมินทักษะทางานร่ วมกันของนักศึกษาหลังเรี ยน
5. เมื่ อ ด าเนิ น การจัด การเรี ยนรู ้ เ สร็ จ ตามแผนในหั ว ข้อ เรื่ อง ไอโซเมอร์ ข องสารประกอบเชิ ง ซ้ อ น นั ก ศึ ก ษา
ทาแบบทดสอบจานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที
6. ให้นักศึ กษาแต่ละคนเขียนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คจิ๊กซอว์ โดยเขียน
บรรยายถึงสิ่ งที่ได้รับและข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ งระบุชื่อ
7. รวบรวมคะแนนจากแบบประเมิ นทักษะการท างานร่ วมกันและแบบทดสอบตามวิธี ก ารให้น้ าหนักคะแนนของ
เครื่ องมือแต่ละชนิด แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อ มู ล การเลื อ กเพื่ อ น 3 คน เพื่ อ ท างานด้ว ยก่ อ นการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ น ามาเขี ย นแผนภาพสั ง คมมิ ติ
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนในห้องเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
2. ข้อมูลผลประเมิ นทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษาก่ อนและหลัง ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมิ นโดยพิจารณาคุณภาพ
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนแต่ละคนและคะแนนเต็ม 15 คะแนน ซึ่ งเป็ นการประเมินทักษะการทางานร่ วมกันรายบุคคล โดยคิดจาก
คะแนนรวมก่อนและหลังเรี ยนซึ่ งนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ควรมีคะแนนระหว่าง 8-15 คะแนน ซึ่ งเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพใน
ระดับดี ข้ ึนไป และนาผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษามาเปรี ยบเที ยบระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย T – test for dependent
3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบหลังเรี ยน จะพิจารณาคะแนนเป็ นรายบุคคลและนาคะแนนของทุกคน
ในกลุ่มบ้าน (แต่ละกลุ่ม) มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกลุ่ม ซึ่ งแต่ละข้อมีคะแนนแตกต่างกันคะแนนเต็ม 35 คะแนน
และนาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ โดยกาหนดเกณฑ์การผ่านคือคะแนนเฉลี่ย 15 คะแนนขึ้นไป
ซึ่งเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพในระดับดีข้ ึนไป
4. ข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ โดยเขี ย นบรรยายถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
1. ผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษา พบว่าทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษาทั้งก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก และเมื่อนาผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกันก่อนการจัดการเรี ยนรู ้มาเปรี ยบเทียบกับหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย T – test for dependent พบว่า ทักษะการทางานร่ วมกันหลังเรี ยน (𝑥̅ = 13.41, S.D. = 2.04)
สูงกว่าก่อนเรี ยน (𝑥̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
𝐱̅
ทักษะการทางานร่ วมกัน
N
S.D.
t
Sig.
ก่อนเรี ยน
22
12.14
2.82
-3.934
0.001
หลังเรี ยน
22
13.41
2.04
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบหลังเรี ยน จะพิจารณาคะแนนเป็ นรายบุคคลและนาคะแนนของทุกคนใน
กลุ่มบ้าน (แต่ละกลุ่ม) มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกลุ่ม นาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่ได้มาเทียบกับ
เกณฑ์ โดยกาหนดเกณฑ์การผ่านคือคะแนนเฉลี่ย 15 คะแนนขึ้นไป ซึ่ งเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพในระดับดี ข้ ึนไป จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบหลังเรี ยน พบว่ามีนักศึ กษาร้อยละ 59.10 (3 กลุ่ม) ที่ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านเกณฑ์ และมีนักศึ กษาร้อยละ 40.90 (2 กลุ่ม) ที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้เมื่อเทียบกับเกณฑ์
𝐱̅
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
S.D.
t
Sig.
กลุ่มที่ 1
4
21.56
4.60
2.855
0.065
4
15.00
3.56
0.000
1.000
กลุ่มที่ 2
4
13.75
2.50
-1.000
0.391
กลุ่มที่ 3
5
18.00
3.16
2.121
0.101
กลุ่มที่ 4
5
12.60
4.22
-1.272
0.272
กลุ่มที่ 5
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3. ความคิ ดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ฝึ กการค้นคว้าหาความรู ้ ด้วยตนเอง เรี ยนรู ้ วิธีการสอนแบบร่ วมมื อและ
แลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่างเพื่อน ฝึ กทักษะการสอนและอธิ บายความรู ้ ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มและทางานเป็ นทีม ได้ฝึกความ
รับผิดชอบเนื่ องจากต้องทางานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อที่ จะไปถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับความรู ้ มีการแบ่งหน้าที่
เพื่อทางานให้ทนั เวลา ได้ฝึกการสรุ ปความคิดรวบยอดของเนื้ อหาที่ได้รับเพื่อทาให้ตนเองเข้าใจชัดเจนก่อนที่จะนาไปอธิ บายให้
เพื่อนฟังได้อย่างถูกต้องและเกิดทักษะการสื่ อสาร และข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ควรเพิ่มเวลาในการทากิจกรรม
มีโอกาสได้ทางานกับเพื่อนต่างกลุ่มที่ไม่เคยทางานร่ วมกันมาก่อน เนื้อหาค่อนข้างยากเกินไปและกิจกรรมสนุกดี ชอบทากิจกรรม
กลุ่มและทาให้เพื่อนที่ไม่เก่งได้เรี ยนรู ้จากเพื่อนที่เก่งได้เพิ่มขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลประเมิ น ทัก ษะการท างานร่ ว มกัน ของนัก ศึ ก ษา ทั้ง ชั้น เรี ย นก่ อ นการจัดการเรี ย นรู ้ ม าเปรี ย บเที ย บกับ หลัง การ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติด้วย T – test for dependent พบว่าทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษาหลังเรี ยน
(x̅ = 13.41, S.D. = 2.04) สู งกว่าก่อนเรี ยน (x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้อหาสาระต่างๆ ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของตนเอง ทา
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน รวมทั้งผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนด้วยกัน เกิดการร่ วมมือและความช่วยเหลือระหว่าง
เพื่อนด้วยกันในกลุ่มและเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมต่างๆ [4] และสอดคล้องกับที่ณฐั วุฒิ กิจรุ่ งเรื อง [7] กล่าวว่าการสอนแบบ
จิกซอว์เป็ นเทคนิคที่พฒั นาขึ้นเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือและการถ่ายทอดความรู ้ระหว่างเพื่อนในกลุ่มและช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
ศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ ด้วยตนเองและเพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะกระบวนการทางสังคมและความรั บผิ ดชอบ [8] และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิ รนาท วิทยโชคกิ ติคุณและศิริพร แก้วกุลพัฒน์ [9] ที่ ได้ทาการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิ๊กซอว์เพื่อส่ งเสริ มผลลัพธ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีมหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบหลังเรี ยน พบว่ามี นักศึ กษา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นเกณฑ์ (คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรื อเท่ากับ 15 คะแนน) และมีนกั ศึกษา 2 กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า
กว่าเกณฑ์มาตาฐาน แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จะเห็นว่าจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิ คจิ๊กซอว์สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิทวัส แก้วสม [10] ที่ได้
ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิ รนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร แก้วกุลพัฒน์ [9] ได้ทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนแบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ คจิ๊ กซอว์เพื่อส่ งเสริ มผลลัพธ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษาพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ พบว่ากลุ่มทดลองที่เรี ยนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิ๊กซอว์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คจิ๊ กซอว์ของนักศึ กษาพบว่านักศึ กษาได้แสดงความคิดเห็ นว่าได้
ฝึ กทักษะหลายอย่างและพึงพอใจต่อจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คจิ๊กซอว์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิทวัส แก้วสม [10]
ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอิสรี ย ์
น้อยมิ่ง [11] ได้ทาการวิจยั เรื่ องการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน เรื่ องการสร้างคาในภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
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ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย พบว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก และจากงานวิจยั การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร 4 ปี ) ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (4.37± 0.73) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็ นคนดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่ ใน
วิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด แต่ดา้ นที่มีระดับความคิดเห็นต่าสุ ดคือด้านการเป็ นผูม้ ีความสามารถสู งในการจัดการเรี ยนรู ้ [12]
ดังนั้นผูส้ อนควรเปลี่ยนบทบาทจากผูถ้ ่ายทอดความรู ้เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้แทนโดยการวางแผนการจัดกิจกรรม
ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ ิด ลงมื อปฏิ บัติจริ ง แสวงหาความรู ้ และค้นพบองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเองมากที่ สุดดังที่
พิมพันธุ์ เดชะคุปต์ [13] กล่าวว่าในการจัดการเรี ยนรู ้ควรให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมคิด ทา พูดมากขึ้นเพื่อค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ที่วา่ ทาให้นกั ศึกษาฝึ กการค้นคว้าหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้วิธีการสอนแบบร่ วมมือและแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่างเพื่อน ฝึ กทักษะการสอน อธิ บายความรู ้และ
ถ่ายทอดความรู ้ให้เพื่อน จึงทาให้นกั ศึกษามีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้สูงสอคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากาหนด [14]

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับอาจารย์ผสู ้ อน ได้แก่ ผูส้ อนควรอธิ บายขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือให้ชดั เจน
ก่อนให้นกั ศึกษาลงมือทา เพื่อนักศึกษาจะได้วางแผนการทางานในกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูส้ อนควรควบคุมการจัดการเรี ยน
การสอนให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้นกั ศึกษาศึกษาค้นคว้าเนื้อหามาก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะทาความเข้าใจเนื้อหาที่
เรี ยนในห้องได้ง่ายขึ้นและผูส้ อนควรจัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มโดยคละความสามารถทั้งในกลุ่มบ้าน (Home group) และกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Expert group) เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีความสามารถแตกต่างกัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ยงั เคยชิ นกับการทาคะแนนของตัวเองจึงไม่ยอมช่วยเพื่อน ผูส้ อนควร
แนะนาและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันภายในกลุ่ม เพราะคะแนนที่ได้ภายในกลุ่มที่ ได้รับเป็ นคะแนนที่มาจาก
คะแนนของทุกคนภายในกลุ่มรวมกันแล้วเฉลี่ย ด้วยเหตุน้ ีจะส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือกัน
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่ส่งผลต่อตัวแปร
อื่น เช่น ทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญทาให้สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน และบุคคลอื่น ๆ
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บทคัดย่ อ
การศึกษากระบวนการพัฒนาชุ มชนต้นแบบการจัดการขยะ : กรณี ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้ าวพัฒนา อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแห่ งความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนสู่ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะตลอดจนถึงกระบวนการใน
พัฒนาชุ มชนสู่ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการสนทนากลุ่ม
ผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ ที่ ท าให้ชุ ม ชนสามารถขับ เคลื่ อ นสู่ ชุ ม ชนต้น แบบ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้า น ได้แ ก่
1) ปั จ จัย ด้า นผู ้น า 2) ปั จ จัย ด้า นประชาชน 3) ปั จ จัย ด้า นเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ และ 4) ปั จ จัย ด้า นการบริ หารจัด การ ชุ ม ชน
มีกระบวนการพัฒนาชุ มชนสู่ ชุมชนต้นแบบอย่างเป็ นขั้น ตอนตามหลักวงจรการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) เป็ นขั้น ตอน ดังนี้
1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการนาไปปฏิบตั ิ (Do) 3) ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง (Act)
คาสาคัญ : กระบวนการพัฒนาชุมชน ชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะ

Abstract
A study of the model community development process of waste management: in case of Hua Thung-Thung Prao Pattana
Community, Tha Yang District, Phetchaburi Province was aimed to study and analyze the success factors of community development toward
the model community waste managements as well as the process of developing communities into a model community waste management.
This research was based on a qualitative research method, which collected data by participatory observation and group discuss ion.
The results of the study revealed the success factors that contributed to the development of the model community were divided
into 4 factors: 1) leadership factor 2) people factor 3) network cooperation factor and 4) management factor. The community had a step-bystep development process toward the model community according to the principles of the quality management cycle. The steps used were
PDCA which had the following steps: 1) planning (Plan) 2) implementation (Do), 3) monitoring and evaluation (Check), and
4) the evaluation results to improve (Act).
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บทนา
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสนอเพื่อใช้เป็ นกรอบและทิศทางใน
การดาเนินการแก้ไขปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระสาคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ครบวงจร โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่ การแก้ไขปั ญหาขยะอย่างยัง่ ยืน ลดผลกระทบ
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีวิธีการสาคัญ ได้แก่ การลดการเกิ ดขยะมูลฝอยหรื อขยะอันตรายที่ แหล่งกาเนิ ดการนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีประสิ ทธิภาพ การกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
การส่งเสริ มภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงานหรื อเชื้อเพลิง [1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศได้รับพระราโชบายด้านการศึกษา ได้ร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็ นหลักในการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศให้มีอตั ลักษณ์และมีประสิ ทธิ ผล
ที่ชดั เจน และพันธกิจหลักในข้อแรกของยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ คือ การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย
การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม (ยุทธศาสตร์ ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560- 2579) [2] พันธกิ จของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ ให้บริ การวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ และเทคโนโลยี
นวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการสื บสาน
ส่งเสริ มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี (พ.ศ. 2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ มสร้างความมัน่ คง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยงั่ ยืน ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ด้วยหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ [3]
ชุ มชนหัวทุ่ ง-ทุ่ งพร้าวพัฒนา ตาบลท่ ายาง อาเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุ รี เป็ นชุ มชนเป้ าหมายในการพัฒนาและการ
ให้บริ การทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม จากการดาเนิ นการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา เป็ นชุมชนที่มีจุดแข็งในด้านความร่ วมมือของคนในชุมชนได้รวมกลุ่ม
กันพัฒนาชุมชนให้เป็ นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนโดยยึดหลักการทางานตามพระราชดาริ คือ “การระเบิด
จากข้างใน” [4] จากความร่ วมมือร่ วมใจของคนในชุมชนที่ มีความตั้งใจจริ ง ในการพัฒนาชุมชนทาให้ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว
พัฒนา เป็ นชุมชนต้นแบบในการบริ หารจัดการขยะในชุมชนมีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานจานวนมาก และได้รับรางวัลชนะเลิศ
หมู่บา้ นจัดการขยะ ระดับจังหวัดเพชรบุรี ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจ ในการดาเนิ นการพัฒนาดังกล่าวนี้ ที่มีลกั ษณะเป็ น
กระบวนการขั้นตอนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ศึกษาปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนและกระบวนการพัฒนาชุมชนที่
นามาสู่ ชุมชนต้นแบบโดยมีความคาดหวังว่าจะได้นาผลการศึ กษามาใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้กบั ชุมชนและ
สังคมอื่น ๆ ได้เรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนกระบวนการวางแผน พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริ บทของชุมชนและสังคมอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบจัดการขยะ
2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ ใช้วิธี ก ารศึ ก ษาตามแนวทางวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยมี ร ายละเอี ย ดวิธีการศึ กษา
ดังต่อไปนี้
1.กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ กลุ่มแกนนาชุมชน จานวน 5 คน ประธานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จานวน 5 คน
สมาชิกชุมชน 5 คน และตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาชุมชน จานวน 5 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 แบบสัง เกตการมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant Observation) ด าเนิ น การโดยผูว้ ิจัย เข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มกับ ชุ ม ชนที่
ทาการศึ กษา ในฐานะเครื อข่ายความร่ วมมือ และทากิ จกรรมต่างๆร่ วมกับสมาชิ กชุมชน ได้มีการจดบันทึ กข้อมูลสรุ ปผลการ
ดาเนินการและพัฒนาการของการดาเนินการในทุกปี โดยดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558
2.2 แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็ นจาก
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ กลุ่มแกนนาชุมชน จานวน 5 คน ประธานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จานวน 5 คน สมาชิกชุมชน 5 คน
และตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาชุมชน จานวน 5 คน
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากการเข้าไปทาร่ วมกิจกรรมในชุมชนและการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การเก็บ
รายละเอียดจากกิจกรรมต่างๆ โดยผูว้ ิจยั ได้เริ่ มกิจกรรมตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ งการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชุมชน กิจกรรมของ
ชุมชน และพัฒนาการของชุมชน
3.2 การสื บค้นจากเอกสาร โดยทาการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารวิชาการ
บทความวิจยั บทความวิชาการ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจากแหล่งที่มีความเชื่อถือได้
3.3 การเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยประเด็นในการสนทนาครอบคลุม 5 ประเด็น คือ 1) บริ บทชุมชนก่อน
การพัฒนาเป็ นชุมชนจัดการขยะ/ จุดเริ่ มต้นของการพัฒนาสู่ ชุมชนจัดการขยะ 2) รู ปแบบ/วิธีการในการขับเคลื่อนชุมชนจัดการ
ขยะ 3) ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จในการขับเคลื่อนชุมชนจัดการขยะ 4) ผลความสาเร็ จ/ประโยชน์จากการดาเนิ นการชุมชนปลอดขยะ
และ 5) แนวทางการพัฒนาชุมชนจัดการขยะ
4. การตรวจสอบข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ทาการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
ด้วยรู ปแบบการใช้ผูว้ ิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บมากกว่า 2 คนขึ้นไป (Multiple Analyst Triangulation) และการให้บุคคลต่างๆที่ ไม่ใช่
นักวิจยั ทาการทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ (Reviews Triangulation )
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามลงภาคสนามสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม
และการจัดประชุมกลุ่มย่อยในรู ปแบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content analysis)
นาหลักการและทฤษฎีที่ศึกษามาเชื่อมโยงหาความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของข้อมูล นาเสนอในลักษณะการพรรณนาความ
(Description) และแผนภาพเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูล
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาได้ผลวิจยั ดังนี้
1. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จในการพัฒนาชุมชนต้ นแบบจัดการขยะ
ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จในการขับเคลื่อนชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา สู่ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ พบว่า มี 4 ปั จจัยคือ
1) ปั จจัยด้านผูน้ า 2) ปั จจัยด้านประชาชน 3) ปั จจัยด้านเครื อข่ายความร่ วมมือ และ 4) ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ปัจจัยด้ านผู้นา การจะขับเคลื่อนงานชุมชนให้ประสบความสาเร็ จได้ ผูน้ าจะต้องเข้าใจหลักการของงานพัฒนา
ชุมชน มีความรู ้ความเข้าใจ มีความพร้อมในการเสี ยสละทางานเพื่อส่วนรวมและมีการกากับติดตามการทางานพร้อมทั้งให้กาลังใจ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และแกนนาชุมชนเป็ นผูท้ ี่สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ประชาชนได้ดี หรื ออาจกล่าวได้วา่ ผูน้ าชุมชน
จะต้องมีความตระหนักและเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั คนในชุมชน
2) ปั จจัยด้ านประชาชน ประชาชนในชุมชนเป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเนื่ องจากเป็ นคน
ส่ วนมากที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้เป็ นชุมชนปลอดขยะ โดยชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนามีความสมัคคีในชุมชน มีความเสี ยสละที่
จะทางานเพื่อส่ วนรวม และตัวบุคคลมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่อยูเ่ สมอ มีองค์ความรู ้ในตัวบุคคล มีปราชญ์ชุมชนที่สามารถ
ถ่ายทอดเรื่ องราวได้ดี
3) ปัจจัยด้ านเครื อข่ ายความร่ วมมือ การหนุนเสริ มและการสนับสนุนองค์ความรู ้และงบประมาณจากเครื อข่ายเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนงานให้มีความต่อเนื่ องและเพิ่มพูนความรู ้ และจากการทางานที่เป็ นที่ประจักษ์จนมีผมู ้ าศึกษาดูงาน
จานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ถือว่าเป็ นสิ่ งที่สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจสามารถดาเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
4) ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการ การบริ หารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน และเครื อข่ายความร่ วมมือ
เช่น การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มจัดการขยะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง มีการสร้างแรงจูงใจในการทางาน เช่น การประกวด การจัด
สวัสดิ การ ช่ วยให้การขับเคลื่ อนงานชุ มชนจัดการขยะประสบความสาเร็ จ และกระบวนการบริ หารที่ สาคัญ คื อ การติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และการนาผลประเมินไปปรับปรุ ง เพื่อให้ชุมชนเป็ นชุมชนที่ มีการจัดการขยะและมี
พัฒนาการอยูเ่ สมอ
2. กระบวนการพัฒนาชุมชนต้ นแบบการจัดการขยะ
กระบวนการพัฒนาชุ มชนสู่ ชุมชนต้นแบบอย่างเป็ นขั้นตอนตามหลักวงจรการบริ หารงานอย่างมี คุณภาพ (PDCA)
เป็ นขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการนาไปปฏิบตั ิ (Do) 3) ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการนา
ผลการประเมินไปปรับปรุ ง (Act) โดยมีสาระสังเขปของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ (รู ปที่ 1)
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน เป็ นขั้นตอนแรกโดยเริ่ มจากกาหนดเป้ าหมายร่ วมกันเมื่อได้มีการกาหนดเป้ าหมายแล้วชุมชน
ได้จดั ตั้งคณะทางานชุมชนจัดการขยะเพื่อเป็ นแกนนาในการขับเคลื่อนงานเมื่อมีการจัดตั้งคณะทางานแล้วได้มีการสร้างองค์
ความรู ้ให้กบั คณะทางานโดยจากความสมัครใจของคณะทางาน
ขั้นตอนที่ 2 การนาไปปฏิบัติ เป็ นขั้นตอนต่อเนื่องจากการสร้างองค์ความรู ้ให้กบั แกนนาโดยคณะทางานสรุ ปข้อมูล/องค์
ความรู ้ และแนวทางที่ จะวางแผนปฏิ บัติงานการจัดการขยะในชุ มชน และขยายความรู ้แก่ ประชาชนในชุ มชนโดยการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ในวิธีการต่างๆ และได้ร่วมกันกาหนด กฎ กติกา การจัดการขยะของชุมชนและสร้างการรับรู ้โดยการแจ้งในการ
ประชุมของชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสี ยงตามสาย และติดป้ ายประกาศ จากนั้นจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
สม่าเสมอตามหลัก 3R [5]
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล เป็ นขั้นตอนการติดตามการดาเนินงานของการจัดการขยะภายในชุมชนใช้วธิ ีการ
ติดตามโดยคณะทางานโครงการจัดการขยะโดยมีวิธีการติดตามและประเมินผลหลายวิธีการ เช่น กิ จกรรมตรวจเยี่ยมครัวเรื อน
กิจกรรมประกวดครัวเรื อนดีเด่น เป็ นต้น
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ขั้นตอนที่ 4 การนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง จากการประเมินโดยวิธีการต่างๆ สามารถนาผลประเมินสู่ กระบวนการ
ปรับปรุ งโดยใช้หลักการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพโดย มีการวางแผนการดาเนิ นงานตามที่กล่าวมาข้างต้น (Plan) ปฏิบตั ิตามแผน
และกิจกรรมส่งเสริ มการจัดการขยะ (Do) ตรวจสอบและประเมินมีการติดตามการดาเนินงานและนาข้อจากัดและปั ญหาที่พบไปสู่
การปรับปรุ ง (Check) และนาผลที่ทาการประเมินและข้อจากัดที่มีมาวางแผนเพื่อปรับปรุ งหาแนวทางการจัดการต่อไป (Act)

ผู้นา

ประชาชน

การบริหารจัดการ

เครื อข่ ายความร่ วมมือ
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จชุ มชนจัดการขยะ

รู ปที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่าง ปัจจัยแห่งความสาเร็ จและกระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ :
กรณี ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจยั กระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ กรณี ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
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การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแห่ งความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา
ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า มี 4 ปั จจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ ได้แก่ ปั จจัยด้านผูน้ า ปั จจัยด้านประชาชน
ปั จจัยด้านหน่ วยงานสนับสนุ น และปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ โดยปั จจัยทั้ง 4 ปั จจัย ดาเนิ นการภายใต้แนวความคิดการมี
ส่ วนร่ วมและความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน ซึ่ งไม่ควรใช้การบังคับ แต่เกิดจากความตระหนักและตัดสิ นใจของชาวบ้านเอง รัฐเป็ น
เพียงผูส้ นับสนุนเอื้ออานวยให้เกิดการมีส่วนร่ วมและการที่ประชาชนได้รับให้มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจการ
ร่ วมปฏิบตั ิไม่ได้เกิดจากบังคับ แต่เกิดจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม [6] สอดคล้อง
กับการศึ กษาของประทีป มากมิตร และอารี ย ์ สุ ขสวัสดิ์ ที่ ทาการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จต่อการพัฒนาชุมชนพูน
บาเพ็ญ เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร พบว่า มี 3 ปั จจัย ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของชุมชน การสนับสนุนและการรับใช้สังคมของ
ผูน้ าชุมชน [7]
กระบวนการพัฒนาชุมชนสู่ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีการดาเนิ นงานอย่างเป็ นขั้นตอนตามหลักวงจรการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) เป็ นขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการนาไปปฏิบตั ิ (Do) 3) ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการนาผลการประเมิน
ไปปรั บปรุ ง (Act) ซึ่ ง สอดคล้องกับการศึ กษาของ จิ ราณี ย ์ พันมูล ที่ ศึกษากระบวนการพัฒนาชุ มชนสู่ วิถีเศรษฐกิ จพอเพียง
กรณี ศึกษาบ้านนาเวียง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง พบว่า ชุมชนมีกระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ การศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและความต้องการชุมชน การวางแผนการพัฒนาโครงการชุมชน การ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน และการติดตามและประเมินผล[8] สอดคล้องกับการศึกษาของธีรศักดิ์ สุขสันติกมล ที่ศึกษากระบวนการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านยางน้ ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนเริ่ มตั้งแต่กระบวนการค้นพบปั ญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา การพิจารณาแนวทางและ
วิธีการในการแก้ไขปั ญหาโดยการวางแผน การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการตามแผน และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน [9] และสอดคล้องกับการศึกษาของกอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ ที่ศึกษารู ปแบบทางความคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา
สู่ แนวทางการพัฒนาชุมชนที่สรุ ปว่า แนวทางการพัฒนาชุมชน คือ แนวคิดที่เป็ นระบบมีเหตุมีผลโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์หน่วย
ท้องถิ่น กาหนดปั ญหาหลักที่จะพัฒนา หลังจากนั้นจึงกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการทางานพัฒนาชุมชน การวางแผนหน่วยระบบ
ทางานให้เหมาะสมกับ ทรัพยากร หลังจากนั้นจึ งนาสู่ กระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ[10]
ข้อค้นพบจากการศึกษาที่สาคัญอีกประการหนึ่ง พบว่า ในกระบวนการพัฒนาชุมชนสู่ เป้ าหมายมีขอ้ จากัดและอุปสรรค
ในขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน คือ ลักษณะส่ วนตัวของบุคคลที่จะไม่ชอบการเข้าร่ วมกิจกรรมแบบการสั่งการ ต้องมีความยินยอม
พร้อมใจในการเข้าร่ วมและความยืดหยุ่นในการจัดกิ จกรรมต่างๆ และประชาชนในรายครั วเรื อนไม่มีการจัดเก็บข้อมูล บันทึก
ข้อมูล ของขยะแต่ละประเภท เพราะไม่เห็นถึงประโยชน์ของการบันทึกข้อมูล รวมถึงไม่มีวิธีการในจัดการขยะทัว่ ไปที่ สามารถ
จัดการได้ครบวงจรในชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่ วม ดังนี้
1.1 ผูน้ า/แกนนา ควรใช้หลักจิ ตวิทยาในการชักชวนให้สมาชิ กในชุ มชนมีส่วนร่ วมในการทากิ จกรรม โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื อญาติในเบื้องต้น มีการประกาศและประชาสัมพันธ์การจัดกิ จกรรมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิ กจัดการกับ
ภารกิจส่วนตัว และจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่สะดวกกับสมาชิกชุมชน
1.2 ควรมีการสร้างรู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้กบั ครัวเรื อนโดยให้มีความเข้าใจง่าย สะดวกใน
การบันทึกข้อมูล
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการวิจยั
ควรมีการศึ กษาเปรี ยบเที ยบกระบวนการพัฒนาชุ มชนต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่ ต่างๆ เพื่อนามาเป็ นข้อสรุ ปที่
สามารถนาไปปรับใช้ได้โดยกว้างขวาง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 2) ศึกษาประสิ ทธิผลของกิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ได้แ ก่ 2.1) ความรู ้ ความเข้าใจ 2.2) ความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่าง
สร้างสรรค์ และ 2.3)ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา จานวน 28 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2563 เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ จานวน 30 ข้อ 3) แบบ
ประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน เพื่อ ส่ งเสริ มความสามารถในการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ อ ย่า ง
สร้ างสรรค์ของนักศึกษาครู มี 6 ขั้นตอน เรี ยกว่า DEECEE ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้ างความสนใจ ( Draw attention) ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์
(Experience learning) ขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิกิจกรรม (Engage in activities) ขั้นที่ 4 สร้างความรู ้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes)
2. ประสิ ทธิผลของกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน พบว่า
2.1 ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลคะแนนอยู่ในระดับดี (21-25
คะแนน) จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 46. 43
2.2 ความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อ ย่างสร้ างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี มาก มีคะแนนเฉลี่ ย
( =93.17)
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) โดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ( = 4.27, S.D = 0.68)
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Abstract
This study was aimed 1) to develop instructions using Activity-Based Learning (ABL), 2) to study the effectiveness of
the instructions using ABL, namely: 2.1) Pre-Service Teachers’ learning outcomes; 2.2) the Pre- Service Teachers’ creative
instruction ability and 2.3) the Pre- Service Teachers’ feedback on ABL instructions. The samples consisted of 28 undergraduate
students in Art Education Program, Faculty of Education, Silpakorn University, studying in Semester 1, Academic year 2020,
selected by purposive sampling. The instruments used in this research included: 1) ABL instructions; 2) a 30- item comprehensive
test; 3) assessment on creative instruction design ability and 4) questionnaire of the students’ feedback towards the instructions.
The statistics was conducted with mean, percent and standard deviation.
The findings revealed that:
1. The ABL instructions for promoting creative instruction design ability Pre-Service Teachers of Faculty of Education, Silpakorn
University, consisted of 6 steps, called DEECEE, namely: Step1 Draw attention (D); Step 2 Experience learning (E); Step 3 Engage in
activities (E); Step 4 Construct new knowledge (C); Step 5 Exchange knowledge (E); and Step 6 Evaluate outcomes (E).

2. The effectiveness of the instructions using ABL as follows:
2.1 After providing the instructions, 13 students gained the score at a good level (21-25 points), with 46.43 percent.
2.2 The creative instruction design ability, in overall, was at a very good level, with ( = 93.17).
2.3 The students’ feedback towards ABL instructions was at a high level ( = 4.27, S.D. = 0.68).
Keywords : Creative Learning Management, Activity-Based Learning (ABL), Pre- Service Teachers

บทนา
สมรรถนะของครู ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) สามารถใช้ยทุ ธศาสตร์การประเมินอย่างหลากหลาย (2) สามารถใช้เทคนิค
การสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (3) สามารถเข้าร่ วมกิ จกรรมทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาตนเองและสถานศึ กษา (4)
สามารถใช้เทคนิ คและยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมในการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนคิ ด (5) สามารถใช้ยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย (6) มีจรรยาบรรณวิชาชี พครู (7) สามารถจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการทางการเรี ยนรู ้ (8) มีความรู ้ความ
เข้าใจในเนื้ อหาวิชา (9) สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศทางการเรี ยนรู ้ (10) สามารถวางแผนการสอนและดาเนิ นการตามแผนได้
อย่างหลากหลาย (11) สามารถทางานร่ วมกับเพื่อนครู ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องกับการศึกษา และ (12) สามารถใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอน[1]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นคณะที่ผลิตนักศึกษาเพื่อไปประกอบวิชาชีพครู บุคคลที่กาลังจะเข้าสู่วชิ าชีพ
ครู จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนอบรมเพื่อให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจหลายสิ่ งหลายอย่างเกี่ ยวกับความเป็ นครู เช่น เนื้ อหาสาระที่
จะต้องนาไปสอนนักเรี ยน ระเบียบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะวิชาต่าง ๆ การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับฐานะความเป็ นครู
การยึดถือปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ รวมทั้งต้องมีความรู ้ในมาตรฐานวิชาชี พครู ในสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรฐาน
ความรู ้ดา้ นหลักสู ตร เพราะหลักสู ตรเป็ นหัวใจหลักสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน นักศึ กษาครู จาเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาหลักสู ตรได้ การพัฒนานักศึ กษาครู ตอ้ งมุ่งเน้นความ
ครอบคลุมทุกด้าน หมายความว่า จะต้องพัฒนานักศึกษาครู ให้เกิดความรู ้ความชานาญทุก ๆ ด้าน เช่น มีความรู ้ความเข้าใจเทคนิค
การสอนใหม่ ๆ สามารถใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างดี รวมทั้งความรู ้เท่าทันกับสิ่ งที่เกิดขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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ปั จจุบนั เป็ นต้น [2] โดยเฉพาะเรื่ องการกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การออกแบบสื่ อการเรี ยนรู ้
การเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู ้ การออกแบบชิ้นงาน และภาระงาน รวมทั้งการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
รายวิชา 462 202 LEARNING MANAGEMENT AND CLASSROOM MANAGEMENT การจัด การเรี ย นรู ้ แ ละการ
จัดการชั้นเรี ยน ของหลักสู ตรศึกษาบัณฑิต คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร เป็ นรายวิชาที่ ให้นักศึกษาได้เรี ยนเกี่ ยวกับ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แ ละการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และสามารถนา
ประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรี ยนรู ้รายภาคและตลอดภาค เทคนิคและวิทยาการการจัดการเรี ยนรู ้ การใช้และการผลิตสื่ อและ
การพัฒนานวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้แบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน การประเมินผลการเรี ยนรู ้
และสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและจาแนกระดับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการประเมิน โดยผูส้ อนจะเน้น
ให้นักศึ กษาให้ได้ลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน โดยใช้กระบวนการเรี ยนการสอนที่ หลากหลายวิธี
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ จึงจะเน้นให้นกั ศึกษาได้ความรู ้จากภาคทฤษฏีไปสู่ ภาคปฏิบตั ิเพื่อการเตรี ยมความ
พร้ อ มในการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ใ นชั้น ปี ที่ 5 ต่ อ ไป การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นา มาจากแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนที่เผยแพร่ ในปลายศตวรรษที่ 20 ที่เรี ยกว่าการเรี ยนรู ้ที่
เน้นบทบาท และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน หรื อ “การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก” (Active Learning) ซึ่ งหมายถึงรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
มุ่งเน้นส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และบทบาทในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน "ใช้กิจกรรมเป็ นฐาน" หมายถึงเอากิจกรรม
เป็ นที่ต้ งั เพื่อที่จะฝึ กหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนด [3] ลักษณะสาคัญของการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน คือ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความตื่นตัวและกระตือรื อร้นด้านการรู ้คิด กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้จากตัว
ผูเ้ รี ยนเองมากกว่าการฟังผูส้ อนในห้องเรี ยนและการท่องจา และพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง
ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรี ยนอีกด้วย รวมทั้งได้ผลลัพธ์ในการถ่ายทอดความรู ้ใกล้เคียงกับการเรี ยนรู ้รูปแบบอื่น
แต่ได้ผลดี กว่าในการพัฒนาทักษะ ด้านการคิดและการเขียนของผูเ้ รี ยน โดยมีลกั ษณะเป็ น กิ จกรรมเชิ งสารวจ เสาะหา ค้นคว้า
(Exploratory) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) และกิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) เช่น การอภิปรายในชั้นเรี ยน
(class discussion ) “คิ ด -จับ คู่ - แลกเปลี่ ย น” (think-pair-share) บทบาทสมมุ ติ (Role Play) การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ส ถานการณ์
(Situational Learning) หรื อเกมในชั้นเรี ยน (Game) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์การเรี ยนการ
สอนโดยใช้กิจรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เป็ น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้ างความสนใจ 2) ขั้นให้ประสบการณ์
3 ) ขั้นกิจกรรม 4) ขั้นสร้างความรู ้ใหม่ 5 ) ขั้นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ 6) ขั้นประเมินผล
จากความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) หากนามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนก็จะสามารถพัฒนานักศึกษาครู ให้มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่าง
สร้ างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี ผูว้ ิจัยในฐานะอาจารย์ผูส้ อน ในสาขาวิชาหลักสู ตรและการนิ เทศ รั บผิดชอบในรายวิชา 462 202
(LEARNING MANAGEMENT AND CLASSROOM MANAGEMENT) การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน ของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงสนใจที่จะพัฒนานักศึกษาครู ของคณะศึกษาศาสตร์ ให้มี ความรู ้
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เพื่อส่งเสริ มความสามารถใน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) ในประเด็น
ต่อไปนี้
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2.1 เพื่อศึ กษาความรู ้ ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่ ศึกษาในรายวิชา 462 202
การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่
ศึกษาในรายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ความรู ้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับดี
2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน อยูใ่ นระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 462 202
การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2563 จานวน 5 หมู่เรี ยน จานวน 115 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา จานวน 28 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้
2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
3. เนื้อหา ได้แก่ รายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน จานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ เทคนิคการ
จัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
4. ระยะเวลา ดาเนิ นการศึ กษาทดลอง ในภาคการศึ กษาต้น ปี การศึ กษา 2563 (สิ งหาคม - ตุลาคม 2563) โดยสอน
จานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ รวม 8 สัปดาห์

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบแผนการวิจยั Pre – Experimental Research แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบ
หลัง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study [4] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study
ทดลอง
สอบหลัง
X
T2
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน จานวน 4 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ เทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้
ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2. แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่วย การเรี ยนรู ้ จานวน 30 ข้อ
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3. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้ อย่างสร้ างสรรค์ จานวน 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน จานวน 4 ด้าน มีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1) กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
1.1) การศึ ก ษาวิเ คราะห์ เ อกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน
(Activity-Based Learning) สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี การจัดการเรี ยนรู ้กิจกรรมเป็ นฐาน (เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งไทยและต่างประเทศ
1.2) สังเคราะห์ และออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ได้ข้ นั ตอนการจัดกิ จกรรม
6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ ( Draw attention) ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรม
(Engage in activities) ขั้น ที่ 4 ขั้น สร้ า งความรู ้ ใ หม่ (Construct new knowledge) ขั้น ที่ 5 ขั้น แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ (Exchange
knowledge) ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes)
1.3) เสนอกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
1.4) กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้ที่จะใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
จานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษา
2) แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1) ศึ กษาและวิเคราะห์เอกสารเกี่ ยวกับเทคนิ ควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการ
เรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2.2) สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ 4 หน่วย เทคนิควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมใน
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ในรายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ
2.3) เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ 4 หน่วย เทคนิควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมใน
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน นามาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบและนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence :IOC ) ของเครื่ องมือถ้าคะแนนดัชนีความสอดคล้องมีค่า ≥ 0.50 ขึ้นไป
2.4) นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือกับนักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชา
การฟิ สิ กส์ 27 คน ภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2563 ที่เคยเรี ยนมาแล้วโดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ตรวจสอบค่า
อานาจจาแนกของแบบทดสอบปรนัยคือการตรวจสอบว่าข้อสอบสามารถจาแนกนักศึกษาเก่งและนักศึกษาอ่อนได้ดีเพียงใดโดยใช้
เกณฑ์ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยวิธีการของคูเดอร์ - ริ ชาร์ดสัน
จากสูตร KR-20 โดยใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.75 เป็ นต้นไป
3) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
3.1) การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การออกแบบการเรี ยนรู ้ การเขียน
แผนการสอน
3.2) สร้างแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ จานวน 21 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
3.3) นาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้อย่างสร้ างสรรค์ ที่ สร้างขึ้นเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ภาษาที่ ใช้ และด้านการวัดและประเมิน เพื่อ
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นาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Objective Congruence : IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ต้องมีค่า 0.50 ขึ้นไป
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
4.1) ศึ กษารู ปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นที่ มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
(Activity-Based Learning)
4.2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นที่ มีต่อกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based
Learning)โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
รายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน ซึ่ งถามในประเด็น 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใช้กิจกรรมเป็ น
ฐาน 2) ด้านสื่ อ 3) ด้านการวัดและประเมินผล และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ 20 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด (Open Ended Form) เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้และข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง จานวน 1 ข้อ ให้นกั ศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็น ใช้วดั หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
4.3) นาแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักศึ กษา เรี ยนเสนอต่อผูใ้ ห้เชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence
:IOC )ของเครื่ องมือโดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ≥ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นนั้นใช้ได้
การดาเนินการทดลองในการวิจยั
ในการดาเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นทดลอง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 6 ขั้นตอน DEECEE ที่สร้าง
ไว้และใช้เครื่ องมือในการวิจยั ที่เตรี ยมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เวลาที่ใช้ในการทดลองตามรู ปแบบของกิจกรรมฯ ใน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ จานวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน ๆละ
4 ชัว่ โมง รวม 32 ชัว่ โมง
1.2 เนื้ อหาที่ ใช้ทดลองสอน คือ รายวิชา 462 202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน จานวน 4 หน่ วยการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่ เทคนิ ควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อและการพัฒนาวัตกรรมในการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน
1.3 นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.4 ผูว้ จิ ยั ประเมินแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
1.5 ดาเนินการสอน โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการสอนเอง
2.ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็ จสิ้ นการดาเนิ นการทดลองผูว้ ิจยั ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ จานวน 30 ข้อ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
และให้นกั ศึกษาตอบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู ้การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน แล้วนา
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

ผลการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ กิจกรรมเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อย่ าง
สร้ างสรรค์ ของนักศึกษาครู คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร มี 6 ขั้นตอน เรี ยกว่า DEECEE ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความ
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สนใจ ( Draw attention) ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ขั้นที่ 3 ปฏิ บัติกิจกรรม (Engage in activities) ขั้นที่ 4
สร้างความรู ้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) และขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate
outcomes) มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้น ที่ 1 สร้ า งความสนใจ ( Draw attention) กระตุ ้น ความและสร้ า งความสนใจให้แ ก่ นัก ศึ ก ษา โดยการใช้ค าถาม
ภาพประกอบ หรื อ Clip เกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ เพื่อเสริ มประสบการณ์รู้เดิม และเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ใหม่
ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ให้ความรู ้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคนิควิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อ การวัด
และประเมินผล และการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนแก่นกั ศึกษา
ขั้นที่ 3 ปฏิ บตั ิกิจกรรม (Engage in activities) จัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้ผ่านเกม การแข่งขัน ที่ มีกฎ กติกา เงื่ อนไข มีการเก็บ
คะแนน แต้ม แบบเดี่ยว คู่ ทีม
ขั้นที่ 4 สร้างความรู ้ใหม่ (Construct new knowledge) ลงมือปฏิ บตั ิออกแบบภาระงาน ชิ้นงาน ตามที่ กาหนดเกี่ ยวกับ
หัวข้อที่ ศึกษา ให้น่าสนใจและสร้างสรรค์
ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) นาเสนอ ภาระงาน ชิ้นงาน ตามเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes) อภิปราย ประเมินและแสดงความคิดเห็น วิพากย์ถึงภาระงาน ชิ้นงานเกี่ยวกับ
กิจกรรม วิธีการ สื่ อ และวิธีวดั และประเมินผลของตนเองและของเพื่อน พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขผลงานของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น ดัง
รู ปที่ 1

ขั้นที่ 1 สร้ าง
ความสนใจ
(Draw
attention)

ขั้นที่ 2 ให้
ประสบการณ์
(Experience
learning)

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติ
กิจกรรม
(Engage in
activities)

ขั้นที่ 4 สร้ าง
ความรู้ ใหม่
(Construct new
knowledge)

ขั้นที่ 5
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
(Exchange
knowledge)

ขั้นที่ 6
ประเมินผล
(Evaluate
outcomes)

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการสอนกิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) “DEECEE“ 6 ขั้นตอน
2. ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ กจิ กรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) พบว่ า
2.1 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาครู ใน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) หลังเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับดี (21-25 คะแนน)
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 46. 43 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 รองลงมา มีผลคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (16-20 คะแนน)
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 32. 15 มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับดีมาก (26-30 คะแนน) จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 และมีผล
คะแนนอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง (11-25 คะแนน) จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.15 ตามลาดับ รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ระดับคะแนน (30 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
จานวนคน(28)
ร้ อยละ
อันดับ
26-30 คะแนน
ดีมาก
4
14.29
3
21-25 คะแนน
ดี
13
46.43
1
16-20 คะแนน
พอใช้
9
32.15
2
11-15 คะแนน
ปรับปรุ ง
2
7.15
4
รวม

28
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2.2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อย่ างสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
มาก มี คะแนนเฉลี่ ย ( = 93.17) จากคะแนนเต็ม 110 คะแนนเป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 2 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม พบว่า
ทุกกลุ่มมีคะแนนอยูใ่ นระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับความสามารถ (105 คะแนน)
รายการประเมิน
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
รวม (21 ข้อ)
96
93
103
88
93
86
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
เฉลี่ยรวม ( )
93.17
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2.3. ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE)
อยู่ในระดับมาก ( = 4.27, S.D = 0.68) เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี่ยมาก อันดับ 1 ( = 4.34, S.D = 0.63) รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผล ( = 4.28, S.D = 0.66) ด้านสื่ อ/
เกม /กิ จกรรม ( = 4.24, S.D = 0.70) และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ ( = 4.21, S.D = 0.72) ตามลาดับรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE)
ด้ าน/
ระดับ
รายการประเมิน
ข้ อที่
( )
S.D
ระดับคุณภาพ
1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.34
0.63
มาก
2 ด้านสื่ อ/เกม /กิจกรรม
4.24
0.70
มาก
3 ด้านการวัดและประเมินผล
4.28
0.66
มาก
4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้
4.21
0.72
มาก
รวม

4.27

0.68

มาก

สรุ ปผลการวิจัย
1. กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างสร้ างสรรค์ของนักศึ กษาครู คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร มี 6 ขั้นตอน เรี ยกว่า
DEECEE ได้แ ก่ ขั้น ที่ 1 สร้ า งความสนใจ ( Draw attention) ขั้น ที่ 2 ให้ป ระสบการณ์ (Experience learning) ขั้น ที่ 3 ปฏิ บัติ
กิ จ กรรม (Engage in activities) ขั้น ที่ 4 สร้ า งความรู ้ ใ หม่ (Construct new knowledge) ขั้น ที่ 5 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ (Exchange
knowledge) ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes)
2. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู ใน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน หลังเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับดี (21-25 คะแนน) จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 46.43
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3. ความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึ กษาครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก
มีคะแนนเฉลี่ย ( = 93.17)
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) อยูใ่ นระดับมาก
( = 4.27, S.D = 0.68)

อภิปรายผล
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึ กษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 6 ขั้นตอน เรี ยกว่า DEECEE ได้แก่
ขั้น ที่ 1 สร้ า งความสนใจ ( Draw attention) ขั้น ที่ 2 ให้ป ระสบการณ์ (Experience learning) ขั้น ที่ 3 ปฏิ บัติ กิ จ กรรม (Engage in
activities) ขั้นที่ 4 สร้างความรู ้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) ขั้นที่ 6 ประเมินผล
(Evaluate outcomes) ซึ่ งในทุกขั้นตอนการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึกษาลงมือปฏิบตั ิจริ งและมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู ้
ด้วยตนเองและเป็ นกลุ่ม โดยเน้นให้นกั ศึกษารู ้จกั คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาจริ ง (Learning by doing) โดยเปิ ดโอกาส
ให้นักศึ กษาได้สร้ างองค์ความรู ้ มี ปฏิ สัมพันธ์ และการร่ วมมื อกัน เรี ยนรู ้ ในความรั บผิดชอบร่ วมกัน แบ่ งหน้าที่ ความรั บผิดชอบ
โดยผูว้ ิจยั จะเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผ่านเกม กิ จกรรมที่ สนุ กสนานมีการแข่งขัน เก็บคะแนน แต้ม และ
ให้นักศึ กษาได้สร้ างสรรค์ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนใหม่ที่น่าสนใจ สื่ อ การสอนที่ สร้ างสรรค์ วิธีวดั และประเมินผลที่
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ที่นักศึ กษาต้องการให้เกิ ด กับผูเ้ รี ยน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ กระทรวงศึ กษาธิ การ[5] ที่ ได้กล่าวว่า
การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ผ่านกิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
รู ้จกั คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาจริ ง (Learning by doing) จดจาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้ดี อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ข้ นั
สู ง (High-order thinking skill) อีกด้วย และ Festus (2013) ยังกล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning)
เป็ น กระบวนการซึ่ งผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้มากกว่าการรับข้อมูลจากการบรรยายของผูส้ อน เน้นการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ลงมือทดลอง ทากิจกรรมด้วยตนเองมากกว่าการฟังผูส้ อนเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง Gupte [6] กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
(Activity-Based Learning) เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ มีความสามารถในการคิดและจัดการข้อมูล
เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้ฝึกแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
2. ผลความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ศึกษาในรายวิชา 462
202 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน จานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
(DEECEE) หลังเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับดี (21-25 คะแนน) จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.43 เป็ นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ขั้นที่ 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning)
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึ กษาเรี ยนรู ้ให้ภาคทฤษฎี หลักการ แนวคิด ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับเนื้ อหาสาระก่อน
จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมขั้นที่ 3 ให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิกิจกรรม (Engage in activities) โดยนาเอาแนวคิดภาคทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ
จริ ง จึงทาให้นกั ศึกษาสามารถทาคะแนนทดสอบอยูใ่ นระดับดี ซึ่ งสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ สกุณี [7] ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเน้นลงมือปฏิบตั ิ มีความกระตือรื อร้น และ
เกิดการเรี ยนรู ้และการคิดและการสะท้อนคิดจากสิ่ งที่ได้ลงมือปฏิบตั ิ ได้เรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมซึ่งกระตุน้ ความรู ้ ความคิด และเรี ยนรู ้
เนื้ อหา มโนทัศน์ มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ได้รับความรู ้
ทั้งด้านเนื้ อหา ทักษะ ประสบการณ์ในการทางาน ช่วยให้เกิดความเข้าใจเนื้ อหาอย่างลึกซึ้ งและคงทน รู ้ขอ้ ผิดพลาดในการเรี ยนรู ้
ของตนเอง
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3. ผลความสามารถในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึ กษาครู สาขาวิชาศิ ลปศึ กษาโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย ( = 93.17) เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า กิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Exchange knowledge) ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่ม มานาเสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเอง ว่าในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อ วัสดุอุปกรณ์ วิธีวดั และประเมินผล เป็ นอย่างไร นักศึกษา
แต่ละกลุ่มก็มีโอกาสได้เห็นผลงานของกลุ่มอื่น และมาสะท้อน เปรี ยบเทียบกับผลงานของกลุ่มตนเอง อีกทั้งในขั้นที่ 6 ประเมินผล
(Evaluate outcomes) ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั คาถามเชิ งประเมินแก่นักศึกษา เป็ นรายกลุ่ม ถึงงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ว่ามีขอ้ ดี และ
ข้อจากัดอย่างไร หากปรับเปลี่ยนกิจกรรม วิธีการ สื่ อ และวิธีวดั และประเมินผลใหม่จะทาอะไร อย่างไรบ้าง เป็ นต้น ส่วนนักศึกษา
ก็ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานของตนเอง และกลุ่มอื่น แสดงความชื่นชม และเสนอแนะของผลงานกลุ่มอื่น เปิ ดใจรับฟัง น้อมรับ
และเคารพความคิดเห็ นของผูอ้ ื่นเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข และตัดสิ นใจ สรุ ป เลื อกหลักการ แนวคิ ด และการปฏิ บตั ิที่ดีที่สุด
เกี่ ยวกับกิ จกรรม วิธีการ สื่ อ และวิธีวดั และประเมินผลเพื่อมาปรับปรุ งพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น จึ งทาให้การออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของแต่ละกลุ่มอยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ McGrath and MacEwan [8] ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐานมี ค วามส าคัญ กับ การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นเพราะสามารถท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ใน
กระบวนการเรี ยนรู ้ (Active) ผ่านการทากิ จกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเอง ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้และทักษะที่คงทนยาวนาน
รวมถึงการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานยังสามารถฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการทากิจกรรม
การเรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมมีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างยิ่ง และ Limbu [9] ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการทางานร่ วมกัน ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมัน่ ใจให้ผูเ้ รี ยนและพัฒนาความเข้าใจโดยผ่านการทา
กิจกรรมกลุ่มช่วยเพิ่มความสุขในการเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเพื่อน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนที่ไม่กล้าแสดง
ความคิดทางการพูดสามารถแสดงออกทางการทากิจกรรมได้
4. ผลความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (DEECEE) อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 4.27, S.D = 0.68) เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในการสอนทุกครั้ง ผูว้ ิจยั ได้เตรี ยมการสอน
โดยใช้คาถาม คลิปตัวอย่างการสอนของครุ ตน้ แบบ และเสนอแนะให้แนวทางการออกแบบกิจกรรม สื่ อ และวิธีวดั ประเมินผลที่
หลากหลายทางเลือกให้แก่นกั ศึกษา รวมทั้งอธิ บาย/สรุ ปเนื้ อหาสาคัญของบทเรี ยนเพิ่มเติมที่นกั ศึกษามีคาถาม เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น ทุกกิจกรรมกระตุน้ ความสนใจเรี ยนรู ้และการคิดวิเคราะห์ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้
และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ทาให้นกั ศึกษามีความสุ ขในการเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ Limbu [9] ระบุวา่ การเรี ยนรู ้โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐานช่วยให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นสิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวในชีวติ ประจาวันว่าสามารถมีความเชื่อมโยงกับความรู ้ที่ได้เรี ยนรู ้โดย
ผ่านการลงมือทา สัมผัส จดจา โดยผ่านการทากิจกรรมกลุ่มช่วยเพิ่มความสุ ขในการเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเพื่อน และผูเ้ รี ยนกับ
ผูส้ อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเสกสรร สุขเสนา [11] ได้พฒั นากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ น
ฐานร่ ว มกับ แนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลับ ด้า นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณะพลเมื อ งอาเซี ย นส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อประเมินคุณลักษณะพลเมืองอาเซี ยนและศึ กษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนต้นหลังทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านเพื่อ
ส่ งเสริ มคุณลักษณะพลเมือง นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านเพื่อส่ งเสริ มคุณลักษณะพลเมืองอาเซี ยน ดังนี้ ด้านที่ 1 สาระความรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็ นว่าได้รับ
ความรู ้เพิ่มมากขึ้นจากเนื้ อหาที่เรี ยน ด้านที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่าเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีมากจากกิจกรรมที่
ปฏิบตั ิ และด้านที่ 3 การเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่ามีความกล้าแสดงออก มีทกั ษะกระบวนการคิดขั้นสูง และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้
1.1 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) (DEECEE) ผูส้ อนต้อง
เลือกเกม กิจกรรม ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน และ สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
1.2 ในการเล่นเกมหรื อทากิจกรรมแต่ละครั้ง ผูส้ อนตั้งอธิบายกติกา กฎเกณฑ์ ข้อตกลงการให้คะแนน หรื อ แต้มใช้
ชัดเจน เพื่อให้การเล่นเกม หรื อกิจกรรมดาเนินการไปด้วยความราบรื่ น
1.3. การใช้การจัด การเรี ย นรู ้ แบบ“DEECEE” ผูส้ อนจะต้อ งมี แ จ้ง จุ ด ประสงค์การเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน ว่าจะมีการนาแผนการสอนไปใช้จริ งที่โรงเรี ยน และเกณฑ์การประเมินผลงาน ให้นกั ศึกษาทราบตั้งแต่ชวั่ โมงแรก
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จัย กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity-Based Learning) (DEECEE)
เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชาอื่น ๆ
2.2 ควรมี การวิจัย โดยใช้แ นวคิ ด การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน (Activity-Based
Learning) (DEECEE) เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักศึ กษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปั ญหา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การทางานเป็ นทีม ภาวะผูน้ า และ คุณลักษณะความเป็ นครู เป็ นต้น
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อิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
ต่ ออัตราผลตอบแทนวันแรกและอัตราการจ่ ายเงินปันผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO
ของบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
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บทคัดย่ อ
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของกระแสเงินสดอิสระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานต่ออัตราผลตอบแทน
วันแรกและอัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย กลุ่ มตัวอย่างได้แ ก่ บริ ษ ัท ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมบริ การที่ยื่น ขอจดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรั พย์ ในช่ วงปี พ.ศ. 2550 ถึ งปี
พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้ น 75 บริ ษทั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิ งพรรณนา การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อผลตอบแทนวัน
แรกของหลักทรัพย์ IPO และกระแสเงินสดอิสระมีอิทธิ พลเชิงลบต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ในขณะที่อตั ราการ
เติบโตของกาไรก่ อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่ออัตราการจ่ายเงินปั น ผลปี แรกของ
หลักทรัพย์ IPO จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถเลือกใช้อตั ราส่ วนทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ IPO
และใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื้อหลักทรัพย์ อีกทั้งยังสามารถใช้กาหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้อีกด้วย
คาสาคัญ : กระแสเงินสดอิสระ ประสิ ทธิการดาเนินงาน อัตราผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO อัตราการจ่ายเงินปันผล

Abstract
The purpose of this research were to study the influence of free cash flow and efficiency ratios that affecting to IPO underpricing
and first year’s dividend payout ratio of the service group registration in the stock exchange of Thailand during 2007 - 2019 totally 75
companies. The statistical techniques used for data analysis were descriptive statistics, correlation coefficient analysis and multiple
regression analysis. The results showed that sales growth rate had positive affecting to IPO underpricing and free cash flow had negative
affecting to first year’s dividend payout ratio, while EBITDA growth rate had positive affecting to first year’s dividend payout ratio.
Therefore, stakeholders can use these financial ratios to analyze the IPO securities’ returns and choose it for their best investment.
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บทนา
โครงสร้างระบบเศรษฐกิ จทัว่ โลกมี การเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก บางธุ รกิ จต้องปิ ดตัวลง ขณะที่ บางธุ รกิ จสามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมของผูค้ นที่เปลี่ยนไปได้เป็ นอย่างดี ส่งผลให้โลกธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก นักลงทุนจึงต้องตระหนักถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ก่อนการตัดสิ นใจลงทุนในธุรกิจแต่ละประเภท สาหรับประเทศไทยนอกจากความเสี่ ยงจากวิกฤตดังกล่าว ยังคงมีความเสี่ ยง
อื่นที่ ตอ้ งตระหนัก เช่น ความรุ นแรงของสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้น ขยายจนไปจนถึงสงครามเทคโนโลยี เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี
ปั จจัยภายนอกจากประเทศอื่น ๆ เช่น การที่ประเทศอังกฤษออกจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) หากพิจารณาดัชนี
หุ ้นไทยในช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2562 เห็ นได้ถึงความผันผวนของตลาดทุนในประเทศไทย ประกอบกับปั จจัยภายนอก
ประเทศที่ยงั คงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้นกั ลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ [1]
โดยเฉลี่ยแล้วอัตราผลตอบแทนวันแรกที่ได้จากการซื้ อหลักทรัพย์ IPO จะมีค่าสู งมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทัว่ ไป ปรากฏการณ์น้ ี พบได้ในตลาดหลักทรัพย์แทบทุกแห่ งรวมทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วย เห็ นได้จาก
การศึกษาของ Ritter [2] พบว่า ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหุน้ สหรัฐอเมริ กาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1975 -1984 สู งถึง 14.32% สอดคล้องกับการศึกษาของ Finn and Hgham [3] ที่พบว่า ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO
ของบริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาดหุ ้นออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 - 1978 สู งถึง 29.2% อีกทั้งการศึ กษาของ Mok and Hui [4]
พบว่า ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหุน้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สูงถึง 289% นอกจาก
ผลตอบแทนวันแรกที่นกั ลงทุนคาดหวังจากหลักทรัพย์ IPO นักลงทุนยังคาดหวังเงินปั นผลอีกด้วย เนื่องจากเป็ นผลตอบแทนระยะ
ยาว (Passive income) และสร้างความมัน่ คงทางการเงินให้แก่นกั ลงทุน จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเห็นได้วา่
สิ่ งสาคัญสาหรับการประกอบธุรกิจ คือ ระบบบัญชีและงบการเงิน ดังนั้นผูใ้ ช้งบการเงินควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้เนื่องจากแสดงถึง
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และสามารถคาดการณ์ผลการดาเนิ นงานในอนาคตได้ สาหรับงบการเงินของบริ ษทั ผูอ้ อกจาหน่ าย
หลักทรัพย์ IPO ที่รายงานในหนังสื อชี้ชวนคืองบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั อาจใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ส่ง
สัญญาณถึงคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพความสามารถในการทากาไรและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่หลักทรัพย์ IPO อีกทั้ง นักลงทุน
อาจใช้ขอ้ มูลนี้ ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ IPO เนื่ องจากไม่มีขอ้ มูลการซื้ อขายหลักทรัพย์ IPO ในอดีต ดังนั้นอาจ
เกิ ดความไม่เท่ าเที ยมกันของข้อมูลระหว่างผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรั พย์ IPO นักลงทุ น และบริ ษทั ผูอ้ อกจาหน่ ายหลักทรัพย์ IPO
ซึ่งข้อมูลงบการเงินที่เปิ ดเผยในหนังสื อชี้ชวนจะช่วยส่งสัญญาณให้นกั ลงทุนที่ไม่มีขอ้ มูลสามารถรับรู ้ขอ้ มูลได้
ในการศึ กษาครั้งนี้ จะพิจารณาข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั แบ่งเป็ น 3 ปั จจัย ได้แก่ (1) กระแสเงิ นสดอิสระ เนื่ องจาก
กระแสเงินสดอิสระเป็ นเงินสดจากการดาเนิ นงานที่เหลือหลังจากหักรายจ่ายจากการลงทุนของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นเงินสดที่เหลือจาก
การใช้งาน บริ ษทั ที่ สร้างกระแสเงิ นสดอิ สระได้มากและมี การเติบโตของกระแสเงิ นสดอิสระสู งจะทาให้มูลค่าบริ ษทั สู งตาม
(2) อัตราการเติบโตของยอดขาย เนื่ องจากอัตราการเติบโตของยอดขายเป็ นอีกปั จจัยที่ กาหนดกาไรของบริ ษทั ซึ่ งนักลงทุนให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าหากบริ ษทั มีอตั ราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น จะสามารถให้ผลตอบแทนที่
ดีในอนาคตได้ (3) อัตราการเติบโตของกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย เนื่ องจาก
เป็ นกาไรที่ ได้รับจากการดาเนิ นงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจาก
ต้นทุนทางการเงิ น ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย จึ งส่ งผลให้สามารถรับรู ้ผลการดาเนิ นงานที่ แท้จริ งของบริ ษทั อีกทั้ง
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นขยายผลการศึกษาโดยให้ความสนใจอิทธิ พลของกระแสเงิ นสดอิสระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานด้าน
อัตราการเติบโตของยอดขายและด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อ
อัตราผลตอบแทนวันแรกและอัตราการจ่ายเงินปันผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียน
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ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าอัตราส่ วนทางการเงินตัวใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่ออัตราผลตอบแทนวัน
แรกและอัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO และมีอิทธิพลมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร และเป็ นแนวทางให้แก่บริ ษทั
ที่มีความตั้งใจจะจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนและเสนอขายหลักทรัพย์ IPO รวมถึงผูท้ ี่สนใจนาข้อมูลไปพิจารณาการลงทุนเพื่อ
นาไปสู่ผลตอบแทนที่ดีข้ ึน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของกระแสเงิ น สดอิ ส ระและประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานต่ อ อัต ราผลตอบแทนวัน แรกของ
หลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึ กษาอิ ทธิ พลของกระแสเงิ นสดอิสระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานต่ออัตราการจ่ายเงิ นปั นผลปี แรกของ
หลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมตัวแปรที่คดั เลือกมาจากการศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษาได้วางกรอบแนวคิด
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

1) กระแสเงินสดอิสระ

อัตราผลตอบแทนวันแรก
ของหลักทรัพย์ IPO

อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
1) อัตราการเติบโตของยอดขาย
2) อัตราการเติบโตของกาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ปี แรกของหลักทรัพย์ IPO

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO
สมมติฐานที่ 2 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิ พลต่อผลตอบแทน
วันแรกของหลักทรัพย์ IPO
สมมติฐานที่ 3 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO
สมมติฐานที่ 4 กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO
สมมติฐานที่ 5 อัตราส่วนประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO
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สมมติฐานที่ 6 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO

นิยามศัพท์
1) กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) คือ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่เหลืออยูห่ ลังจากหักรายจ่ายจากการลงทุน
ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นเงิ นสดที่ เหลื อจากการใช้งาน ในการศึ กษาครั้ งนี้ จะคานวณกระแสเงิ นสดอิ สระจากกระแสเงิ นสดจากการ
ดาเนินการลบด้วยเงินลงทุนสาหรับการขยายธุรกิจ โดยนากระแสเงินสดอิสระหารด้วยกาไรจากการดาเนินงาน เฉลี่ย 3 ปี ก่อนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio) คือ อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
เพื่อให้ทราบว่ากิ จการนาสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่มีอยูม่ าใช้ดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด เช่น อัตราส่ วนแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับสิ นทรัพย์แต่ละประเภท หากกิจการสามารถใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อัตราส่ วนนี้จะ
สู ง แสดงถึงสิ นทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ก่อให้เกิ ดยอดขายมาก แต่หากอัตราส่ วนนี้ ต่ า แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ยงั ไม่
คุม้ ค่าหรื อมีการลงทุนในสิ นทรัพย์มากเกินไป [5]
3) อัตราผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO (IPO underpricing ratio) คือ ร้อยละของผลต่างระหว่างราคาปิ ดของ
หลักทรั พย์ IPO วัน แรกในตลาดรอง (Secondary market) กับ ราคาจองซื้ อ (Offering price) ของหลักทรั พย์ IPO ในตลาดแรก
(Primary market)
4) อัตราการจ่ายเงินปั นผล (Dividend payout ratio) คานวณจากมูลค่าปั นผลต่อหุ ้นคูณด้วยหนึ่ งร้อยหารด้วยราคาตลาด
ของหุน้

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คือ บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่ ยื่นขอจดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงปี
พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 75 บริ ษทั
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยวิธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ซึ่ งเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั เอง นั้นคือบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่ยนื่
ขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 75 บริ ษทั
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data)
ประกอบด้วยรายงานประจาปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน หนังสื อชี้ชวนของบริ ษทั แล้วนามาแทนค่าเพื่อหาค่าของ
แต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้
1) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1.1) กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) เฉลี่ย 3 ปี ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนค่าตัวแปรด้วย
FCF คานวณได้ดงั สูตร
FCF
=
CFO – CAPEX
PO
โดยที่
CFO
คือ กระแสเงินสดจากการดาเนินการ (Cash flow from operating activities)
CAPEX คือ เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ (Capital expenditure)
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PO
คือ กาไรจากการดาเนินงาน (Profit from operating activities)
1.2) อัต ราการเติ บ โตของยอดขาย (Sales growth rate) เฉลี่ ย 3 ปี ก่ อ นเข้า ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
แทนค่าตัวแปรด้วย SGR คานวณได้ดงั สูตร
SGR i =
(Sales t – Sales t-1) / Sales t-1
โดยที่
Sales t คือ ยอดขายปี ปัจจุบนั
Sales t-1 คือ ยอดขายปี ก่อน
1.3) อัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย (Earnings before
interest, tax, depreciation and amortization growth rate) เฉลี่ย 3 ปี ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แทนค่าตัวแปรด้วย
EBITDA คานวณได้ดงั สูตร
EBITDA i = (EBITDA t – EBITDA t-1) / EBITDA t-1
EBITDA t = อัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ายปี ปั จจุบนั
EBITDA t-1= อัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ายปี ก่อน
EBITDA = กาไรจากการดาเนินงาน i + ค่าเสื่ อมราคา i + ค่าตัดจาหน่าย i
2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
2.1) อัตราผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO (IPO underpricing ratio) แทนค่าตัวแปรด้วย IR คานวณได้ดงั สู ตร
IR
= (P1 – P0) x 100
P0
โดยที่
P1 = ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ IPO วันแรกในตลาดรอง (Secondary Market)
P0 = ราคาจองซื้อ (Offering price) ของหลักทรัพย์ IPO ในตลาดแรก (Primary market)
2.2) อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลปี แรกของหลักทรั พย์ IPO (First Year’s Dividend Payout Ratio) แทนค่าตัวแปรด้วย DP
คานวณได้ดงั สูตร
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%) = (เงินปั นผลต่อหุน้ / กาไรสุทธิต่อหุน้ ) x 100
Dividend Payout (%) = (Dividend per share / earning per share) x 100
ตัว แบบที่ 1 อิ ท ธิ พ ลของกระแสเงิ น สดอิ ส ระและประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานต่ อ อัต ราผลตอบแทนวัน แรกของ
หลักทรัพย์ IPO
IR = β0 + β1 FCF + β2 SGR + β3 EBITDA
ตัวแบบที่ 2 อิ ทธิ พลของกระแสเงิ นสดอิ สระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานต่ออัตราการจ่ายเงิ นปั นผลปี แรกของ
หลักทรัพย์ IPO
DP = β4 + β5 FCF + β6 SGR + β7 EBITDA
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient analysis)
3) การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ค่ าตา่ สุ ด
ค่ าสู งสุ ด
FCF
SGR
EBITDA
IR
DP

0.1411
0.0080
0.0040
0.1100
0.0003

7.3651
71.0805
30.5220
200.0000
33.5000

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.3085
3.8322
1.2058
51.0184
0.9804

0.8513
9.6820
3.7743
54.2281
3.8220

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรเชิงปริ มาณ สามารถอธิบายสรุ ปได้ดงั นี้
1) กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow : FCF) สรุ ปได้วา่ มีค่าต่าสุด เท่ากับ 0.1411 ค่าสูงสุด เท่ากับ 7.3651 โดยมีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 0.3085 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8513
2) อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales growth rate : SGR) สรุ ปได้วา่ มีค่าต่าสุด เท่ากับ 0.0080 ค่าสูงสุด เท่ากับ 71.0805
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.8322 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.6820
3) อัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย (Earnings before interest,
tax, depreciation and amortization growth rate : EBITDA) สรุ ปได้ว่า มีค่าต่ าสุ ด เท่ากับ 0.0040 ค่าสู งสุ ด เท่ากับ 30.5220 โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.2058 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.7743
4) อัตราผลตอบแทนวันแรกของหลักทรั พย์ IPO (IPO underpricing ratio : IR) ) สรุ ปได้ว่า มี ค่าต่ าสุ ด เท่ ากับ 0.1100
ค่าสูงสุด เท่ากับ 200.0000 โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 51.0184 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 54.2281
5) อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลปี แรกของหลัก ทรั พ ย์ IPO (First year’s dividend payout ratio : DP) สรุ ป ได้ว่า มี ค่ า ต่ า สุ ด
เท่ากับ 0.0003 ค่าสูงสุด เท่ากับ 33.5000 โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.9804 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.8220
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient analysis)
Correlation coefficient
ตัวแปรอิสระ
FCF
SGR
FCF
1.000
-0.028
SGR
1.000
EBITDA

EBITDA
0.153
-0.043
1.000

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ พบว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
น้อยกว่า 0.80 จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาภาวะร่ วมเส้นตรง (Multicollinearity) ในการวิเคราะห์วเิ คราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ของตัวแบบที่ 1 อัตราผลตอบแทนวันแรกของ
หลักทรัพย์ IPO
Unstandardized
Standardized
t - Test
P-Value
Collinearity
Coefficients
Coefficients
(Sig.)
Statistics
ตัวแบบที่ 1
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
(Constant)
44.402
7.029
6.317
0.000*
FCF
3.890
7.156
0.061
0.544
0.588
0.976
1.024
SGR
1.869
0.622
0.334
3.002
0.004*
0.998
1.002
EBITDA
-1.448
1.615
-0.101
-0.896
0.373
0.975
1.025
F = 3.384 p = 0.023 R = 0.354 R2 = 0.125 Durbin-Watson = 1.772
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของตัวแบบที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน
วันแรกของหลักทรั พย์ IPO อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี หนึ่ งตัวแปร ได้แก่ อัตราการเติ บโตของยอดขาย (SGR)
โดยมี น้ าหนักอิ ทธิ พลมาตรฐานเท่ ากับ 0.334 และมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรั พย์ IPO จากผลลัพธ์ น้ ี
จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ของตัวแบบที่ 2 อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรก
ของหลักทรัพย์ IPO
Unstandardized
Standardized
t - Test
P-Value
Collinearity
Coefficients
Coefficients
(Sig.)
Statistics
ตัวแบบที่ 2
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
(Constant)
0.054
0.208
0.260
0.796
FCF
-0.624
0.212
-0.139
-2.942
0.004*
0.976
1.024
SGR
-0.004
0.018
-0.011
-0.235
0.815
0.998
1.002
EBITDA
0.942
0.048
0.930
19.683
0.000*
0.975
1.025
F = 129.483 p = 0.000 R = 0.919 R2 = 0.845 Durbin-Watson = 2.180
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณของตัวแบบที่ 2 พบว่าตัวแปรอิสระที่ ส่งผลต่ออัตราการจ่าย
เงิ นปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีสองตัวแปร ได้แก่ กระแสเงิ นสดอิสระ และอัตรา
การเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย โดยมีน้ าหนักอิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ -0.139
และ 0.930 ตามลาดับ ทั้งนี้ กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิ พลเชิงลบต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ในขณะที่อตั รา
การเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่ออัตราการจ่ ายเงิ นปั นผล
ปี แรกของหลักทรัพย์ IPO จากผลลัพธ์น้ ีจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 และสมมติฐานที่ 6
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สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาอิทธิ พลของกระแสเงินสดอิสระและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานต่ออัตราผลตอบแทนวันแรกและอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สามารถสรุ ปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
1) สมมติฐานที่ 2 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิ พลต่อผลตอบแทน
วันแรกของหลักทรัพย์ IPO พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีน้ าหนักอิทธิ พล
มาตรฐานเท่ากับ 0.334 แสดงว่า อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีส่งสัญญาณที่กล่าวว่า อัตราการเติบโตของยอดขายเป็ นเครื่ องมือ
อย่างหนึ่งที่ส่งสัญญาณถึงคุณภาพ ความสามารถในการทากาไรและความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ผูอ้ อกจาหน่ายหลักทรัพย์ IPO ให้แก่
นักลงทุน [6] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang et al [7] พบว่า ปรากฏการณ์ IPO underpricing มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
ต่ อ การเติ บ โตของยอดขาย ทั้ง นี้ ยัง มี ก ารศึ ก ษาในประเทศไทย พบว่า อัต ราผลตอบแทนในวัน แรกของหลัก ทรั พ ย์ IPO
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญกับการเติบโตของยอดขาย ซึ่งเป็ นการแสดงว่าหลักทรัพย์ IPO มีการส่งสัญญาณ
ไปยังนักลงทุ นว่าเป็ นบริ ษทั ที่ มีคุณภาพดี โดยใช้การเติ บโตของยอดขายเป็ นตัววัดคุณภาพของบริ ษทั [8] และการศึ กษาของ
Hasan et al [9] ชี้ให้เห็นว่า อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ซึ่ งคานวณจากกาไรสุ ทธิ หารด้วยยอดขาย และอัตราส่ วนกาไรจากการดาเนินงาน
ซึ่ งคานวณจากกาไรจากการดาเนิ นงานหารด้วยยอดขายสุ ทธิ เป็ นตัวแปรตัวหนึ่ งที่ ใช้วดั อัตราการทากาไรในอดี ตของบริ ษทั ผู ้
ออกจาหน่ายหลักทรัพย์ IPO ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่ วนกาไรจากการดาเนิ นงานสามารถอธิ บายประสิ ทธิ ภาพของหลักทรัพย์
IPO ในระยะสั้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้วา่ อัตราการทากาไรของบริ ษทั มีผลมาจากยอดขายของบริ ษทั
2) สมมติ ฐานที่ 4 กระแสเงิ นสดอิ สระมีอิทธิ พลต่ออัตราการจ่ายเงิ นปั นผลปี แรกของหลักทรั พย์ IPO พบว่า ค่า Sig.
เท่ากับ 0.004 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีน้ าหนักอิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ -0.139 แสดงว่า กระแสเงิน
สดอิสระมีอิทธิ พลเชิงลบต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานเกี่ยวกับกระแสเงินสด
อิสระของ ธวัชชัย วรสุ นทร [10] กล่าวว่าการมีกระแสเงินสดอิสระที่มากเกินไปจะนาไปสู่ ค่าใช้จ่ายตัวแทน (Agency cost) และ
ทาให้บริ ษทั พลาดโอกาสการลงทุนในโครงการที่ มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net present value : NPV) ที่ เป็ นบวก โดยนักลงทุนใน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเลือกลงทุนในบริ ษทั ที่มีการสร้างกาไรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่กิจการนาเงินสดไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลกาไร
ส่ งผลให้ผลตอบแทนจากหลักทรั พย์เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิ เดช แววสุ วรรณ [11] ที่ พบว่ากระแสเงิ นสดมี
ความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ในอนาคตในทิ ศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากกิ จการมีกระแสเงิ นสดอิสระเพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนจากหลักทรั พย์ของบริ ษทั จะลดลง เนื่ องจากเงิ นสดเป็ นสิ นทรั พย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ ามากและโดยทั่วไปมักให้
ผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ การที่บริ ษทั มีเงินสดจานวนมากแสดงถึงการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ยงั ไม่สามารถหาวิธีการลงทุน
ใหม่ที่คุม้ ค่าไม่ได้
3) สมมติฐานที่ 6 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายมีอิทธิ พลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีน้ าหนักอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.930 แสดงว่า อัตราส่วนประสิ ทธิภาพใน
การดาเนินงาน ด้านอัตราการเติบโตของกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐสิ ษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช [12] กล่าวว่า กาไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเป็ นกาไรที่ได้รับจากการดาเนินงานของบริ ษทั โดยไม่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากต้นทุนทางการเงิน ภาษี ต้นทุนค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
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ดังนั้นกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย เป็ นตัวบ่งชี้ ถึงผลการดาเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนินงานจริ งของบริ ษทั ได้ และเมื่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ดีข้ ึน อัตราการจ่ายเงินปั นผลก็จะสูงขึ้นตาม

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 หน่ ว ยงานก ากับดู แ ลภาครั ฐ เช่ น คณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กรมสรรพากร ฯลฯ สามารถนาผลการศึ กษามาใช้ในการควบคุ มการกาหนดราคา
หลักทรัพย์ IPO ของบริ ษทั ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งนาผลการศึกษา
ครั้งนี้ใช้เป็ นตัวชี้วดั เพื่อกาหนดนโยบายภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการณ์ได้ดียงิ่ ขึ้น
1.2 บริ ษทั ที่ตอ้ งการหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาหรื อขยายธุรกิจ สามารถนาผลการศึกษามาเป็ นข้อมูลเพื่อวางแผน
ในการนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นของการจ่ายเงินปั นผลที่คาดว่า
จะได้รับเพื่อให้คาแนะนาการลงทุนแก่นกั ลงทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3 นักลงทุน นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และผูใ้ ช้งบการเงินทัว่ ไป สามารถเข้าใจคุณลักษณะของอัตราส่ วนทางการเงินที่
แตกต่างกันได้ดียงิ่ ขึ้น และใช้เป็ นแนวทางในการเลือกใช้อตั ราส่วนทางการเงินของงบการเงินเพื่อทาการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ IPO ที่กาลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปั นผลตามที่คาดการณ์ไว้
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้อหลักทรัพย์และกาหนดกลยุทธ์และนโยบายสาหรับการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
2.1 ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของกระแสเงิ น สดอิ ส ระและประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานต่ อ อัต รา
ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ IPO และอัตราการจ่ายเงินปั นผลปี แรกของหลักทรัพย์ IPO โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นบริ ษทั ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งหากนาบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นมาใช้ศึกษา
อาจทาให้ได้ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์และข้อสังเกตใหม่ที่น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
2.2 สามารถนาผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็ นฐานข้อมูลในการศึกษาครั้งถัดไป เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ และ
เป็ นกรณี ศึกษาเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาวิจยั โดยศึ กษาตัวแปรเพิ่มเติม เช่น สัดส่ วนของคณะกรรมบริ ษทั ที่เป็ นนักการเมือง
สัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น แบบครอบครั ว ความสามารถในการช าระดอกเบี้ ย และนอกจากปั จจัย ภายในของบริ ษ ัทผูอ้ อกจาหน่ าย
หลักทรัพย์ IPO แล้วอาจศึ กษาปั จจัยภายนอกเพิ่มเติ ม เช่น สถานการณ์ทางด้านการเมื อง กฎหมาย ที่ อาจมีอิทธิ พลต่อการเกิ ด
ปรากฏการณ์ IPO underpricing ซึ่งอาจทาให้มีผลการศึกษาที่แตกต่างกันและมีประโยชน์ต่อมีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยต่อไป
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ 1) การรั บ รู ้ คุณ ภาพบริ การ การรั บ รู ้ ภ าพลักษณ์ องค์กรและความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 2) อิทธิ พลของการรั บรู ้ คุณภาพบริ การที่มีต่อการรั บรู ้ ภาพลักษณ์
องค์กรของผูใ้ ช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ 3) อิ ท ธิ พลของการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การที่ มี ต่อ ความภักดี ของผูใ้ ช้บ ริ การเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 4) อิทธิ พลของการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ รวมทั้งสิ้ นจานวน 385 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ซ่ ึ งมีค่าความเชื่ อมัน่ อยู่ที่ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร การรับรู ้คุณภาพบริ การ และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อการรับรู ้
ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความใส่ ใจลูกค้า
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และด้านการตอบสนองลูกค้า โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ
68.00 3) ปัจจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ
ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความใส่ ใจลูกค้า โดยมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ P ≤ .05 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 58.30 และ 4) ปั จจัยการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อ ข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริ การ ด้านเอกลักษณ์ของ
องค์กร และด้านชื่อเสี ยง โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.60
คาสาคัญ : คุณภาพการบริ การ ภาพลักษณ์องค์กร เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความภักดี

Abstract
This research aimed to study 1) Perception of service quality, corporate image and loyalty of mobile phone network users in
Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces. 2) The Influence of service quality perception on the corporate image of Mobil e Phone
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Network Users. 3) The influence of perception of service quality on Loyalty of Mobile Phone Network users and 4) The influenc e of
perception of corporate image on loyalty of mobile phone network users. The samples used in the research were customers using mobile
network service in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces. A total of 385 samples were sent via online questionnaires.
The reliability of the questionnaire was at 0.97. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation
and Multiple Regression Analysis.
The research results showed that 1) The perception of corporate image, service quality and loyalty of mobile phone network users
in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces was at the highest level in overall. 2) The perceived factor of service quality affecting
the perception of the corporate image of mobile phone network users had 5 factors, namely assurance, reliability, empathy, tangibles and
responsiveness with the statistical significance at the level of 0.05 with predictive power of 68.00 percent. 3) The perceived factor of service
quality that affected the loyalty of mobile network service users had five factors, namely assurance, reliability, tangibles, responsiveness
and empathy with statistical significance at level of 0.05 with predictive power of 58.30 percent. 4) The perceived factors of corporate image
affecting the loyalty of mobile network service users were based on 5 factors, namely, contact personnel, physical environment, service
offering, corporative identity and reputation with statistical significance at level of 0.05 with predictive power of 64.60 pe rcent.
Keywords : Service Quality, Corporate Image, Loyalty, Mobile Network

บทนา
ปั จจุบนั องค์กรธุ รกิ จด้านการติดต่อสื่ อสารมีความสาคัญและจาเป็ นต่อชี วิตประจาวันอย่างมากและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ มีอยู่อย่างไม่จากัดในปั จจุบนั ได้ ซึ่ งเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารอย่าง
โทรศัพท์เคลื่อนที่เรี ยกได้ว่าเป็ นปั จจัยที่ 5 ในการดารงชี วิต ทั้งในส่ วนประชาชนทัว่ ไปหรื อในภาคส่ วนของธุ รกิ จ [1] จึ งทาให้
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการพัฒนาไปรวดเร็ ว มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอยูต่ ลอดส่ งผลให้จานวนผูใ้ ช้บริ การ
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นแบ่ ง การตลาดจากจ านวนผู ้ใ ช้บ ริ ก ารของตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยซึ่งดาเนินการโดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่เพียง 3 ราย ได้แก่ AIS , TRUE MOVE , DTAC กลุ่ม
บริ ษทั AIS มีส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ คิดเป็ นร้อยละ 43.88 รองลงมาเป็ น กลุ่มบริ ษทั TRUE MOVE มีส่วนแบ่งตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 31.96 กลุ่มบริ ษทั DTAC มีส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 21.56 ตามลาดับ [2] ซึ่ งปั จจุบนั
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์บริ การคงสิ ทธิ เลขหมายสาหรั บโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (Mobile Number Portability: MNP) จึ งทาให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถย้ายเครื อข่ายโทรศัพท์ได้โดยสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เดิมได้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2553 ส่งผลให้ผใู ้ ช้บริ การที่เกิดความไม่พึง
พอใจในการใช้บริ การเปลี่ยนแปลงผูใ้ ห้บริ การได้สะดวกมากขึ้น ทาให้ผใู ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเผชิญกับการ
แข่งขันเพื่อต้องการรักษาฐานผูบ้ ริ โภคเดิมของตนเอาไว้ รวมทั้งการเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดด้วยการเพิ่มผูใ้ ช้บริ การรายใหม่หรื อ
ช่ วงชิ งจานวนผูใ้ ช้บริ การจากเครื อข่ายของคู่แข่งมาเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดของตน ปั จจัยดังกล่าวทาให้ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยิ่งต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากเมื่อผูใ้ ช้บริ การมีการรับรู ้ถึงคุ ณภาพการ
บริ การที่ มากจะสร้างความพึงพอใจต่อผูใ้ ห้บริ การซึ่ งจะส่ งผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่ ดี [3, 4, 5, 6] ซึ่ งภาพลักษณ์ของ
องค์กรมีส่วนสาคัญไม่น้อยผูค้ นจานวนมากให้ความสนใจในภาพลักษณ์ องค์กรที่ โดดเด่ น ชื่ อเสี ยงขององค์กร และการสร้ าง
ภาพลักษณ์ผา่ นสื่ ออินเตอร์เน็ต สื่ อโฆษณาหรื อสื่ อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทัว่ ถึงและรวดเร็ ว เพื่อดึงดูดลูกค้า [7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16] ซึ่ ง เมื่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารรั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารและภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รที่ ดี แ ล้ว อาจส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข อง
ผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ที่ทาให้ผูใ้ ช้บริ การยังคงใช้บริ การอย่างต่อเนื่ องซึ่ งจะส่ งผลต่อความได้เปรี ยบในการ
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ดาเนินงานของผูใ้ ห้บริ การในระยะยาวได้ ดังนั้นคุณภาพบริ การของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และภาพลักษณ์องค์กรจึงเป็ นปั จจัย
ที่ ผูใ้ ห้บริ การควรใส่ ใจเพราะจะสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดความภักดี [17] ในการใช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะยาวได้ ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมุ่งศึกษาไปที่ประเด็นการรับรู ้คุณภาพบริ การ
และการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่ ง ผลที่ได้จากการศึกษาในประเด็นนี้ จะทาให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูป้ ระกอบการสามารถบริ หารจัดการ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริ การและสามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีประสิ ทธิผลมากขึ้นซึ่ งจะนาไปสู่ความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้บริ การและความภักดีในการใช้บริ การอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การที่ มี ต่ อ การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ ก รของผู ้ใ ช้บ ริ การเครื อข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3) เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ มีต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
การรับรู้ คณ
ุ ภาพบริการ (Perceived service quality)
1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
2. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
3. ความใส่ใจลูกค้า (Empathy)
4. ความมัน่ ใจ (Assurance)
5. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles)
การรับรู้ภาพลักษณ์ องค์กร (Perceived corporate image)
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment)
2. การให้บริ การ (Service offering)
3. ชื่อเสี ยง (Reputation)
4. เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative identity)
5. การติดต่อระหว่างบุคคล (Contact personal)

ความภักดีของผู้ใช้ บริการ (Customer loyalty)
1. พฤติกรรมของลูกค้า (Consumer behavior)
2. ทัศนคติของลูกค้า (Consumer Attitude)

รู ปที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นลูกค้าทัว่ ไปที่ใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ W.G. Cochran (กรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่ น อน) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% เพื่ อ ความแม่ น ย าในการเก็ บ ตัว อย่า ง ผูว้ ิจัย จึ ง ได้ก าหนดขนาดตัว อย่า ง (Sample Size)
รวมทั้งสิ้น จานวน 385 คน
เครื่ องมือวิจยั
แบบสอบถามได้พ ัฒ นามาจากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการศึ ก ษางานวิ จัย เชิ ง ประจัก ษ์ที่ ผ่ า นมา โดยแบบสอบถาม
แบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการใช้บริ การ ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับการการรับรู ้คุณภาพ
การบริ การ ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร และส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยลักษณะของคาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด
ที่ ใช้มาตรวัดแบบ อันตรภาค (Interval Scale) โดยมี ตวั เลื อกที่ แบ่งเป็ นระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 หมายถึ ง เห็ นด้วยน้อยที่ สุด จนถึง
ระดับ 5 คือ เห็นด้วยมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบเพื่อหาความเที่ ยงตรง (validity) และ ความเชื่ อมัน่ (reliability) รายละเอียดดังนี้ 1) ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) โดยใช้เทคนิ คการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาและความเหมาะสมของเนื้ อหาที่ ใช้
(Item Objective Congruency : IOC) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน 2) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขเรี ยบร้อย
แล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 30 คน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ซึ่ ง Jump (1978) เสนอว่า
เกณฑ์การ ยอมรับควรมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาไม่ต่ ากว่า 0.70 จึ งจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่ อถือได้ โดยผลการวิเคราะห์ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านช่องทางแบบสอบถามออนไลน์ โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์ 2564
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Stepwise

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การรับรู ้คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการรับรู ้คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
การรับรู้ คณ
ุ ภาพบริการ (Perceived Service Quality)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่ (𝐱̅)
อันดับที่
มาตรฐาน (S.D.)
1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
4.78
0.22
1
2. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
4.73
0.28
4
3. ความใส่ใจลูกค้า (Empathy)
4.72
0.29
5
4. ความมัน่ ใจ (Assurance)
4.74
0.28
3
5. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles)
4.75
0.27
2
จากตารางที่ 1 พบว่าการรับรู ้คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในพื้นที่ จงั หวัดเพชรบุ รีแ ละ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มี ค่าเฉลี่ ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ด้านความน่ าเชื่ อถือ
(x̅= 4.78) รองลงมา คือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (x̅= 4.75) ด้านความมัน่ ใจ (x̅= 4.74) ด้านการตอบสนองลูกค้า
(x̅= 4.73) และด้านความใส่ใจลูกค้า (x̅= 4.72)
2. ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จงั หวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก รของลู ก ค้า ในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
การรับรู้ภาพลักษณ์ องค์กร (Perceived Corporate Image)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่ (𝐱̅)
อันดับที่
มาตรฐาน (S.D.)
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment)
4.76
0.24
2
2. การให้บริ การ (Service offering)
4.74
0.27
4
3. ชื่อเสี ยง (Reputation)
4.77
0.26
1
4. เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative identity)
4.75
0.27
3
5. การติดต่อระหว่างบุคคล (Contact personal)
4.73
0.28
5
จากตารางที่ 2 พบว่าการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและ
จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ มี ค่ า เฉลี่ ย โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นจากด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด้านชื่อเสี ยง (x̅ = 4.77) รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (x̅ = 4.76) ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร (x̅ = 4.75) ด้านการ
ให้บริ การ (x̅ = 4.74) และด้านการติดต่อระหว่างบุคคล (x̅ = 4.73)
3. ผลการวิเ คราะห์ ค วามภัก ดี ข องผูใ้ ช้บริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ของในพื้ น ที่ จัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
ความภักดี (Loyalty)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่ (𝐱̅)
อันดับที่
มาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Consumer behavior)
4.76
0.28
2
2. ด้านทัศนคติของลูกค้า (Consumer Attitude)
4.77
0.27
1
จากตารางที่ 3 พบว่าความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรี
ขันธ์ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านทัศนคติของลูกค้า (x̅= 4.77)
รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (x̅= 4.76)
4. ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่มีต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย การรั บ รู ้ คุ ณภาพบริ การที่ มี ต่ อ การรั บ รู ้ ภาพลักษณ์ อ งค์กรของ
ผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
Unstandardized
Standardized
95.0% Confidence Interval
Coefficients
Coefficients
for B
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Lower Bound Upper Bound
(Constant)
.789
.146
5.393
.000
.501
1.077
Assurance (X4)
.209
.033
.276
6.315
.000
.144
.274
Reliability (X1)
.252
.039
.266
6.505
.000
.176
.328
Empathy (X3)
.125
.028
.169
4.525
.000
.071
.180
Tangibles (X5)
.134
.029
.173
4.609
.000
.077
.192
Responsiveness (X2)
.115
.027
.153
4.267
.000
.062
.168
ค่าคงที่ (a) = .789
R = .824 , R2 = .680 , S.E.est = .120 , F = 18.211’ , P = .000
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 4 พบว่าอิทธิ พลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่มีต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในพื้นที่ จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบด้วย ด้านความมัน่ ใจ (Assurance) ด้านความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านความใส่ใจลูกค้า (Empathy) ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) และด้านการตอบสนอง
ลูกค้า (Responsiveness) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.680 แสดงว่า ตัว
แปรทั้งหมดสามารถร่ วมกันทานายการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้ร้อยละ 68.00 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนน
ดิบ ได้ดงั นี้ y´ = .789 + .252X1 + .209X4 + .134X5 + .125X3 + .115X2 และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนน
มาตรฐาน ได้ดงั นี้ Z´y = .276X4+ .266X1 + .169X3 + .173X5 + .153X2
5. ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณอิทธิ พลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ มีต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
Unstandardized
Standardized
95.0% Confidence Interval
Coefficients
Coefficients
for B
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Lower Bound Upper Bound
(Constant)
.679
.185
3.671
.000
.315
1.043
Reliability (X1)
.324
.049
.309
6.623
.000
.228
.420
Assurance (X4)
.212
.042
.253
5.080
.000
.130
.294
Tangibles (X5)
.174
.037
.202
4.721
.000
.102
.247
Responsiveness (X2)
.079
.034
.095
2.322
.021
.012
.146
Empathy (X3)
.069
.035
.085
1.986
.048
.001
.138
ค่าคงที่ (a) = .679
R = .764 , R2 = .583 , S.E.est = .152 , F = 3.945 , P = .048
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 5 พบว่าอิทธิพลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านความมัน่ ใจ (Assurance) ด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) และด้านความใส่ ใจลูกค้า (Empathy) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.583 แสดงว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่ วมกันทานายความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุ รีและจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ได้ร้อยละ 58.30 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ ได้ดงั นี้ y´ = .679 + .212X5 + .324X1 + .174X2 + .079X4 +
.069X3 และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้ Z´y = .253X4+ .309X1 + .202X5 + .095X2 + .085X3
6. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณอิ ทธิ พลของการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ องค์กรที่ มีต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
Unstandardized Standardized
95.0% Confidence Interval
Coefficients
Coefficients
for B
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Lower Bound Upper Bound
(Constant)
.580
.163
3.554
.000
.259
.901
Contact personnel (X5)
.255
.036
.302
6.988
.000
.183
.326
Physical environment (X1)
.237
.042
.246
5.619
.000
.154
.320
Service offering (X2)
.159
.036
.182
4.435
.000
.089
.230
Corporative identity (X4)
.130
.038
.149
3.420
.001
.055
.204
Reputation (X3)
.099
.037
.109
2.707
.007
.027
.171
ค่าคงที่ (a) = .580
R = .804 , R2 = .646 , S.E.est = .140 , F = 7.325 , P = .007
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 6 พบว่าอิทธิ พลของการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้แก่ ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล (Contact personnel) ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ (Physical environment) ด้านการให้บริ การ (Service offering) ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative identity) และ
ด้านชื่อเสี ยง (Reputation) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.646 แสดงว่า
ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่ วมกันทานายความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ได้ร้อยละ 64.60 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ ได้ดงั นี้
y´ = .580 + .255X5 + .237X1 + .159X2 + .130X4 + .099X3 และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้
ดังนี้Z´y = .302X5+ .246X1 + .182X2 + .149X4 + .109X3

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่ องการรั บรู ้ คุณภาพบริ การ การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ขององค์กรและความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า
1. การรับรู ้คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามค่าเฉลี่ยที่ มีค่าสู งสุ ดไปหาค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดดังนี้ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความใส่ ใจลูกค้า สอดคล้องกับ
ทรงพร อวยพร [17] ซึ่ งได้ศึกษาปั จจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล การให้บริ การระบบ 4G และคุณภาพการให้บริ การที่ ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ของบริ ษทั แห่งหนึ่ง พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ส่วนการรับรู ้ภาพลักษณ์ขององค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนของประชาชนพื้นที่จงั หวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุ ดไป
หาค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดดังนี้ ด้านชื่อเสี ยง ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ด้านการให้บริ การ ด้านการ
ติดต่อระหว่างบุคคล สอดคล้องกับจักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ [12] ที่ได้ศึกษาความภักดีต่อผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
อยู่ในระดับสู ง และในการศึ กษาครั้ งนี้ ยงั พบว่าความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนของประชาชนพื้นที่ จงั หวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุดเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ยที่มี
ค่าสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดดังนี้ ด้านทัศนคติของลูกค้าและด้านพฤติกรรมของลูกค้า สอดคล้องกับพบสิ ริ เลาหศิริปัญญา
[18] ที่ ได้ศึกษาอิ ทธิ พลของคุ ณภาพบริ การ การรั บรู ้ คุณค่า ความพึงพอใจและต้นทุ นการย้ายค่ายต่อความภักดี ต่อผู ้ ให้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครต่อผูใ้ ห้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยูใ่ นระดับมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั การแข่งขันในธุรกิจสื่ อสารโทรคมนาคมมีความ
รุ นแรงมากขึ้นผูใ้ ช้บริ การสามารถเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การทั้งหลายจึงต้องปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริ การตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีข้ ึนเพื่อรักษาฐานผูใ้ ช้บริ การของตนไว้นนั่ เอง
2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณการรับรู ้คุ ณภาพบริ การที่ส่งผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ ส่งผลต่อการรับรู ้
ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านความใส่ ใจลูกค้า ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และ ด้านการตอบสนองลูกค้า สอดคล้องกับจักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
[12] ที่ ไ ด้ศึ ก ษาความภัก ดี ต่ อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ข องนัก ศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเขตกรุ ง เทพมหานครพบว่า
ภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกิ ดจากคุณภาพการบริ การของผูใ้ ห้บริ การเองเป็ นสาคัญเพราะเมื่อผูใ้ ห้
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บริ การสามารถพัฒนาคุณภาพการบริ การที่ ดีย่อมทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความประทับใจต่อผูใ้ ห้บริ การจนทาให้เกิ ดการรับรู ้ถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีนนั่ เอง
3. ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ ของการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข องผู ้ใ ช้บ ริ การเครื อข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความใส่ ใจลูกค้า สอดคล้องกับการศึ กษาของ กี รติ บันดาลสิ น [9]
ที่ ศึกษาการรั บรู ้ คุณภาพบริ การที่ ส่งผลต่อความจงรักภักดี ในการใช้บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสานักราชดาเนิ น
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้คุณภาพบริ การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความจงรักภักดีในการใช้บริ การ
โดยรวม โดยความใส่ใจลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้เพราะเมื่อผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การที่มี
คุณภาพย่อมทาให้เกิดความประทับใจเกิดทัศนคติที่ดีต่อผูใ้ ห้บริ การและแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่ดีโดยไม่เปลี่ยนไปใช้บริ การ
จากผูใ้ ห้บริ การรายอื่นนัน่ เอง
4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณของปั จจัยการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่ ส่งผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ปั จจัยการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านการให้บริ การ ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร และด้านชื่อเสี ยง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปภาวี บุญกลาง [4] ศึกษา
เรื่ อง ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณี ศึกษา สาขาในเขต
อาเภอด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ องค์กร ได้แก่ ด้านเอกลักษณ์ องค์กร ด้านชื่ อเสี ยง ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริ การและด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ส่ งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่ อผูใ้ ช้บริ การรั บรู ้ ถึงภาพลักษณ์ องค์กรที่ ดีของผูใ้ ห้บริ การแล้วย่อมทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความชื่นชมและพึงพอใจทาให้ไม่ตอ้ งการเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การรายใหม่นนั่ เอง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ดีข้ ึนเนื่ องจาก
ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการบริ ก ารเป็ นปั จจัย ส าคัญ ต่ อผูใ้ ช้บ ริ ก ารในการน าไปใช้ต ัดสิ น ใจในการเลื อ กผูใ้ ห้บริ ก ารและยังทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความภักดีซ่ ึงเป็ นการรักษาฐานลูกค้าและยังสามารถดึงดูดผูใ้ ช้บริ การรายใหม่ให้เพิ่มขึ้นด้วย
1.2 ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีในสายตาผูใ้ ช้บริ การเพราะ
เมื่อผูใ้ ช้บริ การรับรู ้ถึงภาพลักษณ์องค์กรที่ดีแล้วจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความภักดีไม่เปลี่ยนไปใช้บริ การจากคู่แข่งรายอื่น
1.3 ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควรจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มการรับรู ้คุณภาพบริ การ ภาพลักษณ์องค์กร
ตลอดจนการสร้ างความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่ องท่ ามกลางการแข่งขันที่ รุนแรงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คงไว้ซ่ ึ งความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้ภาพลักษณ์
องค์กรและความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.2 ควรศึกษากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่อาจทาให้เพิ่มการรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรและความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การในการท่องเที่ยวของพื้นที่
2) ศึกษาปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบ
ผสมผสาน โดยวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผูส้ ู งวัยที่ถ่ายทอดประวัติ วัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มผูน้ าชุมชน
กลุ่มผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ และชาวบ้านในพื้นที่ เครื่ องมือที่ใช้การวิจยั คือแบบสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่มแล้วจึงนาผลมา
สังเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสรุ ปเป็ นแนวทางในการจัดทาสื่ อเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก วัตถุประสงค์ขอ้
ที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างคือคนในชุมชนพื้นที่ และนักท่องเที่ยวจานวน 300 ชุด ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
แล้วจึงนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลวิเคราะห์ สถิติที่ใช้คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ศึกษาบริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การในการท่องเที่ยวของพื้นที่ชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม มีความโดนเด่นวิถีชีวิตริ มคลอง ซึ่ งเป็ นคลองที่ชุดขึ้นมาเพื่อให้พระมหากษัตริ ยเ์ ดินทางไปสักการะองค์พระปฐม
เจดี ย ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษที่มีความโดดเด่น ตัวแทนชุ มชนที่ทาหน้าที่ให้บริ การทางการท่องเที่ยวเป็ นคนที่มีความรู ้
เกี่ยวกับการทาการเกษตรเป็ นอย่างดี ชุมชนตลาดน้ าเหล่าตัก๊ ลัก จังหวัดราชบุรี มีความโดนเด่นของวิถีชีวติ ดั้งเดิมของคนในชุมชนที่มีเชื้อสาย
จี นอยู่ร่วมกันได้อย่างมี เอกลักษณ์ รวมทั้งยังมี อาหารพื้นเมื องที่ นักท่องเที่ ยวยังพบเจอได้เป็ นส่ วนน้อย เช่ น ขนมไชเท้าถ้วย ข้าวแห้ง
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้บริ การทางการท่องเที่ ยวเป็ นคนในชุ มชนที่ สามารถเล่าเรื่ องราวในอดี ตให้นักท่องเที่ ยวฟั งได้ ชุ มชนหนองโรง จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่ามี ความโดนเด่นของการรวมกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง เป็ นชุมชนแห่งการอนุรักษ์ มีป่าชุมชนที่มีพ้ืนที่มากกว่า 1,000 ไร่ มีการ
ผลิตสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็ นเอกลักษณ์อย่างหลากหลายในป่ าชุมชน มีอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะได้แก่น้ าพริ กมะสัง ทอดมันใบ
เปราะ ยาใบมะกอก ตลอดจนมีการสร้ างฐานการเรี ยนรู ้ โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพ ชุ มชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวหลักของชุมชนคือการแช่ตวั แช่เท้าด้วยพุน้ าร้อนจากธรรมชาติ รวมถึงการบริ การด้านการนวดเพื่อ
สุ ขภาพ ตลอดจนการขายผลิตภัณฑ์การเกษตรในท้องถิ่น และการบริ การด้วยรถยนต์ขบั เคลื่อน 4 ล้อ ไป เที่ยวชมน้ าตกแม่กระดังลา ชุมชน
ป่ าละอู จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ ยงกิ จกรรมการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นคือการไปเที่ยวชมน้ าตกป่ าละอู
ทุเรี ยนป่ าละอู รวมทั้งมีการกระจายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บา้ นต่าง ๆ ซึ่ งชุมชนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนา
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กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่นประเพณี ปีใหม่ของชาวกะเหรี่ ยง ชิมอาหารท้องถิ่นหลากหลายเมนูจากผักกูด และผ้าทอมือ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยใน
การจัดทาสื่ อท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก พบว่าปั จจัยด้านเนื้ อหาของสื่ อมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
(3.93) รองลงมาคือด้านการออกแบบสื่ อ (3.80) และด้านการเผยแพร่ ข่าวสาร (3.66)
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ภูมิภาคตะวันตก แผนที่ท่องเที่ยว สื่ อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวมัลติมีเดีย

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the community context, identity, and service identity of tourism in the area; 2) to
study the factors in the preparation of tourism media to promote health tourism sites in the western region. An integrated research process
was applied. The first objective was a qualitative research. The sample group was the elderly who passed on their history, community
leaders, group of entrepreneurs related to the area and villagers in the area. The research tool was a group discussion interview, and the
results were synthesized to summarize as a guideline for the preparation of media for promoting health tourism in the western region. The
second objective was a quantitative research. The sample group was people in the local community. The questionnaire was a research tool
for collecting data with 300 tourists. The statistics were percentage, mean, and standard deviation
The results of the research were as follows: 1) To study the community context, identity, and tourism service identity of Khlong
Maha Sawat Community, Nakhon Pathom Province. It had a distinctive lifestyle along the canal. This canal was built for the King to travel to
pay respect to Phra Pathom Chedi. The outstanding was organic agricultural products. The community representatives who provided tourism
services were knowledgeable about farming, Lao Tak Lak Floating Market Community, Ratchaburi Province, had a distinctiveness of the
traditional way of life of the people in the community where Chinese ancestors coexist in a unique way as well as local foods that tourists can
still find a few, such as rice porridge, dry rice, Nong Rong Community, Kanchanaburi Province had a distinctiveness of strong community
grouping. There was a community forest more than 1,000 rai, producing a variety of unique products and community products were from the
community forest. There was a unique food, such as wood apple chili paste, deep fried peacock ginger leaves, olive leaf salad, as well as building
a learning base focusing on activities related to health care, Nong Ya Plong Community, Phetchaburi Province had the main tourism activity of
the community was soaking your feet in the natural hot springs including health massage services as well as the sale of local agricultural
products. There were 4 wheel drive vehicle services to visit Mae Kradang La Waterfall, Pala-U community, Prachuap Khiri Khan province.
It was found that the way of life of the Karen people. The outstanding tourism activity was visiting the Pala-U Waterfall and Pala-U Durian in
this area. There were the distribution of tourism activities in various villages which the local community was mainly interested in the
development of tourism activities, such as the Karen New Year tradition, Taste a variety of local dishes from vegetables (paco fern) and handwoven fabrics. 2) To study the factors in the preparation of tourism media to promote health tourism sites in the western region. It was found
that the media content factor had the highest average (3.93), followed by media design (3.80) and news dissemination (3.66), respectively.
Keywords : Health tourism, The West of Thailand, Tourism Map, Multimedia Tourism Promoting

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวถือเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว และมี บทบาทสาคัญต่อสังคมความ
เป็ นอยู่ร วมถึ งระบบเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในแต่ ละภาคจังหวัดนั้นมี เอกลักษณ์ ค วามงดงาม และความ
หลากหลายที่ แตกต่างกันออกไป รวมถึงประเพณี ต่าง ๆ ของแต่ละภาคในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่ งการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวนั้นมีผลมาจากการร่ วมมือ และการจัดการทั้งจากภาครัฐและเอกชน จะเห็นได้วา่ ทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้คนไทย
เที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปี มานี้ เพื่อสร้างการเติบโตให้กบั ธุ รกิ จท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวให้มีศกั ยภาพ
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และยัง่ ยืนที่สาคัญยังเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ หรื อพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่ งมากเกินไป และไม่
เพียงแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างมาก แต่อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารก็มีส่วนเติบโตควบคู่กนั ไปอีกด้วย
จากการที่ ภาครั ฐของประเทศไทยกาหนดให้ประเทศไทยเป็ นศู นย์กลางของบริ การทางการแพทย์ และการให้บริ การ
ทางด้านสุ ขภาพส่ งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพเป็ นที่รู้จกั ของคนไทยประกอบกับกระแสการตื่นตัวของประชากรโลกที่ให้ความ
สนใจด้านการดู แลรั กษาสุ ขภาพมากขึ้ น และการที่ คนทัว่ โลกพยายามแสวงหาแหล่งรั กษาพยาบาลที่ ดีกว่า ถูกกว่า และเร็ วกว่า
นอกประเทศ อีกทั้งประเทศไทยมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลกในเรื่ องการนวดแผนไทย และสปาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อาหารไทยที่อุดม
ไปด้วยสมุนไพรการมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่มีความหลากหลาย อาทิการนวดแผนไทย การอบประคบสมุนไพร สุ คนธบาบัด
การทาสปา และอายุรเวท การอาบ/แช่ น้ าแร่ หรื อน้ าพุร้ อน วารี บาบัด การท าซาวน่ า มวยไทย ฤๅษี ดัดตน การใช้โภชนบ าบัด
โปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งมี ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุ ขภาพ และความงาม ประกอบกับคนไทยมี มิตรไมตรี
ส่ งมอบการบริ การที่ ดีให้แก่นักท่องเที่ ยวทัว่ โลก จึ งส่ งผลให้ประเทศไทยมี รายได้จากนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่ อง [1]
ซึ่ งถือเป็ นการนาเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
เหล่านั้นได้ถูกมองเห็นถึงคุณค่าแห่ งการอนุรักษ์ และทาให้ชุมชนตระหนักถึงการรักษาทรัพยากร การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนเท่าที่
ผ่านมาการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ ยวในแหล่งท่องเที่ ยว และแหล่งชุ มชนแต่ทว่ายังคงขาดความ
จริ งจังในการวางแผนเชิ งปฏิ บตั ิ การในด้านการพัฒนาศักยภาพบุ คคลด้านการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพจึ งเป็ นข้อจากัดสาคัญที่ ตอ้ ง
ดาเนิ นการเร่ งด่วนในการพัฒนา และส่ งเสริ มเพื่อยกระดับทักษะ และองค์ความรู ้ให้สามารถแข่งขันในระดับสากล ทักษะและองค์
ความรู ้ที่ตอ้ งการ เช่น การรับรู ้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้ และทักษะในการบริ หารจัดการ ความรู ้ดา้ นภาษา ด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น [2]
หากพิจารณาในบริ บทภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยนับได้วา่ มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และเผ่าพันธุ์อย่างมาก
มีความแตกต่างกันทางเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ทัศนคติและความเชื่อในลักษณะสัง คมพหุ วฒั นธรรม อันเป็ น
ลักษณะเด่นของภูมิภาคตะวันตกที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งนี้ เพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริ มให้ภาคตะวันตกเป็ นอู่แหล่งรวม
ทางวัฒนธรรม [3] การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาในภาคตะวันตก เพียง 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขนั ธ์ ตามเส้นทางการท่องเที่ยว และแนวชายฝั่ งทะเลตะวันตก เนื่ องจากเป็ นจังหวัดที่ได้รับการส่ งเสริ มทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว 12 เมื องต้องห้ามพลาด (นครปฐม ราชบุ รี กาญจนบุ รี ) [4] และเชื่ อ มต่ อ กับ กลุ่ ม คลัส เตอร์ Royal coast (เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขนั ธ์) [5] นอกจากนี้ ภาครัฐได้มีการหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่ งมียทุ ธศาสตร์ การพัฒนา
ศักยภาพชายฝั่งทะเลตะวันตก ปี 2559–2563 ซึ่ งเป็ นการพัฒนาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ เพื่อให้เป็ นพื้นที่สาหรับการพักผ่อนเพื่อสุ ขภาพระดับโลก พร้อมกับส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
พื้นที่ ให้มีศกั ยภาพในการรองรั บการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ [6] นอกจากนี้ ในภูมิภาคตะวันตกมี แหล่งท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพอยู่ใน
บริ เวณที่มีชุมชนท้องถิ่นรายรอบมากมายด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม อารยธรรมที่เก่าแก่ ประชากรหลายเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์
มีการผสมผสานงานศิลป์ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่งดงามจัดได้วา่ เป็ นต้นทุนที่สามารถนามาส่ งเสริ มการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี แต่หลายแหล่งยังประสบปั ญหาด้านการพัฒนาศักยภาพ การให้บริ การทางการท่องเที่ยวที่ยงั ขาดการนาไปใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ามศัก ยภาพของพื้ น ที่ อ ย่ า งแท้จ ริ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง ถู ก น าไปใช้ป ระกอบกิ จ กรรมที่ เ ป็ นไป
เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ ยวเชิ งเศรษฐกิ จ และการนาไปใช้ในชี วิตประจาวันของชุมชน ส่ งผลถึงการขาดมุมมองในศักยภาพที่
แท้จริ งของแหล่งท่องเที่ยวที่ควรจะถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับการขาดการจัดการด้านบริ การ
ทางการท่องเที่ ยวที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และเต็มศักยภาพของชุ มชนในแหล่งท่องเที่ ยว สิ่ งเหล่านี้ กลายเป็ นปั ญหาสาคัญที่ ส่งผลให้
กระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยที่เน้นปริ มาณนักท่องเที่ยวหรื อการแสวงหารายได้จาก
การท่ อ งเที่ ย ว [7] ในขณะที่ การรองรั บ และการจัดการโดยชุ ม ชนไม่ ส ามารถท าได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเท่ าที่ ค วรท าให้ข าด
สมรรถนะในการบริ การนักท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นผลมาจากหน่ วยงานระดับชุมชน เช่น ชุมชนขาดความรู ้ความเข้าใจในด้านศักยภาพ
การให้บริ การทางด้านการท่องเที่ ยว และขาดการวางแผนพัฒนาการบริ การทางการท่องเที่ ยวโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง
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สุ ขภาพ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการกาหนดแผนพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาบุคลากรทางการ
ท่องเที่ ยวของพื้นที่ โดยเฉพาะการคานึ งถึ งศักยภาพการบริ การท่องเที่ ยว การให้บริ การกิ จกรรมการท่องเที่ ยวที่ สอดคล้องกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ โดยกาหนดรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
พื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุน้ ี คณะผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาดังกล่าวจึ งได้ศึกษา
ปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก เพื่อเป็ น
การยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพโดยคานึงถึงการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการให้บริ การในรู ปแบบที่เข้าถึงได้
อย่างสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการสัมผัสวิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่น และอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน
ท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ในการได้รับข้อมูล ความรู ้ เกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ทอ้ งถิ่ น รู ปแบบการให้บริ การ และการท่องเที่ ยวเชิ ง
สุ ขภาพ และสื่ อประชาสัมพันธ์น้ ี ยงั เป็ นสื่ อกลางในการส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาทักษะตาม
ความต้องการของชุ มชนและสอดคล้องกับลักษณะการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพของชุ มชน ตลอดจนต้องให้ชุมชน มี สร้ าง
จิ ตสานึ กการเป็ นเจ้าบ้านที่ ดีซ่ ึ งถือเป็ นปั จจัยที่ สาคัญปั จจัยหนึ่ งในภาคการท่องเที่ ยว ที่ จะสร้ างความประทับใจให้นักท่องเที่ ยว
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
สื่ อแนะนาแหล่งท่องเที่ ยวถือเป็ นช่องทางสื่ อสารที่สาคัญในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิ ดขึ้นกับแหล่ง
ท่องเที่ยว สามารถสร้างมุมมองให้เห็นกว้างมากขึ้นในเวทีสาธารณะ สามารถเป็ นการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนยังเป็ นกลวิธีในการ
สื่ อสารให้เกิ ดการรั บรู ้ และมุ่งหมายให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจ และการยอมรับจากผูร้ ับสาร รวมทั้งเป็ นกระบวนการในการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร และสาธารณชน ในส่ วนของนักท่องเที่ยวสื่ อประชาสัมพันธ์เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในขณะเดียวกัน
สื่ อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประวันของทั้งผูบ้ ริ โภค และผูป้ ระกอบกิจการต่าง ๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่วา่
จะเป็ นผูป้ ระกอบการโรงแรม รี สอร์ ต หรื อที่ พกั ในรู ปแบบต่าง ๆ ผูป้ ระกอบกิ จการร้ านอาหาร หรื อแม้กระทัง่ ผูป้ ระกอบการ
สถานที่ ท่องเที่ ยว รู ปแบบแหล่งท่องเที่ ยวที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้น ดังนั้นการปรั บตัวให้ทนั ยุคที่ เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้น ก็เป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่ งที่ จะทาให้ธุรกิ จเติ บโตไปได้ การประชาสัมพันธ์เพื่อนาเสนอแหล่งท่องเที่ ยวมี ส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากที่ จะทาให้
นักท่องเที่ยวรู ้ความเคลื่อนไหวของธุรกิจของผูป้ ระกอบการ และยังเป็ นแนว ทางการนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่สามารถเจาะกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
ความท้าทายที่สาคัญคือการเข้าถึงนักท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ในทางที่ดีให้กบั แหล่งท่องเที่ยว การเพิ่มการรู ้จกั
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดจานวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สื่อประชาสัมพันธ์อาจจะเป็ นสะพานไปสู่ ความเปลี่ยนแปลง
เป็ นแนวทางในการกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนทัศนคติจากเดิม [8] การพัฒนาสื่ อเพื่อประชาสัมพันธ์สามารถสร้างแรงจูงใจ
และกระตุน้ ให้นักท่องเที่ ยวสนใจที่ จะมาท่องเที่ ยวในพื้นที่ ได้มากขึ้นอันจะนามาซึ่ งการสร้ างรายได้และเศรษฐกิ จที่ ดีแก่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก จากที่กล่าวมาทาให้คณะผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่องเที่ยวในระบบ
มัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพอัน
จะส่ งผลโดยรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันตกต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การในการท่องเที่ยวของพื้นที่
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการจัดทาสื่ อระบบมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
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ทบทวนวรรณกรรม
การท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพ
การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ (health tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามใน
แหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมซึ่ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อเรี ยนรู ้ วิถีชีวิต และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการ
ท่องเที่ ยวเพื่อทากิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อการบาบัด รั กษาฟื้ นฟูสุขภาพ เช่น การรับคาปรึ กษาแนะนาด้านสุ ขภาพ การออก
กาลังกายอย่างถูกวิธี การนวด อบ ประคบสมุนไพร การฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่ างกาย การรักษาพยาบาลและอื่น ๆ
โดยเป็ นการท่องเที่ยวที่มีจิตสานึ กต่อการส่ งเสริ มและรักษาสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม โดยทัว่ ไปการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ (health
tourism) จะมีการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเพื่อเรี ยนรู ้วิธีใช้พลังงานจาก ธรรมชาติมาบาบัดรักษาและสร้าง
เสริ มสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิ ตให้สดชื่ นผ่องใสเป็ นการเพิ่มพูนพละกาลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิ ตใจและร่ างกายให้
สมดุล และภายหลังการท่องเที่ยวก็สามารถนากลับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ [9]
ตามความหมายของสถาบันด้านสุ ขภาพสากล [10] ได้กล่าวไว้ว่าการท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ หมายถึ ง การเดิ นทางที่
แสวงหาการบารุ ง และส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ดียิ่งขึ้นสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว จะมีท้ งั นักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพเท่านั้น และ อีกกลุ่มได้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวรู ปแบบอื่น ๆ
ซึ่ งการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริ การด้านการแพทย์ 2) การบริ การด้านสุ ขภาพและ 3) ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุ ขภาพและสมุนไพร ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ให้ขอ้ มูลว่าการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสามารถแบ่งความหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวได้ 2 ประเภท คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงบาบัดรักษาสุ ขภาพ (Health healing) เป็ นการท่องเที่ยวที่รวม
เอาการบาบัดรักษาโรคหรื อฟื้ นฟูสุขภาพมารวมเข้าไว้กบั การเดินทาง ยกตัวอย่าง เช่น เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว และเข้ารับบริ การ
ด้านทันตกรรมต่าง ๆ หรื อเข้ารับการผ่าตัด เสริ มความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล เป็ นต้น
2) การท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Health promotion) เป็ นการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และพักในโรงแรม รี สอร์ ท
หรื อศูนย์สุขภาพ เพื่อร่ วมทากิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพยังสถานที่น้ นั ๆ ที่ได้จดั เตรี ยมบริ การไว้ อาทิ การนวดแผนไทย สุ คนธบาบัด
(Aroma therapy) อาบน้ าแร่ (Spa) อบสมุนไพรไทย เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกิดการผสมผสานระหว่างการเดินทางมาเพื่อเยีย่ มชมสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อม ๆ กับการมาใช้บริ การด้านการแพทย์ และสุ ขภาพ กีฬา ศูนย์ออกกาลังกาย หรื อเข้าร่ วมทากิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยใน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แข็งแรง ซึ่ งการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสามารถจาแนกได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงบาบัดรักษา
สุ ข ภาพ เป็ นลัก ษณะการท่ อ งเที่ ย วมาเพื่ อ ท าการรั ก ษาหรื อฟื้ นฟู ร่ า งกาย เช่ น การท าฟั น การผ่ า ตัด ศัล ยกรรม เป็ นต้น
2) การท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง การเดินทางมาท่องเที่ยวในลักษณะของการป้ องกันไม่ให้เกิดโรคภัยซึ่ งจะมีลกั ษณะ
ในรู ปแบบของการเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้จดั ให้มีกิจกรรมขึ้น ตัวอย่างเช่นเพื่อมาใช้บริ การสปาใช้บริ การ
นวดแผนไทย เป็ นต้น [11]
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับสื่ อมัลติมเี ดีย
สื่ อมัลติมีเดียในอดีตเมื่อกล่าวถึงคาว่าสื่ อมัลติมีเดีย (Multimedia) หรื อสื่ อประสมจะหมายถึง การนาสื่ อหลาย ๆ ประเภท
มาใช้ร่วมกัน เช่น รู ปภาพ เครื่ องฉายแผนโปร่ งใส เทปบันทึกเสี ยง วีดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การเสนอผลงานหรื อการเรี ยนการสอน
ดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการเสนอเนื้อหาใน รู ปแบบต่าง ๆ นอกจากการบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผฟู ้ ั งหรื อผูเ้ รี ยน
มิ ได้มีปฏิ สัมพันธ์ต่อสื่ อนั้นโดยตรง แต่ในปั จจุ บนั เมื่ อกล่าวถึงคาว่าสื่ อมัลติมีเดี ย จะหมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ แสดงผลใน
ลัก ษณะผสมสื่ อ หลายชนิ ด เข้า ด้ว ยกัน โดยเน้น ที่ ก ารเปิ ดโอกาสให้ ผู ใ้ ช้สื่ อ ได้เ ห็ น ได้เ ลื อ ก และรั บ ฟั ง ข้อ มู ล ข่ า วสารผ่ า น
จอคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ จะรวมรู ปแบบของตัวอักษร รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงและวีดีโอเพื่อให้ผูใ้ ช้
สามารถตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อโดยตรงได้ [12]
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สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นสื่ อที่ มีวิวฒั นาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว และมี ความหลากหลายมากกว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่สามารถ
นาเสนอได้ท้ งั ตัวหนังสื อ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหวแสง สี เสี ยง ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ผา่ นซอฟต์แวร์ ในรู ปแบบของโปรแกรมต่าง ๆ
ปั จจุบนั สื่ อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่แม้แต่ในด้านการศึกษาสื่ อเทคโนโลยีมีส่วนสาคัญในการ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ให้มีพฒั นาการก้าวหน้าในมิติใหม่ ๆ[13]
มัลติมีเดีย หมายถึง สื่ อประสมปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) โดยจัดให้มีความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อและผูใ้ ช้สื่อโดยนา
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น CD-ROM เครื่ อง Audio – Digitize เครื่ องเล่น Laser Disc ฯลฯ มาใช้ร่วมกันเพื่อเสนอเนื้ อหาข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร
ภาพกราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์ และเสี ยงในระบบสเตอริ โอโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต [14]
สรุ ปได้วา่ มัลติมีเดียเป็ นการนาคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทาหน้าที่เสมือนสมองกลมาเป็ น
สื่ อช่ วยในการออกแบบสื่ อให้มีความน่ าสนใจต่อการเรี ยนรู ้ การนาเสนอเนื้ อหา ภาพ เสี ยง ตลอดจนการออกแบบสื่ อแนะนา
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพซึ่ งประกอบด้วยข้อความภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี ประกอบ ช่วยให้เกิด
การเรี ยนรู ้ และการถ่ายทอดข้อมูลในรู ปแบบใหม่จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ทุกชนิ ดได้จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน และจะถูก
ดาเนินไปอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบที่เหมาะสม และผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองซึ่ งมีผลช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ความสาคัญของสื่ อกับการท่ องเทีย่ ว
พัฒนาการของสื่ อส่ งผลต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปั จจุบนั เพราะการท่องเที่ยวมีความจาเป็ นต้องใช้ประโยชน์
จากสื่ อที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตรงกลุ่มลูกค้า [15] โดยการสร้างการรับรู ้สื่อประชาสัมพันธ์จะเป็ นรู ปแบบของการ
สื่ อสารเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเกิดการตอบสนองตามที่ผโู ้ ฆษณาต้องการ ซึ่ งเป็ นการนาเสนอ
ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ เช่น ตัวบุคคล โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ การใช้โทรศัพท์ การใช้สื่อกลางแจ้ง เพื่อสร้าง
ความสั ม พันธ์ อ นั ดี ร ะหว่างองค์กร นักท่ อ งเที่ ย ว และประชาชนต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง อี กทั้งยังสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ดี ให้แ ก่ ธุ ร กิ จ
สร้างความศรัทธาจากนักท่องเที่ยว เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยตรง [16]

วิธีดาเนินการวิจัย
คณะผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั โดยประยุกต์ใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed-method research) ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative method) มีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ สื่ อมัลติมีเดีย ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาสื่ อเพื่อให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงไปสู่ นกั ท่องเที่ยว
2. พัฒนาแบบสัมภาษณ์เกี่ ยวกับปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่องเที่ ยวในระบบมัลติมีเดี ยเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว
เชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก ปั ญหาความต้องการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล และความต้องการในการพัฒนาสื่ อที่เหมาะสมกับอุปกรณ์
การใช้งานในปั จจุบนั โดยใช้แบบสัมภาษณ์กบั กลุ่มผูส้ ู งวัยที่ถ่ายทอดประวัติวฒั นธรรมของชุมชน รวมทั้งกลุ่มผูส้ ู งวัยที่เกี่ยวข้อง
กับการท่ องเที่ ยวในชุ มชน กลุ่มผูน้ าในชุ มชนที่ มีบทบาทหน้าที่ ในการบริ หารจัดการและพัฒนาชุ มชน ทั้งในด้านการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน และด้านการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ ยวในพื้นที่ และกลุ่มผูป้ ระกอบการที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาและ
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ และชาวบ้านผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการพัฒนาและบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่
3. พัฒนาแบบประเมิ นผลความคิ ดเห็ นของนักท่ องเที่ ยวที่ มีต่อสื่ อท่ องเที่ ยวในระบบมัลติ มีเดี ยเพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
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4. สัมภาษณ์ เชิ งลึ กเกี่ ยวกับปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่ องเที่ ยวในระบบมัลติ มีเดี ยเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ย วเชิ ง
สุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกกับกลุ่มผูส้ ู งวัย กลุ่มผูน้ าในชุมชน กลุ่มผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
จานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 2 การวิจยั และพัฒนา (Research and development) มีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
ออกแบบและพัฒนาสื่ อร่ วมกับชุมชน ได้แก่
1. สื่ อมัลติมีเดียเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพภูมิภาคตะวันตก
2. นักวิจยั ประชุ มกลุ่มย่อยร่ วมกับชุ มชนสาหรั บการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของสื่ อซึ่ งเป็ นกลุ่มเดี ยวกับที่
คณะผูว้ จิ ยั ดาเนินการพัฒนาเครื่ องมือไปก่อนหน้านี้
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative method) มีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประเมิ นผลความพึงพอใจที่ มีต่อการใช้งานสื่ อมัลติมีเดี ยเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
จากคนในชุมชนพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยว จานวน 300 ชุด
2. สรุ ปผลและสังเคราะห์ผลการใช้งานสื่ อมัลติมีเดียเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก และจัดทา
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย
1. บริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การในการท่องเที่ยวของพื้นที่
ชุ ม ชนคลองมหาสวัส ดิ์ จัง หวัด นครปฐม พบว่า มี ค วามโดนเด่ น วิ ถี ชี วิ ต ริ ม คลองซึ่ งเป็ นคลองที่ ชุ ด ขึ้ น มาเพื่ อ ให้
พระมหากษัตริ ยเ์ ดินทางไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษที่มีความโดดเด่น เช่น เมี่ยงคาบัว
หลวง ชาเกสรบัว ข้าวตังหลากหลายรสชาติที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ไข่เค็มปลอดสาร รวมถึงกิ จกรรมสาธิ ตการทาเมนู อาหาร
สุ ขภาพจากวัตถุดิบปลอดสารพิษในชุ มชนท้องถิ่ น นอกจากนี้ ตวั แทนชุ มชนที่ ทาหน้าที่ ให้บริ การทางการท่องเที่ ยวเป็ นคนที่ มี
ความรู ้ เกี่ ยวกับการทาการเกษตรเป็ นอย่างดี สามารถอธิ บายบอกเล่า เรื่ องราวความเป็ นมาแหล่งท่องเที่ ยวที่ ทาให้นักท่องเที่ ยว
เกิดการเรี ยนรู ้ และเกิดประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรค์กบั ท่องเที่ยว
ชุมชนตลาดน้ าเหล่าตัก๊ ลัก จังหวัดราชบุรี พบว่า มีความโดนเด่นของวิถีชีวิตดั้งเดิ มของคนในชุ มชนที่ มีเชื้ อสายจี นอยู่
ร่ วมกันได้อย่างมี เอกลักษณ์ รวมทั้งยังมี อาหารพื้นเมื องที่ นักท่องเที่ยวยังพบเจอได้เป็ นส่ วนน้อย เช่น ขนมไชเท้าถ้วย ข้าวแห้ง
ผัดไทยคุณย่า นอกจากนี้ผใู ้ ห้บริ การทางการท่องเที่ยวเป็ นคนในชุมชนที่สามารถเล่าเรื่ องราวในอดีตให้นกั ท่องเที่ยวฟังได้
ชุมชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีความโดนเด่นของการรวมกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง เป็ นชุมชนแห่ งการอนุรักษ์ มีป่า
ชุ ม ชนที่ มี พ้ื นที่ ม ากกว่ า 1,000 ไร่ มี การผลิ ตสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ชุ มชนที่ เป็ น เอกลักษณ์ อ ย่างหลากหลายในป่ าชุ มชน เช่ น
เครื่ องประดับจากเถาวัลย์ มีอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะได้แก่ น้ าพริ กมะสัง ทอดมันใบเปราะ ยาใบมะกอก ตลอดจนมีการสร้างฐาน
การเรี ยนรู ้โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพ เช่นการเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ การเรี ยนรู ้สมุนไพร การทาอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ชุ มชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ากิ จกรรมการท่องเที่ ยวหลักของชุ มชนหนองหญ้าปล้องคื อการแช่ ตวั
แช่เท้าด้วยพุน้ าร้อนธรรมชาติ รวมถึงการบริ การด้านการนวดเพื่อสุ ขภาพ เนื่ องจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ เมื่อได้มาแช่แล้วจะรู ้สึก
ผ่อนคลายและดีต่อสุ ขภาพ อีกทั้งยังมีบริ การนวดแผนไทย นวดเพื่อสุ ขภาพ ตลอดจนการขายผลิตภัณฑ์การเกษตรในท้องถิ่น และ
การบริ การด้วยรถยนต์ขบั เคลื่อน 4 ล้อ ไป เที่ยวชมน้ าตกแม่กระดังลา
ชุมชนป่ าละอู จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ ยงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นคือการไป
เที่ยวชมน้ าตกป่ าละอู ทุเรี ยนป่ าละอู รวมทั้งมีการกระจายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บา้ นต่างๆ ซึ่ งชุมชนท้องถิ่นส่ วนใหญ่
ให้ความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ประเพณี ปีใหม่ของชาวกะเหรี่ ยง ชิ มอาหารท้องถิ่นหลากหลายเมนู จาก
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ผักกูด ผ้าทอมื อ โดยการมี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมการท่ องเที่ ยวอยู่ในรู ปของการเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การด้านการท่ องเที่ ยว ต่ างๆ เช่ น
ร้านอาหาร ที่พกั ไกด์นาเที่ยวเดินป่ าและส่ องสัตว์ เป็ นต้น
2. ปั จจัยในการจัดทาสื่ อระบบมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
ด้านเนื้ อหาในการเผยแพร่ ข่าวสารผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในภาพรวม
พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับมากทุกประเด็นเรี ยงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ได้ดงั นี้ สื่ อสามารถเผยแพร่ เนื้ อหาข้อมูลอย่างกว้างขวาง ( = 4.28) ส่ งเสริ มภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของแหล่งชุมชน ( = 4.19)
รู ปแบบการนาเสนอสะดวกต่อการอ่านและเข้าใจง่าย ( = 4.16) การจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลและเนื้ อหามีความชัดเจน ( = 3.91) และ
สื่ อช่วยในการเผยแพร่ ขอ้ มูลเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย ( = 3.72)
ด้านการออกแบบผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิ ดเห็ นในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็นเรี ยงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ สื่ อมีภาพ
หรื อกราฟิ กสอดคล้องกับเนื้ อหาที่ น่าสนใจ ( = 3.73) สื่ อออกแบบตามหลักองค์ประกอบศิ ลป์ ดึ งดู ดความสนใจ ( = 3.62)
สื่ อจัดเรี ยงลาดับการเสนอข้อความและรู ปภาพเหมาะสม ( = 3.58) และสื่ อมีความสวยงามสะดุดตา น่าหยิบอ่าน ( = 3.53)
ด้านการเผยแพร่ ข่าวสารผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดับมาก ( = 3.92) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าสื่ อเป็ นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ ไป ( = 4.50) เป็ นสื่ อเฉพาะ
ของชุ มชน ( = 4.19) ช่ วยให้ผูใ้ ช้สื่ อ เกิ ดความรู ้ สึ ก /ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ต่อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ ( = 3.97) อยู่ในระดับ มาก
เหมือนกัน และรองลงมาช่วยส่ งเสริ มการท่องเที่ยงเชิงสุ ขภาพของพื้นถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั กว้างขวางอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.03)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาบริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย โดยการระดมความคิดจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุมชนตามเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกได้แก่ชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ชุมชนตลาดน้ าเหล่าตัก๊ ลัก๊ จังหวัดราชบุรี ชุมชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนป่ าละอู จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อศึกษาปั จจัยในการจัดทาสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวที่มาจากตัวแทนชุมชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว โดยพื้นที่ในภูมิภาคตะวันตก
เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ศ ัก ยภาพด้า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ และคนในชุ ม ชนให้ ค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งมากกับ ที่ จ ะส่ ง เสริ มการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกให้เป็ นที่รู้จกั กับกลุ่มนักท่องเที่ยว แต่การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกให้ประสบความสาเร็ จสิ่ งที่สาคัญคือต้องอาศัยความร่ วมมือกันทุกภาคส่ วนเช่นเจ้าของพื้นที่ ผูน้ า คนใน
ชุมชนต้องมีใจ เพราะเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความเข้าใจในพื้นที่เป็ นอย่างดี เข้าใจลักษณะของพื้นที่ตลอดจนสามารถแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นเฉพาะหน้าในการทางานได้ ซึ่ งจากที่ กล่าวมาข้างต้นล้วนส่ งผลให้การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกสามารถ
ดาเนิ นการได้อย่างยัง่ ยืน [9] การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (health tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเรี ยนรู ้วิถีชีวิต และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่ง
เวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทากิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อการบาบัด รักษาฟื้ นฟูสุขภาพ เช่น การรับคาปรึ กษาแนะนาด้านสุ ขภาพ
การออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การนวด อบ ประคบสมุนไพร การฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่ างกาย การรักษาพยาบาล
และอื่น ๆ โดยเป็ นการท่องเที่ยวที่มีจิตสานึกต่อการส่ งเสริ มและรักษาสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
ปั จจัยในการจัดทาสื่ อระบบมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกในภาพรวมพบว่า
อยู่ใ นระดับ มาก สาเหตุ น่ า จะมาจากการที่ ไ ด้ศึ ก ษาข้อ มู ล ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพภู มิ ภ าคตะวัน ตกส่ ว นใหญ่ ข าดสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ทนั สมัย เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้นอ้ ยเนื่ องจากข้อมูลที่มีขาดการอัพเดท ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูล
ด้านเนื้ อหาของสื่ อในรู ปแบบมัลติมีเดียที่สามารถเผยแพร่ เนื้ อหาข้อมูลอย่างกว้างขวางและทาให้นกั ท่องเที่ยวรับรู ้ขอ้ มูลมากขึ้น
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อี กทั้งความสวยงามและน่ าสนใจของสื่ อมัลติ มีเดี ยยังสามารถส่ งเสริ มภาพลักษณ์ การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพของชุ มชนได้ [15]
ดังที่คมสิ ทธิ์ เกียนวัฒนา ได้อธิ บายถึงความสาคัญของสื่ อกับการท่องเที่ยวที่วา่ พัฒนาการของสื่ อส่ งผลต่อสถานการณ์การท่องเที่ยว
ไทยในปั จจุบนั เพราะการท่องเที่ยวมีความ จาเป็ นต้องใช้ประโยชน์จากสื่ อที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตรงกลุ่มลูกค้า
โดยการสร้างการรับรู ้สื่อประชาสัมพันธ์จะเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสาร เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
เกิ ด การตอบสนองตามที่ ผูโ้ ฆษณาต้อ งการ ซึ่ งเป็ นการน าเสนอข้อ มู ล ข่ า วสารผ่า นสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น ตัว บุ ค คล โทรทัศ น์ วิ ท ยุ
หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ การใช้จดหมายทางตรง การใช้โทรศัพท์ การใช้สื่อกลางแจ้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร
นักท่องเที่ยว และประชาชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ สร้างความศรัทธาจากนักท่องเที่ยว เปิ ด
โอกาสให้ ผูป้ ระกอบการได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยตรง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
หน่ วยงานราชการ และชุ มชนควรมี ความพร้ อมที่ จะให้บริ การด้านข้อมูลกับนักท่องเที่ ยว และควรใช้การสื่ อสารผ่าน
รู ป แบบสื่ อใหม่ หรื อรู ปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ อ บต. ควรเปิ ดโอกาสให้ชุมชน และ ภาคี เครื อ ข่ ายได้เข้ามามี ส่วนร่ วมใน
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนารู ปแบบของสื่ อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการมีส่วนร่ วม ชุมชน
ใหม่และภาคีเครื อข่ายด้านการท่องเที่ยว
2.2 ควรมีการศึกษาศักยภาพและแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ใกล้เคียงในเส้นทาง ที่เป็ นจุด
เชื่ อมโยงการท่องเที่ยวทั้งด้านรู ปแบบ เนื้ อหา และ ช่องทางการสื่ อสาร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในลักษณะเชื่อมโยง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 ปี การศึ กษา 2563 จานวน 317 คน จาแนกตามวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ ในการทางาน และขนาดของ
สถานศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์
ความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และด้านบทบาทของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก มี ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.986 สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า 1) การรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก
รองลงมาคือ ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ
ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก 2) การเปรี ยบเทียบการรับรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 ดังนี้ (1) ผลการรั บรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน (2) ผลการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 (3) ผลการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ .05 ยกเว้นด้านการรู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก การรับรู ้ นราธิวาส
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Abstract
This exploratory research aimed to study and compare the level of perception on teachers’ active learning method in Narathiwat
Primary Educational Service Area Office 3. The target group was 317 teachers under the Narathiwat Primary Educational Service Area
Office 3 classified by education, working experience, and schools’ sizes. The instrument for collecting data was a questionnaire concerning
the perception of teachers’ active learning method in four aspects: the knowledge about active learning method, the characteristic of active
learning method, the pattern of active learning method, the role of teachers in active learning method with reliability = 0.986. The statistics
used in analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One –Way ANOVA, and Scheffe’s method.
The results of this research were shown as following; 1) The perception of teachers’ active learning method in Narathiwat Primary
Educational Service Area Office 3 was at a high level as a whole. When considering each aspect, it showed that the average of perception
on teachers’ role in active learning method was at the highest level, following by the characteristic of active learning method, the knowledge
about active learning method and the pattern of active learning method, respectively. 2) When comparing the perception of teachers’ active
learning method in different aspects, the results have shown as following; (1) The result of perception towards active learning methods in
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 classified by education and individual aspects demonstrated that there was no
differences. (2) The result of perception towards active learning methods in Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 classified
by working experience and individual aspects was significantly different at 0.05 level. (3) The result of perception towards active learning
methods in Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 classified by the size of school as overall and individual aspects was
significantly different at 0.05 level, except active learning methods that there was no statistically significance differences.
Keywords : Active Learning, Perception, Narathiwat Province

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้มีการจัดการศึ กษาที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน่ ที่คานึ งถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู ้ และศักยภาพในการแสวงหาความรู ้ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งให้การบริ หารจัดการศึกษาเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องและมีประสิ ทธิ ภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการดารงชีวิต มีการตัดสิ นใจแก้ปัญหา และนาไปสู่ การคิดสร้างสรรค์ [5]
กระทรวงศึกษาธิ การโดยสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาได้กาหนดให้แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ.2560-2579) มียทุ ธศาสตร์
ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ หลักที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี เพื่อให้การศึกษาเป็ นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศตามเป้ าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และได้วางกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้สามารถดาเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพบริ บทและสิ่ งแวดล้อมที่ลว้ นมีผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึ กษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแ บบก้าวกระโดดที่ ส่งผลต่ อระบบเศรษฐกิ จ สภาพสั งคม และ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้การจัดการศึกษาจาเป็ นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้
ก้าวทันสังคมโลก โดยแผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) ได้กาหนดเป้ าหมายด้านผูเ้ รี ยน (Learner Aspirations) กาหนดให้
มีการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะ 3R ได้แก่ การอ่าน
ออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็ น (Arithmetic) และทักษะ 8C ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้ างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) ทัก ษะด้า นความเข้า ใจต่ า งวัฒ นธรรมต่ า งกระบวนทัศ น์ (Cross-cultural Understanding) ทัก ษะด้า นความร่ ว มมื อ
การท างานเป็ นที ม และภาวะผู ้น า (Collaboration Teamwork and Leadership) ทั ก ษะด้ า นการสื่ อสาร และการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
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(Communication Information and Media Literacy) ทักษะด้า นการใช้ค อมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Computing and ICT Literacy) ทัก ษะด้า นอาชี พ และการเรี ยนรู ้ (Career and Learning Skills) และความมี เ มตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย
คุ ณธรรม จริ ยธรรม (Compassion) ดังนั้นการศึ กษาในยุคศตวรรษที่ 21 จึ งต้องเป็ นการศึ กษาที่ มุ่ งเน้นเตรี ยมคนไปเผชิ ญ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ วพลิ กผันและคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมี ทกั ษะสู งในการเรี ยนรู ้ และการปรั บตัว โดยให้ความสาคัญกับ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถตอบสนองเป้ าหมายของผูเ้ รี ยนดังกล่าวได้ แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 [13]
การจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการสร้ างสรรค์ทางปั ญหา (Constructivism) ที่ เน้น
กระบวนการเรี ยนรู ้มากว่าเนื้อหาวิชาและให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ หรื อสร้างความรู ้ให้เกิดขึ้นในตัวเองด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
จริ งผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู เป็ นผูแ้ นะนา กระตุน้ หรื ออานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
(Activity-Based Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้จากการสร้างผลงาน ชิ้นงานของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะสร้างองค์ความรู ้ข้ ึนด้วยตนเองจากการ
ปฏิบตั ิงาน การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ตั้งสมมติ ฐาน สาเหตุ และกลไกของการเกิ ดปั ญหานั้น รวมถึ งการค้นคว้า ความรู ้ พ้ืนฐานที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหา เพื่อนาไปสู่ การ
แก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ เกิดทักษะที่จาเป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้จากการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบเชิงรุ ก [9] ซึ่ งมีการศึกษาผลการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ในรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ [2] พบว่า จากการประเมินทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 หลังจากจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะด้านความ
ร่ วมมือ การทางานเป็ นทีม และการเป็ นพลเมืองดี (Compassion) และจุฑามาศ เพิ่มพูนเจริ ญยศ [1] ได้ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิมกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กผ่านห้องเรี ยนอัจฉริ ยะ พบว่า กลุ่มทดลองมีการ
ใช้การจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กผ่านห้องเรี ยนอัจฉริ ยะมีคะแนนหลังเรี ยนรู ้ สู งกว่า กลุ่มควบคุมที่เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบเดิม อย่างมีระดับที่
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กจึ งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่ งที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งสอดรับกับเป้ าหมายของแผนการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิ การที่ใช้เป็ นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิ ง
รุ ก โดยเฉพาะในพื้ นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ประกอบด้วย จังหวัดปั ตตานี แบ่ งเป็ น 3 ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
จังหวัดยะลา แบ่งเป็ น 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดนราธิ วาส แบ่งเป็ น 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ งเป็ นพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรั ฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิ กายน 2549 เป็ นพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อม และ
บริ บทที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ทั้งในเรื่ องของความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมถึงการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ [12] ซึ่ งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 เป็ นเขตพื้นที่การศึกษาที่มีค่าพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-Net) ปี การศึกษา 2560 น้อยที่สุดในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ [14]
การรับรู ้คือ การที่บุคคลได้รับข้อความ ข้อมูลและสามารถตีความจากความเข้าใจ ความสนใจ ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ และ
สามารถแปลความหมายจากสิ่ งต่าง ๆ ที่รับรู ้ได้ [3] การรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู จึงเป็ นปั จจัยส่ วนหนึ่ งในการนาสู่ การ
ปฏิบตั ิให้เกิดผลในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย ซึ่ งระดับการรับรู ้ของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันตามปั จจัยส่ วนบุคคล
เช่น ประสบการณ์ ความรู ้ ทัศนคติ ฯลฯ [8] ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาระดับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 โดยเปรี ยบเทียบตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาด
ของสถานศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแนวทางการพัฒนาครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กที่มีความเหมาะสมต่อไป
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1. เพื่ อ ศึ กษาระดับ การรั บ รู ้ ต่อ การจัดการเรี ย นรู ้ เชิ งรุ ก ของครู ในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นราธิวาส เขต 3
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research)
ประชากร เป็ นครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ประจาปี การศึกษา พ.ศ. 2563
จานวน 1,729 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 โดยใช้ตารางของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie
& Morgan) [7] ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 317 คน และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบชั้ น (Stratified Random Sampling)
ตามสัดส่ วนขนาดของสถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 35 คน ขนาดกลาง 258 คน ขนาดใหญ่ 24 คน
เครื่ องมือการวิจัย ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
เป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 มี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมิ นค่ า (Rating scale) 5 ระดับ คื อ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่ สุด จานวน 30 ข้อ ซึ่ งแบบสอบถามมี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .60 – 1.00 จากการะประเมิ นความ
สอดคล้องจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ศึกษานิ เทศก์ และผูอ้ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
จังหวัดนราธิ วาส ผูอ้ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้ สพฐ. และนาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 30 คน
เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช่สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ .986 และมีค่าอานาจจาแนก (discrimination) อยูร่ ะหว่าง .714 – 1.00
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ได้ส่งหนังสื อถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครู ในสังกัด ซึ่ งได้ขอ้ มูลกลับมา 317 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลเสร็ จแล้วนาผลไปวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ สถิติพ้ืนฐาน
ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
สถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ ใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ขอบข่ายเนื้อหาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [15] มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
ดังรู ปที่ 1
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สถานะภาพของครู

1. ระดับการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์ การในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5 – 10 ปี
2.3 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่

การรับรู้ ต่อการจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก
1. ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
2. ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
3. ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
4. ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3
จาแนกตามวุฒิการศึ กษาประสบการณ์ ในการทางาน และขนาดสถานศึ กษา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ครู โรงเรี ยนในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ปี การศึกษา 2563 จานวน 317 คน โดยผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของครู ผตู ้ อบแบบสอบถามการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 283 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 89.30 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.70 โดยมีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 144
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.40 รองลงมา คื อ ประสบการณ์ ใ นการท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 112 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.30 และ
ประสบการณ์ ในการทางาน น้อยกว่า 5 ปี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.20 ตามลาดับ ส่ วนขนาดสถานศึ กษา มี ครู ที่อยู่ใน
สถานศึ กษาขนาดกลาง จานวน 258 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 81.40 รองลงมา เป็ นสถานศึ กษาขนาดเล็ก จานวน 35 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 11.00 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.60 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของสถานภาพครู ผตู ้ อบแบบสอบถามสถานภาพครู ผตู ้ อบแบบสอบถามการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3
N = 317
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
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283
34
317

89.30
10.70
100.00
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ตารางที่ 1 ต่อ
N = 317

สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

61
112
144
317

19.20
35.30
45.40
100.00

รวม

35
258
24
317

11.00
81.40
7.60
100.00

ประสบการณ์ ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก
กลาง
ใหญ่

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.86) เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านบทบาทของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ( X = 4.05) รองลงมาคือ ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ( X = 3.81) และด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
การจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ( X = 3.80) ตามล าดับ และข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ ด้า นรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก
( X = 3.78) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมและรายด้าน
(N = 317)
การรับรู้ ของครู
การรับรู้ ต่อการจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก
X
S.D.
ระดับ
1 ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
3.80
.60
มาก
2 ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

3.81

.62

มาก

3 ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

3.78

.64

มาก

4 ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

4.05

.67

มาก

3.86

.58

มาก

รวม

ตอนที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ของครู ใ นสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน ดังนี้
1. ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกันมีการรับรู ้ต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงรุ กโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
(N = 317)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(n=34)
S.D.
X
3.93
.47
3.96
.51
3.92
.61
4.13
.58
3.98
.48

การจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก
(n=283)

X
1
2
3
4

ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
รวม

3.79
3.79
3.76
4.04
3.84

S.D.
.62
.63
.64
.68
.59

t

p

-1.262
-1.533
-1.313
-0.809
-1.322

.208
.126
.190
.419
.187

* p < .05
2. ครู ในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ ว าส เขต 3 ที่ มีประสบการณ์ ในการทางานต่า งกัน
มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมและรายด้าน
(N = 317)
ประสบการณ์ ในการทางาน
น้ อยกว่ า5 ปี
(n=61)
X S.D.

5 - 10 ปี
(n=112)
X S.D.

10 ปี ขึน้ ไป
(n=144)
X S.D.

1. ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
2. ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
3. ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

3.82
3.84
3.88

.66
.66
.65

3.91
3.90
3.85

.56
.57
.60

3.71
3.72
3.68

4. ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

4.14

.77

4.13

.56

รวม

3.92

.63

3.95

.52

การจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก

F

p

.60
.63
.65

3.614*
3.078*
3.245*

0.028
0.047
0.040

3.94

.70

3.088*

0.047

3.76

.60

3.646*

0.027

* p < .05
3. ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ที่อยูใ่ นสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีการรับรู ้
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านองค์ความรู ้
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ส่ วนด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ไม่พบความแตกต่าง ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
(N = 317)
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก
กลาง
ใหญ่
การรับรู้ ต่อการจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก
F
p
(n=35)
(n=258)
(n=24)
X S.D. X S.D. X S.D.
1. ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก 4.01
.53 3.80
.58
3.56
.83
4.068* .018
2. ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
4.08
.54 3.79
.59
3.63
.86
4.605* .011
3. ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
3.93
.72 3.77
.62
3.65
.75
1.465
.233
4. ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

4.25

.57

4.04

.66

3.81

.85

3.136*

.045

รวม

4.07

.54

3.85

.56

3.66

.80

3.663*

.027

* p < .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เกี่ ยวกับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 มีประเด็นสาคัญอภิปรายผล ดังนี้
1. การรั บรู ้ ต่ อการจัดการเรี ย นรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3
โดยภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์ความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะครู ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานราธิ ว าสเขต 3 ได้รั บ การพัฒ นาเกี่ ย วกับ การจั ด การเรี ยนรู ้ เ ชิ ง รุ กอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งจะเห็ น ได้จ ากที่
กระทรวงศึกษาธิ การให้ความสาคัญกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการ
สอนให้เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้มากขึ้น โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
นโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ : Active Learning โดยเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 [16] จึงทาให้ครู มีการรับรู ้เกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐนกร สองเมืองหนู และคณะ [4] ที่ศึกษาเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เชิง
รุ กสาหรับครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ครู มีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิ งรุ กซึ่ งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของยุภาลัย มะลิซ้อน และกาญจน์ เรื องมนตรี [10]
ที่ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีการปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมาก และสวรส ตาลกุล และปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ [18] ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการบริ หารที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 ครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะในปั จจุบนั ครู สามารถรับรู ้ ข่าวสาร ความรู ้ได้ง่ายและสะดวกขึ้นผ่านระบบออนไลน์ [3] รวมทั้งได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง จึ งทาให้ระดับการรับรู ้ของครู ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กไม่
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แตกต่างกัน สอดคล้องกับวศิน ชูชาติ [11] ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู เพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแห่ งศตวรรษที่ 21 จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ที่มีวุฒิต่างกัน
มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแห่งศตวรรษที่ 21 จังหวัดสุ พรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีพ้นื ฐานความรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่เท่ากัน หรื อมีทศั นคติ ความต้องการ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กต่างกัน และความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ทาให้การรับรู ้แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ปิ ยะนันท์ บุญณะโยไทย [8] ที่ กล่าวว่า ด้วยความสามารถที่ จากัดของมนุ ษย์จึงทาให้ตอ้ งเลือกสรรข่าวสารที่ จะเปิ ดรั บ การเลือก
เปิ ดรั บนี้ แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ ความเชื่ อ ทัศนคติ ลักษณะทางประชากร ฯลฯ ของผูร้ ับสาร และ มีแนวโน้มที่จะ
เปิ ดรั บหรื อปฏิ เสธข่าวสารที่ ขดั แย้งกับระบบความเชื่ อ ค่านิ ยมประสบการณ์ และข่าวสารที่ สะสมไว้ดงั เดิ ม และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของตุล เชื้ อจารู ญ [6] ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง สภาพปั ญหา และความต้องการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน
มีสภาพปั ญหาการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครู ในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 ที่ อ ยู่ในสถานศึ กษาขนาดต่ างกัน
มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะครู ที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกันมี บริ บทในการปฏิ บตั ิงานที่ แตกต่างกัน รวมทั้งปั ญหาการขาดแคลนครู หรื อ
ครู ผูส้ อนไม่ตรงเอกวิชาในบางโรงเรี ยนของพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ [12] จึ งทาให้โอกาสในการรับรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิ งรุ กแตกต่างกัน สอดคล้องกับ งานวิจยั ของสลิตา ริ นสิ ริ [17] ได้ศึกษาเรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญของโรงเรี ยนในอาเภอเกาะจันทร์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของโรงเรี ยนในเขตอาเภอเกาะจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่ พบว่า ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 มี การรั บรู ้ ในด้าน
รู ปแบบการจัดการกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กมี ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 จึ งควร
มีการให้ความรู ้กบั ครู ในด้านรู ปแบบการจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กเพิ่มขึ้น เช่น การจัดอบรม การรวบรวมและจัดการความรู ้
เกี่ยวรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กเป็ นคู่มือให้ครู ได้ศึกษาเพิ่มเติม และมีการกากับนิ เทศติดตามการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กที่หลากหลายขึ้น
2. จากผลการวิจัยที่ พบว่า ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 มี การรั บรู ้ ในด้าน
บทบาทของครู ในการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 จึงควรส่ งเสริ มให้
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัด การสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้ รี ยนกล้าแสดงออก และได้แสดง
ความคิดเห็น การใช้สื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน หรื อสร้างเครื อข่ายครู เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งนิเทศ กากับติดตามการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานและขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ดังนั้นสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ควรศึกษาและพัฒนารู ปแบบในการอบรมครู ให้เหมาะสมกับกลุ่มครู ที่มีความแตกต่าง
กันเพื่อให้เกิดการรับรู ้ และเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กอย่างสู งสุ ด
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในโรงเรี ยนที่เกิดผลสาเร็ จและพัฒนาเป็ นแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงรุ กในพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3
2. ควรสร้างรู ปแบบ/สร้างครู ตน้ แบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
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อิทธิพลของส่ วนประสมการตลาดทีม่ ีต่อความตั้งใจใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ ทเี่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อมของ
ผู้ประกอบการร้ านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีความตระหนัก
ด้ านสิ่ งแวดล้ อมเป็ นตัวแปรกากับ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ส่วนประสมการตลาด และความตั้งใจใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้ านอาหาร 2) อิ ทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ 3) อิทธิ พลของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมในฐานะตัวแปร
กากับระหว่างการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้ านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ระกอบการร้านจาหน่ายอาหาร จานวน 385 คน สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามซึ่ งมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1) ระดับการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ความตระหนักด้าน
สิ่ งแวดล้อม และความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมาก 2) การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และมี อานาจพยากรณ์ ได้ร้อยละ 28.20 และ
3) ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นมีอิทธิพลในฐานะตัวแปรกากับระหว่างการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
คาสาคัญ : ส่ วนประสมการตลาด ความตั้งใจ บรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งแวดล้อม ผูป้ ระกอบการ

Abstract
The objectives of this research were to study 1) the level of environmental awareness, marketing mix and the intention to use
environmentally friendly packaging of restaurant operators 2) the influence of the marketing mix on the intention to use environmentally
friendly packaging and 3) the influence of environmental awareness as a moderating variable between marketing mix on the intention to
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use environmentally friendly packaging of restaurant operators in Phetchaburi Province. The sample size used in this research consisted of
385 restaurant operators with a simple random sampling. The instrument used for data collection was a questionnaire with a reliability value
of 0.84. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.
The results of the study showed that 1) the level of perception of the marketing mix of environmentally friendly package,
environmental awareness and the intention to use environmentally friendly packaging was at a high level. and 2) the perception of the
marketing mix had a positive influence on the intention to use environmentally friendly packaging with statistical significance at the 0.01
level and had a predictive power of 28.20%, and 3) the environmental awareness was influenced as a moderating variable between marketing
mix on the intention to use environmentally friendly packaging of restaurant operators in Phetchaburi Province.
Keywords : Marketing Mix, Intention, Packaging, Environmental, Entrepreneurs

บทนา
ปั จจุ บนั สภาพทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมกาลังเป็ นปั ญหาและเป็ นจุ ดอ่อนของการรั กษาฐานการผลิ ตและ
ให้บริ การ รวมทั้งการดารงชี พที่ยงั่ ยืน โดยเฉพาะปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ มีความผันผวนและรุ นแรงมากขึ้ นโดยเฉพาะอุ ทกภัยและภัยแล้ง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิ จและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต [1] ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่สาคัญคือปั จจุบนั ปริ มาณขยะเพิ่มสู งขึ้นมาก โดยกลุ่มที่มีปริ มาณ
มากที่สุดคือกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ ในแต่ละวันผูบ้ ริ โภคใช้พลาสติก โฟม เมลามีน เป็ นภาชนะและหี บห่ อบรรจุอาหารและสิ นค้าเกือบ
ทั้งหมดเพราะราคาที่ถูกและหาซื้ อได้สะดวก แต่ปัญหาที่ตามมาคือปริ มาณขยะสะสมจานวนมหาศาล อย่างไรก็ตามที่ผา่ นมามีการ
รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม อย่างต่อเนื่ อง จากมาตรการภาครัฐทาให้ผปู ้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคหันมาใช้ภาชนะหรื อ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากวัสดุธรรมชาติเป็ นมิต รต่อสิ่ งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น จากข้อมูลของศูนย์วิจยั กสิ กรไทยเปิ ดเผยว่าการ
ขยายตัวและการเติบโตของตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั มีมูลค่าประมาณ 2,100 – 2,400
ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยที่ประมาณ 25% โดยตลาดอาจขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 13,000-16,000 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่ งจากการศึกษาตลาด
พบว่าการเติบโตดังกล่าวเกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่หนั มาซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ
รวมถึงการเติบโตของฟู้ดดีลิเวอรี่ และกระแสการตื่นตัวด้านสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า
[2] ท าให้ธุ ร กิ จ ผลิ ตบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรต่ อ สิ่ งแวดล้อ มต้อ งมุ่ งเน้นท าการตลาดเชิ งรุ กโดยใช้ส่ วนประสมการตลาดต่ าง ๆ
เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ ผลักดันให้ลูกค้าซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการหันมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น เนื่ องจากการออกแบบออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่นอกจากส่ งเสริ ม
ด้านการตลาดทาให้แบรนด์สินค้าเป็ นที่ จดจาด้วยการมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั
ผูป้ ระกอบการและองค์กรธุ รกิ จซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตามจะเห็ นว่ายังมี ผูป้ ระกอบการรายย่อยอี ก
จานวนมากที่ยงั ขาดความตระหนักในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและต้นทุนค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เป็ นต้นทุนที่สาคัญ
สาหรับผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารซึ่ งต้องใช้บรรจุภณั ฑ์เป็ นจานวนมากในแต่ละวัน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าการใช้เครื่ องมือทางการตลาดที่เรี ยกว่าส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix)
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลทาให้ผปู ้ ระกอบการซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เกิดพฤติกรรมการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม [3, 4] อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบราคาของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมกับบรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบเดิ มยังมี ราคาสู งกว่าจึ งเป็ นปั จจัยสาคัญส่ งผลกระทบต่อการเลื อกใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการรายย่อยเช่ นผูป้ ระกอบการร้ านอาหารซึ่ งจะต้องแบกรั บภาระต้นทุ นที่ เพิ่มมากขึ้ น ดังนั้นปั จจัย
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ผลักดันอย่างส่ วนประสมการตลาดเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างแรงผลักดันให้ผปู ้ ระกอบการหันมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้มากนัก แต่ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่ งคือความตระหนักหรื อความกังวลด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental
awareness) ซึ่ งหมายถึงระดับความตระหนักหรื อความพยายามในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นทัศนคติโดยรวมของบุคคลที่
มี ต่อสิ่ งแวดล้อมและสามารถส่ งผลต่อพฤติ กรรมผ่านความตั้งใจ [5] ซึ่ งน่ าจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ผูป้ ระกอบการเปลี่ ย น
พฤติกรรมมาใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังหากมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎี
พฤติ กรรมตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ที่ มี ฐานการคิ ดว่า พฤติ กรรมของบุ ค คลเกิ ดจากความตั้ง ใจที่ จ ะ
แสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่ งความตั้งใจที่จะกระทานั้นเกิดจากทัศนคติ (Attitude) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) และ
การรั บรู ้ ความสามารถในการควบคุ มพฤติ กรรม (Perceived behavioral control) [6] ซึ่ งทฤษฎี พฤติ กรรมตามแบบแผน (TPB)
เป็ นทฤษฎี หนึ่ งที่ ถูกนามาอธิ บายอย่างกว้างขวางในการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม [7] ดังนั้นการใช้
เครื่ องมือทางการตลาดด้วยส่ วนประสมการตลาดเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ปัจจัยสาคัญทั้งหมดที่ส่งผลต่อการกระตุน้ พฤติกรรมให้
ผูป้ ระกอบการรายย่อยหันมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม หากแต่ตอ้ งให้ความสาคัญกับการสร้างความตระหนักด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่มากพอเพื่อสร้างทัศนคติซ่ ึ งเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่จะเป็ นปั จจัยกากับที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตั้งใจ
ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังมากขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวแปรกากับ ทั้งนี้ขอ้
ค้นพบจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางสาคัญสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางหรื อ
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการส่ งเสริ มและผลักดันให้ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อความยัง่ ยืนของสังคมและสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุรีในอนาคตสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรีในการเป็ น “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรั บรู ้ ส่วนประสมการตลาด ความใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม และความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดของบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมในฐานะตัวแปรกากับระหว่างส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อความ
ตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ตวั แปรต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา
เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม
(Environmental awareness)
ส่ วนประสมการตลาดของบรรจุภัณฑ์ ทเี่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

ความตั้งใจใช้ บรรจุภัณฑ์ ทเี่ ป็ นมิตร
ต่ อสิ่ งแวดล้อม
(Intention using environmentally friendly
packaging)

รู ปที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี เนื่ องจากไม่ทราบจานวนผูป้ ระกอบการ
ที่แน่ นอน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ W.G. Cochran กรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% [8] ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดตัวอย่าง จานวน 385 ตัวอย่าง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
sampling) จากผูป้ ระกอบการร้านอาหารที่ดาเนิ นกิจการในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี
เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถามได้พฒ
ั นามาจากแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษางานวิจัยเชิ ง
ประจักษ์ที่ผ่านมา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจร้านอาหาร ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความ
ตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยคาถามจานวน 6 ข้อ ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยคาถาม จานวน 12 ข้อ และส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี โดยลักษณะของคาถามส่ วนที่ 2 3 และ 4 เป็ นคาถามแบบ
ปลายปิ ดที่ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีตวั เลือกที่แบ่งเป็ นระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ที่สุด 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 ชี่ ยวชาญตรวจสอบจานวน 3 คน ผลการตรวจสอบมี ค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง
0.60-1.00 ซึ่ งถือว่ามีความเหมาะสม และ 2) นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบและแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งจานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค [9] ซึ่ งในการ
แปลผลการวิเคราะห์ ของ Jump [10] เสนอว่าเกณฑ์การยอมรับควรมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาไม่ต่ากว่า 0.70 จึ งจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่มี
ความเชื่อถือได้ ซึ่ งผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาได้เท่ากับ 0.84

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

93

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (May - August) 90 - 100 (2021) Vol. 11, No. 2

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี โดยดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ ทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มานซึ่ งใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย และการวิเคราะห์การถดถอนแบบพหุ คูณ
และการทดสอบตัวแปรกากับตามแนวคิดของบารอนและเคนนี [11]

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
66.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 54.29 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.31 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
คิดเป็ นร้อยละ 56.36 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 80.26 และส่ วนใหญ่ผูป้ ระกอบการดาเนิ นธุ รกิ จ
ร้านอาหารมาเป็ นเวลา 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 60.00
2. ผลการวิเคราะห์ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม
และความตั้ง ใจใช้บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มของผูป้ ระกอบการร้ า นอาหารในจัง หวัด เพชรบุ รี จ านวน 385 คน
ปรากฏผลดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรั บรู ้ส่วนประสมการตลาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังนี้ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการรั บรู ้ ส่วนประสมการตลาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อ มของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมแต่ละรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
ส่ วนประสมการตลาดบรรจุภัณฑ์
อันดับที่
ทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม
ค่ าเฉลีย่ (x̅)
ส่ วนเบี่ยงเบน
(Marketing Mix)
มาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.39
0.25
1
2. ด้านราคา
3.91
0.24
3
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.90
0.23
4
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.18
0.30
2
ภาพรวม
4.10
0.25
จากตารางที่ 1 พบว่าการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.31)
รองลงมา คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 4.18) ด้านราคา (x̅ = 3.91) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (x̅ = 3.90) ตามลาดับ
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2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้ านอาหารในจังหวัด
เพชรบุรี
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
อันดับที่
ความตระหนักด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ค่ าเฉลีย่ (x̅)
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
1. ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมของโลก
3.80
0.40
6
2. มนุษยชาติกาลังมีการทาลายสิ่ งแวดล้อมอย่างรุ นแรง
3.83
0.38
5
3. การสู ญเสี ยความสมดุลของธรรมชาติ
3.85
0.36
4
4. ความสาคัญของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย
4.71
0.61
2
5. ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมไม่ควรถูกเพิกเฉย
3.93
0.25
3
6. ทุกคนควรตระหนักและใส่ ใจเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
4.80
0.47
1
4.24
0.41
ภาพรวม
จากตารางที่ 2 พบว่าผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 4.24) เมื่ อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผูป้ ระกอบการมี ความคิดเห็ นว่าทุกคนควรตระหนักและใส่ ใจเกี่ ยวกับ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด และมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมของโลกมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรี
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
อันดับที่
ความตั้งใจใช้ บรรจุภัณฑ์ ทเี่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ค่ าเฉลีย่ (x̅)
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
1. ความตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
3.88
0.33
4
2. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
3.86
0.34
6
3. ความตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้
4.89
0.38
1
4. ความเต็มใจซื้ อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมถึงราคาจะสู ง
4.85
0.40
3
กว่าบรรจุภณั ฑ์ทวั่ ไป
5. การเปรี ยบเที ยบเพื่อเลือกบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมมาก
4.88
0.35
2
ที่สุด
6. ความตั้งใจใช้บรรจุ ภ ัณฑ์ที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อมในร้ านอย่าง
3.87
0.34
5
ต่อเนื่อง
4.37
0.37
ภาพรวม
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จากตารางที่ 3 พบว่าผูป้ ระกอบการร้ านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีมีความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.37) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผูป้ ระกอบการมีความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลาย
ได้มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด และมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
ความตั้งใจใช้ บรรจุภัณฑ์ ทเี่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ส่ วนประสมการตลาด
t
Sig.
b
S.E.

ค่าคงที่ (Constant)
2.046
0.237
8.631
0.000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.058
0.041
0.063
1.405
0.161
ด้านราคา (X2)
0.035
0.046
0.037
0.751
0.453
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
0.207
0.052
0.210
3.940
0.000**
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4)
0.270
0.038
0.359
7.059
0.000**
R = 0.531, R2= 0.282, adjusted R2= 0.275, S.E.b. = 0.19523
** หมายถึง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.282 แสดงว่า ตัวแปรส่ วนประสมการตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมทั้ง 4 ด้านสามารถ
ร่ วมกันทานายความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร้อยละ 28.20
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิ บ ได้ ดงั นี้ Y´ = 2.046 + 0.270X4 + 0.207X3 + 0.058X1 + 0.035X2 และ
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้ Z´y = 0.359X4 + 0.210X3 + 0.063X1 + 0.037X2 นอกจากนี้
ผลการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์สูงสุ ดคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3. ผลการศึกษาอิทธิ พลของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมในฐานะตัวแปรกากับระหว่างส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อ
ความตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 5

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

96

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (May - August) 90 - 100 (2021) Vol. 11, No. 2

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณเพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรกากับของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมระหว่าง
อิ ทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้ านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรี
ตัวแปร
Constant
t
R
R2
Adjusted R2
F

1.320
0.669 0.448
0.445
154.782
ขั้นที่ 1
(0.000)**
0.312
7.665
ส่ วนประสมการตลาด (1)
(0.000) **
0.490
12.006
ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม (2)
(0.000) **
-6.049
0.697 0.486
0.482
120.037
ขั้นที่ 2
(0.000)**
1.766
6.405
ส่ วนประสมการตลาด (1)
(0.000) **
3.273
6.245
ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม (2)
(0.000) **
-3.580 -5.326
ส่ วนประสมการตลาด
(0.000) **
ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม (3)
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณเพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรกากับของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม
ระหว่างอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ในจังหวัดเพชรบุรีได้ผลดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์อิทธิพลหลัก (Main Effect) พบว่าส่ วนประสมการตลาดและความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมสามารถ
ร่ วมกันทานายความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยส่ วนประสมการตลาด
และความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 44.8 ทาให้สามารถอธิ บายได้ว่าเมื่อผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีรับรู ้ส่วนประสมการตลาดและมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นจะทาให้มีความตั้งใจใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในการจาหน่ายอาหารสู งขึ้นด้วย
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์อิทธิ พลของผลปฏิ สั มพันธ์ (Interaction Effect) ระหว่างตัวแปรส่ วนประสมการตลาดและความ
ตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมพบว่าตัวแปรส่ วนประสมการตลาดและความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 44.8 แต่เมื่อนาตัวแปรส่ วนประสมการตลาด ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม และส่ วนประสมการตลาดความตระหนัก
ด้านสิ่ งแวดล้อมพบว่าทั้ง 3 ตัวแปรนั้นสามารถทานายความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 48.60 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถทานายความตั้งใจใช้
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นร้ อยละ 3.70 นั่นหมายความว่าความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวแปรกากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมการตลาดและความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ในจังหวัดเพชรบุรีนนั่ เอง
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวแปรกากับพบว่า
1. ระดับการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม และ
ความตั้งใจใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
1.1 ระดับการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้านทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งแสริ มการตลาด
สอดคล้องกับพวงพรภัสสร์ วิริยะ นาวิน มีนะกรรณ พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร [12] ซึ่ งวิเคราะห์องค์ประกอบ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทยประกอบด้วยส่ วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การกระจายสิ นค้า การสื่ อสาร และกลุ่มอ้างอิง และยังสอดคล้องกับ Karunarathna, Bandara,
Silva และ De Mel [13] ที่พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียวอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากความใส่ ใจด้านสิ่ งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นทาให้ธุรกิจผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมีการขยายตัวมากขึ้นส่ งผลให้มีการแข่งขันด้านการตลาดตามไปด้วยจึงทาให้ระดับการรับรู ้
ส่ วนประสมการตลาดของบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมาก
1.2 ระดับความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้ ปัจจุ บนั กระแสของการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมมี การเพิ่มมากขึ้ นสะท้อนให้เห็ นว่าผูค้ นตระหนักและให้ความสาคัญกับ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับชินีนุช อ้อพงษ์ [14] ซึ่ งพบว่าผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มี
ความตระหนักต่อสิ่ งแวดล้อมในระดับมากทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะทุกภาคส่ วนมีการสะท้อนปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีความรุ นแรง
มากขึ้นและรณรงค์ให้ตระหนักและใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
1.3 ระดับความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากสอดคล้องกับชุลีกร เทพบุรี ธัญญ์ธิชา ศรี คา นภัสสร แซ่ ลิ้ม ศุภชัย เหมือนโพธิ์ และวทัญญู รัศมิทตั [15]
ซึ่ งพบว่าผูป้ ระกอบการรายย่อยมีความคานึ งถึงและต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมแต่ตอ้ งเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความปลอดภัย
ต่อสุ ขภาพด้วย ทั้งนี้ กระแสสังคมมี การเรี ยกร้ องให้ธุรกิ จหันมาแสดงความรั บผิดชอบต่อสังคมมากขึ้ นโดยเฉพาะด้านปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมจึงทาให้ผปู ้ ระกอบการตระหนักและมีความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
2. อิ ท ธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่ มี ต่อ ความตั้งใจใช้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรต่ อ สิ่ งแวดล้อ มของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมส่ วนประสมการตลาดของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมมี
อิ ทธิ พลต่อความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยเมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าส่ วนประสมการตลาดด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติสูงที่สุดสอดคล้องพวงพรภัสสร์ วิริยะ นาวิน มีนะกรรณ พิพฒั น์ นนทนาธรณ์
และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร [16] ซึ่ งพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการสื่ อสารการตลาดเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมผ่านความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และรองลงมาเป็ น
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติสอดคล้องกับ ชุลีกร เทพบุรี ธัญญ์ธิชา ศรี คา นภัสสร แซ่ ลิ้ม
ศุภชัย เหมือนโพธิ์ และวทัญญู รัศมิทตั [15] ซึ่ งพบว่าส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาไม่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีซ่ ึ งสอดคล้องกับปทุม
รส กาญจนอุดม ปรเมศร์ อัศวเรื องภิภพ และโอปอล์ สุ วรรณเมฆ [17] ที่พบว่าส่ วนประสมการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
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ทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อบรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหารชานอ้อยของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในกรุ งเทพมหานครเช่นกัน
3. ผลการศึกษาความเป็ นตัวแปรกากับของความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมระหว่างอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่มี
ต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี พบว่าความตระหนักด้าน
สิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวแปรกากับอิทธิ พลระหว่างส่ วนประสมการตลาดและความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี แสดงให้เห็นว่าความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมีบทบาทในฐานะตัวแปรกากับเข้ามา
สอดแทรกระหว่างอิทธิ พลของการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดที่มีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมทาให้ความ
ตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการร้านอาหารมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมมาก
ขึ้นจะส่ งผลให้มีความตั้งใจใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนอกจากแรงกระตุน้ จากปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูจ้ าหน่ ายบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ผลการศึ กษาครั้ งนี้ สอดคล้องกับนภัสวรรณ วงกตวริ นทร์ [18]
ที่ได้ศึกษาพบว่าตัวแปรกระแสรักษ์โลกเป็ นตัวแปรที่สนับสนุ นต่อความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์สีเขียวเพิ่มมาก
ขึ้ น เช่ นเดี ยวกับ Amed, Li, Khan, Qalati, Naz, Naz และ Rana [19] ซึ่ งได้ศึกษาพบว่าตัวแปรความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อ มมี
บทบาทความเป็ นตัวแปรกากับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรม และบรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่มีต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมควรมุ่งเน้นพัฒนากลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดด้วยการขยายช่องทางการจัดจาหน่ ายและกาหนดราคาที่เป็ นการส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบการร้านอาหารหันมาใช้
บรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
1.2 หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งควรมุ่ ง เน้น การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจและความตระหนัก เกี่ ย วกับ ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อมและประโยชน์จากการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมให้กบั ผูป้ ระกอบการในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
1.3 ผูป้ ระกอบการธุ รกิจร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรีควรมีการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นซึ่ งจะส่ งผลดี
ต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ การพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดอย่างยัง่ ยืน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ซึ่ งอาจมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อขยายองค์
ความรู ้ให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้ งมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการหันมาใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อขยายองค์ความรู ้ให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความยัง่ ยืนของหมู่บ้านท่ องเทีย่ วเมืองรองในประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นในแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองใน
ประเทศไทย 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย จาแนบตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ
3) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณผ่านเครื่ องมือ
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงและความตรง ตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทย โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก จานวน 440 คน แล้วนามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เชิงเส้นทาง
ผลการศึกษา พบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว และความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณภาพบริ การของ
แหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก 2) นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพและรู ปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยแตกต่างกัน และ 3) ความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองใน
ประเทศไทยได้รับอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกจากความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและการรับรู ้คุณภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านความภักดีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ส่ วนภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและการรับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองในประเทศไทยโดยผ่านความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองควรมีภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และการรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยวที่ดีและตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้าง
ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดี มีความสนุกสนาน และเกิดประสบการณ์ใหม่/ความรู ้ใหม่ให้กบั นักท่องเที่ยว จะช่วยสนับสนุนให้นกั ท่องเที่ยว
เกิดความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดความยังยืน่ ของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย
คาสาคัญ : ความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยว ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of opinions on each factor affecting the sustainability of tourist villages
in secondary provinces of Thailand, 2) to compare their opinions on the sustainability of tourist villages in secondary provinces of Thailand
which classified to personal factors, and 3) to study of factors affecting the sustainability of tourist villages in secondary provinces of
Thailand. Quantitative methodology was used to collect the data by sending questionnaire. The sample group comprised of 440 tourists in
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Thailand who were Thai tourists travelled and stayed for at least one night at Tourist Villages in Secondary Provinces of Thailand. Data
collection were analyzed using inferential statistics, confirmatory factor analysis, and path analysis.
The results obtained from the confirmatory factor analysis showed that 1) the most factors which tourists pay attention to that had
the highest level in the sustainability and the loyalty of the tourist attraction as a whole. The less factors were the high level in the experiences
of tourists, the value perception, and the service e-quality perception of the attractions, including the image of them. 2) the tourists who had
different status and tourism styles showed the different opinions to the secondary provinces of Thailand's sustainability, and 3) the loyalty,
the tourist experiences, and the quality perception of tourist attractions had positive effect directly on the sustainability statistically. While
the experience of tourists and the perception of the quality of tourist attractions influenced to the sustainability of tourist villages in secondary
provinces of Thailand both directly and indirectly, through loyalty to tourist attractions. In addition, their image, the value perception, and
the service-quality perception had positive effect indirectly, through the loyalty of the tourist attractions. In conclusion, the villages in
secondary provinces of Thailand had to improve their image and perception, including tourists' expression. Moreover, they should not only
provide them edutainment, but also increase the loyalty of the tourists to create the sustainability in Secondary Provinces of Thailand.
Keywords : Destination Loyalty, Sustainability of tourist villages, Tourist Villages in Secondary Provinces of Thailand.

บทนา
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมี การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.49 ต่อปี มีส่วน
กระจายรายได้สู่พ้ืนที่ ต่างๆ ทัว่ ประเทศ แต่ยงั คงเกิ ดการกระจุ กตัวของนักท่องเที่ ยวและรายได้ที่เกิ ดขึ้ น อีกทั้งพบปั ญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ดา้ นลบ [1] การเข้าถึง
ข้อมูล และการทาการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้ าหมาย [2] ส่ งผลให้ประเทศไทยเริ่ มส่ งเสริ มเมืองท่องเที่ยวหลัก - รอง ภายใต้นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทยหรื อโมเดลพัฒนาเศรษฐกิ จของรั ฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี
โดยแบ่งเมืองท่องเที่ยวหลัก - รอง ตามจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของแต่ละจังหวัด จังหวัดที่มีนกั ท่องเที่ยว
รวมกันเกิ น 4 ล้าน จัดให้เป็ นการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งหลัก จานวน 22 จังหวัด ส่ วนจังหวัดที่ มี นักท่ อ งเที่ ย วรวมกันไม่ เกิ น 4 ล้าน
จัดให้เป็ นการท่ อ งเที่ ย วเมื องรอง จ านวน 55 จังหวัด [3] นอกจากนี้ การส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนให้เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ยว
ปลายทางแหล่งใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาและฟื้ นฟู
ชุมชนแบบบูรณาการและยัง่ ยืน [4] ก่อให้เกิ ดการเติบโตทางเศรษฐกิ จ คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึนและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ ยงั่ ยืนของ
ชุมชน [5] การท่องเที่ยวชนบท/หมู่บา้ นนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่บนรากฐานอัตตา
ลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นการท่องเที่ยวในชนบทหรื อหมู่บา้ นท่องเที่ยวกลายเป็ นปั จจัยใหม่ใน
การพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลัง่ ไหลเข้ามาและมีส่วนช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ชุมชน [6]
เมื่อแหล่งท่องเที่ยวมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ การสร้างความแตกต่างจึ งเป็ นเรื่ องยาก ปั จจุบนั แหล่งท่องเที่ยวจาเป็ นต้อง
สรรหากลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และสร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันในการแสวงหาความภักดีของลูกค้าโดยหวังว่าจะเพิ่มการเยีย่ มชม
ซ้ าๆ [7,8] ความภักดีได้รับการยืนยันว่าเป็ นข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่ยงั่ ยืน โดยเฉพาะในการสร้างกลยุทธ์การตลาดของแหล่ง
ท่องเที่ยวปลายทางที่ยงั่ ยืนสาหรับการท่องเที่ยวในชุมชน [9] ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืน
ของหมู่ บ ้านท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทยเพื่ อตรวจสอบผลกระทบของปั จ จัย ต่ อ ความยัง่ ยืนของการท่ อ งเที่ ย วหมู่ บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทยจากมุมมองของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย จาแนกตามคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 (H1) : นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 (H2) : ภาพลักษณ์หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรอง
สมมติฐานข้อที่ 3 (H3) : การรั บรู ้ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยวเมื องรองมี อิทธิ พลต่อความภักดี ของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง
สมมติฐานข้อที่ 4 (H4) : การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง
สมมติฐานข้อที่ 5 (H5) : ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรอง
สมมติฐานข้อที่ 6 (H6) : ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง

ทบทวนวรรณกรรม
1. หมู่บ้านท่ องเทีย่ วเมืองรอง (Tourist Villages in Secondary Provinces)
ด้วยศักยภาพของทาเลที่ต้ งั ของประเทศไทยถือเป็ นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีความหลากหลาย
ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละอัธ ยาศัย ไมตรี ข องคนไทย จึ ง เป็ นสถานที่ ที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรื อโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เริ่ มกลยุทธ์ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ ยว แบ่งเมืองท่องเที่ยวออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ การท่องเที่ยวเมืองหลักและการท่องเที่ยวเมืองรอง สาหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง มีจานวน 55 จังหวัด โดยแบ่งพื้นที่ออก
5 ภูมิภาค [3] โดยมีหมู่บา้ นท่องเที่ยว/ชุมชนท่องเที่ยวจานวนทั้งสิ้ น 2,528 ชุมชน [10] หมู่บา้ นท่องเที่ยวจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ ยว
ปลายทางที่ นักท่องเที่ ยววางแผนที่ จะเดิ นทางเพื่อการพักผ่อนและ/หรื อการเรี ยนรู ้ (สร้ างประสบการณ์) จากการสัมผัสวิถีชีวิต
ชุมชนชนบทพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีภูมิทศั น์และลักษณะทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่ น
ผ่านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ ยว และกิ จกรรมหรื อประสบการณ์ [11] ซึ่ งลักษณะดังกล่าวเกิ ดจากการรวมความหมายของหมู่บา้ น
ท่องเที่ ยว การท่องเที่ ยวโดยชุ มชน และชุ มชนท่ องเที่ ยว โอทอป นวัตวิถี ที่ มีการส่ งเสริ มและดาเนิ นการอยู่ในประเทศไทย
การพัฒนาหมู่บา้ นหรื อชุมชนให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนในแต่ละด้านทั้ง 3 ด้านตามหลักแนวคิด
ความยัง่ ยืน (เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม) โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจมีระดับนัยสาคัญและก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ ต่อไป [12] ดังนั้นการท่องเที่ยวสามารถช่วยให้เกิดความยัง่ ยืนของชุมชนในอนาคตได้
2. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อความอย่ างยัง่ ยืนของหมู่บ้านท่ องเทีย่ วเมืองรอง
นักท่ องเที่ ยวเป็ นตัวแปรส าคัญ ในการขับเคลื่ อ นความสมดุ ลของหมู่ บ ้านท่ อ งเที่ ย วให้เกิ ดความยัง่ ยืนอย่างต่ อ เนื่ อ ง
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการกาหนดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการ
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และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี [13] และช่วยแสวงหาความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย
[8] ซึ่ งความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญในการพัฒนาและสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่ยงั่ ยืน [14] และความ
ภักดียงั ถูกระบุเป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จในระยะยาวต่อความยัง่ ยืนหมู่บา้ นท่องเที่ยว [15,16] ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและได้ระบุปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความอย่างยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวออกเป็ น 4 ปั จจัย ดังนี้
ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว (Destination Loyalty) เป็ นความตั้งใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจเดินทางมายังแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วอย่า งเต็ ม ใจ มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะแนะน าสถานที่ แ หล่ ง นี้ ต่ อ ไปและมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะกลับ มาท่ อ งเที่ ย วซ้ า มี ต ัว ชี้ วัด
ประกอบด้วย (1) การกลับมาใช้บริ การซ้ า (2) การแนะนาบอกต่อ และ (3) การเป็ นตัวเลือก [17,18]
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Image): ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู ้ เกิดจากการเห็นหรื อการได้ยนิ จากสื่ อต่างๆ
รวมถึงเป็ นสิ่ งจู งใจหรื อตัวกระตุน้ ให้นักท่องเที่ ยวเกิ ดความอยากรู ้อยากเห็ นและเกิ ดความสนใจที่ จะมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ ยว
ดังนั้นตัวชี้วดั ประกอบด้วย (1) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู ้ และ(2) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู ้สึกหรื อทัศนคติ [17,19]
การรั บรู ้ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยว (Destination’s Perceived Value): การประเมิ นแหล่งท่องเที่ ยวจากการเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์/บริ การการท่องเที่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยชี้วดั มูลค่าการรับรู ้ได้ 3 มิติ [20] ประกอบด้วย
(1) คุณค่าในเชิงการใช้งาน (2) คุณค่าเชิงสังคม และ (3) คุณค่าทางอารมณ์
การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยว (Destination Perceived Quality): การรับรู ้ของลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณภาพโดยรวม
ของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว โดยการประเมิ นด้านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว การเข้าถึ ง สิ่ งอ านวยความสะดวก
การให้บริ การ และกิจกรรม โดยแบบจาลอง SERVQUAL ของ Parasuraman et al. [21] เพื่อวัดคุณภาพการบริ การตามการรับรู ้ของลูกค้า
ประสบการณ์ ของนักท่องเที่ ยว (Tourist Experience): ประสบการณ์ ของกิ จกรรมการท่องเที่ ยวที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างการ
ท่องเที่ยว ผ่านการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยว (เช่นสถานที่ท่องเที่ยว ผูค้ นและวัฒนธรรมในท้องถิ่น) และปฏิสัมพันธ์
ระหว่า งผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร (ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง อ านวยความสะดวก) ณ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ต ัว ชี้ ว ดั 4 ด้า น ประกอบด้ว ย
(1) ด้านสติปัญญา (2) ด้านอารมณ์ (3) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และ (4) ด้านการกระทา [22]
ความอย่างยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว (Destination Sustainability): แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถผลิตสิ นค้าและบริ การอย่าง
ต่อเนื่ อง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ความเท่าเทียมกันทางสังคม การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว การอนุรักษณ์
วัฒณธรรมประเพณี และการปกป้ องระบบนิ เวศน์และความหลากหลายทางชี วภาพของแหล่งท่องเที่ ยว โดยมี ตวั ชี้ วดั 3 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ (3) ด้านสิ่ งแวดล้อม
จากการศึกษาแนวความคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นามาสร้างกรอบการวิจยั ดังนี้ (รู ปที่ 1)
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรกลาง
ตัวแปรตาม

รู ปที่ 1 กรอบการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ตัวอย่างได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยที่เดินทางมาเยีย่ มชมในหมู่บา้ นท่องเที่ยวที่
มีการนาเงินจากแหล่งเงินทุนสานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง เพื่อใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และ
อยูใ่ นเขตพื้นที่การส่ งเสริ มเมืองท่องเที่ยวรอง (เมืองรอง) 55 จังหวัด โดยใช้วิธีการคานวณของ Stevens [23] โดยการกาหนดการ
ประมาณค่าของขนาดของตัวอย่างกับจ านวนพารามิ เตอร์ อิสระในอัตราส่ วน 20 เท่ าต่อ 1 ตัวแปร [24,25] ซึ่ งงานวิจัยครั้ งนี้
มีจานวนตัวแปรอิสระ จานวน 22 ตัวแปร ดังนั้นขนาดของตัวอย่างในการวิจยั ที่ ตอ้ งการตามข้อกาหนดทั้งหมดเท่ากับ 440 ราย
(22 x 20 = 440 ราย) โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ายและใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล หลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้ างแบบสอบถามชนิ ด
มาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (5-point Liker Scale) [26] โดยข้อคาถามต่างๆ เป็ นการปรับใช้มาตรวัดบางส่ วนของ
นักวิชาการที่ มีอยู่เดิ ม รวมถึ งการรวบรวมหรื อเรี ยงข้อความที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นที่ ศึกษา และได้ดาเนิ นการตรวจสอบความ
ครอบคลุ มของเนื้ อหาตลอดจนภาษาที่ ใช้ เพื่อให้แบบสอบถามมี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ในการวิจัยครั้ งนี้ แบ่ งเป็ นการหาความตรง
ค่าความเชื่อมัน่ และตรวจสอบหาความตรงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ เน้นศึกษานักท่องเที่ ยวเฉพาะหมู่บา้ นท่องเที่ ยวมี การนาเงิ นจากแหล่งเงิ นทุนสานักงานกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมือง เพื่อใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และอยูใ่ นเขตพื้นที่การส่ งเสริ มเมืองท่องเที่ยวรอง (เมืองรอง)
55 จังหวัด ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 527 หมู่บา้ นท่องเที่ยว ดังนั้นจึงสุ่ มเลือกเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยีย่ มชมและพักค้างคืนอย่าง
น้อย 1 คืน ในหมู่บา้ นท่องเที่ยวที่มีรายชื่ออยูใ่ นจานวน 527 หมู่บา้ นท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) จานวน 440 ราย เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนครบ
แล้ว ดาเนิ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิติเชิ งอนุ มาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์ เชิ งเส้ นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความยัง่ ยื น ของหมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทย ได้ส รุ ป ผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ข้อ 1 ศึกษาระดับความคิดเห็นในแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม ในระดับมากที่สุด ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในระดับ
มากที่สุด ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในระดับมาก การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก การรับรู ้คุณภาพบริ การ
ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก และภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก ซึ่ งสามารถสรุ ประดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยในแต่ละปั จจัย ดังนี้
ภาพลักษณ์ หมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของภาพลักษณ์ หมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองใน
ประเทศไทยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อคาถามภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมื องรองในประเทศไทยที่ นักท่องเที่ ยวให้ความสาคัญมาเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ มีค่าความ
คิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ด้านความรู ้ สึกหรื อทัศนคติ และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว ตามลาดับ
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การรับรู ้คุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้คุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองในประเทศไทย พบว่า การรับรู ้คุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อ
คาถามภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณค่าทางอารมณ์ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณค่าทางสังคม และด้านคุณค่าของการใช้งาน ตามลาดับ
การรับรู ้คุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของการรับรู ้คุณภาพบริ การของ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อคาถามในแต่ละด้าน พบว่า การรับรู ้คุณภาพบริ การของ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสาคัญมาเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ
ได้ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ตามลาดับ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ในการเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อคาถามภาพรวมในแต่ละด้าน
พบว่า ประสบการณ์ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า มาท่ อ งเที่ ย วในหมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทย ให้ ค วามส าคัญ กับ
ประสบการณ์ ด้า นอารมณ์ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด รองลงมา ได้แ ก่ ด้า นมนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ด้า นสติ ปั ญ ญา และด้า นการกระท า
(พฤติกรรม) ตามลาดับ
ความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า การยินดีที่จะแนะนาถึงหมู่บา้ นท่องเที่ยวของเมืองรอง
ให้กบั คนอื่น/คนรู ้จกั อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ยินดีบอกต่อคนอื่น/คนรู ้จกั ถึงหมู่บา้ นท่องเที่ยวของเมืองรอง หมู่บา้ น
ท่องเที่ยวของเมืองรองเป็ นตัวเลือกแรกสาหรับวันหยุดพักผ่อน นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจจะกลับไปท่องเที่ยวหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมื องรองในอนาคต ภาพแหล่งท่องเที่ ยวมักเตือนให้อยากกลับไปอยู่บ่อยครั้ ง และหมู่บา้ นท่องเที่ ยวของเมื องรองเป็ นจุ ดหมาย
ปลายทางที่พิเศษมาก ตามลาดับ
ความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ในอนาคตนักท่องเที่ยวตั้งใจหาวิธีที่จะสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการท่ องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่ อง อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมา ได้แก่ ช่ วยสนับสนุ นด้านการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในหมู่บา้ นท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนในอนาคต และมีส่วนช่วยอนุ รักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ตามลาดับ
ข้อ 2 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย จาแนกตามคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ และจานวนการค้างคืน มีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน อาชีพ และจานวนการพักค้างคืนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย
ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพ และรู ปแบบการท่องเที่ ยว มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพและรู ปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยที่แตกต่างกัน
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่แตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ให้ความสาคัญต่อ
ความยัง่ ยื น ของหมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทยมากกว่ า สถานภาพอื่ น ส่ ว นด้า นรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า
นักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้ความสาคัญต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยน้อย
กว่ารู ปแบบการท่องเที่ยวอื่นๆ คือ รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์/นิเวศ เชิงประวัติศาสตร์ และแนวผจญภัย
ข้อ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพลักษณ์หมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็ นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว การ
รั บรู ้ คุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรอง และการรั บรู ้ คุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรอง ตามลาดับ ค่าน้ าหนัก
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สัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยมาตรฐานและทุกปั จจัยมีอิทธิ พลทางบวก โดยค่า R2 ของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับ 0.567 หรื อ
ร้ อยละ 57 ซึ่ งหมายถึง ความผันแปรของความภักดี ต่อแหล่งท่องเที่ ยวจากอิทธิ พลของประสบการณ์ของนักท่องเที่ ยว การรั บรู ้
คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 57 และความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความ
ยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็ นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และการรับรู ้
คุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมืองรอง ตามลาดับ ค่าน้ าหนักสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยมาตรฐานและทุกปั จจัยมีอิทธิ พล
ทางบวก โดยค่า R2 ของความยัง่ ยืนของหมู่ บา้ นท่ องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทยเท่ ากับ 0.725 หรื อร้ อยละ 73 ซึ่ งหมายถึ ง
ความผันแปรของความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวจากอิทธิ พลของความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
และการรับรู ้คุณภาพบริ การต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง ร้อยละ 73 โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว และความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

การอภิปรายผล
ผูว้ ิจยั นาผลที่ ได้มาวิเคราะห์ เพื่ออภิ ปรายผลการวิจยั ให้สอดคล้องกับการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้อง รวมถึงข้อค้นพบที่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย โดยนาเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยั ตามสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 (H1) : นักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดหรื อสถานภาพ
สมรสมีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/
แยกกันอยู่ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ให้ความสาคัญต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองในประเทศไทยมากกว่าสถานภาพอื่น ทั้งนี้ เป็ นอาจเป็ นเพราะกลุ่มสถานภาพโสด หรื อ หรื อแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกจะ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพิสูจน์ตวั เอง เช่น ขึ้นภูกระดึง เป็ นต้น หรื อการร่ วมกิจกรรมกับกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกัน เช่น ปั่ นจักรยาน
หรื อเดินป่ า เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมเหล่านี้ ทาให้พบเพื่อนใหม่ในสถานที่ท่องเที่ยว และยังชื่ นชอบการท่องเที่ยวที่ทาให้การใช้ชีวิต
แตกต่างจากชีวิตประจาวันและสถานที่แปลกใหม่ ทาให้เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเวลา ส่ วนกลุ่มที่สมรสแล้วมีความคิดเห็น
ต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ อาจเป็ น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
108
11 (May - August) 101 - 114 (2021) Vol. 11, No. 2

เพราะการอยูร่ วมกันแบบครอบครัวทาให้เกิดความคิดและความชื่นชอบที่แตกต่าง ทาให้การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลง
ตามผูม้ ีบทบาทสาคัญในครอบครัวและวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนั้น สอดคล้องกับ ศลิษา ธี รานนท์และเจริ ญชัย เอกมา
ไพศาล [27] ที่ พบว่า ความแตกต่างของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (สถานภาพ ภูมิลาเนา อายุและอาชี พ) มี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ อรุ ณรุ่ ง วงศ์กงั วาน และคณะ [28] ซึ่ งพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศ ประเทศที่พานัก ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มีความ
ภักดี ต่อแหล่งท่องเที่ ยวในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่ งความภักดี สะท้อนให้เห็ นถึ งความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ ยวใน
อนาคต [8,14,16,29] ส่ วนนักท่ อ งเที่ ย วที่ มี รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒนธรรม การท่ อ งเที่ ย วแนวผจญภัย การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์/นิ เวศ มีความคิดเห็นต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาจเกิดจากการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็ นการท่องเที่ยวที่ช้ ีแนะการสรรหา
ความแปลกใหม่ รวมไปถึงแต่ละพื้นที่ก็มีความหลากหลายทางด้านอาหาร จึงทาให้การท่องเที่ยวรู ปแบบนี้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
ง่าย แต่ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มกั จะเกิดความเบื่อต่ออาหารซ้ าๆ ได้ง่ายเช่นเดียวกัน รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
อาจก่อให้เกิดขยะและการใช้วตั ถุดิบจานวนมากในพื้นที่ กลับกันนักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/นิ เวศ และการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้ความสาคัญอย่างมากต่อความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวนั้น อาจเป็ นเพราะว่าการท่องเที่ยวรู ปแบบ
ดังกล่าวเป็ นการท่ องเที่ ยวที่ สอดคล้องกับแนวคิ ดความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ ยว กล่าวได้ว่าเป็ นการท่ องเที่ ยวที่ แสดงความ
รับผิดชอบหรื อการมีจริ ยธรรมต่อแหล่งท่องเที่ยว [30] สอดคล้องกับ กาญจนาพร ไตรภพ และพิเศษ ชัยดิเรก [31] ที่พบว่า ข้อมูล
ลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สมมติฐานข้อที่ 2 (H2) : ภาพลักษณ์หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ น
ท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลต่อความภักดี ของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ หมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทย ซึ่ งมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.305 และ
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 5.290 (p<.01) ยอมรั บตามสมมติ ฐานอย่างมี ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ สอดคล้องกับ Katerina et al. [32]
ที่พบว่า ภาพลักษณ์มีอิทธิ พลทางตรงและมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการสร้างความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และสอดคล้อง
กับ Chih-Wen Wu [33] ซึ่ งพบว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสนใจเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยว
และความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทาง [34,35,36]
สมมติฐานข้อที่ 3 (H3) : การรั บรู ้ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยวเมื องรองมี อิทธิ พลต่อความภักดี ของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดี
ของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองในประเทศไทย ซึ่ งมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.186 และ
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 4.650 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมี ระดับนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Pena et al. (2012)
ที่พบว่า การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นกุญแจสาคัญในการสร้างความภักดี หากนักท่องเที่ยวเกิดการรับรู ้คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ ยวสู งจะทาให้นักท่องเที่ ยวเกิ ดความภักดี ต่อแหล่งท่องเที่ ยวสู งเช่นกัน สอดคล้องกับ Mohammad et al. [37] ซึ่ งพบว่า
การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว ซึ่ งระดับการรับรู ้คุณค่าในแต่ละด้านจะมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างแหล่งท่องเที่ยว รู ปแบบการท่องเที่ยวและกลยุทธ์การตลาดของแต่ละสถานที่ สอดคล้องกับ
Mai and Nguyen [38] ที่พบว่า การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ ยว (โฮจิ มินห์) มีความสัมพันธ์และมี อิทธิ ผลต่อความภักดี อย่างมี
นัยสาคัญ โดยเฉพาะการแนะนาให้เพื่อนมาเยีย่ มชม และสอดคล้องกับ Anggia et al. [39] ที่พบว่า การรับรู ้คุณค่าของนักท่องเที่ยว
ส่ งผลอย่างมีระดับนัยสาคัญต่อความสนใจในการกลับมาเยีย่ มชมอีกครั้ง [40,41]
สมมติฐานข้อที่ 4 (H4) : การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมีอิทธิ พลต่อ
ความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.133
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และค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 3.803 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Soon Ho Kim
(2010) ที่พบว่า คุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของแหล่งท่องเที่ยวปลายทางอย่างมีนยั สาคัญ หากลูกค้ามีการรับรู ้
คุณภาพการบริ การที่เพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้เกิดความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ Le Chi Cong [42]
ที่พบว่า การรับรู ้คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการต้อนรับมีอิทธิ พลที่สาคัญต่อความตั้งใจที่จะกลับมาเยีย่ ม
ชมและการบอกต่อของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Cerro et al. [6] ซึ่ งพบว่า มีการเชื่อมโยงระหว่างการรับรู ้คุณภาพและความภักดี
ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีระดับนัยสาคัญในการวิจยั แหล่งท่องเที่ยวชุมชน [43,44] นอกจากนี้ Xiaoting et al. [45] พบว่า การรับรู ้
คุณภาพบริ การของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในชนบท ด้านการต้อนรับและการเรี ยนรู ้นกั ท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่นได้รับ
ความสาคัญอันดับแรกและชุมชนในท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญในการรับรู ้คุณภาพบริ การของนักท่องเที่ยว
สมมติฐานข้อที่ 5 (H5) : ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมื องรอง ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า การรั บรู ้ คุณภาพบริ การของแหล่งท่ องเที่ ยวเมื องรองมี อิทธิ พลต่อความภักดี ของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ หมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองในประเทศไทย ซึ่ งมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.277 และ
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 4.906 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Chih-Wen Wu [33]
ที่พบว่า ประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว [32,46] สอดคล้องกับ อรรถเวทย์ พฤกษ์
สถาพรและดาร์ ช บาตรา [47] ซึ่ งพบว่า ประสบการณ์ที่ดีข้ ึนจะนาไปสู่ ความภักดีที่สูงขึ้นในทิศทางเดียว และสอดคล้องกับ Hager
and Amara [48] ที่ พบว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ ยวเป็ นตัวแปรสาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อความปรารถนาของนักท่องเที่ ยวที่ จะ
กลับมาอีกครั้ง และพูดถึงการเดินทางในเชิ งบวก โดยการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ที่เหนื อกว่าการบริ โภค และได้คน้ พบว่า
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยอย่าง
มีระดับนัยสาคัญ สอดคล้องกับ Kastenholz et al. [49] ที่พบว่า การเพิ่มคุณภาพของประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนมีระดับนัยสาคัญ
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
สมมติฐานข้อที่ 6 (H6) : ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง
ในประเทศไทย ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.722 และค่าทดสอบ C.R. เท่ากับ 20.412 (p<.01) ยอมรับตาม
สมมติฐานอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Yoon and Uysal [14] ที่พบว่า ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเป็ นตัวบ่งชี้ที่
สาคัญที่ใช้ในการพัฒนาและสร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันที่ยงั่ ยืน สอดคล้องกับ Kastenholz et al. [29] ซึ่ งพบว่า ความภักดีถูก
ระบุวา่ เป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จในระยะยาวต่อความยัง่ ยืนหมู่บา้ นท่องเที่ยว [16,50,51] สอดคล้องกับ Campón-Cerro et al. [6]
ที่พบว่า ความภักดีมีผลกระทบโดยตรงต่อมิติเศรษฐกิจ และส่ งผลทางอ้อมในมิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมในความยัง่ ยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน และมีวธิ ี การเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายในพื้นที่ชุมชน สอดคล้อง
กับ Almeida and Moreno [52] ที่พบว่า ความภักดีช่วยส่ งเสริ มรายได้ที่ยงั่ ยืนให้กบั ของแหล่งท่องเที่ยวปลายทางผ่านการบอกต่อ
ปากต่อปาก ช่วยลดต้นทุนทางการตลาด ตัวขับเคลื่อนที่สาคัญต่อเสถียรภาพในอนาคตต่อการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยว [53]
และความยัง่ ยืนให้กบั แหล่งท่องเที่ยวปลายทาง [32,45,54]
สรุ ปได้ว่า ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู ้คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ ยว
และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความภักดีของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย อย่างมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยงั ค้นพบว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทางตรงต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมือง
รองในประเทศไทยอย่างมี ระดับนัยสาคัญทางสถิติ และการรั บรู ้ คุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลทางตรงต่อความ
ยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย
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ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1) ข้อเสนอแนะเชิ งวิชาการ จากผลการศึกษาเกิ ดองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับบทบาทของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของ
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ซึ่ งสามารถอธิ บายดังรู ปที่ 3 บทบาทของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวเมืองรอง มีดงั นี้ ความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และคุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
มีอิทธิ พลทางตรงต่อความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ ในการสร้างรายได้ให้กบั หมู่บา้ นท่องเที่ยวและชุมชนใกล้เคียง ก่อเกิดการกระจาย
รายได้และสร้างอาชีพสู่ ชุมชน ทาให้ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการให้บริ การทางสังคม อีกทั้งยังเป็ นการสื บ
สานประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากการจัดกิ จกรรมท่ อ งเที่ ยวให้กบั นักท่ องเที่ ย ว อันนาไปสู่ ความยัง่ ยืนด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และเพื่อให้สภาพแวดล้อมถิ่นที่ อยูอ่ าศัยคงอยู่ดงั เดิ มก่อเกิ ดการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสิ่ งที่ มนุ ษย์
สร้างขึ้น จึ งนาไปสู่ ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม กล่าวได้ว่า ความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และ
คุณภาพบริ การของหมู่บา้ นท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทางตรงต่อความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ และมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความยัง่ ยืนด้านสังคม
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์ต่อความยัง่ ยืนทั้ง 3 ด้าน ผ่านการทากิจกรรมและ
การพักค้างคืนในอยู่บา้ นท่องเที่ ยว สาหรั บภาพลักษณ์หมู่บา้ นท่องเที่ ยวและคุณค่าของหมู่บา้ นท่องเที่ยวมี อิทธิ พลทางอ้อมต่อ
ความยัง่ ยืนทั้ง 3 ด้าน โดยผ่านความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยว และมีอิทธิ ทางตรงที่สาคัญต่อความภักดีต่อหมู่บา้ นท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งสะท้องถึงรู ปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรม และความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เมืองรองในประเทศไทย เช่น โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว บรรยากาศหมู่บา้ นท่องเที่ยว วิถีชีวติ /วัฒนธรรม เป็ นต้น

รู ปที่ 3 บทบาทของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง
2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิสาหรับการบริ หารจัดการหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรอง จากผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวและประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิ ดความภักดี ที่ส่งผลให้เกิดความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ ยว
เมืองรอง ในขณะที่คุณค่าและคุณภาพบริ การส่ งผลให้เกิดความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองน้อยกว่า ดังนั้นผูว้ จิ ยั เสนอแนะ
ดังนี้ 1) การสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ควรส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของหมู่บา้ นท่องเที่ยว
ที่เหมาะแก่การพักผ่อนและผ่อนคลาย อีกทั้งความเป็ นมิตรและความอบอุ่นของคนในชุมชน การสร้างความแตกต่างโดยการเลือก
ประเพณี /วิถีชีวิต/กิ จกรรมที่ เป็ นเอกลักษณ์ น่ าสนใจ ตื่ นเต้นและสนุ กสนาน 2) การเสริ มสร้ างประสบการณ์ ของนักท่องเที่ ยว
แบ่งเป็ น 3 ด้าน ประกอบด้วย 2.1) ประสบการณ์ดา้ นอารมณ์ผา่ นการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่มีความหมาย เช่น การก่อพระเจดีย ์
ทราย การพายเรื อชมธรรมชาติและนกหลากหลายสายพันธุ์ เป็ นต้น โดยสร้างความประทับใจผ่านการให้บริ การที่การเข้าใจลูกค้า
มี คุ ณภาพ สม่ าเสมอและความเท่ าเที ย ม เพื่ อ ให้นักท่ องเที่ ยวมี ประสบการณ์ ที่ดีมีความประทับใจและอยากกลับมาเที่ ยวอี ก
2.2) ประสบการณ์ดา้ นสติปัญญา การมี กิจกรรมที่ มีความหมาย เช่ น การละเล่นท้องถิ่ น การลองชิ มอาหารพื้นบ้านและการฝึ ก
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ท าอาหารร่ วมกับ แม่ ค รั วชาวบ้าน เป็ นต้น และ 2.3) ประสบการณ์ การมี ส่ วนร่ วม (ด้านการกระท า) ควรคิ ดกิ จ กรรมที่ จ ะให้
นักท่ องเที่ ย วทาระหว่างอยู่ในหมู่ บ ้าน/ชุ ม ชน เช่ น การพายเรื อ แจวเรื อ การร่ อนแร่ การเหวี่ยงแหหรื อทอดแหจับปลา ที่ ให้
นักท่องเที่ยวลงมือทาด้วยตนเอง 3) การเสริ มสร้างการรับรู ้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3.1) การจัดการความพร้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนนักท่องเที่ ยวทั้งช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล 3.2) การเข้าใจความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่ องจากนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีความต้องการท่องเที่ยวในหมู่บา้ น/ชุมชนแต่ละแบบไม่เหมื อนกัน
และแต่ละชุมชนก็มีความสามารถในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน จึ งควรวางแผนรู ปแบบการท่องเที่ยวและ
กล้าที่ จะนาเสนอกิ จกรรมรู ปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ ยวและความพร้ อมของชุ มชน อาจศึ กษา
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบอื่ น หรื อ การกี ฬ าที่ ไ ด้รั บ ความสนใจในช่ ว งเวลาต่ า ง ๆ มาปรั บ ใช้กับ หมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย ว และ
3.3) สร้างการรับรู ้คุณค่าที่ก่อให้เกิดความชื่ นชอบ มีความสุ ข น่ าจดจา หลงใหล เพลิดเพลิน และชวนให้คิดถึง ซึ่ งสามารถสร้าง
ผ่านการทากิจกรรมหรื อความรู ้สึกระหว่างที่พกั /ท่องเที่ยวภายในหมู่บา้ นท่องเที่ยว 4) การเสริ มสร้างการรับรู ้คุณภาพบริ การของ
แหล่งท่องเที่ยว เน้นความสะอาด เรี ยบร้อย ปลอดภัย มีมาตรฐานและคุณภาพเดี ยวกันอย่างสม่ าเสมอ และการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทนั ท่วงที ผูใ้ ห้บริ การต้องได้รับการฝึ กฝนและอบรมด้านการให้บริ การที่มีไหวพริ บและมีจิตใจรักในงานด้าน
บริ การ (Service Mind) โดยการฝึ กอบรมและสารวจความพึงพอใจ ชุมชนสามารถขอความร่ วมมือจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
เช่น สถาบันราชภัฏในจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ 5) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเชิ ญชวนและข้อมูลการท่องเที่ยว รวมไปถึงช่อง
ทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลายเพื่ อ ดึ ง ดู ด จู ง ใจนัก ท่ อ งเที่ ย ว น าเสนอให้เ ห็ น ถึ ง ภาพลัก ษณ์ ห มู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย ว การให้ บ ริ ก าร
ประสบการณ์ ที่จ ะได้รั บจากการทากิ จ กรรม และการใช้ชีวิตตามวิถีชุม ชน อี กทั้งเลื อกใช้สื่อสั งคมออนไลน์เป็ นสื่ อกลางถึ ง
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ควรใช้ผมู ้ ีอิทธิ พลบนสื่ อโซเชียล (Influencer) เช่น บล็อกเกอร์ ท่องเที่ยว มาช่วยในการสื่ อสารและดึงดูดให้
เกิ ดการท่องเที่ ยวตาม และ 6) ความภักดี ต่อแหล่งท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลทางตรงต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ ยวเมื องรองใน
ประเทศไทย ดังนั้นหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยที่ตอ้ งการความยัง่ ยืนจาเป็ นต้องทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความภักดีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งอาจใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น แชร์ ชวนท่องเที่ยว หวนคืนรัก เป็ นต้น
3) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต การศึกษาในครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูลการศึกษาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ซึ่ งเป็ น
ช่วงเวลาที่อยูใ่ นสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 จึงทาให้การศึกษาครั้งนี้ มีปัจจัยทางเศรษฐกิจและปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง
จากสถานการณ์ปกติ รวมไปถึงขาดความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่กท็ าให้เกิดการตระหนักรู ้ที่ชดั เจนถึงความยัง่ ยืน
และการปรับตัวของหมู่บา้ นท่องเที่ยว ดังนั้นในอนาคตควรศึกษา 3.1) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย 3.2) การศึกษางานวิจยั ดังกล่าวในสถานการณ์ปกติเพื่อเพิ่ม
แนวทางในการสร้างความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทย และ 3.3) การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่อื่นหรื อเจาะลึกเฉพาะหมู่บา้ นท่องเที่ยว ซึ่ งจะทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยัง่ ยืนของหมู่บา้ นท่องเที่ยวในแต่ละ
พื้นที่ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน นามาซึ่ งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดความยัง่ ยืน
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และ 2) หาแนวทางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็ จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การศึ กษาเอกสารและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและอาจารย์ที่เกี่ ยวข้องกับงานระดับบัณฑิตศึกษา
มีจานวน 15 คน ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปีการศึกษา 2558 ถึงปี การศึกษา 2562 จานวน 171 คน
รวมทั้งสิ้ น 186 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สาหรับ
ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช้ก ารวิเ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา ผลการวิจ ัย พบว่า 1) ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ระยะเวลาการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังสมการในรู ปของคะแนนดิ บ Y = -3.662 - 0.378X1 + 0.586X2 + 1.814X3 นั่นคือ ค่าคงที่
(-3.662) - 0.378 (ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ) + 0.586 (ด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ ) + 1.814 (ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์) โดยมี อานาจการทานาย (R2) คือ ปั จจัยด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ (R2= 0.901) (2) ด้านการดาเนิ นการทา
วิทยานิพนธ์ (R2= 0.881) และ (3) ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ (R2= 0.894) 2) แนวทางการจัดการศึกษา คือ หลักสู ตรฯ ควรมีการชี้แจง
แนะนา ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ให้เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน มีการกาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ที่ชดั เจนมีการสอดแทรก
เนื้ อหาเชิ งปฏิบตั ิจริ ง และเพิ่มทักษะการใช้สถิติข้ นั สู งในการวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ รวมทั้งจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาที่มีความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญหรื อมีประสบการณ์ในเนื้ อหาตามงานวิจยั อย่างแท้จริ งมีเวลามากพอในการให้คาแนะนา ใส่ ใจในการดูแลและติดตามงานของ
นักศึกษาจนสาเร็ จการศึกษา
คาสาคัญ : ปั จจัย ระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the factors affecting the duration of graduation of graduate students at Phetchaburi
Rajabhat University, and 2) find out the guidelines for the efficient education management of the graduate study and graduate students able
to complete their studies within duration specified in the program. The quantitative research method was applied in this study. The tool used
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for data collection was a questionnaire. The data were collected by studying documents and using the questionnaire. The samples consisted
of 16 administrators and instructors involved in graduate study and 230 graduates of Phetchaburi Rajabhat University during the academic
years 2015 – 2019. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The content
analysis was used for analyzing qualitative data. The research results were as follows: 1) The factors affecting the duration of graduation of
Phetchaburi Rajabhat University graduate students were as the following raw score equation: Y = -3.662 - 0.378X1 + 0.586X2 + 1.814X3,
i.e., a constant (-3.662) - 0.378 (academic resource service) + 0.586 (thesis doing procedure) + 1.814 (thesis advisors ), with prediction
efficiency (R2) as follows: (1) academic resource service (R2= 0.901) (2) thesis doing procedure (R2= 0.881) and (3) thesis advisors
(R2= 0.894). 2) For the guidelines for education management, thesis doing steps should be clearly and thoroughly explained and advised by
the program, the program setting clear duration for conducting the thesis, providing practical content and improving advanced statistical
skills in quantitative and qualitative research, as well as providing advisors with actual knowledge and expertise or experience in the content
according to the research and having enough time to give advice, pay attention to student contact, and follow up the student's work until
graduation.
Keywords : Factors, Study Duration of Graduation, Graduate Students

บทนา
การจัดการศึกษานั้นต้องยึดหลักเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสาคัญสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
กระบวนการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ หลักสู ตรมีความจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
และเพื่ อ พัฒ นาให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา เพื่ อ พัฒ นา
มหาบัณฑิต ให้มีองค์ความรู ้ใหม่และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ในสถานการณ์โลกยุคสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างแท้จริ ง
การจัดทาหลักสู ตรทุกหลักสู ตรมีการระบุโครงสร้างหลักสู ตร โดยกาหนดแผนการศึกษา กาหนดระยะเวลาการศึกษาใน
โครงสร้ างหลักสู ตร ระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต ระยะเวลาการศึ กษา 2 ปี แต่ใช้เวลาศึ กษาไม่ เกิ น 5 ปี ส่ วนระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิ น 6 ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 กาหนดระยะเวลาการศึกษาระดับปริ ญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี แล้วเข้าศึ กษาต่อในระดับปริ ญญาเอกให้ใช้เวลาการศึ กษาไม่ เกิ น 8 ปี การศึกษา ส่ วนผูท้ ี่ สาเร็ จ
ปริ ญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา [1]
แม้ว่าจะมี ระเบี ยบกาหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการศึ กษาไว้อย่างชัดเจน แต่ยงั มี นักศึ กษาจานวนไม่ น้อยที่ ใช้ระยะเวลา
การศึกษาเกินกว่าที่โครงสร้างแผนการศึกษาของหลักสู ตรกาหนดไว้ ซึ่ งเห็นได้จากงานวิจยั ของ ดิลกรัตน์ โคตรสุ มาตย์ และชัญญา
อภิปาลกุล [2] ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งปั จจัยที่มีปัญหามากทั้ง 5
ด้าน คือ ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระรองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริ หารจัดการของหลักสู ตร ด้านการบริ การ
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ และด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ /การศึกษาอิสระ และชลกมล
สนองคุณ [3] ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์อยูใ่ นระดับมาก เพื่อพิจารณาแต่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยด้าน
สภาพส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ การทาวิจยั ประเภทการศึกษา มีผลต่อความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปั จจัยด้านวิชาการและการทาวิทยานิ พนธ์ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
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มีผลต่อการความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่ งในการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท ควรสาเร็ จการศึกษาในระยะเวลาเฉลี่ย 3 ปี การศึกษา
จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องสามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการสาเร็ จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ การบริ หารจัดการหลักสู ตร การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และปั จจัยส่ วนบุคคล
ของนักศึกษา ผูว้ ิจยั จึงได้แยกเป็ นศึกษาด้านนักศึกษา อาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา และการบริ หารจัดการของหลักสู ตร ซึ่ งปั ญหา
ในการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในขณะนี้ พบว่า นักศึกษาจะมาทาเรื่ องขอ
สอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ในระยะเวลาที่ ใกล้จะพ้นสภาพการศึกษา ก่อให้เกิ ดการสาเร็ จที่ ล่าช้าออกไปเนื่ องจากเงื่ อนไขในการ
สาเร็ จการศึกษานั้น ต้องมีการเผยแพร่ ผลงานวิทยานิ พนธ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) ซึ่ งผลกระทบที่ตามมาจากปั ญหาดังกล่าว
คือ นักศึกษาจะสาเร็ จศึกษาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ หลักสู ตรกาหนด และจากที่ กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ปั ญหาการวิจยั ที่ ผูว้ ิจยั มุ่ง
ค้นหาคาตอบมี 2 ประการใหญ่ ๆ คื อ ประการแรก ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประการที่สอง แนวทางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และสาเร็ จการศึกษาตามที่หลักสู ตรกาหนด

วัตถุประสงค์ การวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและอาจารย์ที่เกี่ ยวข้องกับงานระดับบัณฑิตศึกษา
มี จานวน 16 คน ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รีปีการศึ กษา 2558 ถึงปี การศึกษา 2562
จานวน 214 คน รวมทั้งสิ้ น 230 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานระดับบัณฑิตศึกษา
มี จานวน 15 คน ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รีปีการศึ กษา 2558 ถึ งปี การศึ กษา 2562
จานวน 171 คน รวมทั้งสิ้ น 186 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. ด้านคุณลักษณะส่ วนตัวของนักศึกษา
2. ด้านการบริ หารจัดการของหลักสู ตร
3. ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
4. ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
5. ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
6. ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตัวแปรตามคือ ระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. นักศึกษาสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
2. นักศึกษาสาเร็ จการศึกษาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นบุคลากรของหน่วยงานและนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามที่
ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อทาการสอบถามความคิดเห็ นที่มีต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประกอบด้วยคาถาม 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 เป็ นการสอบถามถึ ง ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ระยะเวลาการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด ที่เป็ นข้อเสนอแนะทัว่ ไป
การสร้างเครื่ องมือการวิจยั มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. นามายกร่ างข้อคาถามต่างๆ ทั้งในแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม สาหรับในแบบสอบถามนั้น
จะครอบคลุมทั้งคาถามปลายปิ ดและคาถามปลายเปิ ด
3. นาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบถึงความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม
และแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย ได้แก่ ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปี การศึกษา 2557 และนามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อถือได้ของครอนบาค
(Coefficient Cronbach Alpha) ซึ่ งเครื่ องมือวัดที่ดีจะต้องมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อถือได้ของครอนบาค ไม่ต่ากว่า 0.7 ซึ่ งจากการ
นาไปทดลองใช้ใ นการหาความเชื่ อ ถือ ได้ข องตัว แปรตามที่ผูว้ ิจ ยั นาแบบสอบถามมาใช้ ได้ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อ ถือ ได้
ของครอนบาค เท่ากับ 0.97 ซึ่ งเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5. นาเครื่ องมือวัดไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนที่สาคัญ คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Data)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิงปริ มาณสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) จากแบบสอบถาม จะกาหนดหลักเกณฑ์ของ
การกาหนดช่วงของคะแนนในการแปลผลความคิดเห็นของผูต้ อบ โดยใช้สูตรในการคานวณหาช่วงห่ าง ดังนี้
ช่วงห่าง
= max - min
จานวนระดับ
= 5 -1
5
= 0.8
จากช่วงห่างดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ขอนามากาหนดเกณฑ์ในการแปลผลความคิดเห็นของผูต้ อบได้ ดังนี้ [4]
4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
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สาหรับสถิติเชิงพรรณนาที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบไปด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Average) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้น ตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)
สาหรับในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพนั้น ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลมาจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ที่ได้จากกลุ่มผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้องกับงานระดับบัณฑิตศึกษา และผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาทาการสังเคราะห์

ผลการวิจัย
1. ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทาให้นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรหรื อสาเร็ จการศึกษาล่าช้ากว่าที่หลักสู ตรกาหนด
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ใน 5 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ดา้ น
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1.1 ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. กระบวนวิชาที่จดั ไว้ในหลักสู ตรมีความครบถ้วนเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ศึกษา
2. เนื้อหาวิชาที่ศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั
3. การศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหา
4. การศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคว้าและวิจยั
5. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
6. การสอนครอบคลุมทั้งการบรรยาย ค้นคว้าด้วยตนเอง สัมมนากลุ่ม ฝึ กปฏิบตั ิ
7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ ให้มีการฝึ กทักษะการค้นคว้าองค์ความรู ้จากแหล่ง
ต่างๆ
8. ความพร้อมของสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการทาวิจยั
เฉลี่ย

3.47
3.51
3.57
3.61
3.48
3.51
3.44

0.75
0.75
0.75
0.80
0.71
0.74
0.74

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.41
3.50

0.70
0.72

ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ด้านการบริ หารจัดการหลัก สู ตร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
การศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคว้าและวิจยั เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.61 รองลงมาคือ การศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
เนื้อหาวิชาที่ศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั และการสอนครอบคลุมทั้งการบรรยาย ค้นคว้าด้วยตนเอง สัมมนากลุ่ม
ฝึ กปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่ วนปั จจัยที่ ส่งผลน้อยที่ สุดคื อ ความพร้อมของสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการทาวิจยั อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
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1.2 ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริ การในค้นคว้าที่สะดวกและรวดเร็ ว
2. สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งค้นคว้ามีหนังสื อ ตารา วารสาร รายงานการวิจยั
วิทยานิ พนธ์ และการสื บค้นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างเพียงพอ
3. การบริ การเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น เพื่อความสะดวก
ต่อการศึกษาค้นคว้า
4. สาขาวิชามีหอ้ งสาหรับนักศึกษาค้นคว้า สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครื อข่ายได้
อย่างเพียงพอ
เฉลี่ย

3.39
3.34

0.63
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง

3.37

0.69

ปานกลาง

3.02

0.54

ปานกลาง

3.28

0.59

ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีดา้ นการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริ การในการค้นคว้าที่สะดวกและรวดเร็ ว เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 รองลงมา คือ การบริ การเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น เพื่อความ
สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า อยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ส่ วนปั จจัยที่ ส่งผลน้อยที่ สุดคือ สาขาวิชามี ห้องสาหรั บ
นักศึกษาค้นคว้า สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครื อข่ายได้อย่างเพียงพออยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02
1.3 ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. การให้คาแนะนาในการตัดสิ นใจเลือกหัวข้อและวิเคราะห์ปัญหาในการทาวิจยั
2. การกาหนดขอบเขตประชากรมีความชัดเจน
3. การให้คาแนะนาในการเขียนโครงร่ างวิจยั
4. ขั้นตอนการเสนอเพื่อขออนุมตั ิหวั ข้อวิจยั ไม่ซบั ซ้อน
5. การส่ งเสริ มการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการทาวิจยั
6. การให้คาแนะนาในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. การสนับสนุนอุปกรณ์และสร้างเครื่ องมือในการทาวิจยั จากสาขาวิชา
8. ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
9. การส่ งเสริ มทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
10. การส่ งเสริ มทักษะการอ่านและเขียนภาษาต่างประเทศ
11. การเขียนรายงาน อภิปรายผลและเสนอแนะผลการวิจยั ที่มีความชัดเจน
12. ความสามารถในการเสนอเพื่ออธิบายให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เข้าใจ
13. ความขัดแย้งในความคิดเห็นทางวิชาการของผูว้ จิ ยั กับกรรมกาสอบวิทยานิ พนธ์ เกี่ยวกับ
การสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
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3.46
3.53
3.51
3.39
3.42
3.42
3.38
3.54
3.38
3.35
3.44
3.46
3.09

0.79
0.67
0.78
0.75
0.73
0.73
0.77
0.70
0.70
0.74
0.66
0.69
0.92

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ต่อ
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
14. คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ให้ศึกษาหรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติม หรื อแก้ไข
นอกเหนือจากขอบเขตของการวิจยั ตามที่กาหนดไว้ในโครงร่ างวิทยานิพนธ์
เฉลี่ย

x

S.D.

แปลผล

3.23

0.77

ปานกลาง

3.40

0.71

ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีดา้ นการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากหน่วยงาน และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด อยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคื อ การกาหนดขอบเขตประชากรมี ความชัดเจน อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.53 การให้
คาแนะนาในการเขียนโครงร่ างวิจยั อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ ความขัดแย้งในความ
คิดเห็ นทางวิชาการของผูว้ ิจยั กับกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ เกี่ ยวกับการสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
1.4 ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการวิจยั ให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ความเข้าใจในรู ปแบบ วิธีการเขียนบทความ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
3. มี ความเข้าใจในเทคนิ คการเขี ยนบทความวิชาการที่ ดี เพื่อให้ได้การตอบรั บการตี พิม พ์
เผยแพร่ ผลงานวิจยั
4. วารสารวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษามี
หลากหลายให้เลือกเพื่อลงเผยแพร่ ผลงานวิจยั
5. การจัดประชุมเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละปี การศึกษาที่มีหลายสถาบัน และมีจานวน
ครั้งมากเพียงพอ
เฉลี่ย

3.51
3.41
3.38

0.69
0.72
0.72

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.39

0.77

ปานกลาง

3.25

0.75

ปานกลาง

3.39

0.70

ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีดา้ นการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการวิจยั ให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด อยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคือ การกาหนดขอบเขตประชากรมีความชัดเจน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 การให้
คาแนะนาในการเขียนโครงร่ างวิจยั อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ความขัดแย้งในความ
คิ ดเห็ นทางวิชาการของผูว้ ิจยั กับกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ เกี่ ยวกับการสรุ ปและอภิ ปรายผลการวิจยั อยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
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1.5 ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
x S.D. แปลผล
1. ความเข้าใจในปรัชญาของหลักสู ตร
2. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
3. ความเข้าใจในเนื้ อหาวิชาและแนะนาเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรี ยนที่เหมาะสมเพื่อให้เป็ นไป
ตามแผนการเรี ยนของหลักสู ตรและเป็ นการสนับสนุนการทาวิจยั
4. กาหนดเป้ าหมาย/ขอบเขตในการให้คาปรึ กษา โดยคานึ งถึงความต้องการของนักศึกษาเป็ น
หลัก
5. ความรู ้ความชานาญในหัวข้อวิจยั ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
6. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็ นในการศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับการทาวิจยั ได้โดย
อิสระ
7. การให้คาปรึ กษาแนะนาขั้นตอนการเขียนหัวข้อและการสร้างเครื่ องมือในการทาวิจยั
8. การใช้เวลาในการตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั และแนะนาด้านสถิติและวิธีวิจยั
9. แนะนาแหล่งนาเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ ผลงาน
วิทยานิพนธ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลงานเป็ นรู ปธรรม
10. แนะนาแนวทางการเพิ่มพูนประสบการณ์ดา้ นวิชาการและการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา
11. สามารถแนะนาแหล่งทุนในการวิจยั เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการทาวิจยั
12. เร่ งรัดให้นกั ศึกษาในความดูแลสาเร็ จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
13. การให้คาปรึ กษาและแนะนาการทาวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
เฉลี่ย

3.63
3.73
3.71

0.83
0.85
0.81

มาก
มาก
มาก

3.67

0.84

มาก

3.74
3.74

0.86
0.86

มาก
มาก

3.73
3.64
3.62

0.84
0.86
0.84

มาก
มาก
มาก

3.64

0.85

มาก

3.27
3.66
3.74
3.66

0.96
0.89
0.84
0.83

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีดา้ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการให้
ค าปรึ ก ษาและแนะน าการท าวิ จัย ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น จนเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ค วามรู ้ ค วามช านาญในหั ว ข้อ วิ จัย ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทาวิจยั ได้โดยอิสระเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
มากที่ สุด อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74 รองลงมาคื อ การให้คาปรึ กษาแนะนาขั้นตอนการเขี ยนหัวข้อและการสร้ าง
เครื่ องมื อในการทาวิจัย และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.73 ความเข้าใจใน
เนื้ อหาวิชาและแนะนาเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรี ยนที่เหมาะสมเพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเรี ยนของหลักสู ตรและเป็ นการสนับสนุ น
การทาวิจยั อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ สามารถแนะนาแหล่งทุนในการวิจยั เพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาในการทาวิจยั อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปัจจัย
x S.D. แปลผล
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เฉลี่ย

3.50
3.28
3.40
3.39
3.66
3.44

0.72
0.59
0.71
0.70
0.83
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า เมื่ อพิจารณาความคิดเห็ นของปั จจัยในแต่ละด้านที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 5 ด้านแล้ว อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ส่ วนใหญ่ปัจจัย
ที่ ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษามากที่ สุด คือ ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
รองลงมาคือ ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จ
การศึกษาน้อยที่สุด คือ ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตารางที่ 7 ค่าการถดถอยของปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตัวแปร
b
Beta
t
Sig.
Multiple R
R2
ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ (x2)
-0.586 -0.263 -3.335
0.001
0.939
0.881
ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ (x3)
1.814
0.968
8.544
0.000
0.946
0.894
ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ (x1)
0.378
0.237
3.493
0.001
0.949
0.901
ค่าคงที่
-3.662
จากตารางที่ 7 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อหาปั จจัยที่
มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้ตวั แปร คือ ด้านการ
บริ หารจัดการหลักสู ตร ด้านการบริ การแหล่ งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการดาเนิ นการท าวิท ยานิ พนธ์ ด้านการเสนอผลงาน
วิทยานิ พนธ์ และด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ และ
ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ โดยแสดงสมการ ดังนี้
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3
โดย Y = ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
a = ค่าคงที่
b1 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยของด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
b2 = ค่าสัมประสิ ทธิ ความถดถอยของด้านการดาเนินการทาวิทยานิ พนธ์
b3 = ค่าสัมประสิ ทธิ ความถดถอยของด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
x1 = ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
x2 = ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
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x3 = ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
สมการในรู ปของคะแนนดิบ
Y = -3.662 - 0.378x1 + 0.586x2 + 1.814x3
นั่นคื อ ปั จจัยที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
= -3.662 - 0.378 (ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ) + 0.378 (ด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์) + 1.814 (ด้านอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
3. แนวทางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็ จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
3.1 ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ควรมีเนื้ อหาวิชาเชิ งปฏิบตั ิที่สอดแทรกเนื้ อหาจริ งให้มากที่สุดและเพิ่มทักษะการใช้สถิติข้ นั สู งในการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณและวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ มีการปรับปรุ งกิจกรรมการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ให้นกั ศึกษาสามารถสร้าง/พัฒนา
กระบวนการวิจยั ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และผูบ้ ริ หารควรเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตรง
3.2 ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
ควรมี แ หล่ง ค้น คว้า ด้า นเทคโนโลยีที่ ม ากขึ้ น และมี ร ะบบ Internet, Google scholar, Thailis ให้ใ ช้ง าน
มี การเชื่อมโยงเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศ และมีเจ้าหน้าที่แนะนาเกี่ยวกับวิธีการสื บค้นและแหล่งข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด
3.3 ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
หลัก สู ต รฯ ควรมีก ารชี้ แ จง แนะนา ขั้น ตอนการท าวิท ยานิ พ นธ์ใ ห้เ ข้า ใจง่า ยไม่ซ ับ ซ้อ น มีก ารก าหนด
ช่วงเวลาในการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ที่ชดั เจน มีคลินิกให้คาปรึ กษาที่มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจยั เป็ นผูด้ ูแลคลินิก มุ่งให้
นั ก ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ เ ข้า ใจแนวทางการท าวิ จัย มี ก ารก ากับ ติ ด ตาม และการจัด กิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร (work shop)
เพื่อความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
3.4 ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ควรมีให้ทางเลือกหลากหลายและให้เลือกว่าจะเสนอผลงานโดยลงวารสารหรื อจัดประชุมวิชาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ควรมี การส่ งเสริ มแหล่งเสนอผลงานให้นักศึ กษาประสานหรื อให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับแหล่งการนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์
ควรให้มี ก ารนาเสนอเป็ นระยะตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นกระบวนการ และมหาวิทยาลัยควรปรั บ
กระบวนการในการนาเสนอสภาเพื่ออนุมตั ิจบหลักสู ตรให้ชดั เจน และใช้เวลาให้นอ้ ยลง
3.5 ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ควรจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาที่มีความรู ้/ความเชี่ยวชาญหรื อ มีประสบการณ์ในเนื้ อหาตามงานวิจยั อย่างแท้จริ ง มีเวลา
มากพอในการให้คาแนะนา ใส่ ใจในการดูแลและติดตามงานของนักศึกษาจนสาเร็ จการศึกษา ดังนั้นควรมีช่องทางให้นกั ศึ กษา
สามารถติดต่ออาจารย์ได้สะดวกอาจเป็ นการปรึ กษาทางโทรศัพท์ ทาง line หรื อทางอีเมล์ เป็ นต้น

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปและอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
1. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทาให้นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตรหรื อสาเร็ จการศึกษาล่าช้ากว่าที่หลักสู ตรกาหนด
1.1 ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
จากการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร โดยภาพรวมปั จจัยที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่เห็นว่าการศึกษาในหลักสู ตร
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การเพิ่ มความสามารถในการค้นคว้าและวิจัยเป็ นปั จจัยที่ มีผลมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิ ลก รั ตน์ โคตร- สุ มาตย์
และชัญญา อภิ ปาลกุล [2] ได้ทาการวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีปัญหามาก 5 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระรองลงมา
คือ ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการของหลักสู ตร ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ และด้าน
การดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร โดยภาพรวมเป็ นปั จจัยที่มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ปั จจัยที่มีปัญหามากที่สุด คือ การศึกษาในหลักสู ตรช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา รองลงมาคือ การสอนครอบคลุมทั้ง
การบรรยาย ค้นคว้าด้วยตนเอง สัมมนากลุ่ม ฝึ กปฏิบตั ิการศึกษาในหลักสู ตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคว้าและวิจยั และปั จจัย
ที่เป็ นปั ญหาน้อยที่สุด คือ การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ซึ่ งทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ด้า นการบริ ก ารแหล่ง ค้น คว้า ทางวิช าการโดยภาพรวมปั จ จัย ที่เ ป็ นปั ญ หาอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ส่ ว นใหญ่เ ห็ น ว่า
สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริ การในค้นคว้าที่สะดวกและรวดเร็ ว เป็ นปั จจัยที่มีผลมากที่สุดซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของดิลก รัตน์โคตรสุ มาตย์ และชัญญา อภิปาลกุล [2] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริ การในค้นคว้าที่สะดวก
และรวดเร็ ว อยูใ่ นระดับปั จจัยที่เป็ นปั ญหามากที่สุด รองลงมาคือ สานักวิทยบริ การ (ห้องสมุด) และแหล่งค้นคว้ามีหนังสื อ ตารา
วารสาร รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์ และการสื บค้นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้อย่างเพียงพอ และปั จจัยที่เป็ นปั ญหาน้อยที่สุดคือ
สาขาวิชามีห้องสาหรับนักศึกษาค้นคว้า สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครื อข่ายได้อย่างเพียงพอ และสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของวันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ ทรงธรรม ธี ระกุล เสาวนี ย ์ แสงสี ดา และศศิธร ดีใหญ่ [5] ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการ
สาเร็ จการศึกษาล่าช้าของนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจบั พบว่า ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าวิชาการนั้น
คณะหรื อสาขาวิชาไม่ได้จดั เตรี ยมห้องสาหรับให้นกั ศึกษาสื บค้นข้อมูล นอกเหนือจากสานักหอสมุด
1.3 ด้านการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีดา้ นการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์โดยภาพรวมปั จจัยที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่เห็นว่าความร่ วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชนิ ดา
ชาอิ น ทร์ และคณะ [6] ได้ท าการวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การส าเร็ จ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า การทาวิทยานิ พนธ์และการเผยแพร่ ผลงานของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมีผลมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การเขียนวิทยานิพนธ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยูใ่ นระดับผลปั จจัยมีผลมาก ส่ วนเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ในการทดลองหรื อการฝึ กปฏิบตั ิและการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยูใ่ นระดับปั จจัยมีผลปานกลาง
1.4 ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
จากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีดา้ นการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมปั จจัยที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่เห็นว่า การใช้ภาษา
ในการเขียนรายงานการวิจยั ให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็ นปั จจัยที่มีผลมากที่สุดซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ดิลก รัตน์โคตรสุ มาตย์ และชัญญา อภิปาลกุล [2] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิ ตศึ กษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการวิจยั ให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชาการ อยูใ่ นระดับปั จจัย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
126
11 (May - August) 115 - 127 (2021) Vol. 11, No. 2

ที่เป็ นปั ญหามากที่สุด รองลงมาคือ ความเข้าใจในรู ปแบบ วิธีการเขียนบทความ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ส่ วนปั จจัยที่เป็ น
ปั ญหาน้อยที่สุด คือ การจัดประชุมเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละปี การศึกษาที่มีหลายสถาบัน และมีจานวนครั้งมากเพียงพอ
1.5 ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
จากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีดา้ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ โดยภาพรวมปั จจัยที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนใหญ่เห็นว่า การให้คาปรึ กษาและ
แนะนาการทาวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ความรู ้ ความชานาญในหัวข้อวิจยั ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทาวิจยั ได้โดยอิสระ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ชนิดา ชาอินทร์ และคณะ [6] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ผลการศึ กษาพบว่า การจัดการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรผลปั จจัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่ วนผลปั จจัยที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ การทาวิทยานิ พนธ์และการเผยแพร่ ผลงาน
และตัวมหาบัณฑิต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลกมล สนองคุณ [3] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการทา
วิทยานิ พนธ์ อยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาแต่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยด้านสภาพส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ การทาวิจัย
ประเภทการศึกษา มีผลต่อความสาเร็ จในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปั จจัยด้าน
วิชาการและการทาวิทยานิ พนธ์ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ มี ผลต่อการความสาเร็ จในการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มี 6 ปั จจัย คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ สภาพการเงิน และประสบการณ์ในการทาวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ และคณะ [5] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยในการสาเร็ จการศึกษาล่าช้า ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยในการสาเร็ จการศึกษาล่าช้า พบว่า นิ สิตมีความคิดเห็นและให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับปั จจัยในการสาเร็ จการศึกษาล่าช้า จากปั จจัยทั้ง 6 ด้าน เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะส่ วนตัวของนิ สิต
2) ด้านความรู ้ ในการทาวิจัย 3) ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาการทาวิจัย 4) ด้านการบริ หารจัดการของหลักสู ตร 5) ด้านขั้นตอน/ระเบี ยบ/
ข้อบังคับ/แนวปฏิบตั ิ 6) ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิธร สุ พนั ทวี [7] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัญหา
และอุปสรรคในการทาวิทยานิ พนธ์ของนิ สิตระดับบัณฑิ ตศึ กษาโครงการศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชารั ฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์ ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโครงการศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านผูเ้ รี ยน 2) ปัจจัยด้านการบริ การวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 3) ปั จจัยด้านหลักสู ตรและการสอน 4) ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่ วนตัวของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และ 5) ปั จจัย
ด้านคุณลักษณะของนิสิต และปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 ด้านคือ ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการด้านการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ และด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในปั จจัยทั้งสามด้าน มีผลกระทบอย่างมาก เช่น นักศึกษาขาดทักษะในการสื บค้น
ข้อมูล ขาดทักษะการประมวลความรู ้ ในการหาโจทก์ปัญหาส่ งผลให้การเขียนโครงร่ าง และการนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ล่าช้าไม่
เป็ นไปตามแผนที่ กาหนด รวมถึ งความพร้ อมของอาจารย์ที่ปรึ กษาในการดู แลนักศึ กษา และการขาดติ ดต่อกันระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา และการติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดิลกรัตน์ โคตรสุ มาตย์ และชัญญา อภิปาลกุล
[2] ซึ่ งทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ด้านการเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ ด้านการบริ การแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัย ปั จจัยที่ มีผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึ กษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ทั้ง 5 ด้าน ล้วนเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรให้ความสนใจและพัฒนาปรับปรุ ง ดังนี้
1. การบริ หารจัดการหลักสู ตร ผูบ้ ริ หารควรมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตรงในการบริ หารจัดการ
ในสาขาวิชา และมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน
2. การบริ การแหล่ งค้นคว้าทางวิชาการ ควรมี แหล่ งค้นคว้าด้านเทคโนโลยีที่ มากขึ้ นเพื่ อให้เพี ยงพอต่ อความต้องการ
เพิ่มแหล่งค้นคว้าที่เอื้อต่อการค้นคว้า สนับสนุนให้ใช้แหล่งบริ การค้นคว้าตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษา และแนะนาแหล่งค้นคว้าทางวิชาการกับ
นักศึกษา ควรปรับปรุ งระบบ Internet, Google scholar, Thailis ให้ใช้งานและมีการเชื่อมโยงเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศเพิม่ มากขึ้น
3. การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ หลักสู ตรฯ ควรมีการกาหนดขั้นตอนการทาวิทยานิ พนธ์ให้ชดั เจน เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน
และมีการกาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการทาวิทยานิ พนธ์ที่ชดั เจน
4. การเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ ควรมี ให้ทางเลื อกหลากหลายและให้เลื อกว่าจะเสนอผลงานโดยลงวารสารหรื อจัด
ประชุ มวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ควรมี การส่ งเสริ มแหล่งเสนอผลงานให้นักศึ กษาประสานหรื อให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับแหล่ งการ
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
5. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ ควรมี การให้คาแนะนาและดู แลนักศึ กษา ตั้งแต่การเลื อกหัวข้อ การเขี ยนเค้าโครง
การสร้างเครื่ องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ จนกระทัง่ การสาเร็ จการศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การวิจัยที่ เจาะลึ กเฉพาะคณะหรื อสาขาวิชา และศึ กษาจากความคิ ดเห็ นของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ซึ่ งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยตรง
2. ควรมี การศึ กษาและพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มและสนับสนุ นช่ วยเหลื อให้นักศึ กษาสาเร็ จการศึกษาได้ตามเวลาที่
หลักสู ตรกาหนด
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บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นการจัดการศึกษาด้านอาชีพที่เป็ นการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาร่ วมกับสถาน
ประกอบการในการฝึ กอาชีพให้กบั ผูเ้ รี ยน ในระบบทวิภาคีหวั ใจสาคัญที่จะทาให้การจัดการศึกษาประสบความสาเร็ จคือการจัดให้มีการฝึ ก
อาชีพแบบทวิภาคีซ่ ึ งต้องใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการวิจยั เรื่ องนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพ
เขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครู นิเทศก์
จานวน 21 คน ครู ฝึกประสบการณ์ จานวน 10 คน นักศึกษา จานวน 59 คน เครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบ
การนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัย การอาชีพเขาย้อย มีค่าความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 2) แบบประเมินผลการ
ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.95 3) แบบประเมินรู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี เป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีชื่อว่า“ Khao Yoi BSCT model” ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นลงทะเบียน 3) ขั้นปฐมนิเทศ 4) ขั้นจัดนักศึกษา
ฝึ กอาชีพ 5) ขั้นการให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษา 6) ขั้นการควบคุม 7) ขั้นประเมิน 8) ขั้นรายงาน และ 9) ขั้นการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
2. ผลการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษา พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมิ นอยู่ในระดับมาก และทุ กขั้นมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ขั้นที่ มีค่าเฉลี่ ยเป็ นอันดับแรก คื อ
ขั้นข้อมู ลป้ อนกลับ รองลงมาคื อ ขั้นการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึ กษา ขั้นการปฐมนิ เทศ ตามล าดับ ส่ วนขั้นที่ อยู่ล าดับสุ ดท้าย คื อ
ขั้นการประเมินผลการฝึ กอาชีพของนักศึกษา
คาสาคัญ : รู ปแบบการนิเทศนักศึกษา การฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี
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Abstract
Bilateral vocational education management is a vocational education management that is the educational management between
educational institutions and establishments in vocational training for learners. In a bilateral system, the key to successful education
management is the establishment of bilateral vocational training, which requires an effective model of student supervision. This research
aimed to 1) develop a bilateral student supervision model and 2) investigate the effect of using the bilateral student supervision model of
the Khao Yoi Vocational College under the Office of the Vocational Education Commission. The samples were two school administrators,
21 supervisors, 10 experienced teacher trainers, and 59 student trainees. The research instruments consisted of 1) a manual for supervising
students of bilateral career of the Khao Yoi Vocational College. The consistency was between 0.94. 2) The evaluation form for bilateral
vocational training. The consistency was between 0.95. 3) The evaluation model of the supervision of bilateral vocational training students.
It was a 5-level estimation scale with reliability of 0.96. The quantitative data analysis was percentage, mean score and standard deviation.
The results revealed that
1. The development of student supervision models bilateral career training of the Khao Yoi Vocational College under the
Vocational Education Commission under the name “Khao Yoi BSCT model”, consisted of 9 steps: 1) planning stage, 2) registration
3) orientation 4) organizing vocational training students 5) guidance and counseling stage 6) control stage 7) evaluation phase 8) report
stage, and 9) feedback stage.
2. Using the student supervision model of bilateral career training of the Khao Yoi Vocational College under the Office of the
Vocational Education Commission, discovered that the overall evaluation was at a very good level. In addition, each step of the model had
a high average level. The highest mean score was in the first step which was in the feedback stage, the second level of the mean score was
the advice and consultation, and the orientation stage. The lowest mean score was the assessment stage. To sum up, the overall results of
the career training of the students were at a high level.
Keywords : Development Model, Participatory, Disaster Management, Ban Bung-14 Communities

บทนา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาเนิ นการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 [1] ซึ่ งมีรายละเอียด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 การอาชีวศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพ
ให้จดั ในสถานศึ กษาของรั ฐ สถานศึ กษาของเอกชน สถานประกอบการ หรื อโดยความร่ วมมื อระหว่างสถานศึ กษากับสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชี วศึ กษาและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และพระราชบัญญัติการอาชี วศึ กษา
พ.ศ. 2551 [2] มี ร ายละเอี ย ด ดังนี้ มาตรา 8 การจัดการอาชี วศึ กษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พให้จัดได้โ ดยรู ป แบบดังต่ อไปนี้
1) การศึกษาในระบบ เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชี พที่ เน้นการศึ กษาในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันเป็ นหลักโดยมี การ
กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ที่เป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
2) การศึกษานอกระบบ เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดจุดมุ่งหมายรู ปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การ
วัดและการประเมินผลที่เป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาและความต้องการของบุ คคลแต่ละกลุ่ม 3) การศึ กษาระบบทวิภาคี เป็ นการจัดการศึ กษาวิชาชี พที่ เกิ ดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน กับสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐในเรื่ องการจัดหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันและเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากาลังคนสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อ
สถาบันสามารถ จัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ งในหลายรู ปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันนั้น ต้องมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นสาคัญ มาตรา 9 การจัดการอาชี วศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
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มาตรา 8 ให้จดั ตามหลักสู ตรที่ คณะกรรมการการอาชี วศึกษากาหนด ดังต่อไปนี้ 1) ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ 2) ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง 3) ปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบตั ิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกาหนดหลักสู ตรที่จดั ขึ้นเพื่อความรู ้
หรื อทักษะในการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ ซึ่ งจัดขึ้นเป็ นโครงการหรื อสาหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะได้
มาตรา 51 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็ นความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชี วศึกษา หรื อสถาบันและสถาน
ประกอบการให้เ ป็ นไปตามข้อ ตกลงระหว่า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน และสถานประกอบการมาตรา 54 สถาน
ประกอบการสมาคมวิชาชีพ หรื อองค์กรอื่นที่ให้ความร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพอาจได้รับสิ ทธิ และ
ประโยชน์ดงั ต่อไปนี้ 1) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี และ 2) การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพ หรื อองค์กรอื่นที่ให้ความร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้จดั การเรี ยนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง จานวน 4 สาขาวิชา
ได้แก่ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกเทคนิ คเครื่ องกล แผนกการบัญชี แผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนการสอนให้ประสบ
ความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายของการอาชี วศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชี พ มีคุณธรรม และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศภายใต้หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง แต่การนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อยยังคงใช้
รู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาแบบปกติ หรื อแบบพบหน้า ทาให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อยพบ
ประสบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นการหลายประการ จากการสอบถามคณะครู อาจารย์และผูป้ กครองที่ส่งบุตรหลานเข้า
เรี ยนที่ วิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย รวมทั้งสถานประกอบการที่ รับนักศึกษาเข้าฝึ กอาชี พพบว่า การนิ เทศระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการเป็ นไปค่อนข้างลาบาก เนื่องจากอุปสรรคหลายประการ ดังเช่น การประชุมวางแผนร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการในการนิ เทศนักศึ กษา การชี้ แจงเกี่ ยวกับเกณฑ์การวัดผลการศึ กษาให้นักเรี ยนเข้าใจก่ อนเริ่ มฝึ กอาชี พ
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการฝึ กอาชีพที่ครู นิเทศก์จากวิทยาลัยการอาชีพมีเวลาไปนิเทศที่สถานประกอบค่อนข้างจากัด และ
ครู นิเทศก์ในสถานประกอบการไม่สามารถรายงานผลการนิ เทศเป็ นปั จจุบนั ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่ งผล
ให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาข้อมูล ศึกษาทฤษฎีในการพัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัย
การอาชี พเขาย้อย สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เพื่อให้วิทยาลัยการอาชี พเขาย้อยพัฒนารู ปแบบเฉพาะขึ้นมาและนา
รู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคีไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในลักษณะ
ของการนิเทศแบบผสม คือทั้งแบบปกติ และแบบออนไลน์ และเพื่อจะได้นาผลการวิจยั มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุ ง
แก้ไขในการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. พัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึ กษาฝึ กอาชี พระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครู ผสู ้ อน จานวน 21 คน
ครู ฝึกประสบการณ์ จานวน 10 คน นักเรี ยนนักศึกษา ระบบทวิภาคี จานวน 59 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 92 คน
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ขั้นตอนการวิจยั
1. การพัฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิ ภ าคี ของวิ ท ยาลัย การอาชี พ เขาย้อ ย สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการนิ เทศนักศึ กษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการ
อาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) ร่ า งรู ป แบบการนิ เ ทศนัก ศึ ก ษา ฝึ กอาชี พ ระบบทวิ ภ าคี ของวิ ท ยาลัย การอาชี พ เขาย้อ ย สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา และร่ างแบบประเมิ นรู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พ
เขาย้อย มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
3) นาร่ างรู ปแบบและแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
ภาษาที่ใช้ และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
4) นาร่ างรู ปแบบและแบบประเมินให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (IOC : Index
of item objective congruence) [3] ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 ถือว่าใช้ได้
5) ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข จากนั้นนารู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบ
ทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินรู ปแบบ จานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย
5.1 นายสาราญ สี ปวน ตาแหน่งผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
5.2 นายอานาจ สิ ทธิ รักษ์ ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
5.3 นายจิรพงษ์ โลพิศ ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
5.4 อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กลุ อาจารย์สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 อาจารย์ ดร.สมกิต บุญยะโพธิ์ อดีตผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านยางน้ ากลัดเหนือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูว้ จิ ยั นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้
2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ในการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พ
เขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) ร่ างคู่มือการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่ างแบบสอบถามประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
3) นาร่ างคู่มือการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ฯ และแบบสอบถามประเมินผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกต้องเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และปรับปรุ งแก้ไข
4) นาคู่มือการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ฯ และแบบสอบถามประเมินผลการทดลองใช้
รู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) [3] พบว่ามีค่าความ
เที่ยงตรงระหว่าง 0.67 – 1.00 ถือว่าใช้ได้
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5) ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จานวน 2 คน ครู ผูส้ อน จานวน 21 คน ครู ฝึกประสบการณ์ จานวน 10 คน นักเรี ยนนักศึกษา ระบบทวิภาคี จานวน 59 คน รวม
ทั้งสิ้ นจานวน 92 คน

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนารู ปแบบการนิ เทศนักศึ กษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ ได้รูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคีของวิทาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มี ชื่อ ว่า “Khao Yoi BSCT model” ซึ่ งย่อ มาจาก Khao yoi Bilateral Student Supervision Career
Training model อันเป็ นรู ปแบบการนิ เทศที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นและปรับมาจากแนวคิดและงานวิจยั ของ ประทีป นานคงแนบ แล้วใช้
วิธีการนิเทศแบบผสม คือนิเทศที่สถานประกอบการและการนิเทศออนไลน์บนเว็บไซต์ โดยเป็ นรู ปแบบที่ใช้ในวิทยาลัยการอาชีพ
เขาย้อย เป็ นต้นแบบ สามารถเขียนเป็ นลาดับขั้นตอนได้ 9 ขั้นตอน 29 ขั้นย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)
ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน (Registration)
ขั้นตอนที่ 3 ปฐมนิเทศ (Orientation)
ขั้นตอนที่ 4 จัดนักศึกษาฝึ กอาชีพ (Staffing)
ขั้นตอนที่ 5 การให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษา(Leading & Counselling)
ขั้นตอนที่ 6 การควบคุม (Controlling)
ขั้นตอนที่ 7 ประเมิน (Assessing)
ขั้นตอนที่ 8 การรายงาน (Reporting)
ขั้นตอนที่ 9 การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback)
2. ผลของการประเมินรู ปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการประเมิ นพบว่า ผลการประเมิ นรู ปแบบการนิ เ ทศนักศึ กษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภ าคี ฯ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่ าน
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าด้านอื่นๆ มี 2 รายการคือ รู ปแบบการนิ เทศสามารถนาไปใช้ได้จริ ง และรู ปแบบการนิ เทศความเหมาะสมกับการนิ เทศ
นักศึกษาฝึ กอาชี พ เท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ รู ปแบบการนิ เทศมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การนิ เทศ รู ปแบบการนิ เทศมี
ความชัดเจน เป็ นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่ วนที่เหลือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ทุกรายการ และอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ารู ปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ พบว่า
ในทุก ๆ ขั้นมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับดังนี้ ขั้นข้อมูลป้ อนกลับ ( X = 4.23) ขั้นการนาและให้คาปรึ กษา
( X = 4.21) ขั้นการปฐมนิเทศ ( X = 4.19) ขั้นวางแผน ( X = 4.18) ขั้นการจัดบุคคลฝึ กอาชีพ ( X = 4.16) ขั้นการรายงาน
( X = 4.15) ขั้นการลงทะเบียน ( X = 4.14) ขั้นการควบคุม ( X = 4.11) และขั้นการประเมิน ( X = 4.07)

อภิปรายผล
1. รู ปแบบการนิ เทศนักศึ กษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้รูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคีของวิทาลัยการอาชีพ เขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา มีชื่อว่า “Khao yoi BSCT model” สามารถเขียนเป็ นลาดับขั้นตอนได้ 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
(Planning) ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน (Registration) ขั้นตอนที่ 3 ปฐมนิเทศ (Orientation) ขั้นตอนที่ 4 จัดนักศึกษาฝึ กอาชีพ (Staffing)
ขั้นตอน ที่ 5 การให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษา (Leading & Counselling) ขั้นตอนที่ 6 การควบคุ ม (Controlling) ขั้นตอนที่ 7
ประเมิน (Assessing) ขั้นตอนที่ 8 การรายงาน (Reporting) และขั้นตอนที่ 9 การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback) กระบวนการทั้ง 9
ขั้นตอนได้มาจากการมี ส่วนร่ วมของหลายฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ครู ที่ปรึ กษางานวิจยั ผูบ้ ริ หาร ครู นิเทศจาก
สถานศึกษา ครู ฝึกในสถานประกอบการ นักศึกษา ทาให้รูปแบบที่ได้มาตอบสนองกระบวนการทางานของทุกฝ่ าย ทั้งคลอบคลุม
กระบวนการนิเทศนักศึกษา สะดวกในการนิ เทศ การให้คาปรึ กษานักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว การเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการรายงานผล
การปฏิบตั ิงาน เพื่อลดการดาเนิ นงาน การจัดทาระบบรายงานผลการนิ เทศภายในของสถานศึกษาที่ เข้าใจง่าย ถูกต้องและเป็ น
รู ปธรรม ลดค่าใช้จ่ายและลดการเสี่ ยงภัยในการออกนิ เทศนักศึกษา การกาหนดบทบาทการนิ เทศนักศึกษาที่ ชดั เจนขึ้น มีความ
เหมาะสม ความเป็ นได้ ความเป็ นประโยชน์สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประทีป นานคงแนบ [5] ได้วิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการ
นิ เ ทศฝึ กงานแบบผสม ส าหรั บ นัก ศึ ก ษา ช่ า งอุ ต สาหกรรม สถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
พบว่า รู ปแบบการนิเทศฝึ กงานแบบผสมที่พฒั นาขึ้นมี 9 ขั้นตอนหลัก 33 ขั้นตอนย่อย โดยมีข้ นั ตอนหลัก ดังนี้ คือ ขั้นการวางแผน
ขั้น การลงทะเบี ย น ขั้น การปฐมนิ เ ทศขั้น จัด นัก ศึ ก ษาฝึ กงาน ขั้น การน าและให้ค าปรึ ก ษา ขั้น การควบคุ ม ขั้น การประเมิ น
ขั้นการรายงาน และขั้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ในส่ วนของขั้นตอนย่อย ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยการนิ เทศฝึ กงานแบบปกติ
ร้อยละ 45 และองค์ประกอบย่อยการนิเทศฝึ กงานแบบออนไลน์ร้อยละ 55
2. ผลการประเมิ นรู ปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า ในทุก ๆ ขั้น ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผลของการประเมินรู ปแบบการนิเทศนักศึกษา
ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการประเมินพบว่า ผลการ
ประเมินรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ อยูใ่ นระดับมาก อาจเนื่องมาจากรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นสามารถนามาใช้ได้กบั สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เวลานั้น การนิเทศสามารถนาไปใช้ได้จริ ง รู ปแบบการนิเทศ ความเหมาะสมกับการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ มีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การนิเทศ มีความชัดเจน รู ปแบบการนิเทศเข้าใจง่ายสะดวกต่อการใช้งาน มีแผนการนิเทศนักศึกษาที่ ชดั เจน สามารถ
รายงานผลการนิ เทศมีความคล่องตัว รู ปแบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ปแบบมีความทันสมัย สามารถติดตามนิเทศ
นักศึกษาฝึ กอาชีพ และให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ [6] ได้วิจยั เรื่ องการ
พัฒนารู ปแบบการนิ เทศ การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินรู ปแบบการ
นิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พฒั นาขึ้น มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ น
ประโยชน์และความถูกต้อง อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ารู ปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาพบว่า ในทุก ๆ ขั้น ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากสถานศึกษา
และสถานประกอบการมีการวางแผนก่อนปฏิบตั ิงาน ครู นิเทศก์ สามารถเข้าถึงข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุ งการทางาน
การให้คาแนะนาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้ครู นิเทศก์สามารถให้คาปรึ กษาได้รวดเร็ ว สามารถแก้ปัญหาให้นกั ศึกษาฝึ ก
อาชี พได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สถานศึกษาและสถานประกอบการได้รับประโยชน์ในการพัฒนางานและการพัฒนานักศึ กษา
รวมทั้งกระบวนการใช้งานของระบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยยังสะดวกเหมาะสม
กับนักศึ กษาในปั จจุ บนั โดยมี แผนการนิ เทศตลอดทั้งภาคการฝึ กอาชี พโดยกาหนดช่ วงเวลาในการนิ เทศแบบพบหน้ากันและ
ช่ วงเวลาการนิ เทศระบบเว็บไซต์เว็บบอร์ ดเป็ นแผนที่ เหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิ บตั ิ ทาให้คุณภาพการฝึ กอาชี พเพิ่มขึ้ น
การจัดทาแผนการนิเทศ ที่นาขึ้นระบบเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ช่วยให้นกั ศึกษาทราบแนวปฏิบตั ิในการฝึ กอาชีพและการนิ เทศติดตามของ
ได้เป็ นอย่างดี การประเมินขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา ฝึ กอาชีพของนักศึกษากับงานทะเบียนของ สถานศึกษามีความเหมาะสม
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การลงทะเบียนระบบเว็บไซต์ เว็บบอร์ ด สะดวกง่ายต่อการใช้งาน การประเมินความพึงพอใจในส่ วนของ ระบบนิเทศฝึ กอาชีพแบบ
ปกติ (แบบพบหน้า) เมื่อนักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการนิ เทศแบบใหม่ จึงทาให้นกั ศึกษาสามารถใช้งานการนิ เทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว สอดคล้องกับงานวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ [6] ได้วิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการนิ เทศ
การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ารู ปแบบการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานเมื่ อนาไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริ ง พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนสามารถปฏิบตั ิ ตาม
รู ปแบบที่กาหนดไว้ในรู ปแบบได้เป็ นอย่างรู ปธรรม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนมีความพึงพอใจในระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนารู ปแบบการนิ เทศนั กศึ กษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้ อย สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใช้
1) ผลการประเมินรู ปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายการรู ปแบบการนิเทศสามารถนาไปใช้ได้จริ ง และรู ปแบบการนิเทศความเหมาะสมกับการนิ เทศ
นักศึกษาฝึ กอาชีพมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ สาหรับหน่วยงานต้นสังกัดควรนาไปเผยแพร่ และควรส่ งเสริ มให้มีการนาไปใช้ใน
วิทยาลัยการอาชีพอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ ยงในการลงพื้นที่ของครู นิเทศก์ และเพิ่มความรวดเร็ วในการสื่ อสารระหว่างครู นิเทศกับ
นักเรี ยนนักศึกษาต่อไป
2) เนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยงั คงอยู่ จะทาให้การนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการ
อาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พฒั นาขึ้นมายังมีความจาเป็ นต่อไป ประกอบกับผลที่ได้รับยังเป็ นที่
ยอมรั บของผูเ้ กี่ ยวข้อง แต่ในขั้นตอนของการนิ เทศขั้นการประเมิ นมี ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ จึ งควรพัฒนาการประเมิ นผ่าน
เว็บไซต์ให้มีความสะดวกต่อผูป้ ระเมินทั้งของสถานศึกษาและของสถานประกอบการ
3) การใช้ระบบนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพแบบเว็บไซต์ เว็บบอร์ด สถานศึกษาควรมีการขออนุญาตสถานประกอบการ
ในการขออนุญาตให้นกั ศึกษาบันทึกภาพขณะปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถรายงานความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์ เว็บบอร์ ด
และเป็ นการบันทึกผลความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงานด้วย
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรวิจยั เชิ งประเมิ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ดังเช่น ประเด็นการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ครู นิเทศ ครู ฝึกในสถานประกอบการ ผ่าน Application บนสมาร์ ทโฟน หรื อ การรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานนักศึกษา ครู นิเทศ ครู ฝึกในสถานประกอบการ ที่มีประสิ ทธิภาพ
2) ควรวิ จัย และพัฒ นาความร่ ว มมื อ การนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิ ภ าคี ระหว่า งสถานศึ ก ษากับ สถาน
ประกอบการ ในด้านของการพัฒนาหลักสู ตร หรื อกระบวนการจัดการจัดการเรี ยนรู ้ขณะฝึ กประสบการณ์.
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและ
การเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุรี 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี ขั้นตอนวิจยั มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ความสามารถในการอ่ านและการเขี ยนของนักเรี ยน 2) ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมื อการสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึ กษาเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการอ่านและการเขียน 3) สร้ างเครื อ ข่ายครู ในสถานศึ กษาในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
แลกเปลี่ยนข้อมูลของครู ผูส้ อนในการใช้กลยุทธ์หรื อนวัตกรรมของครู ผูส้ อนในการจัดการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของ
นักเรี ยน 4) การประเมินผลและการปรับปรุ งแก้ไข กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผูส้ อนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนอนุบาล
ราชบุรี จานวน 9 คน นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จานวน 355 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) คู่มือ
กลยุทธ์ที่ครู ใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุ บาลราชบุรีที่ได้จากกรอบแนวคิด 5 ขั้น 2) เครื่ องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนัก เรี ยน
(2) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน (3) การประชุมสนทนากลุ่มระหว่างครู สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ คือ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา
ค่าร้อยละ ในการสรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) ผลการสร้ า งเครื อ ข่ า ยครู ใ นสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาการอ่ า นและการเขี ย น ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี พบว่า มีองค์ประกอบสาคัญที่ใช้ในการสร้างเครื อข่าย 7 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีการรับรู ้
และมุมมองที่เหมือนกัน ประการที่สอง การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน ประการที่สาม มีความสนใจหรื อผลประโยชน์ร่วมกัน ประการที่สี่ การมีส่วน
ร่ วมของสมาชิ กทุกคนในเครื อข่าย ประการที่ห้า มีการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ประการที่หก การเกื้อหนุนพึ่งพากัน และประการที่เจ็ด มี
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน โดยการนาผลการปฏิบตั ิที่ได้หลังจากการดาเนินการสร้างเครื อข่ายครู ในระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เครื อข่าย
ต่างสายชั้น และเครื อข่ายในระดับต่างโรงเรี ยน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
2) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี ใช้กลยุทธ์ที่ได้จาก
กรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ ขั้นตอนที่ 1 Community สร้างทีมครู ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรี ยนรู ้บูรณาการ ขั้นตอนที่ 3 Reflection สะท้อนคิด
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เพื่ อ การพัฒนาการปฏิ บ ัติ ขั้น ตอนที่ 4 Evaluation ประเมิ น เพื่ อ การพัฒนาสมรรถนะครู และขั้น ตอนที่ 5 Network Development สร้ า ง
เครื อข่ายการพัฒนา พบว่า ครู ในเครื อข่ายได้นากลยุทธ์การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นามาใช้กบั นักเรี ยน ครู ในเครื อข่ายสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียนของนักเรี ยนร่ วมกัน คือ แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับสระ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาล
ราชบุรี 3) ผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี พบว่า ผลประเมินความสามารถ
จากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดับคุณภาพการอ่านภาษาไทย
หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นักเรี ยนมีผลการประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย
เพิม่ ขึ้น มีการเขียนที่ถูกต้อง และสามารถนาทักษะการอ่านและการเขียนไปเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
คาสาคัญ : การสร้างเครื อข่ายครู การพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะการอ่านและการเขียน

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the structure of forming a network of teachers in school in order to develop
competency in reading and writing skills of Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School 2) to study the strategy for reading and
writing quality development of students at Anuban Ratchaburi School, and 3) the results of reading and writing quality development of
students at Anuban Ratchaburi School. The research process had 5 steps, namely: 1) Study relevant concepts create the conceptual
framework of the strategy for reading and writing quality development of students 2) Design and develop tools of forming a network of
teachers in school in order to develop competency in reading and writing skills 3) Build network of teachers in school in order to develop
competency in reading and writing skills then exchange the information of using the strategies or the innovation of teachers in order to
develop competency in reading and writing skills 4) Adjust and solve the problems. The population consisted of 9 Thai language teachers
and 355 Prathomsuksa 1 students of Anuban Ratchaburi School. The research tools consisted of 1) The handbook of teachers’ strategy
which use in developing competency in reading and writing skills of Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School which comes
from 5 steps of the conceptual framework 2) The tools for data collection, consisting of: (1) A test of research for develop competency in
reading and writing skills (2) A questionnaire for students and teachers to give the opinion on development of students’ reading quality, and
(3) Focus group discussion of research network teachers. The data were analyzed by using descriptive statistics: percentage, mean, and
standard deviation.
The research results were as follows: 1) The result of teachers network in school in order to develop competency in reading and
writing skills of Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School had 7 main factors affecting to build the teachers network : common
perception, common vision, mutual interests or mutual benefits, stakeholders participation, complementary relationship, interdependent,
and interaction. Bring the results after doing of teacher’s network in school to share with other school departments, class and school.
2) The strategy for reading and writing quality development Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School use the strategy which
comes from 5 steps framework: community, practice reflection, evaluation and network development, found that : teachers in network use
the strategy for reading and writing quality development Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School. Moreover, the teachers
can create their own innovation in order to develop competency in reading and writing skills of Prathomsuksa 1 students in Anuban
Ratchaburi School named familiar with Thai vowels for Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School. 3) After reading and writing
through the exercises, achievement were statistically higher than before the exercises and the achievement of National Annual Reading Test
(RT) is better. The students can use reading and writing skills for their future.
Keywords : Forming a Network of Teachers, Develop Competency, Reading and Writing Skills
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บทนา
ศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การ
สื่ อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวฒั น์น้ ีส่งผลให้ผเู ้ รี ยนจาเป็ นจะต้อง
มีความสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ องและเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา ประกอบกับปั จจุบนั มีองค์ความรู ้ใหม่
เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทาให้เนื้ อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรี ยนรู ้จากในห้องเรี ยนได้หมด ซึ่ งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก
เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนในชั้นเรี ยนไปปฏิบตั ิได้ดี ดังนั้น ครู จึงจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา จากผูส้ อนคือผูถ้ ่ายทอด
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูช้ ้ ี แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถแสวงหาความรู ้และประยุกต์ใช้ทกั ษะต่างๆ
สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย [1]
“ ในปั จจุบนั โลกได้กา้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ วทั้งด้านวัตถุและด้านวิทยาการ การติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้า
ต่างๆให้ทนั ต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นจาเป็ นต่อชี วิตของคนเราในยุคปั จจุบนั มาก วิธีที่ใช้ได้ดีโดยทัว่ ไป คือ การอ่านหนังสื อนับเป็ นสิ่ ง
สาคัญยิ่งที่จะช่วยสร้างความสาเร็ จในการดาเนิ นชี วิต เพราะการอ่านเป็ นการ พัฒนาสติปัญญา ผูท้ ี่มีความสามารถในการอ่านจะมี
ความเจริ ญก้าวหน้าในอาชี พและชี วิตมาก” [2] ฉะนั้นการอ่านจึ งมี ความจาเป็ นต่อชี วิตในยุคปั จจุ บนั เพราะการอ่านช่ วยให้เรา
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าได้ การอ่านช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู ้ ความคิด และวิจารณญาณ ให้คนเรา
มีความงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา และมีความสามารถยิ่งขึ้น การอ่านจึ งเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแสวงหาความรู ้ ความคิด
ข้อมูลข่าวสาร ทาให้ผอู ้ ่านได้มีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต อันจะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
โลก ปั จจุ บนั ส่ วนการเขี ยนนั้นนับว่าเป็ นด้านที่ มีความสาคัญ เพราะการเขียนเป็ นการสื่ อสารที่ ใช้แทนคาพูด นอกเหนื อไปจาก
ประโยชน์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันแล้ว ในการเรี ยนการสอนเกือบทุกสาระวิชา ต้องอาศัยการเขียนเพื่อการบันทึก เพื่อรวบรวมถ้อยคา
ของครู ของเพื่อน หรื อของวิทยากร ดังนั้นการเขียนจึงเป็ นรากฐานในการเรี ยนสาระฯต่างๆ การเขียนในชีวิตประจาวันไม่วา่ จะเป็ น
การเขียนกลุ่มคา วลี ประโยค ข้อความ จะต้อง เขียนให้ ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าหากเขียนผิดพลาดจะทาให้ความหมายเปลี่ยนไป
ผูส้ ื่ อและผูร้ ับไม่สามารถสื่ อความหมายให้ตรงกันได้ ดังคากล่าวที่วา่ “การเขียนเป็ นการถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิดและความต้องการ
ของบุคคลออกมาเป็ นสัญลักษณ์หรื อตัวอักษรเพื่อสื่ อความหมายให้บุคคลอื่นเข้าใจได้และเป็ นเครื่ องมือพัฒนาสติปัญญาของ บุคคล
โดยถือว่าเป็ นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการ พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ของผูเ้ ขียน และถือว่าเป็ น เครื่ องมือในการถ่ายทอด
มรดกทางวัฒนธรรมได้อีกวิธี หนึ่ ง” [3] จะเห็นว่าการอ่านและการเขียนมีความสาคัญยิง่ ต่อการดารงชีวิตในสังคมปั จจุบนั ไม่วา่ จะ
เป็ นการติดต่อสื่ อสารเพื่อกิจธุ ระ การประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู ้ความเพลิดเพลิน การประกอบกิจกรรมต่างๆ ก็ตอ้ งอาศัย
ทักษะด้านการอ่านและการเขียนทั้งสิ้ น การอ่านและการเขียนจึงควรดาเนิ นการควบคู่กนั ไป ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่คนเรา
จะต้องอ่านออกเขียนได้ เพื่อให้การติดต่อสื่ อสารนั้นสัมฤทธิ์ ผล โดยการอ่านเขียนนั้นจะต้องมีการเริ่ มพัฒนาตั้งแต่วยั เยาว์ เพื่อเป็ น
พื้นฐานที่สาคัญในด้านการเรี ยนของผูเ้ รี ยน การพัฒนาการอ่านของนักเรี ยนตามหลักสู ตร
จากความสาคัญของภาษาไทยดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดวิชาภาษาไทยไว้ในหลักสู ตรแกนกลางของ
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งกาหนดแนวทางการศึกษาที่ สาคัญเกี่ ยวกับภาษาไทยไว้ว่า
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพและเสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ
ให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจ
ธุระ การงาน และดารงชีวิตร่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์
จากแหล่ งข้อ มู ลสารสนเทศต่ า งๆเพื่ อ พัฒ นาความรู ้ พัฒนากระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ วิจารณ์ และสร้ างสรรค์ใ ห้ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจนอกจากนี้ยงั เป็ นสื่ อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุ นทรี ยภาพ เป็ นสมบัติล้ าค่าควรแก่การ
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เรี ยนรู ้ อนุรักษ์ และสื บสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไปภาษาไทยเป็ นทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่ อสาร การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริ งการอ่านมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะเราต้องใช้ในการ
ติดต่อสื่ อสารต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการการอ่านออกเสี ยงคา ประโยคการอ่านบทร้อยแก้ว คาประพันธ์ชนิ ดต่างๆ การอ่านในใจเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้จากสิ่ งที่อ่าน เพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน [4]
ในศตวรรษที่ 21 ครู มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครู คือผูส้ ร้างคุณภาพให้แก่ผูเ้ รี ยน และเป็ นผูท้ ี่
ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจากผูป้ กครองและประชาชน ในการจัดการศึกษาอบรมแก่บุตรหลานของเขา แต่ในการที่ครู จะเป็ นผูท้ ี่
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพและสร้างความเชื่ อมัน่ เป็ นหลักประกันการจัดการศึกษาได้น้ นั ครู จะต้องเรี ยนรู ้และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับศาสตร์ การสอน ศาสตร์ การเรี ยนรู ้และศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามบทบาทได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และก่อให้เกิดคุณภาพกับผูเ้ รี ยนอย่างมัน่ ใจได้ [5] กลไกสาคัญที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมาย
คุณภาพผูเ้ รี ยน คือ ครู การพัฒนาครู ให้มีทกั ษะความสามารถในด้านต่าง ๆ จึงมีความจาเป็ น การพัฒนาครู จะเกิดประสิ ทธิ ภาพได้มาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั ตัวครู เป็ นสาคัญ ครู ตอ้ งเห็นถึงความสาคัญ จาเป็ นและลงมือพัฒนาด้วยตัวของตัวเอง อย่างไรก็ตามอาจใช้
กระบวนการความร่ วมมือกันเป็ นกลุ่มของครู ในการช่วยเหลือ เสริ มสร้างและสนับสนุนการพัฒนาครู โดยกลุ่มครู ร่วมมือกันทางานใน
รู ปเครื อข่ายซึ่ งอาจจะร่ วมกับหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อนั ส่ งผล
ต่อการพัฒนายกระดับคุ ณภาพผูเ้ รี ยน การใช้ยุทธศาสตร์ เครื อข่ายเป็ นการเชื่ อมโยงของกลุ่มคนหรื อกลุ่มองค์กรที่ สมัครใจที่ จะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่ วมกัน หรื อทากิ จกรรมร่ วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่ ระดับของการลงมื อทากิ จกรรมร่ วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ร่ วมกัน โดยการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาจะช่วยเชื่อมโยงครู ในการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อแก้ปัญหา
ร่ วมกัน นาไปสู่ การเสริ มสร้างการพัฒนาผูเ้ รี ยน และประสานเครื อข่ายการพัฒนาระดับชั้นเรี ยนและระดับสถานศึกษาต่อไป
ในปั จจุบนั พบปั ญหานักเรี ยนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จึงได้มีแนวทางนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดไว้ว่า
เด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตอ้ งไม่มี จึ งเป็ นแนวทางการส่ งเสริ มการอ่านและเขียนให้กบั นักเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
โดยให้ทุกสถานศึกษามีการดาเนินแนวทางทุกวิธีที่ทาให้นกั เรี ยนบรรลุเป้าหมาย ให้นกั เรี ยนอ่านออกเขียนได้ 100% มีการทดสอบ
ประเมินผล อีกทั้งมีการพัฒนาครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทย การใช้เทคนิ ควิธีต่างๆ ซึ่ งจากผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผูเ้ รี ยน (Reading test : RT) ในด้านการอ่านออกเสี ยงและการอ่านรู ้เรื่ อง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
อนุ บาลราชบุ รี มี ค่ าเฉลี่ ย ทั้งสองด้าน เท่ ากับ ร้ อ ยละ 77.14 ซึ่ งลดลงกว่าในปี การศึ กษาที่ ผ่านมา และส่ งผลต่ อ การเขี ย นและ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน จากความสาคัญดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างเครื อข่ายครู
ในสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขี ยน ของชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุรี โดยอาศัยการมี ส่วนร่ วม
ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่นกั เรี ยน โรงเรี ยนและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี

ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัยการสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึ กษาที่ ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขี ย น
ของชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุ รี ซึ่ งงานวิจยั ครั้ งนี้ จะได้ผลการสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึ กษาที่ ส่งผลต่อ
การพัฒนาการอ่านและการเขียน
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กลุ่มเป้ าหมาย
2. คณะครู ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จานวน 9 คน
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จานวน 355 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.ตัวแปรต้น ได้แก่ การสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านและเขียนของนักเรี ยน โดยใช้ผลความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย
(Reading Test : RT) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาปั จจัยการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั ปี การศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขี ยน ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
อนุบาลราชบุรี มีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการสร้างเครื อข่ายครู กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน มีข้ นั ตอนย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้าง
เครื อข่ายครู ในสถานศึ กษา โดยวิเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับการสร้ างเครื อข่ายครู แหล่งข้อมู ลคื อเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นตารางการวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นที่ 2 ศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ หารและครู โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาของครู ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี แหล่งข้อมูลคือ ผูบ้ ริ หาร และครู ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาล
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผูบ้ ริ หารและครู เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
คู่มือฉบับร่ าง โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาคู่มือแนวทางการสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียน มีข้ นั ตอนย่อยดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการเก็บข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผูบ้ ริ หารและครู จากขั้นตอนที่ 1
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ประกอบของคู่มือ
ขั้นที่ 2 ผูว้ จิ ยั นาคู่มือฉบับร่ าง แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผูบ้ ริ หารและครู ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ของข้อคาถามในแต่ละข้อ และประเมิ นความสอดคล้อง จากนั้นหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00
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ขั้นที่ 3 นาคู่มือฉบับร่ างที่ได้ทาการปรับปรุ งแก้ไข นามาหาคุณภาพคู่มือฉบับร่ างโดยใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 5 คน เพื่อทาการประเมินความเหมาะสม
ขั้นที่ 4 นาคู่มือที่ ผ่านการหาคุ ณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ มาปรับปรุ ง ตรวจสอบข้อความ ให้เป็ นภาษาราชการ และแก้ไข
ปรับปรุ งก่อนนาคู่มือไปทดลองใช้จริ ง
ขั้นที่ 5 ทดลองใช้กบั ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปี การศึกษา 2562
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นาข้อมูลและคู่มือการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
มาเป็ นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
ขั้ น ตอนที่ 3 สร้ า งเครื อ ข่ า ยครู ใ นสถานศึ ก ษาในการพัฒ นาความสามารถในการอ่ า นและการเขี ย นของนัก เรี ย น
แลกเปลี่ยนข้อมูลของครู ผสู ้ อนในการใช้กลยุทธ์หรื อนวัตกรรมของครู ผสู ้ อนในการจัดการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียน
ของนักเรี ยน นารู ปแบบการพัฒนาเครื อข่ายครู ไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ครู ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาล
ราชบุรี จังหวัดราชบุรีโดยการเลือกแบบเจาะจง เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาโรงเรี ยน คือ นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิ การ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ หาร โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการ คือ
ขั้นที่ 1 สร้างเครื อข่ายครู สายชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยรับสมัครครู ผสู ้ อนภาษาไทยสายชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน
9 คน โดยประสานความสัมพันธ์เป็ นครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ
ขั้นที่ 2 มีการสร้างเครื อข่ายกับผูบ้ ริ หาร โดยมีการประชุมครู ผสู ้ อนและครู ผรู ้ ่ วมเรี ยนรู ้ โดยใช้การมีส่วนร่ วม ซึ่ งเริ่ มจาก
การเปิ ดโอกาสให้ครู ได้ร่วมคิด ร่ วมเสนอแนวทาง คือ สารวจปั ญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
ขั้นที่ 3. ระดมปั ญหาของนักเรี ยนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งร่ วมกันตัดสิ นใจว่าสิ่ งที่ควรพัฒนาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
คือการอ่านและการเขียน จากผลการทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียน (Reading Test : RT)
ขั้นที่ 4. ดาเนิ นการสร้ างเครื อข่ายครู โดยมีครู ผูส้ อน ครู ผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้ บูรณาการการพัฒนาการอ่านและการเขี ยนของ
นักเรี ยนเข้าไปในรายวิชาที่สอนในหลักสู ตร วัดและประเมินผลนักเรี ยนในระหว่างการใช้นวัตกรรม เปรี ยบเทียบผลการทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ขั้นที่ 5 พัฒนานวัตกรรมในการสอนการอ่านและการเขียน การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อสงสัย การอบรมเสริ มความรู ้ การ
นิเทศติดตามผลในปลายปี การศึกษา นาเสนอ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเครื อข่ายครู สายชั้นอื่นๆ และสร้างเครื อข่ายครู ช้ นั ประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ระหว่างโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่าย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุ งแก้ไขการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาในการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและการเขียนของนักเรี ยน

ผลการวิจัย
1. ผลการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี พบว่า มีองค์ประกอบสาคัญที่ใช้ในการสร้างเครื อข่าย 7 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีการรับรู ้และมุมมอง
ที่เหมือนกัน ประการที่สอง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประการที่สาม มีความสนใจหรื อผลประโยชน์ร่วมกัน ประการที่สี่ การมีส่วน
ร่ วมของสมาชิกทุกคนในเครื อข่าย ประการที่หา้ มีการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ประการที่หก การเกื้อหนุนพึ่งพากัน และประการที่
เจ็ด มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
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2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี ใช้กลยุทธ์
ที่ได้จากกรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ
ขั้นตอนที่ 1 Community สร้างทีมครู โดยการรับสมัคร ครู ที่สนใจในการร่ วมการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของ
นักเรี ยน ได้จานวนครู ที่เข้าร่ วมการดาเนิ นการ ร่ วมกันดาเนิ นการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
ซึ่ งมี ครู ผูส้ อนและครู ผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้ ที่ มีฐานะเท่ าเที ยมกันในการเสนอแนะแนวทาง และนาข้อมู ลปั ญหามาคิ ดวิเคราะห์ ร่ วมกัน
เพื่อนาไปดาเนิ นการการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรี ยนรู ้ บู ร ณาการ โดยวิธี การใช้ห ลักการมี ส่ วนร่ วมของครู เครื อ ข่ าย เริ่ ม จากการให้ค รู
เครื อข่ายได้ร่วมสารวจปั ญ หาการอ่ านและการเขี ย นของนักเรี ย นในชั้นเรี ยน ร่ วมคิ ด ร่ วมตัดสิ นใจวิธี การแก้ปัญหา ร่ วมกัน
ดาเนินการแก้ไข พัฒนา และร่ วมกันประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
ขั้นตอนที่ 3 Reflection สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาการปฏิบตั ิ โดยการนาผลที่ได้จาการดาเนิ นการมาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่ งกันและกันในการประชุมสายชั้น หาแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาร่ วมกัน
ขั้นตอนที่ 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู คือ มีการนิ เทศติดตามผลการดาเนิ นการจากคุณครู ในชั้น
เรี ยนเดียวกัน คุณครู ต่างสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และคณะผูบ้ ริ หาร
ขั้นตอนที่ 5 Network Development สร้ างเครื อข่ ายการพัฒนา โดยการนาผลการปฏิ บัติที่ได้หลังจากการดาเนิ นการสร้ าง
เครื อข่ายครู ในระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เครื อข่ายต่างสายชั้น และเครื อข่ายในระดับต่างโรงเรี ยน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
พบว่า ครู ในเครื อข่ายได้นากลยุทธ์การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นามาใช้กบั นักเรี ยน ครู ในเครื อข่ายสามารถสร้างนวัตกรรม การพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านและการเขียนของนักเรี ยนร่ วมกัน คือ แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับสระ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
3. ผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุรี พบว่า ผลประเมิน
ความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดับ
คุณภาพการอ่านภาษาไทย หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นักเรี ยนมีผล
การประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย เพิ่มขึ้น โดยผลการประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย จากการเปรี ยบเทียบผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รี ยน (Reading Test : RT) ปี การศึกษา 2561 กับ ปี การศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินด้านการ
อ่านออกเสี ยง ปี การศึกษา 2561 เท่ากับ 76.55 และปี การศึกษา 2562 เท่ากับ 83.50 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 6.95 ผลการประเมินด้านการอ่าน
รู ้เรื่ อง ปี การศึกษา 2561 เท่ากับ 77.72 และปี การศึกษา 2562 เท่ากับ 79.85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 และคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้าน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.54 และนักเรี ยนยังมีการเขียนที่ถูกต้อง และสามารถนาทักษะการอ่านและการเขียนไปเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นได้

อภิปรายผล
ผลจากการวิจยั การสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
อนุบาลราชบุรีสามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี พบว่า มีองค์ประกอบสาคัญที่ใช้ในการสร้างเครื อข่าย 7 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีการรับรู ้และมุมมอง
ที่เหมือนกัน ประการที่สอง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประการที่สาม มีความสนใจหรื อผลประโยชน์ร่วมกัน ประการที่สี่ การมีส่วน
ร่ วมของสมาชิกทุกคนในเครื อข่าย ประการที่หา้ มีการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ประการที่หก การเกื้อหนุนพึ่งพากัน และประการที่
เจ็ด มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ซึ่ งสอดคล้องกับวารี รัตน์ แก้วอุไร และคณะ [6] กระบวนการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายครู มีลกั ษณะ
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สาคัญ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนครู ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งส่ งเสริ มทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรี ยน
การทางานด้วยความรับผิดชอบในบทบาทของเครื อข่ายชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การร่ วมมือกันแบบร่ วมรับผิดชอบของครู
การกากับ ติ ดตาม ประเมิ น และให้ขอ้ เสนอแนะ การแบ่ งปั นและให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการทางานในรู ป แบบของ
เครื อข่ายครู โดยรู ปแบบการพัฒนาเครื อข่ายครู มีความเหมาะสมนาไปปฏิบตั ิได้ในลักษณะของการสร้างมีส่วนร่ วมในการรับรู ้และ
นาไปปฏิ บตั ิร่วมกัน และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ของการวิจยั และงานวิจยั ของอรวรรณ รังสัย และอภิชาติ เลนะนันท์ [7]
ที่กล่าวว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีจะนามาใช้อย่างได้ผลต้องมีการบริ หาร
จัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและวางระบบงานที่ดีในการบริ หารจัดการ
2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี ใช้กลยุทธ์ที่
ได้จากกรอบแนวคิ ด 5 ขั้น คื อ ขั้นตอนที่ 1 Community สร้ างที มครู ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรี ยนรู ้ บู รณาการ ขั้นตอนที่ 3
Reflection สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาการปฏิบตั ิ ขั้นตอนที่ 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู ขั้นตอนที่ 5 Network
Development สร้างเครื อข่ายการพัฒนา พบว่า ครู ในเครื อข่ายได้นากลยุทธ์การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นามาใช้กบั นักเรี ยน ครู ในเครื อข่ายสามารถสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนร่ วมกัน คือ แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับสระ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี การให้นกั เรี ยนได้ทาแบบฝึ กมากๆ เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการทางการเรี ยนรู ้ใน
เนื้ อหาวิชาได้ดีข้ ึ นเพราะนักเรี ยนได้มีโอกาสนาความรู ้ ที่เรี ยนมาแล้ว มาฝึ กให้เกิ ดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ [8] ได้วิจยั เรื่ องการพัฒนาการเขียนสะกดคาโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคา กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียนสะกดคาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 88.03/85.71 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ งั ไว้ สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาให้กบั นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ได้เป็ นอย่างดี หลังจากใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียนสะกดคาแล้ว ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนสะกดคา
หลังเรี ยนด้วยแบบฝึ ก สู งกว่าก่อนเรี ยน และนอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วรรณรัตน์ ใจเจริ ญ [9] ได้ศึกษาการนาเสนอกล
ยุทธ์การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาหลักสู ตรตามความต้องการของท้องถิ่นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุทยั ธานี พบว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสู ตรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี 4 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนจัดทานโยบายให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการสร้ างหลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้ การประเมิ นผล
หลักสู ตร 2) เร่ งรัดให้จดั ทาฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา 3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อสารระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง และ 4) พัฒนาครู และบุคลากรของชุมชนในเรื่ องการจัดทาหลักสู ตรตามความต้องการของท้องถิ่น
3. ผลการพัฒนาการอ่านและการเขี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุ รี โดยผลประเมิ น
ความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดับ
คุณภาพการอ่านภาษาไทย หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นักเรี ยนมีผล
การประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย เพิ่มขึ้น จากการเปรี ยบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รี ยน (Reading
Test : RT) ปี การศึกษา 2561 กับ ปี การศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านออกเสี ยง ปี การศึกษา 2561 เท่ากับ 76.55
และปี การศึกษา 2562 เท่ากับ 83.50 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95 ผลการประเมินด้านการอ่านรู ้เรื่ อง ปี การศึกษา 2561 เท่ากับ 77.72 และ
ปี การศึกษา 2562 เท่ากับ 79.85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 โดยผลการพัฒนาการของการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี เป็ นผลประเมินความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบ
การอ่ าน (Reading Test) พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์ ก ารพัฒ นา นักเรี ยนมี ระดับคุ ณ ภาพการอ่ านภาษาไทย อยู่ใน ระดับดี ม าก
จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.61ระดับดี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.61 และระดับพอใช้ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.78
ระดับคุณภาพการเขียนภาษาไทย หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนา นักเรี ยนมีระดับคุณภาพการอ่านภาษาไทย อยูใ่ น ระดับดีมาก จานวน
329 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 92.68 ระดับดี จานวน 11 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.10 และระดับพอใช้ จานวน 15 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.22
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ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญยง ทับทองและกาญจนา บุญส่ ง [10] พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนา นักเรี ยนมีระดับคุณภาพ
การอ่านภาษาไทย อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 และหลังการสอนโดยใช้กลยุทธ์การวิจยั และพัฒนามา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการอ่าน นักเรี ยนมีระดับคุณภาพการอ่านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.51 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.320 เมื่อทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test (t-dependent) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
มีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 33.91 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลไปใช้
1. ครู ผูส้ อนภาษาไทยสามารถน าแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้แ บบฝึ กทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย นและ
นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้จะช่วยให้การอ่านและเขียนสะกดคา
มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
2. ครู ผูส้ อนควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายมากขึ้นเพราะจะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดความสนุ กสนาน ไม่
เบื่อหน่ายในการเรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อการเรี ยน
3. ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยหรื อผูท้ ี่สนใจจะนานวัตกรรมหรื อแนวทางไปปรับใช้ ควรศึกษาทฤษฎีเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
4. การนาแบบฝึ กทักษะไปใช้ ควรมี การฝึ กทักษะเป็ นกิ จกรรมกลุ่มและแบบฝึ กทักษะรายบุคคล โดยมีครู คอยแนะนา
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
5. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนใช้การสร้างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพและแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนเพื่อการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาค้นคว้าและสร้างแบบฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการอ่านและการเขียนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่นๆและในระดับชั้นต่างๆต่อไป
2. ควรมีการติดตาม เพื่อประเมินความยัง่ ยืนของเครื อข่ายครู และความต่อเนื่ องของการพัฒนาต่อยอดการสร้างเครื อข่าย
ครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียนให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรีและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรีการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research)กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีใน
ระดับชั้นปี ที่ 1- 4 ในปี การศึกษา 2562 จานวน 400 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่1) ข้อมูลทัว่ ไปและปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รู ปร่ าง แรงจูงใจในการเรี ยน
รวมข้อคาถามจานวนทั้งหมด 9ข้อที่ ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน 2) แบบประเมิ นการเห็นคุณค่าในตนเอง
(Rosenberg’ Self-Esteem Scale) สร้ างขึ้นโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรี มรกตแปล แบบประเมินนี้ ได้เคยนาไปใช้ในการวิจยั และทดสอบความ
เชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha)ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73 สาหรับการวิจยั ครั้งนี้นา
แบบประเมิน ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันของกลุ่มกันกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย เพื่อทดสอบความ
เที่ยงของเครื่ องมือ(Reliability) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากับ 0.78 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
กาหนดระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ด้วยการใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression)
ผลการวิจยั พบว่า 1) อายุของนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่ มีอายุ 16-20 ปี ร้อยละ 95.75 ส่ วนใหญ่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มีเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.51-3 ร้อยละ 61 สถานภาพสมรสของบิดามารดาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่ วนใหญ่บิดามารดาอยูด่ ว้ ยกัน
ร้ อยละ 88.25 ส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรม ร้ อยละ 50.5 รายได้ของครอบครัวต่อเดื อนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่ วนใหญ่
มีรายได้10,000-15,000 บาท ร้อยละ 57 และแรงจูงใจในการเรี ยน ส่ วนใหญ่ อยากเรี ยนด้วยตนเอง ร้อยละ 67.5 2) ระดับความมีคุณค่าใน
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู งคิดเป็ นร้อยละ 94.53)ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั
ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษามากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 2.177 และ 3.549) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปผลการวิจยั ระดับการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีอยูใ่ นระดับสู ง และปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษามากที่สุด นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปี แรก
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นักศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสู งเนื่ องจากมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถรู ้สึกประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนของตนเองได้สูง
กว่าเนื่องจากการเรี ยนการสอนจะเป็ นทฤษฎีมากกว่าปฏิบตั ิ
คาสาคัญ : ความมีคุณค่าในตนเองนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

Abstract
The purposes of this research were to a study of the self-esteem level of nursing students at Boromarajonani College of Nursing,
Ratchaburi. The relationship between personal factors and self-esteem among nursing students.The research design was descriptive research.
The sample consisted of 400 students at Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi, in years 1-4 in the academic year 2019.The instrument
used were 1) General information and personal factorswere verified by 3 experts. 2) Rosenberg’ self-esteem scale for this research,
the assessments were tried out with a similar group of 30 students with similar characteristics to test the reliability of the instruments,
and the reliability coefficient was 0.78.The data was analyzed using percentages, averages, standard deviation, and multiple regression,
with the level of statistical significance at the .05 level.
The findings revealed that: 1) The majority of nursing students were 16-20 years old (95.75 percent); 2) The majority of GPA students
had 61 percent grade point averages in the range of 2.51 to 3; 3) The marital status of nursing students' parents was most of them lived together
(88.25 percent); 4) The majority of them were employed in agriculture (50.5 percent).The majority of nursing student’s income (10,000-15,000
Baht) on a monthly basis, and 67.5 percent of them desired to study independently. 2) The majority of nursing students, 94.5 percent, had a high
sense of self-worth. 3) The positive correlation (r = 2.177 and 3.549) between student self-esteem and personal characteristics of grade level and
GPA was statistically significant at the.05 level.
Conclusion:1) Nursing students at the Boromarajonani College of Nursing in Ratchaburi had a high level of self-esteem. 2) Grade level
and GPA were the most closely related personal factors to student self-esteem by 1st year students have a high self-esteem, because they have
a higher self-esteem and can feel more successful in their studies, because the majority of them learned the basic theory and did not have practice.
Keywords : Self Esteem,Nursing Students,Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi

บทนา
ทฤษฎีการรับรู ้ความสามารถของตนเป็ นทฤษฎีหนึ่ งทางจิ ตวิทยาที่ครู อาจารย์และผูป้ กครองสามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาการเห็ นคุ ณค่ าในตนเองให้กับ วัย รุ่ นได้โ ดยมี แ นวทางคื อ เพิ่มประสบการณ์ ที่ประสบความส าเร็ จให้กบั นักศึ กษา
การใช้ตวั แบบ และการใช้คาพูดชักจูงและการกระตุ ้นทางอารมณ์ควบคู่กนั ไปสิ่ งที่สาคัญของการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนัก ศึ ก ษานั้น ผูป้ กครองและครู อ าจารย์จ ะต้อ งท าอย่า งสม่ า เสมอและต้อ งอาศัย ระยะเวลา และตระหนัก อยู่เ สมอว่า ทุ ก
การกระทา ทุกคาพูดของเรานั้นมีผลต่อความรู ้สึกและจิตใจของนักศึกษา และจะสามารถนาไปสู่ การรับรู ้คุณค่าในตนเองของเขา
ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาความมีวฒ
ุ ิภาวะเป็ นผูใ้ หญ่ของเขาต่อไปในอนาคตได้ [1]
การเรี ยนการสอนทางการพยาบาลเป็ นการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ นักศึกษาพยาบาลต้องมีความรู ้พ้นื ฐานที่
นาไปสู่ การพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ถูกต้องและไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงประกอบ
ไปด้วย กระบวนวิชาต่างๆที่ เน้นความรู ้ พ้ืนฐานและวิชาทางการพยาบาล ซึ่ งการเรี ยนการสอนมี ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ
เพื่อให้นกั ศึกษาพยาบาล ที่สาเร็ จการศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมในการเป็ นพยาบาลวิชาชีพทั้งในด้านความรู ้ทกั ษะและจริ ยธรรม
สามารถให้การพยาบาลทัว่ ไปได้อย่างมีคุณภาพทั้งแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน[2] วิชาชีพพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่ตอ้ งใช้ศาสตร์
และศิลป์ ในการทางาน ให้การพยาบาลแก่ผรู ้ ับบริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ ทั้งในภาวะสุ ขภาพดีหรื อเจ็บป่ วย โดยอาศัยความรู ้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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เฉพาะทางการพยาบาลในการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในวิชาชีพพยาบาลจะต้องมีการปรับตัวต่อสภาพการเรี ยนการสอน
ที่เฉพาะทาง เน้นหนักทั้งภาคทฤษฎี ทดลองและปฏิบตั ิ [3]
จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็ นสถาบันการศึกษาที่อยูใ่ นสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นสถาบันหนึ่ งที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมและความรู ้ เพื่อให้
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศและสังคม การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลจึงมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นให้นกั ศึกษามี
ความพร้อมทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย จิตใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน
เพื่ อ จะได้ส ามารถด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ใ นสั ง คมได้ปั จ จุ บ ัน การดู แ ลบุ ค คลที่ เ จ็ บ ป่ วยมุ่ ง เน้น การดู แ ลแบบองค์ร วม (holistic care)
มี การบูรณาการทั้งร่ างกาย จิ ตใจ สังคมและจิ ตวิญญาณ โดยต้องคานึ งถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่ มีจุดมุ่งหมายในชี วิต
มีความรู ้ ความคิด ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม สภาพสังคม สิ ทธิ เสรี ภาพและรู ปแบบของการดาเนิ น
ชีวิตที่แตกต่างกัน ผูท้ ี่จะดูแลบุคคลแบบองค์รวมจะต้องมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจในทุกข์สุขของมนุษย์ไวต่อ
ปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูแลด้านจิตวิญญาณ [4]
พยาบาลมีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือให้ชีวิตมนุษย์ที่เจ็บป่ วยกลับคืนสู่ ภาวะสุ ขภาพที่ดี คอยให้การดูแลและใกล้ชิดกับ
ผูป้ ่ วย เผชิญกับปั ญหาและสถานการณ์ต่างๆของผูป้ ่ วยตลอดเวลา การดูแลผูป้ ่ วยของพยาบาลจึงต้องมีมนุษยธรรม มีความเมตตา
กรุ ณ าเอื้ อ อาทรต่ อ มนุ ษ ย์ใ นยามที่ มี ค วามทุ ก ข์ มี ค วามสามารถในการมองเห็ น องค์ร วม การมองเห็ น ความเป็ นมนุ ษ ย์แ ละ
การมองเห็นความทุกข์ที่เรี ยกรวมว่า การดูแลสุ ขภาพด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ (Humanistic health care) การเคารพในศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ จะช่วยให้ฟ้ื นหายจากความเจ็บป่ วยและมีสุขภาพที่ดี พยายามจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้สึก ความเชื่อ
ค่านิ ยมการดาเนิ นชีวิตและพฤติกรรมต่างๆของผูร้ ับบริ การเพราะสิ่ งเหล่านี้ เป็ นเครื่ องบ่งชี้ความเป็ นองค์รวมของบุคคล และต้องมี
ความตระหนักในความเป็ นบุคคลของคนอื่น ให้เวลา รู ้จกั การเป็ นผูฟ้ ัง แสดงถึงความเคารพผูร้ ับบริ การในฐานะบุคคล [5] จะเห็น
ได้วา่ วิชาชีพพยาบาลตั้งอยูบ่ นพื้นฐานปรัชญาการบริ การสุ ขภาพด้วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์
งานวิจัยและผลการศึ กษาต่างๆ จะพบว่า การรั บรู ้ ความมี คุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย ความรู ้ สึก การรั บรู ้ การให้
ความหมาย การตีความและการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่ งมีผลต่อการมองตนเองและดาเนิ นพฤติกรรมทั้งในทางที่ดีหรื อไม่ดี จึงกล่าว
ได้วา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นปั จจัยสาคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและการเรี ยนรู ้สาหรับบุคคล เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทา
ให้นกั ศึกษาสามารถต่อสู ้กบั ปั ญหา ฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้การเห็นคุณค่าในตนเองนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ หากแต่เกิด
จากการประเมิ นคุณค่าในตนเอง การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น จากนั้นนักศึกษาจึ งจะยอมรับและนับถือตนเอง [6]เด็กที่มี
ความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสู ง จะสามารถเผชิ ญปั ญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชี วิต สามารถยอมรับสถานการณ์ที่ทาให้
ตนเองผิดหวังและท้อใจด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง ด้วยความหวังและความกล้าหาญ จึงเป็ นบุคคลที่ประสบความสาเร็ จมีความสุ ข
สามารถดารงชี วิตตามที่ ตนเองปรารถนาได้เป็ นอย่างดี การเห็ นคุ ณค่าในตนเองมี ความเกี่ ยวข้องกับความรู ้ สึกว่าตนเองเป็ นที่
ยอมรั บ และเป็ นที่ ต ้อ งการของบุ ค คลอื่ น มี ค วามสามารถมี เ กี ย รติ มี คุ ณ ค่ า มี ศ ัก ดิ์ ศรี และมี ป ระโยชน์ ต่ อ สั ง คม สิ่ ง เหล่ า นี้
เปรี ยบเสมือนพลังที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ที่ผา่ นเข้ามาในชี วิตด้วยความมัน่ ใจ ดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การยอมรับตนเองหรื อรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่านั้น เป็ นพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้บุคคลมีกาลังใจ มีความรู ้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ งสามารถทาให้เกิดพัฒนาการแห่ งการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีข้ ึน มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองรวมทั้งบุคคลรอบข้างได้อีกด้วย [6]
การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาเปรี ยบเสมือนพลังที่ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ที่ผา่ นเข้ามาใน
ชีวิตได้ดว้ ยความมัน่ ใจ เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวในการที่จะดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็ นตัวกระตุน้ ที่จะนาไปสู่ พฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งในเรื่ องสติปัญญา ทักษะที่ความสามารถในด้านต่างๆ บุคคลสามารถพัฒนา
ทักษะทางสังคมได้จากประสบการณ์และการฝึ กฝนอบรม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็ นสถาบันการศึกษาที่อยูใ่ นสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นสถาบันหนึ่ งที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมและความรู ้ เพื่อให้
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศและสังคม การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลจึงมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นให้นกั ศึกษามี
ความพร้อมทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย จิตใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน
เพื่อจะได้สามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะพยาบาลวิชาชีพและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จึงได้ศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ขึ้นเพื่อทราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบนั ของความเครี ยดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันปั ญหาด้านสุ ขภาพจิตของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และเพื่อนาไปสู่ การช่วยเหลือและเฝ้าระวังปั ญหาสุ ขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีราชบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมี
คุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ในปี การศึกษา 2562 โดยมีวธิ ี การดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1 - 4 ภาคเรี ยนที่ 1-2 ภายในปี การศึกษา 2562 จานวน 486 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกาหนดโดยการคานวณจากวิธีของของทาโร่ ยาโมเน่ [7]
จากสู ตร
n
=
N
1+Ne2
เมื่อ
e
=
ความคลาดเลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05)
N
=
ขนาดของประชากร
n
=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 486
= 486
1+486 × (0.05)2
1.215
= 400
จากการคานวณตามสู ตรได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 400 คน
2. กาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างคือ
2.1 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1 – 4 ในปี พ.ศ.2563
2.2 สามารถอ่านหรื อ เขียนและฟังภาษาไทยได้
2.3 ยินดีให้ความร่ วมมือในการวิจยั ครั้งนี้
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3. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยมีข้ นั ตอนต่อไปนี้
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่ม ตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1 – 4 ในปี พ.ศ.2563 จานวน 486 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด
กลุ่มตัวอย่ าง
1
4
103
107
88
2
6
142
148
122
3
1
86
87
72
4
5
139
144
118
รวม
16
470
486
400
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการาวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปและปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพ
ของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รู ปร่ าง แรงจูงใจในการเรี ยน รวมข้อคาถามจานวนทั้งหมด 9 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ใช้แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg’
Self-Esteem Scale) ประกอบด้ว ยข้อ ค าถาม 10 ข้อ เป็ นการประเมิ น การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองเกี่ ย วกับ ความรู ้ สึ ก รั ก ตนเอง
การยอมรั บตนเอง และรั บรู ้ ว่าตนเองมี ความสามารถเป็ นข้อความที่ มีความหมายทางบวก 5 ข้อ คือ ข้อที่ 1, 2, 4, 6, และ 7 และ
ข้อความที่มีความหมายทางลบ 5 ข้อ คือ ข้อที่ 3,5,8,9 และ 10 ลักษณะคาตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ มีคาตอบให้
เลือก 4 ลักษณะ และมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อคาถามดังนี้
มีความรู ้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา
มีความรู ้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อย
มีความรู ้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นนานๆครั้ง
ไม่มีความรู ้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นเลย

คะแนนข้อความทางบวก
4
3
2
1

คะแนนข้อความทางลบ
1
2
3
4

การแปลผลคะแนนรวม ทาโดยการรวมคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่ งมีค่าคะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 10-40 คะแนน และ
การแบ่งคะแนนความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยใช้พิสัยและอันตรภาคชั้นแบ่งออกเป็ น 3 ระดับดังนี้
10-20 คะแนน หมายถึง มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับต่า หรื อแสดงว่ามีความรู ้สึกไม่ค่อยดีต่อตนเอง
21-30 คะแนน หมายถึง มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง หรื อแสดงว่ามีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
พอสมควร
31-40 คะแนน หมายถึง มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับสู ง หรื อแสดงว่ามีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเองมาก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
1. แบบวัดความเครี ยดสวนปรุ งเป็ นแบบวัดความเครี ยดที่ สร้ างขึ้นมาเพื่อวัดความเครี ยด ที่ เหมาะสมสาหรั บ คนไทย
จากกรอบแนวคิดทางด้านชีวภาพ จิตใจ และสังคม แบบวัดนี้ เหมาะกับผูต้ อบในวัยทางานหรื อวัยเรี ยน มีท้ งั หมด 20 ข้อ มีค่าความ
เชื่ อ มั่น ครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) มากกว่า 0.7 ของความเครี ย ด จากนั้น น าไปทดลองใช้ (Try out)
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กับ กลุ่ ม นักศึ กษาที่ มี ลกั ษณะใกล้เคี ย งกันของกลุ่ ม กันกับ กลุ่ ม ตัวอย่าง จ านวน 30 ราย เพื่ อ ทดสอบความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ
(reliability) ได้ค่า สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากับ 0.84
2. แบบประเมินการเห็ นคุณค่าในตนเอง (Rosenberg’ Self-Esteem Scale) สร้างขึ้นโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรี มรกตแปล
และดัดแปลงเมื่อปี พ.ศ 2536 แบบประเมินนี้ ได้เคยนาไปใช้ในการวิจยั และทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73[8] สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ นาแบบประเมินไปทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มนักศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันของกลุ่มกันกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย เพื่อทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ
(reliability) ได้ค่า สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากับ 0.78
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ทาการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ดว้ ยตนเองซึ่ งมีข้ นั ตอนต่อไปนี้
1. ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
2. เมื่อได้รับอนุ ญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผูว้ ิจยั เข้าพบนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1-4 โดยเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนล่วงหน้า 2 วัน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั แจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอความร่ วมมือใน
การเก็บข้อมูล
3. อธิ บายวิธีการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั มารับคืนด้วย
ตนเอง (Self Administered Questionnaires) หลังจากแจกแบบสอบถามได้ 5 วัน
4. ผูว้ ิจยั รับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 100
5. เมื่อได้แบบสอบถามครบ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามมาคิดคะแนนตามที่กาหนดไว้
จากนั้นนาไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั ทาการข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่ งกาหนดระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์มีดงั นี้แยกวิเคราะห์ตามลาดับดังนี้ คือ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์ คานวณค่าร้อยละ และ แจกแจงความถี่
2. ความเครี ยด ความมีคุณค่าในตนเองใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความเครี ยดและความมีคุณค่าในตนเองใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression)
การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ แบบสอบถามหรื อข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีการเปิ ดเผยใดๆ ทั้งสิ้ น การนาเสนอข้อมูลจะเสนอในลักษณะ
ภาพรวมของกลุ่มประชากร ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจยั เท่านั้น หากกลุ่มตัวอย่างต้องการออกจากการศึกษาสามารถ
แจ้งขอออกจาการศึกษาได้ ก่อนที่การดาเนินการวิจยั จะสิ้ นสุ ดลง โดยการกระทาดังกล่าวจะไม่มีผลอย่างใดต่อกลุ่มตัวออย่าง
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
1. ความมีคุณค่ าในตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นภายในบุคคล เกี่ยวกับการยอมรับ นับถือตนเอง เห็นคุณค่าของ
ตนเอง และเชื่อมัน่ ในตนเอง ตามการรับรู ้ของนักศึกษา การเห็นคุณค่าในตนเองวัดโดยแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของ
โรเซนเบิ ร์ก (Rosenberg Self-Esteem Scale) ซึ่ งสร้ างขึ้ นโดยโรเซนเบิ ร์ก ผ่องศรี ศรี มรกต แปลและดัดแปลงเมื่ อปี พ.ศ.2536
ซึ่ งแบ่งความเห็ นคุณค่าในตนเองออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ความเห็ นคุ ณค่าในตนเองในระดับต่ า ความเห็ นคุ ณค่าในตนเองนะดับ
ปานกลาง และความเห็นคุณค่าในตนเองในระดับสู ง [9]
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2. นักศึ กษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หมายถึ ง นักศึ กษาพยาบาลที่ กาลังศึ กษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ รี
ตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 -4 ทุกคน ในปี การศึกษา 2562
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุ รี หมายถึ ง สถานที่ ที่นักศึ กษาได้เข้าศึ กษาและได้รับการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ กาหนด
ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ อายุ ชั้ นปี เกรดเฉลี่ ย สะสม
สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพ
ของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิ จใน
ครอบครัว รู ปร่ างแรงจูงใจในการเรี ยน

ความมีคุณค่ าในตนเอง
- ความมีคุณค่าในตนเองต่า
- ความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง
- ความมีคุณค่าในตนเองสู ง
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ผลการวิจัย
จากการรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์
ได้ผลจากการวิเคราะห์ ซึ่ งสามารถนามาอธิ บายในรายละเอียดได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 2จานวนร้อยละของปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
ระดับตัวแปร
อายุ
16-20
21-25
26-30
31-35
มากกว่า 35
ชั้นปี
1
2
3
4
เกรดเฉลี่ย
2.0-2.5
2.51-3.0
3.01-3.5
3.51-4.0
สถานภาพสมรสของ
แยกกันอยู่
บิดามารดา
หย่าร้าง
อยูด่ ว้ ยกัน
อื่นๆ

จานวน(คน)
383
14
2
0
1
107
108
78
107
6
244
116
34
24
18
353
5
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ร้ อยละ
95.75
3.5
0.5
0
0.25
26.75
27
19.5
26.75
1.5
61
29
8.5
6
4.5
88.25
1.25
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวแปร
อาชีพของบิดามารดา

รู ปร่ าง

แรงจูงใจในการเรี ยน

ระดับตัวแปร
รับราชการ
ธุรกิจส่ วนตัว
พนักงานบริ ษทั
เกษตรกรรม
อื่นๆ
BMI ต่ากว่าปกติ
BMI ปกติ
BMI สู งกว่าปกติ
อยากเรี ยนด้วยตนเอง
เรี ยนตามผูป้ กครองแนะนา
เรี ยนตามเพื่อน
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)
12
18
12
202
156
37
298
65
270
125
2
3
400

ร้ อยละ
3
4.5
3
50.5
39
9.25
74.5
16.25
67.5
31.25
0.5
0.75
100

จากตารางที่ 2 พบว่า อายุของนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่ มีอายุ16-20ปี ร้อยละ 95.75รองลงมาคือ 21-25ปี ร้อยละ 3.5
โดยแบ่งเป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1 ร้อยละ 26.75 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 2 ร้อยละ 27 นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 3 ร้อยละ 19.5 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 4 ร้อยละ 26.75 เกรดเฉลี่ย ส่ วนใหญ่นกั ศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมีเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.51-3.00 ร้อยละ 61 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย 3.01-3.5 ร้อยละ 29 สถานภาพสมรสของ
บิดามารดาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ส่ วนใหญ่บิดามารดาอยูด่ ว้ ยกัน ร้อยละ 88.25 รองลงมาคือหย่าร้ าง ร้อยละ 4.5
ส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรม ร้ อยละ 50.5 รองลงมาคือ อื่นๆ ร้ อยละ39 รายได้ของครอบครั วต่อเดื อนของนักศึ กษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ส่ วนใหญ่มีรายได้10,000-15,000 ร้อยละ 57 รองลงมาคือ รายได้15,001-20,000 บาท ร้อยละ 15.75 รู ปร่ างส่ วนใหญ่
มีค่า BMI ปกติ ร้อยละ 74.5 และแรงจูงใจในการเรี ยน ส่ วนใหญ่ อยากเรี ยนด้วยตนเอง ร้อยละ 67.5
ส่ วนที่ 2 ความมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 3 ความมีคุณค่าในตนเองในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับความมีคุณค่ าในตนเอง
จานวน
ความมีคุณค่าในตนเองต่า
0
ความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง
22
ความมีคุณค่าในตนเองสู ง
378
รวม
400

ร้ อยละ
0
5.5
94.5
100

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความมี คุณค่าในตนเองของนักศึ กษาพยาบาลส่ วนใหญ่อยู่ในระดับสู งคิ ดเป็ นร้ อยละ 94.5
รองลงมาคือความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง ร้อยละ 5.5
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ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล กับระดับความมีคุณค่าในตนเอง
ตัวแปร
ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ (r)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
.115
1. เพศ
.209
2. อายุ
2.177
3. ชั้นปี
3.549
4. เกรดเฉลี่ย
-.079
5. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
-.007
6. อาชีพของบิดามารดา
.208
7. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
.125
8. รู ปร่ าง
.117
9. แรงจูงใจในการเรี ยน

P-value
.513
.312
.031
.001
.308
.927
.316
.129
.132

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ความมีคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษามากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 2.177 และ 3.549) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี สามารถ
นามาอภิปรายผลตามคาถามการวิจยั ดังนี้
1. ระดับความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
จากการศึกษาระดับความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่อยูร่ ะดับความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
พยาบาลส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับสู งคิ ดเป็ นร้ อยละ 94.5 รองลงมาคื อความมี คุณค่าในตนเองปานกลาง ร้ อยละ 5.5 โดยปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องกับความมี คุณค่าในตนเองของนักศึ กษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้าน
ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษามากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 2.177
และ 3.549) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับจุฑารัตน์ ทองสลับ [10] ที่วา่ การศึกษาในวัยรุ่ นพบว่า ความรู ้สึกมี
คุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่ งในชีวติ ความรู ้สึกมีคุณค่า ในตนเองกับความแข็งแกร่ งในชีวิตของวัยรุ่ น
มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ในทางบวก นั่น คื อ เมื่ อ วัย รุ่ น มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า ตนเองมี คุ ณ ค่ า สู ง จะมี ค วามมั่น ใจในความสามารถของตน
(I am) ทาให้สามารถ จัดการกับความเครี ยดหรื อปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ (I can) เมื่อ วัยรุ่ นสามารถจัดการกับความเครี ยดได้แล้ว
จะเป็ นการเสริ ม สร้างศักยภาพที่มีอยูภ่ ายในตนที่วยั รุ่ นสามารถดึงเอามาใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ (I have) บุคคลที่มีความรู ้สึกมี
คุณค่าใน ตนเองสู งจึงมีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแกร่ งในชีวติ สู ง
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่าระดับชั้นปี การศึกษาที่1 นักศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสู งกว่านักศึกษา
ในชั้น ปี ที่ สู ง ขึ้ น อาจเนื่ อ งมาจากนัก ศึ ก ษาพึ่ ง ได้เ ข้า มาเรี ย นตามแรงจู ง ใจที่ ต นเองต้อ งการและสมปรารถนาตามต้อ งการ
จึงมีความเห็นคุณค่าในตนเองสู ง และในชั้นปี แรกๆรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนยังไม่ยากมาและยังไม่เข้าสู่ กระบวนการเรี ยน
ภาคปฏิบตั ิมากนักนักศึกษาจึงยังบริ หารจัดการเรี ยนการสอนของตนเองได้ตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั
เกรดเฉลี่ยที่นกั ศึกษาได้ จะเห็นได้วา่ ชั้นปี แรกๆนักศึกษาจะมักมีเกรดเฉลี่ยค่อนข้างดี
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ดังนั้นจากการศึกษาดังกล่าวอาจสรุ ปได้ว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปี แรก นักศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสู ง
เนื่ องจากมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถรู ้สึกประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนของตนเองได้สูงกว่าเนื่ องจากการเรี ยนการสอน
จะเป็ นทฤษฎีมากกว่าปฏิบตั ิสอดคล้องกับการศึกษาของสุ ขศิริ ประสมสุ ข [11] ที่ประยุกต์แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจของ
Fleury มาใช้กบั ผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรังและครอบครัว และบทบาทของพยาบาลจะปรับเปลี่ยนจาก“ผูเ้ ชี่ยวชาญ” มาเป็ น “ผูส้ นับสนุน”
โดยให้ญาติผดู ้ ูแลรู ้สึกว่าได้รับการยอมรับในความคิดเห็น สามารถคุมหรื อจัดการกับปั ญหาได้มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ
มีการรับรู ้พลังอานาจในตนเองที่ดีข้ ึน ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมีพฤติกรรมการดูแลดีข้ ึน พบว่าผลของโปรแกรมการ
เสริ มสร้างพลังอานาจต่อการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และสอดคล้อง
กับการศึกษาของอภิวฒั น์ แก่นจาปา [6] ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยภายนอกกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและ
เยาวชน ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยภายนอกด้านความสัมพันธ์กบั พ่อแม่และสมาชิกในบ้านด้านโรงเรี ยนและสังคม ด้านสถานภาพทาง
สังคม และด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน กับระดับการเห็ นคุ ณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน พบว่า ปั จจัยภายนอกของเด็กและ
เยาวชนกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน มีความสัมพันธ์กนั และมีทิศทางความสัมพันธ์เป็ นเชิงบวกแสดงให้
เห็นว่า ปั จจัยภายนอกของเด็กและเยาวชนกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ เด็กและเยาวชนที่มีความคิดเห็ นเรื่ องปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองสู งก็จะมีระดับการเห็ น
คุณค่าในตนเองสู งเพิม่ ขึ้นไปด้วย

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านปฏิ บัติการพยาบาล: เป็ นข้อ มู ลพื้ นฐานให้กับ พยาบาลหรื อ บุ ค คลากรในที ม สุ ภ าพส าหรั บ วางแผนการดู แ ล
นักศึกษาพยาบาล ในช่วงฝึ กภาคปฏิบตั ิให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาและได้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
2. ด้านบริ หาร: นาข้อมู ลที่ ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนนโยบายป้ องกันช่ วยเหลื อ และดู แลความมี คุณค่าใน
ตนเองของนักศึกษาพยาบาล โดยควรพิจารณาเร่ งนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตโดยเน้นเรื่ องการอบรมและการจัดโปรแกรมเสริ ม
ทักษะการเผชิญความเครี ยดที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันผลเสี ยต่อตัวนักศึกษาพยาบาลและหน้าที่การงานในระยาวได้
3. ด้านวิชาการ: ผลการวิจยั สามารถไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับนักวิชาการหรื อผูท้ ี่สนใจ เพื่อศึกษาและวิจยั ในเรื่ องความ
มีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลในจังหวัดอื่น หรื อในหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าในองค์กรนั้นๆต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 2) ศึกษากลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ และ3) ผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่าย
กลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั คือ ครู เครื อข่าย จานวน 6 คน
และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ในกลุ่มบ้านลาดหาดทราย จานวน 227 คน โดยเลือกกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ และแบบประเมินทักษะการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยน มีค่าความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติบรรยาย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1) กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม กลยุทธ์
การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร และกลยุทธ์การประสานงาน ใช้ในการขับเคลื่อนครู ในการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้แก่
ทักษะการฟัง และทักษะการพูด
2) กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ คือ การสอนทักษะการฟั งและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิ คการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทาง บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมืองเพชรและการแสดงบทบาทสมมติ
3) ผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนา นักเรี ยนมี
ระดับคุณภาพทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับดี และมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 33.91
คาสาคัญ : กลยุทธ์การขับเคลื่อน กลยุทธ์การพัฒนา ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ

Abstract
The purposes of this research were : 1) to study strategies for mobilizing English language communicative skills, 2) to study strategies
for developing English language communicative skills, and 3) to study results of the development of English language communicative skills of
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primary school students in Ban-Lat-Had-Sai Group Network Center under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The samples
of this study were selected by a purposive sampling method, consisted of 6 network teachers, 227 students studying in Prathom 5 of schools in
the network. The research tools were a manual for applying the strategies for mobilizing and developing English language communicative skills,
and a form for assessing listening and speaking skills with IOC ranged between 0.67-1.00. The data were analyzed by using descriptive statistics:
percentage, mean, and standard deviation.
The research results were as follows:
1. There were four strategies for mobilizing English language communication skills which included participatory strategy, teamwork
strategy, communication strategy, and coordination strategy. The strategy for mobilizing teachers was the development of their English language
communicative skills, i.e. listening and speaking skills.
2. The strategy for developing English language communicative skills was based on the teaching of English listening and speaking
skills through the techniques of gesture responses integrated with kinds of sweet dessert in Phetchaburi and role-playing.
3. The results of the development of English language communicative skills of students at primary schools in the Ban-Lat-Had-Sai Group
Network Center under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2 showed that, after applying the mobilization and development
strategies, the students achieved English language listening and speaking skills at a high level and the progressive percentage was at 33.91%.
Keywords : Strategy for Mobilizing, Developing Strategy, English Language Communication Skills

บทนา
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทุกคนจาเป็ นต้องตามให้ทนั เพื่อให้ทนั สมัย
และรั บรู ้ ข่าวสารต่างๆได้ทดั เที ยมกับนานาประเทศ จึ งจาเป็ นต้องมี การสื่ อสารเข้ามาเกี่ ยวข้องเพื่อติ ดต่อกับนานาประเทศซึ่ ง
จาเป็ นต้องใช้ภาษาสากลในการติดต่อสื่ อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและภาษาสากลที่ใช้ในปั จจุบนั ก็คือภาษาอังกฤษ [1] จาก
ความส าคัญ ของภาษาอัง กฤษตามที่ ก ล่ า วนี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ก าหนดให้ มี ก ารเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศที่ทุกระดับชั้นใช้เพื่อเสริ มสร้างพื้นฐานความเป็ นมนุ ษย์สร้างศักยภาพในการคิดและการทางานอย่างสร้างสรรค์
เป็ นรากฐานในการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนของเยาวชนรุ่ นใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ช่วยให้นกั เรี ยนเป็ น
ผูม้ ี วิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถพัฒนาความคิดและมองโลกกว้างขึ้นโดยมี ความคาดหวังว่าเมื่ อนักเรี ยนเรี ยนภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักเรี ยนจะมีความรู ้ความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ ายทอดความคิ ดความรู ้ ค วามเข้าใจความรู ้ สึ กและทัศ นะของตนเองเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ลข่ าวสารและประสบการณ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม [2] ทักษะการพูดในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษนับว่าเป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ น
เพราะผูท้ ี่พูดได้ยอ่ มสามารถฟั งผูอ้ ื่นพูดได้เข้าใจ และยังเป็ นทักษะที่ผเู ้ รี ยนทุกคนมุ่งหวังที่จะให้ประสบความสาเร็ จแต่ในเป็ นจริ ง
การพูดภาษาอังกฤษของคนไทยยังประสบปั ญหา [3]) นั่นคือผูเ้ รี ยนยังไม่สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้
เท่าที่ ควร แม้ปัจจุ บนั การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเปลี่ ยนไปจากที่ เคยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยการท่องจา
กฎไวยากรณ์ต่างๆ มาสู่ การกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และมีความสนุ กสนาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมากขึ้ น
โดยการนาวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารมาใช้ หรื อที่เรี ยกว่า Communicative Approach อย่างไรก็ตามทักษะการพูดยังเป็ นที่ยาก
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับพื้นฐานความสนใจและธรรมชาติของ
เด็ก สามารถช่ วยกระตุ น้ และพัฒนาทักษะการพูดของเด็กได้ โดยเฉพาะเด็กนักเรี ย นวัยประถมศึ กษาจนถึ งนักเรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งเป็ นวัยที่ชอบการเคลื่อนไหว การแข่งขัน ไม่ชอบนัง่ อยูก่ บั ที่เพื่อฟั งสิ่ งที่ครู พูดหรื ออธิ บายนานๆ ดังนั้นครู
จึงจาเป็ นต้องเลือกวิธีการหรื อรู ปแบบการสอนที่ ใช้เกมประกอบเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ ในตนเองฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด
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และตัดสิ นใจด้วยตนเอง ไม่ใช่ ให้ครู เป็ นผูก้ ากับบทบาท และการใช้เกมประกอบการสอน จะช่ วยให้บรรยากาศในการเรี ยนรู ้
เป็ นไปด้วยความน่าสนใจเร้าใจสนุกสนาน อีกทั้งยังช่วยให้นกั เรี ยนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรี ยนอีกด้วย [4]
ปั จ จุ บ ัน การสอนภาษาอัง กฤษในโรงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษานอกจากจะพบปั ญ หาที่ ผูเ้ รี ย นไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น แล้ว
กระบวนการเรี ยนการสอนของครู ส่วนใหญ่มีความรู ้และนาทักษะกระบวนการใช้ในการวางแผนการสอน แต่ความเข้มข้นสมบูรณ์
ของการให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ งด้วยกระบวนต่างๆน้อย เนื่ องจากคุณครู มีภาระงานเยอะทาให้นกั เรี ยนไม่ได้พฒั นาทักษะ
การสื่ อสารอย่างแท้จริ ง โดยครู ผสู ้ อนจะเน้นไปในด้านการจาคาศัพท์ กฎไวยากรณ์ ซึ่ งไม่ส่งเสริ มทักษะการสื่ อสาร ทาให้นกั เรี ยน
ไม่เข้าใจในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งได้ อีกทั้งนักเรี ยนมีโอกาสที่จะได้สื่อสารภาษาอังกฤษน้อย ทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษจาเป็ นต้องอาศัยการพูดคุยบ่อย ๆ ทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนรวมไปถึงกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษซึ่ งมีผลช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพอใจในการเรี ยนโดยครู ผสู ้ อนต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถในการ
เรี ยนและเน้นให้นกั เรี ยนได้สื่อสารภาษาอังกฤษให้มากที่สุด [5] และจากศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับ
ประถมศึ กษาในศู นย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า
นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาตอนปลายจะมี ปั ญ หาด้า นการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษด้า นการฟั ง และพู ด ไม่ ส ามารถสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได้
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นความจาเป็ นในการวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย ซึ่ งจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั และ
เอกสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน พบว่า กลยุทธ์การขับเคลื่อนการ
พัฒนาทักษะการสื่ อสารที่พบมากที่สุด คือ กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม และจากการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้กลยุทธ์ที่สาคัญอีก
3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร และกลยุทธ์การประสานงาน และสาหรับกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการ
สื่ อสารด้านการฟังและการพูด พบว่า กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการสอนทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
ตอนสนองด้วยท่าทาง บูรณาการกับกิจกรรมการประกอบอาหารและการแสดงบทบาทสมมติ [6] นอกจากนี้ กิจกรรมทางภาษาจะ
ช่วยทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้าน
ลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาด
หาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มเป้ าหมาย
1. ครู ในสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 จานวน 6 คน ใน 6 โรงเรี ยน
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2. นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา ในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จานวน 6 โรงเรี ยน จานวน 360 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น ประกอบด้วย กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร กลยุทธ์การประสานงาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการพูด

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research) ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาแนวคิ ดเกี่ ยวกับกลยุทธ์ การขับเคลื่ อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารสาหรั บนักเรี ยนระดับ ชั้น
ประถมศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ดจากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์การขับเคลื่ อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารสาหรั บ
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษามาสั งเคราะห์ ได้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คื อ 1) กลยุทธ์ การมี ส่ วนร่ วม 2) กลยุทธ์การทางานเป็ นที ม
3) กลยุทธ์การสื่ อสาร และ 4) กลยุทธ์การประสานงาน และกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารด้านการฟังและพูด ได้กลยุทธ์การสอน
ทักษะการฟั งและพูดโดยใช้เทคนิ คการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหาร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์
กับอัตลักษณ์เด่นของเมืองเพชรบุรี เป็ นการบูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมืองเพชรและการแสดงบทบาทสมมติ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิ จัย พัฒ นาและหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย เรื่ อ งกลยุท ธ์ ก ารขับ เคลื่ อ นและการพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาในศู น ย์เ ครื อ ข่ า ยกลุ่ ม บ้า นลาดหาดทราย สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การพัฒนา (ร่ าง) คู่มือการใช้กลยุทธ์ การขับเคลื่ อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทรายที่ ผูว้ ิจยั ร่ วมร่ างคู่มือกับครู ที่สอนภาษาอังกฤษของศูนย์เครื อข่าย
กลุ่มบ้านลาดหาดทราย จานวน 6 คน โดยกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทรายใช้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม 2) กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม 3) กลยุทธ์การ
สื่ อสาร และ 4) กลยุทธ์การประสานงาน ส่ วนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษจะเน้นด้านการฟั งและพูด และใช้กล
ยุทธ์การพัฒนา คือ การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมือง
เพชร และการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่ งได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2.2 ผูว้ ิจยั นา (ร่ าง) คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไปให้อาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และนาข้อเสนอของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์มาปรับแก้คู่มือฯ ให้มีความสมบูรณ์
ขั้นที่ 2.3 ผูว้ ิจยั นา (ร่ าง) คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่ปรับปรุ ง
แล้ว ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าความสอดคล้อง หรื อ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
ขั้นที่ 2.4 การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยั จานวน 1 ฉบับ คือ แบบประเมินทักษะการ
สื่ อสาร ด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยน เป็ นแบบประเมิ นก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และนาแบบประเมินทักษะการ
สื่ อสารด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และผูว้ ิจยั นามา
ปรั บแก้ให้มีความถูกต้อง หลังจากนั้นได้นาแบบประเมิ นทักษะการสื่ อสารด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าความสอดคล้องหรื อ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
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ขั้นตอนที่ 3 การนาคู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่ อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไปใช้กบั ครู
สอนภาษาอังกฤษในศูนย์เครื อข่ายฯ จานวน 6 คน จาก 6 โรงเรี ยน ประกอบด้วย 1) โรงเรี ยนวัดลาดศรัทธาราม 2) โรงเรี ยนวัดท่า
ศาลา 3) โรงเรี ยนวัดกุ่ม 4) โรงเรี ยนวัดโพธิ์ กรุ 5) โรงเรี ยนวัดเขาทโมน และ 6) โรงเรี ยนวัดห้วยเสื อ โดยผูว้ ิจยั ใช้กลยุทธ์การ
ขับ เคลื่ อ น 6 กลยุท ธ์ คื อ 1) กลยุท ธ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม 2) กลยุท ธ์ ก ารท างานเป็ นที ม 3) กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สาร และ 4) กลยุท ธ์ ก าร
ประสานงาน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. การใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสาร ด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนใน
ศูนย์เครื อข่ายบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1.1กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของครู เครื อข่าย โดยครู เครื อข่ายร่ วม
พิจารณาปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการสื่ อสารด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่สมควรได้รับ
การพัฒนา ร่ วมกันวางแผน ร่ วมพิจารณาตัดสิ นใจ กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสื่ อสารด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษ
1.2 กลยุทธ์การทางานเป็ นที ม ผูว้ ิจยั ทางานเป็ นที มกับครู เครื อข่าย จานวน 6 คน ในการพัฒนาคู่มือกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และร่ วมกันดาเนิ นการพัฒนาทักษะการสื่ อสารด้านการฟั งและพูด
ภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนของศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย จานวน 6 โรงเรี ยน ประกอบด้วย 1) โรงเรี ยนวัดลาดศรัทธาราม
2) โรงเรี ยนวัดท่าศาลา 3) โรงเรี ยนวัดกุ่ม 4) โรงเรี ยนวัดโพธิ์ กรุ 5) โรงเรี ยนวัดเขาทโมน และ 6) โรงเรี ยนวัดห้วยเสื อ และได้มีการ
พัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟังและการพูดให้นกั เรี ยนจานวน 360 คน
1.3 กลยุทธ์ การสื่ อสาร ผูว้ ิจัย ได้ใช้กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารกับ ที ม งานครู เครื อ ข่ ายในการพัฒนาทักษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษด้านการฟั งและพูดอย่างต่อเนื่ องในการทางานร่ วมกัน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ ตรงกัน และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการทางานร่ วมกัน
1.4 กลยุทธ์ การประสานงาน ผูว้ ิ จัยได้ใช้กลยุทธ์ การประสานงานกับผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาทั้ง 6 โรงเรี ยน และ
ประสานงานกับครู เครื อข่าย จานวน 6 คน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้านการฟั งและพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยน
ขั้นตอนที่ 4 การนิ เทศติดตามเครื อข่ายครู ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยผูว้ ิจยั ประเมินเครื อข่ายครู
ภาษาอังกฤษโดยการจัดการความรู ้ KM และเครื อข่ายนาเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และผูว้ ิจยั รวบรวมแบบประเมินทักษะ
การสื่ อสารภาษาภาษาอังกฤษจาก 6โรงเรี ยน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์และแบบประมวลผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินเครื อข่ายและผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คู่มือกลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
โรงเรี ยนเครื อข่าย แบบทดสอบการฟั งและพูดของนักเรี ยน วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้สถิ ติบรรยาย คื อ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละความก้าวหน้า

สรุปผลการศึกษา
1. กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์
การมีส่วนร่ วม กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร กลยุทธ์การประสานงานใช้ในการขับเคลื่อนครู ในการพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษได้แก่ ทักษะการฟัง และทักษะการพูด
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2. กลยุทธ์ที่ครู เครื อข่ายในโรงเรี ยนใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คือ กลยุทธ์การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
3. ผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนา นักเรี ยนมีระดับทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม และมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 33.91

อภิปรายผล
จากการศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์
การมีส่วนร่ วม กลยุทธ์การทางานเป็ นทีม กลยุทธ์การสื่ อสาร กลยุทธ์การประสานงานใช้ในการขับเคลื่อนครู ในการพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษได้แก่ ทักษะการฟั ง และทักษะการพูด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของยุรนันท์ วรรณรักษ์ กาญจนา บุญส่ ง
และนิ ภา เพชรสม [6] ได้วิจัยเรื่ อง กลยุทธ์ การขับเคลื่ อนและการพัฒ นาทักษะการฟั งและพูด ภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 พบว่า มีการใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่ วมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะการฟั งและพูดภาษาอังกฤษ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วรรณรั ตน์ ใจเจริ ญ [7]ได้ศึกษาการ
นาเสนอกลยุทธ์การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสู ตรตามความต้องการของท้องถิ่นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาอุ ทยั ธานี พบว่า กลยุทธ์ การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาหลักสู ตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนจัดทานโยบายให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการสร้างหลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้
การประเมินผลหลักสู ตร 2) เร่ งรัดให้จดั ทาฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา 3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อสารระหว่าง
โรงเรี ยนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ 4) พัฒนาครู และบุคลากรของชุมชนในเรื่ องการจัดทาหลักสุ ตตามความต้องการของท้องถิ่น
2. กลยุทธ์ที่ครู เครื อข่ายในโรงเรี ยนใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่ม
บ้านลาดหาดทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คือ กลยุทธ์การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของณฐมน วงศ์ทาทอง [8] ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิควิธีสอน
อ่ า นแบบ SQ4R โดยใช้ข ้อ มู ล อาเซี ย น ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผลการวิ จัย พบว่า ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจด้วยเทคนิ ควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ขอ้ มูลอาเซี ยน สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรี ย นวัด ใหม่ ห นองพะอง (ทับ ทองวิ ท ยาธาร) หลัง เรี ย นสู ง กว่า เกณฑ์ร้ อ ยละ 75 อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน [1] กล่ า วว่า การยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่
มาตรฐานสากลของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ นและนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดคานวณที่ซบั ซ้อนขึ้นต้องมีการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
3. ผลการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนา นักเรี ยนมีระดับทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี เยี่ยม และมี ร้อยละความก้าวหน้าเท่ ากับ 33.91 สอดคล้องกับงานวิจัยของวงศ์เดื อน เป็ ดทอง [9]
ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความรู ้ดา้ นการอ่านและการเขียนคาควบกล้ าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างการสอนด้วยแบบฝึ ก
ทักษะกับการสอนตามคู่ มื อครู ของกรมวิ ชาการ พบว่า แบบฝึ กทักษะการอ่ านและการเขี ยนค าควบกล้ ามี ประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ
85.33/83.63 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้ และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยแบบฝึ กทักษะมีความรู ้ดา้ น
การอ่านและการเขียนคาควบกล้ า สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู ของกรมวิชาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 กลยุทธ์การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การช่ วยให้การพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนให้ดีข้ ึ นอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้นโรงเรี ยนสามารถนากลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน การบูรณาการในการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์กบั คุณภาพการเรี ยนของนักเรี ยนได้
1.2 คู่มือกลยุทธ์การขับเคลื่ อนและการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน สามารถนามาประยุกต์ใช้
สาหรับเป็ นแนวทางการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้ โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญให้คาแนะนาก่อนนาไปใช้ก่อน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาควรมีการวิจยั เชิงประเมิน การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
2.2 การศึ กษาการใช้กลยุทธ์ การขับเคลื่ อนการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์ การจัดการความรู ้
(Knowledge Management) รวมกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา การสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนให้มี
คุณภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองในปั จจุบนั 2) สร้างรู ปแบบการ
เพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง และ 3) ทดลอง และประเมินการพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของ
กาลังพลศูนย์การกาลังสารอง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ กาลังพลของศูนย์การกาลังสารอง จานวน 40 นาย โดยเลือกแบบเจาะจงกาลัง
พล ที่มีอายุระหว่าง 18 - 58 ปี เพศ ชาย ที่มีสุขภาพดี และไม่มีอาการเจ็บป่ วย ในวันทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงปริ มาณ คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สถิติทดสอบที ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองในปั จจุบนั มีหลากหลายและไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน
2. การสร้างรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายมี 3 รู ปแบบคือ การพัฒนาวิธีออกกาลังกาย การโภชนาการ และการพักผ่อน ซึ่งได้
จากการอภิปรายกลุ่ม และนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 นาย ของหน่วยงานศูนย์การกาลังสารอง
3. ระเมินกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 นาย ของหน่ วยงานศูนย์การกาลังสารอง และใช้สถิติทดสอบเปรี ยบเทียบ ก่อนและหลัง
ทดลองรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารจะเห็ นได้ว่า ผลของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายส่ วนมากมี ค่า สู ง ขึ้ น
เนื่องจากการใช้รูปแบบการเพิม่ สมรรถภาพร่ างกายมาใช้งาน
คาสาคัญ : การพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลกองทัพบกไทย สมรรถภาพร่ างกาย ศูนย์การกาลังสารอง

Abstract
The objectives of this study were to: 1) study increasing physical fitness of the current Army Reserve Center personnel
2) establish development of a model for increasing physical fitness of Army Reserve Center personnel and 3) conduct an experiment and
evaluate development of a model for increasing physical fitness of Army Reserve Center personnel. The sample group consisted of 40 male
Army Reserve Center personnel with the age ranging from 18 - 58 years. The personnel of Army Reserve Center 40 officers were chosen
individually. This study was conducted with healthy personnel without any illness on physical fitness test day. Research tools were
questionnaire and interview form. Statistics used for analyzing quantitative data were frequency, percentage, mean, and standard deviation,
and t-test. For qualitative data, content analysis was used.
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The results revealed that:
1. Increasing physical fitness of personnel, the current Army Reserve center does not have a definite pattern.
2. There were 3 forms of fitness enhancement: developing exercise methods, nutrition and rest. This was obtained through group
discussions. Experiment with 40 samples of Army Reserve Center
3. Evaluate with 40 samples of Army Reserve Center and the use of test statistic(t-test) for comparing the results of pre-experiment
and post-experiment on the model for increasing military physical fitness, it could be seen that most results of physical fitness test gained
higher score after applying this model for increasing physical fitness.
Keywords : Development of a Model for Increasing Physical Fitness of Thai Army Personnel, Physical Fitness, Army Reserve Center

บทนา
การทหารในโลกปั จจุ บ ันได้มี การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภาพ ไม่ ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีทางด้านอาวุธ
การติดต่อสื่ อสาร รู ปแบบการรบ และหน่วยทหารที่ใช้ในการปฏิบตั ิภารกิจการรบ ช่วยรบ หรื อ สนับสนุนการรบซึ่ งในส่ วนต่างๆ นั้น
ทุกประเทศได้พฒั นาไปอย่างมากตามกาลังความสามารถ และงบประมาณตามที่ได้ จะเห็นได้ว่าหน่ วยทหารชั้นนาต่างๆของแต่ละ
ประเทศจะมีการฝึ กที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ภารกิจในการปฏิบตั ิงาน อาทิ หน่วย Navy Seals ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หน่ วย British Special Air Service (SAS) ของประเทศอังกฤษ หน่ วย National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) ของประเทศ
ฝรั่งเศส หน่ วย Alpha Group ของประเทศรัสเซี ย หน่ วย Unidad de Operaciones Especiales ของประเทศสเปน และหน่ วย The Special
Services Group (SSG) ของประเทศปากีสถาน เป็ นต้น ซึ่ งทหารที่จะเข้ารับการฝึ กในหลักสู ตรต่างๆ จะต้องมีสภาพร่ างกายที่แข็งแรง
และทนทาน สามารถทนต่อการฝึ กที่เข้มข้นเป็ นเวลายาวนานทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจได้ เมื่อสาเร็ จการฝึ กแล้วก็จะเป็ นกาลังทหาร
ที่มีศกั ยภาพสู งสามารถปฏิ บตั ิงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ภารกิจทางการทหารไม่ว่าจะเป็ นหน่ วย
ก าลังรบ หน่ วยสนับสนุ นการรบ หรื อ หน่ วยช่ วยรบ โดยส่ วนใหญ่ จะต้องอาศัยความแข็งแรงสมบู รณ์ ของร่ างกาย และจิ ตใจ
อย่างมากในการปฏิบตั ิภารกิจไม่วา่ จะเป็ นงานสนามโดยตรง หรื อในปั จจุบนั จะเป็ นงานช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณ
ภัย ซึ่ งทางทหารจะเรี ยกว่าการปฏิ บตั ิการทางทหารนอกเหนื อการสงคราม แต่ในภารกิ จในรู ปแบบเดิ มคือการสู ้รบกันจะมี น้อยลง
เนื่องจากอาศัยความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จะใช้กาลังทหารน้อยลง สู ้รบการด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น
ตามแนวคิด[2]จากนโยบาย “Smart Army” ของ ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด(ผบ.ทบ.) ต้องการให้กาลังพล ของกองทัพบกมี
ลักษณะของ “Smart Man” หรื อ “Smart Soldier” ที่สาคัญ 5 ประการ คือ สมรรถภาพร่ างกายที่แข็งแรง ระเบียบวินยั จิตใจที่กล้า
หาญ ความรู ้ตามตาแหน่งหน้าที่อย่างเชี่ยวชาญ ลึกซึ้ ง มีจริ ยธรรม คุณธรรม รักชาติ และความพร้อมที่จะปฏิบตั ิภารกิจอยูต่ ลอดเวลา
จากแนวคิ ดดังกล่าวสรุ ป ได้ว่า สมรรถภาพร่ างกายที่ แข็งแรงคื อพื้นฐานที่ สาคัญยิ่งของกาลังพลของ กองทัพบก ที่ จะนาไปสู่
พัฒนาการในองค์ประกอบอื่น ๆ ของ“Smart Man” หรื อ “Smart Soldier” และผลลัพธ์สุดท้ายที่ ตอ้ งการคือ กองทัพบกมี ความ
แข็งแกร่ ง เป็ นกองทัพที่ทนั สมัยตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั กองทัพสมัยใหม่กองทัพบก เป็ นหน่วยงานหลัก
ของชาติ [5] ที่ รั บ ผิดชอบการปกป้ อ งผื นแผ่นดิ น เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช และความมั่นคงของรั ฐ สถาบันพระมหากษัต ริ ย ์
ผลประโยชน์ ของชาติ และการปกครองระบบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ในขณะเดียวกันยังมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาประเทศ แก้ไขปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ และสังคม ตลอดจนสนับสนุ นการดาเนิ นการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของ
สหประชาชาติซ่ ึ งเป็ นตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด
กองทัพบกจึงกาหนดนโยบายการพัฒนาสมรรถภาพ ร่ างกายของกาลังพล[6] เพื่อให้กาลังพลมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีจิตสานึ ก ในการรักษาและพัฒนาสุ ขภาพร่ างกายด้วยตนเองให้มีความแข็งแกร่ ง เพื่อเป็ น กองทัพสมัยใหม่ที่กาลังพล
กองทัพบกต้องมี สภาพร่ างกายที่ สมบู รณ์ แข็งแรง มี ความเข้มแข็ง สง่าผ่าเผย มี ทกั ษะ (Skill) มี ความรู ้ (Knowledge) มี ทศั นคติ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
166
11 (May - August) 164 - 170 (2021) Vol. 11, No. 2

(Attitude) มีพฤติกรรม (Behavior) ที่ดีต่อกองทัพ เพื่อมีสมรรถนะสู ง (Competency) และให้เป็ น Smart Soldier หรื อ Smart Army
ที่ จ ะน าพาให้ก องทัพ บก มุ่ ง สู่ ก ารเป็ นองค์ก รที่ มี ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง (High Performance Organization) [7]
ซึ่ งพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลมากยิ่งขึ้ นจึ งให้ด าเนิ น การจัดท าแนวทางในการพัฒ นา
สมรรถภาพร่ างกายกาลังพลให้มีความแข็งแกร่ ง พร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของหน่ วย รวมถึง การเข้ารั บการทดสอบ
สมรรถภาพร่ างกายเป็ นประจาทุกปี ปี ละ 2 ครั้ง
การทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของหน่ วยต่างๆ ภายในกองทัพบกถูกกาหนดเป็ นคาสั่งกองทัพบกที่ 823/2530 เรื่ อง
กาหนดแนวทางในการรั บราชการของนายทหารสัญญาบัตร และในคาสั่งนี้ ได้แก้ไขรวมถึงนายทหารประทวนด้วย โดยในการ
ทดสอบร่ างกายประจาปี นั้น จะทาการทดสอบปี ละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีระยะเวลาต่างกัน 6 เดือน ผลการทดสอบจะเป็ นตัวชี้วดั ว่า
จะดาเนินการกับกาลังพลอย่างไร ซึ่ งจะกาหนดไว้ในคาสั่งกองทัพบกดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้นการที่จะพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพล[8]ให้เพิ่มขึ้นจึงเป็ นการลดความสู ญเสี ยของกาลังพลในทางอ้อม
ในเรื่ องของการเสี ยชีวิต ทาให้ร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทา
ให้มีผลดีต่อการปฏิบตั ิงาน ยิง่ ในหน้าที่ที่ตอ้ งอยูใ่ นสภาพการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งตรากตรา การที่มีสมรรถภาพร่ างกายที่ดีและเพิ่มขึ้น
จึ งมี ผลดี ในทุกด้าน รวมทั้งด้านสุ ขภาพร่ างกายทาให้มีร่างกายที่ แข็งแรง ไม่เกิ ดโรคภัยกับตัวกาลังพลเองเป็ นการประหยัดค่า
รักษาพยาบาล และทาให้เป็ นกาลังพลที่มีลกั ษณะท่าทางที่ดีเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานและกองทัพบกต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองในปั จจุบนั
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง
3. เพื่อทดลอง และประเมินการพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาหารู ปแบบการออกกาลังกาย อาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายแก่กลุ่ม
ตัวอย่างในการทดสอบ และมี ตวั ชี้ วดั การทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย (3 ท่ า) ตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของ
กองทัพบก โดยมีค่าเป็ นเกณฑ์ผา่ นเป็ นร้อยละตามบริ บทของแต่ละหน่วย
2. ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มี 3 กลุ่มดังนี้ 1. ผูเ้ ชี่ยวชาญหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ครู ฝึกที่เกี่ยวข้อง และ 3. กาลัง
พลของศูนย์การกาลังสารอง ที่มีอายุระหว่าง 18 - 58 ปี เพศ ชาย จานวน 40 นาย โดยเลือกแบบเจาะจงกาลังพลโดยการศึกษาครั้งนี้
กระทากับกาลังพลที่มีสุขภาพดี และไม่มีอาการเจ็บป่ วย ในวันทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ (Dependent Variable) ได้แก่ รู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายประกอบด้วย วิธีการออกกาลังกายแบบ
ต่างๆ ภาวะทางโภชนาการ และการพักผ่อนของกาลังพลภายในศูนย์การกาลังสารอง
ตัว แปรตาม (Independent Variable) ได้แ ก่ สมรรถภาพร่ า งกายของก าลัง พลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งวัด ด้ว ย 3 ท่ า ทดสอบ คื อ
ท่าดันพื้น ท่าลุกนัง่ และวิง่ 2 กิโลเมตร
4. ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาในการวิจยั ทาการศึกษาทดสองรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกาย 2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาต่างกัน 6 เดือน
(ซึ่ งอยูใ่ นห้วงการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายประจาปี ของกองทัพบก)
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลกองทัพบกไทยในศตวรรษที่ 21 เป็ นการวิจยั และ
การพัฒนา (Research & Development) เป็ นการสร้างรู ปแบบในการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารของกาลังพลในกองทัพบก
ไทย โดยได้นา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
แผนแบบที่ใช้ในการวิจยั และพัฒนาครั้งนี้ คือ การวิจยั เชิงทดลองเบื้องต้น (Pre – experimental Designs) กล่าวคือมีกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว ไม่มีกลุ่มควบคุม สมาชิกกลุ่มตัวอย่างไม่ได้มาโดยใช้วธิ ี การสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบเจาะจงกาลังพล
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถภาพร่ างการของหน่วยงานต่างๆ
2. สนทนากลุ่มจากครู ที่เป็ นผูฝ้ ึ กและพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายเพื่อที่จะหารู ปแบบการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายทั้ง 3
ด้าน คือ วิธีออกกาลังกาย ภาวะโภชนาการ และการพักผ่อน
3. การประเมินสมรรถภาพร่ างกาย
3.1 คัดเลือกกาลังพลที่ มีอายุ ระหว่าง 18 – 58 ปี และมีสุขภาพสมบรู ณ์แข็งแรง ที่มีการออกกาลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน
3.2 คัดเลือกจากกาลังพลที่มีความสมัครใจ และยินดีเข้าร่ วมกิจกรรมจนสิ้ นสุ ดการทดลอง
3.3 ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ จานวน 40 นาย
3.4 ดาเนิ นกิ จกรรม โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้ แจงก่อนทาการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายครั้งที่ 1 (การปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจัง) และภายในช่วง 6 เดือน ก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายครั้งที่ 2 จัดให้มีการพิจารณากระบวนการเลือกท่าในการ
ฝึ กเพื่อนาไปจัดทาคู่มือในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
4. นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก (In depth interview) โดยสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ การ
พัฒนาสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง จานวน 4 คน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยการคัดเลือกจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เข้ารั บการทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย จานวน 40 คน โดยคัดเลือก จานวน 7 คน จาก 7 กลุ่มอายุ 3) แบบประเมิ น
สมรรถภาพร่ างกายตามระเบียบของกองทัพบก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง จานวน 4 คน
2. สนทนากลุ่มกับครู ฝึกการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายเพื่อที่จะได้การพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายที่เหมาะสมสาหรับกาลัง
พลของศูนย์การกาลังสารอง
3. ทาการทดสอบตามท่าที่ กาหนด 3 ท่า คือ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และการวิ่ง 2 กิ โลกรั ม เพื่อเก็บคะแนนหลังจากการ
ทดสอบสมรรถภาพร่ างกายประจาปี ซึ่ งมีระยะห่างกัน 6 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์และสรุ ปการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายของหน่วยงาน
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
2. วิเคราะห์และสรุ ปการสนทนากลุ่ม นามาสร้างเป็ นรู ปแบบของการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายเพื่อที่จะให้กาลังพลกลุ่ม
ตัวอย่างได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนา
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3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของสมรรถภาพร่ างกายทางทหาร ระหว่างการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายประจาปี ครั้งที่ 1
และ ครั้งที่ 2 ซึ่ งมีระยะเวลาห่างกัน 6 เดือน โดยใช้ สถิติทดสอบที ( t – dependent)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการเพิม่ สมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองในปั จจุบนั พบว่า รู ปแบบการเพิม่ สมรรถภาพ
ทางกายของกาลังพลภายในกองทัพบก [2] หรื อเหล่าทัพอื่นๆ นั้นมี หลากหลายและไม่ชดั เจน ซึ่ งอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงการเพิ่ม
สมรรถภาพร่ างกายของกาลังพล และการปฏิ บตั ิ ของหน่ วยยังไม่ เด่ นชัด เป็ นเพียงการฝึ กเฉพาะบุ คคลเท่ านั้น ซึ่ งก็ข้ ึ นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในปั จจุ บนั การเพิ่มสมรรถภาพทางด้านร่ างกายของกองทัพบกในแต่ละหน่ วยจะแตกต่างกันออกไป มีความเข้มข้นที่
แตกต่างกันไป ในบางหน่ วยงานผูบ้ งั คับบัญชาก็มีการส่ งเสริ ม แต่อาจจะเป็ นในลักษณะที่ ให้มีการผ่อนคลาย มี การทากิ จกรรม
ร่ วมกัน มิได้เน้นในการเพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกายทางทหาร บางหน่วยฐานการเข้าร่ วมกิจกรรมมีนอ้ ย ขาดการเอาใจใส่ จากกาลัง
พลทาให้โครงการหรื อกิจกรรมไม่ได้รับผลการตอบรับเท่าที่ควร และการจัดให้มีการออกกาลังกายจะไม่เน้นในเรื่ องของการฝึ ก
ความแข็งแรง แต่โดยทัว่ ไปจะเน้นที่ความทนทาน
รู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายสาหรั บกาลังพลในปั จจุ บนั ยังไม่มีชดั เจน เนื่ องจากการใช้การพัฒนาสมรรถภาพ
ร่ างกายของทหารกองประจาการ[8]นั้น อายุของผูเ้ ข้ารับการฝึ กเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหาร จะใกล้เคียงกัน แต่สาหรับ
กาลังพลมีหลายระดับอายุการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายก็ตอ้ งคานึงถึงสิ่ งนี้ดว้ ย
การพัฒนาการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายในปั จจุบนั จะต้องใช้วิทยาศาสตร์ ทางการกีฬาเข้ามามีส่วนในการพัฒนา ซึ่ งดูจาก
ประเทศมหาอานาจทางทหารทั้งหลายจะเห็นได้วา่ จะใช้ วิทยาศาสตร์ การกีฬาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสมรรถภาพของกาลัง
พลในประเทศตัวเองทั้งสิ้ น และสิ่ งสาคัญอีกอย่างคือ การเอาใจใส่ ในเรื่ องโภชนาการควบคู่กบั การเพิ่มสมรรถภาพทางด้านร่ างกาย
ที่ สาคัญ คื ออาหารโดยกล่าวว่า การได้รับโภชนาการที่ ดีสาหรั บนักกี ฬาก็เป็ นสิ่ งที่ ขาดเสี ยไม่ ได้ เพราะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ อยู่
เบื้องหลังความสาเร็ จของนักกีฬาทุกคน และสิ่ งที่สาคัญคือ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเห็นความสาคัญกับการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของ
กาลังพลด้วยจึงจะมีส่วนช่วยให้โครงการที่เกิดขึ้นประสบผลสาเสร็ จ แต่สิ่งสาคัญที่สุดที่จะขาดเสี ยมิได้คือ การปฏิบตั ิตอ้ งทาอย่าง
จริ งจัง และตั้งใจ ซึ่ งรู ปแบบการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายทางทหารจะดีเพียงใดแต่ถา้ ความสม่าเสมอ ความตั้งใจ มีนอ้ ยก็ไม่เกิดผล
ต่อการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายทางทหารกับกาลังพล
การสนทนากลุ่ม (Focus group)
รู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นประกอบด้วยวิธีการออกกาลังกาย
ภาวะโภชนาการ และการพักผ่อน ในด้านการพัฒนาการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารของกาลังพล ในระดับบุคคลก็จะมีการ
ฝึ กเฉพาะบุ คคลอยู่แล้ว แต่ถา้ เป็ นในระดับหน่ วยแล้ว การเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารของกาลังพลจะสามารถดู ได้จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วย คื อถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็ นความส าคัญและเอาใจใส่ ต่อสุ ข ภาพของกาลังพลภายในหน่ วยก็จ ะมาร่ วม
กิจกรรมออกกาลังกายกับกาลังพลของตนเอง ซึ่ งก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการออกกังกายของกาลังพลทุกนายด้วย การที่จะฝึ ก
ให้กาลังพลมี สมรรถภาพร่ างกายที่ เพิ่มขึ้นจะต้องมี การออกกาลังกายที่ ใช้ลูกน้ าหนักเข้ามาเสริ ม การพัฒนาที่ สาคัญอีกอย่างคือ
กล้ามเนื้ อจะต้องมีความแข็งแรงจึ งต้องมีการดูแลภาวะทางโภชนาการควบคู่ไปด้วย และสิ่ งที่สาคัญลาดับถัดมาคือการพักผ่อนที่
เพียงพอจะทาให้ร่างกายฟื้ นตัวจากการฝึ กได้อย่างรวดเร็ ว
ในอดีตการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่ างการทางทหาร จะปฏิบตั ิดว้ ยการวิ่งเป็ นส่ วนมาก และใช้ท่ากายบริ หาร
ทางทหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเป็ นหลัก ซึ่ งก็จะได้ในเรื่ องของความคล่องแคล่ว แต่ภารกิจทางทหารมิได้มีเพียงการ
ใช้ความคล่องแคล่วเท่านั้น ความทนทาน และความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อก็ยงั มีความจาเป็ นอย่างมาก เมื่อได้ศึกษาจากประเทศ
อื่นๆ ที่ได้มีการพัฒนากาลังพลของตนเอง ได้ท้ งั ความทนทาน ความแข็งแกร่ ง และความคล่องแคล่ว แล้วจะเห็นได้ว่ามี การใช้
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ลูกน้ าหนักเข้ามาเป็ นองค์ประกอบด้วยทั้งสิ้ น ผลที่ออกมาจะได้ท้ งั ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ และสัดส่ วนรู ปร่ างที่ดีตามมา และ
ในปั จจุบนั ผูบ้ งั คับบัญชาของกองทัพบก ได้เห็นความสาคัญของการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกาย โดยจัดหางบประมาณเพื่อจัดหาเครื่ อง
ออกกาลังกายมอบให้กบั หน่ วยต่างๆ ภายในกองทัพบกแล้ว[10] ในอนาคตต่อไป กาลังพลของกองทัพจะต้องมีสุขภาพร่ างกายที่
แข็งแรง และมีสมรรถภาพร่ างกายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนถ้าได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมา อย่างถูกต้อง และสม่าเสมอ
ผลการทดลองและประเมินการพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีสมรรถภาพทางด้านร่ างกายสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นสัญญาณอันดีที่จะเป็ นการเริ่ มต้นในการรักษาสุ ขภาพร่ างกายของ
ตนเองซึ่ งจะทาให้เกิดผลดีแก่ท้ งั ตนเองและหน่วยงานรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า สถิติ t-test dependent ของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ศูนย์การ
กาลังสารอง (หน่วยศสร.) ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การทดสอบ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

N
40
40

𝑋̅

189.40
203.18

S.D.
27.006

t

sig.

4.255

0.000 **

30.951

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนารู ปแบบการเพิ่ มสมรรถภาพร่ างกายทางทหาร และนาไปใช้ทดลองกับกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 40 นาย
ของหน่วยงานศูนย์การกาลังสารอง และใช้สถิติทดสอบเปรี ยบเทียบ ก่อนและหลังทดลองรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทาง
ทหารจะเห็นได้ว่า ผลของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายส่ วนมากมีค่าสู งขึ้น เนื่ องจากการใช้รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพ
ร่ างกาย (วิธีการออกกาลังกาย ภาวะโภชนาการ และการพักผ่อน) มาใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลซึ่ งจะท าให้
สมรรถภาพร่ างกายกาลังพลเพิ่มขึ้น ค่าคะแนนสมรรถภาพร่ างกายที่ เพิ่มขึ้ นจากการทดลองอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่ องจากต้องใช้
ระยะเวลา ในการทดลองใช้ระยะเวลาเพื่อปรับสภาพร่ างกายในการฝึ กใช้รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารเพียงห้วงเวลา
6 เดือน เท่านั้น
ผลค่าคะแนนการทดสอบสมรรถภาพของกาลังพลที่อยูใ่ นช่วงอายุไม่มาก แต่กลับมีค่าคะแนนการทดสอบสมรรถภาพ
ร่ างกายต่ากว่าครั้งแรก จากการสัมภาษณ์ พบว่าเกิดจากปฏิบตั ิภารกิจที่ไม่มีเวลาในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของรู ปแบบการเพิ่ม
สมรรถภาพร่ างกาย จะทาให้ผลคะแนนในการทดสอบต่ากว่าครั้งแรก และจากการวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานของกาลังพลในส่ วนนั้น
พบว่าเป็ นกาลังพลที่ทาหน้าที่พลขับ สาเหตุเนื่ องจากต้องขับพาหนะบ่อย และการปฏิบตั ิงานอาจจะเลยเวลาช่วงที่เหมาะสมในการ
ออกกาลังกาย จึงไม่มีเวลาในการออกกาลังกายตามคาแนะนาสาหรับกลุ่มตัวอย่างถัดมาที่คะแนนทดสอบสมรรถภาพต่า เนื่องจาก
เป็ นกาลังพลในส่ วนของหมวดดุริยางค์ ซึ่ งในเวลานอกเหนื อจากทางเวลาราชการก็จะไปทาอาชีพเสริ มโดยการรับเล่นดนตรี ตาม
ร้านอาหารภายใน อาเภอ หัวหิ น เวลาร้านปิ ด ประมาณ 24.00 น. จึ งเดินทางกลับบ้าน ดังนั้นจึ งไม่มีเวลาให้กบั การปฏิ บตั ิ ตาม
คาแนะนาตามรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารที่จดั ทาขึ้นจึงมีผลต่อค่าคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
จะเห็นได้วา่ เมื่อนาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการออกกาลังกาย การเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายในแต่ละเรื่ องรวมถึง
คาแนะนาของผูท้ ี่ มีส่ วนในการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายมี ท าการวิเคราะห์ และได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายที่
เหมาะสมสาหรับบริ บทแต่ละหน่วยงานมาใช้ในการพัฒนากาลังพลในหน่วยงานของตน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. บรรจุ ใ นหลัก สู ต รของ โรงเรี ย นทหาร เช่ น โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้า โรงเรี ย นนายสิ บ ทหารบกหรื อ
โรงเรี ยนตารวจ เช่น โรงเรี ยนนายร้อยตารวจ เพื่อที่จะพัฒนาร่ างกายนักเรี ยนให้มีความ อดทน แข็งแกร่ งพร้อมที่จะออกปฏิบตั ิงานใน
อนาคตต่อไป
2. สามารถนาไปใช้เพิ่มสมรรถภาพร่ างกายโดยตรงกับทหารกองประจาการที่ ตอ้ งการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง
รวมถึงกาลังพลที่ตอ้ งคัดเลือกเข้าเรี ยนในหลักสู ตร ส่ งทางอากาศ และการรบแบบจู่โจม ซึ่ งต้องเป็ นกาลังพลที่มีสมรรถภาพร่ างกายที่ดี
3. กาหนดให้รางวัลสาหรับผูท้ ี่สามารถทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย ได้คะแนนร้อยละ 100 เพื่อเป็ นการสร้างแรงใจใน
การตั้งใจการปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะการวิจัยในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกาย เป็ นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากเมื่อครบรอบ 1 ปี
จะสามารถวัดผลสิ่ งต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น
1.1 น้ าหนักที่คงที่
1.2 สัดส่ วนร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3 ผลการตรวจร่ างกายประจาปี
2. ควรมีการเปรี ยบเทียบ การใช้ภาวะโภชนาการแบบสาเร็ จรู ป “Whey Protein” กับการกินอาหารตามภาวะโภชนาการ
ตามปกติ
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บทคัดย่อ
แผนการทดลองแผนแบบสุ่ มสมบูรณ์เป็ นแผนการทดลองที่ ง่ายและสะดวกที่ สุด โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อทดลองเปรี ยบเทียบ
ว่าทรี ตเมนต์ที่มาทดลองนี้วา่ จะให้ผลการทดลองที่แตกต่างหรื อไม่แตกต่างกัน การจัดทรี ตเมนต์ใส่ หน่วยทดลองเป็ นไปอย่างสุ่ มและแต่ละ
ทรี ตเมนต์หน่วยทดลองจะเท่ากันหรื อไม่ก็ได้ แต่เพื่อไม่ให้เกิดความเอนเอียง หน่วยทดลองในแต่ละทรี ตเมนต์ควรกาหนดให้เท่ากัน หรื อ
จานวนซ้ า เท่ากันและมีความสม่าเสมอกันซึ่ งการวิเคราะห์จะเป็ นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว มีตวั แปรอิสระเป็ นตัวแปรเชิง
กลุ่ม ที่กาหนดเป็ นปั จจัย เพียง 1 ปั จจัยเท่านั้น แต่มีระดับของปั จจัยตั้งแต่ 2 ระดับขึ้นไปที่เรี ยกว่า ทรี ตเมนต์ ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์เป็ นข้อมูล
เชิงคุณภาพอยูใ่ นระดับนามบัญญัติและระดับเรี ยงอันดับ และมีตวั แปรตามที่เป็ นปริ มาณ 1 ตัว ซึ่งก็คือ ผลของทรี ตเมนต์
คาสาคัญ : การวางแผนทดลอง การวิเคราะห์การทดลอง สุ่ มสมบูรณ์

Abstract
The Completely Randomized Design (CRD) trial design is the simplest and most convenient trial design. The aim of this
experiment was to see if the treatments produced different results. The experimental unit's treatments were chosen at random. And whether
or not each treatment unit is the same. However, in order to avoid bias, the experimental units in each treatment should be assigned the same
or a similar number of repetitions (Replication: r) and should be consistent. (Homogeneous), with a one-way analysis of variance (One-Way
ANOVA). Only one factor is defined as a factor (Factor). However, there are levels of factors ranging from two to ten, which is referred to
as treatment (Treatment).
Keywords : Experimental Planning, Experimental Analysis, Completely Randomized

บทนา
แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (Completely Randomized Design: CRD) เป็ นแผนการทดลองแบบจาแนกทางเดี ยว
ที่ ใช้เมื่ อหน่ วยทดลองมี ความสม่ าเสมอหรื อมี ความคล้ายคลึ ง (Homogeneous) มาอยู่ก่อนแล้ว โดยการทดลองจัดทรี ตเมนต์ใส่
หน่ วยทดลองอย่างสุ่ ม โดยแต่ละหน่ วยจะมี โอกาสได้รับทรี ตเมนต์ใดทรี ตเมนต์หนึ่ งเท่ากัน การทดลองแบบ CRD ใช้กบั การ
ทดลองที่มีทรี ตเมนต์มาก ๆ และทรี ตเมนต์แต่ละทรี ตเมนต์มีหน่ วยทดลองไม่เท่ากันได้ แต่ปกติแล้วมักจะใช้กบั การทดลองที่ มี
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หน่วยทดลองเท่ากัน การทดลองแบบ CRD นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดลองเปรี ยบเทียบว่าทรี ตเมนต์ที่มาทดลองนี้ แตกต่างกันหรื อไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งรายละเอียดผูเ้ ขียนจะได้อธิ บายต่อไปในส่ วนเนื้อหา

เนื้อหา
ในส่ วนของเนื้อหาของบทความผูเ้ ขียนนาเสนอเพื่อให้ผอู ้ ่านมีความเข้าใจดังนี้
(1) วิธีสุ่มและผังการทดลอง (2) จานวนทรี ตเมนต์ที่ใช้ในการทดลอง (3) การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของรายคู่ทรี ตเมนต์
(4) ข้อดีและข้อเสี ยของการทดลองแบบ CRD (5) การวิเคราะห์การทดลองแบบ CRD
วิธีส่ ุ มและผังการทดลอง
1 วิธีสุ่ม
เนื่ องจากหน่ วยทดลองมีความสม่าเสมอ การที่หน่ วยทดลองใดจะได้รับ ทรี ตเมนต์ใด จึ งมีผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน [1]
วิธีการสุ่ มก็คือ การทาให้หน่ วยทดลองมี โอกาสถูกเลือกให้ได้รับทรี ตเมนต์ใดก็ได้เท่ากัน ซึ่ งวิธีการแบบนี้ เรี ยกว่า การสุ่ มแบบ
สมบูรณ์หรื อสุ่ มตลอด
2 ผังการทดลอง
กรณี ที่มีหน่วยทดลอง 12 หน่วย และมี 3 ทรี ตเมนต์ คือ A, B และ C ซึ่ งผูท้ ดลองอาจกาหนดให้จานวนซ้ าเท่ากันหรื อไม่
เท่ากันก็ได้ ถ้ามีจานวนซ้ าเท่ากันในแต่ละทรี ตเมนต์จะมี 4 ซ้ า 3 ทรี ตเมนต์ การทดลองจะมีขนาด 4 x 3 = 12 การสุ่ มและผังการ
ทดลอง ดังรู ปที่ 1 ดังนี้
1

2

3

A
4

B
5

C
6

A
7

C
8

B
9

C
10

B
11

A
12

B

A

C

A
A
C
B

B
C
B
A

C
B
A
C

รู ปที่ 1 การสุ่ มและผังการทดลอง
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของแผนการทดลอง CRD
SOV
df
SS
Treatment (Tr or t)
t-1
SStr
Error (E)
t(r - 1)
SSE
Total
tr - 1
SST

MS
SSTr/t-1
SSE/t(r - 1)

F
MSTr/MSE

Sig.
<  ที่ทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติ

เมื่อ Tr หรื อ t คือ ทรี ตเมนต์ (Treatment) และ r คือ จานวนซ้ า (Replication)
จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่ อ Sig. <  ที่ ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติจะยอมรับสมมติฐาน H1 และจะต้อง
ทดสอบต่อไป เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของทรี ตเมนต์ต่าง ๆ
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สมมติฐานที่กาหนดของแผนการทดลอง CRD สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ
H0: 1 = 2 = 3
H1: มีค่า i อย่างน้อย 1 ค่าที่แตกต่างจากค่า j อื่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

จานวนทรีตเมนต์ ที่ใช้ ในการทดลอง
ในแผนแบบ CRD ถ้าใช้ทรี ตเมนต์น้อยจะต้องใช้หน่ วยทดลองมาก แต่ถา้ ใช้ทรี ตเมนต์จานวนมากหรื อหลายทรี ตเมนต์
จานวนหน่วยทดลองจะน้อยลงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีจานวนชั้นความเป็ นอิสระ (df : Degree of Freedom) มากพอสมควร เพื่อใช้ประมาณ
ค่าความคลาดเคลื่อนของการทดลอง โดยทัว่ ไปแล้วจานวนชั้นความเป็ นอิสระของความคลาดเคลื่อน (df Error) ไม่ควรน้อยกว่า 9
โดยปกติจะใช้ต้ งั แต่ 10-12 เพื่อให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (MSE: Mean Square Error) ลดลง ซึ่ งเมื่อค่า MSE ลดลง
ย่อมจะทาให้ความเคลื่ อนชนิ ดที่ 1 (Type I Error) ลดลงด้วย พิศมัย หาญมงคลพิพฒั น์ [2] แนะนาว่าถ้ากาหนดขนาดของหน่ วย
ทดลอง ตามข้อกาหนดว่า df Error ไม่ควรน้อยกว่า 9 นั้น จะได้สูตร N - t  9 เช่น
เมื่อ N - t  9 เมื่อ t (Treatment) = 3 ทรี ตเมนต์
จะได้ N = 9 + t
N = 9 + 3 = 12
เมื่อ N = 12 จะได้จานวนตัวอย่างแต่ละทรี ตเมนต์ (n) = 4
แต่เพื่อให้ลดความคลาดเคลื่อนของการตัดสิ นใจทั้งแบบ  Error และแบบ  Error ในการทดสอบสมมติฐาน ก่อนการ
ตัดสิ นใจกาหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละทรี ตเมนต์ ผูท้ ดลองควรวิเคราะห์อานาจการทดลอง (Power of Test) ก่อน ด้วย คาสั่ง Power
and Sample Size เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละทรี ตเมนต์ โดยเฉพาะในการทดลองที่ไม่มีบล็อก หรื อไม่มีสภาวการณ์
ควบคุม เช่น การทดลองแบบ CRD

การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ของรายคู่ทรีตเมนต์
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของรายคู่ทรี ตเมนต์หรื อบางทีเรี ยกว่า การเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) มีวธิ ี ต่าง ๆ
ดังนี้ [3]
(1) วิ ธี ฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference: LSD) วิ ธี น้ ี ใช้ค่ าความแตกต่ างกันที่ น้อยที่ สุ ดของคู่ ทรี ต เมนต์
เป็ นค่าวิกฤตและทดสอบค่าวิกฤต หากมีนยั สาคัญทางสถิติถือว่ามีความแตกต่างกันระหว่างทรี ตเมนต์ ซึ่ ง LSD ใช้ได้กบั กรณี ทรี ต
เมนต์ที่มีหน่วยทดลองเท่ากันหรื อไม่เท่ากัน
(2) วิธีบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni’s Test: Bonferroni) เป็ นวิธีพฒั นาจาก LSD เปรี ยบเทียบความแตกต่างของจานวนคู่ระหว่าง
ทรี ตเมนต์น้ นั ๆ หากจานวนคู่เปรี ยบเทียบมีนยั สาคัญทางสถิติถือว่าทรี ตเมนต์น้ นั มีความแตกต่างกัน Bonferroni ใช้เหมือน LSD
(3) วิธีทูคีย ์ (Tukey’s W Procedure: Tukey) วิธีเหมือน LSD วิธีน้ ี เหมาะกับการทดลองที่ แต่ละทรี ตเมนต์มีหน่ วยทดลอง
เท่ากัน และมีจานวนคู่เปรี ยบเทียบมากคู่
(4) วิธี Sidak เป็ นวิธีที่พฒั นามาจากวิธีของบอนเฟอร์ โรนี (Bonferroni’s Test: Bonferroni) บางครั้งเรี ยกว่าวิธี Dunn Sidak
Test จานวนคู่มีมากใช้วธิ ี Sidak เปรี ยบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยจะดีกว่า การใช้วธิ ี ของบอนเฟอร์ โรนี

ข้ อดีและข้ อเสี ยของการทดลองแบบ CRD
ข้ อดี [4]
1) เป็ นการวางแผนการทดลองไม่สลับซับซ้อนจัดทรี ตเมนต์ให้หน่วยทดลองได้ง่าย
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2) ทรี ตเมนต์ที่ใช้ในการทดลองจะมีกี่ทรี ตเมนต์และจานวนซ้ าเท่ากันหรื อไม่เท่ากันก็ได้
3) วิเคราะห์ขอ้ มูลง่าย สะดวก
4) หากมีขอ้ มูลสู ญหายจะส่ งผลต่อการทดลองหรื อการวิเคราะห์อยูใ่ นระดับน้อย
5)จานวนองศาอิสระของความคลาดเคลื่อน (df Error) มากกว่าการวางแผนการทดลองแบบอื่น ๆ จึงทาให้การทดลองขนาด
เล็กมีความเที่ยงตรงสู งและมีความไวในการทดสอบความแตกต่างระหว่างทรี ตเมนต์ได้ดีกว่าการวางแผนการทดลองแบบอื่น ๆ
ข้ อเสี ย
1) เป็ นการวางแผนการทดลองที่ไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพ มีความแม่นยาต่า โดยเฉพาะหากหน่วยทดลองมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะมาจากหน่วยทดลองหรื อจากสภาวะแวดล้อม
2) เป็ นการวางแผนการทดลองที่ เหมาะสม เมื่ อมี จานวนทรี ตเมนต์น้อย หน่ วยทดลองในแต่ละทรี ตเมนต์มีจานวนไม่
แตกต่างกันมาก หน่วยทดลองต้องมีความสม่าเสมอกัน แต่ในการทดลองบางครั้งหน่วยทดลองจะผันแปรสู งเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ซึ่ งจะส่ งผลให้การทดลองมีความคลาดเคลื่อนสู งตามไปด้วย

การวิเคราะห์ การทดลอง CRD ที่คานวณหาค่ าอานาจการทดสอบ (P)
ตัวอย่ างที่ 1 ฝ่ ายควบคุ มคุ ณภาพต้องการวิเคราะห์ ว่าอัตราความเร็ วของสายพานเลื่ อนสาหรั บการผลิ ตจะมี ผลต่อจานวนผลไม้
กระป๋ อง มีตาหนิ (Defect) หรื อไม่ บริ ษทั จึงทดสอบเดินเครื่ องให้สายพานเลื่อนด้วยความเร็ วต่างกัน 4 ระดับ โดยที่ระดับความเร็ ว
ของสายพานเป็ นระดับ 1 = 50 ระดับ 2 = 80 ระดับ 3 = 100 และระดับ 4 = 120 RPM ทดสอบที่  = 0.05 การทดสอบ [5]
1) ตั้งสมมติฐานการทดสอบ
H0 :  L1 =  L 2 =  L 3
H1 :  i   j

2) หาจานวนตัวอย่างในแต่ละทรี ตเมนต์ที่เหมาะสม ใช้คาสัง่
(1) Stat  Power and Sample Size  One-Way ANOVA หน้าจอเติม ดังนี้
(1.1) Number of Level เมื่อกาหนด 4 ระดับ จึงใส่ เลข 4
(1.2) Values of the Maximum Difference Between Means เป็ นค่ าความแตกต่ างสู งสุ ดระหว่างค่ าเฉลี่ ย แต่ ล ะกลุ่ ม
ปกติให้เติม 1 และที่ Power Values เป็ นค่าอานาจทดสอบเติม 0.9 และที่ Standard Deviation เติม 1 ดังนี้

(1.3) ที่ Options ให้กาหนดค่า Significance ของการทดสอบ เมื่อกาหนด  = 0.05 จึงเลือกตามโปรแกรม
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(1.4) คลิก OK
จานวนตัวอย่าง
แต่ละระดับของ
ปัจจัย

ค่าอานาจทดสอบ
ที่แท้จริ ง

ค่าความแตกต่างที่ตอ้ งการทดสอบ

ค่า P ที่แท้จริ ง
ตัวอย่างของแต่ละระดับปั จจัย
Sample Size = 30

ผลการวิเคราะห์หาจานวนตัวอย่างที่ เหมาะสมในแต่ละระดับ พบว่า Sample Size เท่ากับ 30 และมีอานาจการทดสอบที่
แท้จริ ง เท่ากับ 0.9707115
3) เก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยคัดเลือกกระป๋ องมาตรวจสอบด้วยการสุ่ มทุกชัว่ โมงของการทดสอบระดับละ 3 วัน ๆ ละ 12 ชัว่ โมง
และนับจานวนกระป๋ องผลไม้มีตาหนิได้ขอ้ มูล ดังนี้
ความเร็ วของสายพาน

ระดับ
1
2
3
4

2
4
5
6
8
5
4
2

4
3
7
5
6
8
3
4

3
3
6
6
5
7
4
2

2
3
8
5
6
8
3
3

จานวนตาหนิบนกระป๋ องผลไม้
4 5 4 2 3 5 4
4 5 4 3 4 5 4
7 4 5 7 5 6 7
7 4 5 6 5 4 5
7 8 7 8 6 8 7
7 6 6 9 8 7 7
2 3 2 4 5 4 3
4 5 4 3 3 3 2
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5
6
5
8
4
4

4
4
6
7
6
7
3
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3
3
5
5
5
6
2
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5
2
7
7
4
9
3
3
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4) วิเคราะห์ CRD ด้วย General Linear Model ใช้คาสั่ง
(1) Stat  ANOVA  General Linear Model  Fit General Linear Model

(2) ที่ Responses เติมข้อมูลค่าผลการวัดค่าจากตัวอย่าง
(3) ที่ Factors เติมข้อมูลระดับปัจจัย
ใส่ คอลัมน์ผลการทดสอบ
ของแต่ละหน่วย
ใส่ คอลัมน์ที่เป็ น
ระดับปัจจัย

(4) ที่ Random/Nest โปรแกรมกาหนดให้เลือกประเภทของปั จจัย ซึ่ งมี 2 ทางเลือก
(4.1) Model 1 เป็ นโมเดลตัวแบบคงที่ (Fixed Effect Model หรื อ Model 1) ตัวแบบนี้ นาเอาค่าของการวัดจากตัวอย่าง
ทุกค่ามาทดสอบ ในที่น้ ีเลือกโมเดลแบบคงที่ (Fixed Effect Model)
(4.2) Model 2 เป็ นโมเดลแบบสุ่ ม (Random Effect Model หรื อ Model 2) โมเดลนี้ จะน าค่ าของการวัดจากหน่ วย
ตัวอย่างมาวิเคราะห์อย่างสุ่ ม
(5) ที่ Graph เลือกทั้งหมดทุกกราฟ เลือกตามภาพ
(6) คลิก OK ดังนี้
ตรวจสอบการแจกแจง
ข้อมูลค่าความผิดพลาด
ข้อมูลควรเป็ นแบบปกติ

ข้อมูลที่ดีตอ้ งมีความ
ผิดพลาดสม่าเสมอ สังเกต
ข้อมูลต้องอยูก่ ่ ึงกลาง
ของเส้นประ
ข้อมูลที่ดีตอ้ งมีลกั ษณะ
ที่อยูใ่ นลักษณะแผนภูมิ
การควบคุมที่ดี
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ทดสอบสถิติค่าเอฟ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
P-Value = 0.000 แสดงว่า
ยอมรับ H1 นัน่ คือ ความเร็ว
ของสายพานเลื่อน มีผลต่อ
ตาหนิของผลไม้กระป๋ อง
ไม่ใช้ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวน

ตาแหน่งค่าผิดพลาด

ตาแหน่งข้อมูลหน่วย
ทดลองมีขอ้ ผิดพลาดสู ง

ผลลัพธ์จากโปรแกรม
6.1) ที่ Residual Plot for Defect
1) Normal Probability Plot ตรวจสอบข้อมูลการแจกแจงว่าเป็ นแบบปกติหรื อไม่
2) Versus Fits ตรวจสอบความแปรปรวนคงที่ของค่าผิดพลาด ปกติขอ้ มูลที่ดีตอ้ งมีความสม่าเสมอกันทุกกลุ่มที่
ทดสอบ
3) Versus Order ตรวจสอบความเป็ นอิสระของข้อมูล ลักษณะข้อมูลที่ดีตอ้ งมีการกระจายภายใต้การควบคุมที่ดี
และเป็ นแบบปกติ
6.2) ที่ General Linear Model : Defect Versus Level
1) ที่ Analysis of Variance แสดงตาราง ANOVA การวิ เ คราะห์ ค่ า P-Value = 0.000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า  = 0.05
ที่กาหนด การทดสอบสมมติฐานจึงปฏิเสธ H0
ในการวิเคราะห์ ANOVA หากพบว่า ยอมรับ H0 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของประชากรเหล่านั้นไม่แตกต่างกัน การ
วิเคราะห์จะยุติเพียงเท่านั้น แต่หากผลการวิเคราะห์ปฏิเสธ H0 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของประชากรเหล่านั้นอย่างน้อย 1 คู่ แตกต่างกัน จึง
ทดสอบต่อไปว่าคู่ใดแตกต่างกันบ้างในโปรแกรม Minitab จะใช้คาสั่งในฟังก์ชนั Comparisons
การเปรียบค่ าเฉลีย่ รายคู่ ใช้คาสั่งดังนี้
(1) Stat ANOVA General Linear Model  Comparisons
(2) คลิกที่ Comparisons ที่หน้าจอ
(2.1) ที่หน้าจอเลือกวิธีทดสอบเปรี ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ ตามที่ตอ้ งการ
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(2.2) คลิกที่ Level เพื่อเลือกกลุ่มการเปรี ยบเทียบ
(3) คลิกที่ Graphs เลือกตามที่ตอ้ งการ
(4) คลิก OK จะได้ ดังนี้

คู่ที่ทบั เส้น 0 (ศูนย์) ไม่มี
ความแตกต่างกัน ในที่น้ ี
Level_4 กับ Level_1
ไม่มีความแตกต่างกันของ
ผลไม้กระป๋ องมีตาหนิ

Level_4 กับ Level_1 ไม่มี
ความแตกต่างกันของผลไม้
กระป๋ องมีตาหนิ

ความหมายผลลัพธ์
ระดับความเร็ วของสายพานเลื่อน 4 ระดับ 1, 2, 3, 4 และกระป๋ องผลไม้มีตาหนิ เฉลี่ยจานวน 3.7, 5.7, 6.8 และ 3.2
ระดับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโปรแกรมจะแสดงด้วยตัวอักษร หากตัวอักษรอยูใ่ นระดับคอลัมน์เดียวกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกัน
ในที่ น้ ี ความเร็ วระดับ 1 กับ 4 ตัวอักษร A, B, C หรื อ D จานวนตัวอักษรขึ้ นอยู่กบั สิ่ งทดลองที่ นามาเปรี ยบเที ยบกัน ถ้ามี 3 สิ่ ง
ทดลองมาเปรี ยบเทียบ จะมีตวั อักษร 3 ตัว เรี ยงลาดับคือ A, B และ C ในที่น้ ี คือ C กับ C แสดงว่าความเร็ วระดับ Level 1 กับ Level
4 ไม่แตกต่างกัน เมื่อดูในกราฟ แสดงค่า Tukey Simultaneous 95 % CIS จะทาให้ทราบว่า Level 2 กับ Level 1 แตกต่างกัน และ
เมื่อพิจารณา Level 4 กับ Level 1 ตาหนิกระป๋ องผลไม้ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากช่วงของความเชื่อมัน่ (CIs) ทับเส้น 0
ตัวอย่ างที่ 2 ผูท้ ดลองสนใจสี ยอ้ มผ้ายีนส์ ที่พฒั นาขึ้นจาก 4 สู ตร ได้แก่ A, B, C และ D การทดลองผูท้ ดลองใช้การทดลองแบบ
CRD ซ้ า 4 ซ้ า ขนาดการทดลองจึ งเป็ น 4×4=16 โดยการทดลองผูท้ ดลองนาผ้ายีนส์ มา1ผืนจากระบวนการผลิตและตัดออกเป็ น
ส่ วน ๆ 16 ส่ วน ๆ ละ 1 ผืน ๆ ละ 1 ตารางเมตร สุ่ มสี ยอ้ มผ้าที่พฒั นาขึ้นมาจากสู ตร 1 สู ตร จาก 4 สู ตร นาไปเข้ากระบวนการย้อม
ผ้ายีนส์ ที่เป็ นหน่ วยทดลอง 1 ผืน การสุ่ มทาซ้ าครบ 16 ครั้ง ตามหน่ วยทดลองที่ เป็ นผืนผังยีนส์ ขนาด 1 ตารางเมตร ย้อมผ้ายีนส์
เสร็ จและนาไปตากแห้ง ควบคุมอุณหภูมิ เวลาตากให้ผา้ แห้ง เมื่อแห้งดีแล้ว นาลงมาล้างในน้ าอุณหภูมิปกติ จากนั้นวัดค่าความ
เข้มข้นของสี ที่ละลายในน้ าล้างผ้ายีนส์ ข้อมูลการวัดค่าความเข้มข้นของสี ละลายน้ าล้างผ้ายีนส์ ผูท้ ดลองแสดงไว้ดงั นี้
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(1)
C = .03
(5)
B = .03
(9)
A = .02
(13)
C = .05

(2)
A = .03
(6)
C = .04
(10)
D = .09
(14)
A = .01

(3)
D = .06
(7)
A = .01
(11)
B = .05
(15)
B = .04

(4)
B = .04
(8)
D = .07
(12)
C = .06
(16)
D = .08

1) (1) ถึง (16) คือ ผืนผ้ายีนส์ผนื ละ 1 ตรม.
2) A, B, C และ D คือ ทรี ตเมนต์ทาเป็ นสู ตรสี
จงทดสอบดูวา่ สี ท้ งั 4 สู ตร เกาะติดผ้ายีนส์ได้แตกต่างกันหรื อไม่ โดยทดสอบที่  = .05
วิเคราะห์การทดลองแผน CRD ดังนี้ จากข้อมูลบันทึกเป็ นแฟ้มข้อมูล MINI-20 ดังนี้

1) ใช้คาสั่ง Stat  ANOVA  General Linear Model  Fit General Linear Model
1.1) ที่ Responses ใส่ Value
1.2) ที่ Factors ใส่ Treatment
2) ที่ Result เลือกดังนี้
2.1) Method
2.2) Factor Information
2.3) Analysis of Variances
3) ที่ Graphs เลือก Four in One
4) คลิก OK จะได้ ดังนี้
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การวิเคราะห์ ANOVA พบว่า Treatment มี สถิ ติค่ าเอฟ (F-Value) เท่ ากับ 18.22% และ P-Value เท่ ากับ 0.000 แสดงว่า
ทรี ตเมนต์มีความแตกต่างกันจึงทดสอบรายคู่ดว้ ยฟังก์ชนั Comparisons ต่อไป ดังนี้
5) ใช้คาสั่ง StatANOVAGeneral Linear ModelComparisons
6) ที่ Method เลือก Turkey
7) ที่ Choose Terms for Comparisons เลือกตามที่ตอ้ งการ
8) ที่ Graphs เลือก Interval Plot for Differences of Means
9) คลิก OK จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้

สรุปและข้ อคิดเห็น
ในการวางแผนการทดลองแบบ CRD เป็ นการจัด การทดลองที่ ไ ม่ ยุ่ง ยาก โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องการทดลอง คื อ
เปรี ยบเทียบทรี ตเมนต์ที่นามาทดลองที่มีต้ งั แต่ 3 ทรี ตเมนต์ข้ ึนไปว่ามีจะให้ผลการทดลองความแตกต่างกันหรื อไม่แตกต่างกัน ใน
การทดลองที่ตอ้ งคานึ งถึงมากที่สุดคือ หน่ วยทดลองต้องมี ความเหมือนกัน จึ งจะชี้ ชดั ผลของสิ่ งทดลองได้ดี ในการวิเคราะห์หาก
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หน่วยทดลองขาดหายก็ยงั วิเคราะห์ได้ จุดอ่อนหรื อข้อจากัดของการทดลองแบบนี้ กค็ ือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็ นแบบปั จจัย
เดียว ไม่มีสภาวการณ์การควบคุม บางที่อาจทาให้ผลการทดลองขาดความเที่ยงตรงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าหากหน่วยทดลองไม่เท่ากัน
หรื อมีอิทธิ พลจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลาการทดลอง
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอสาระสาคัญเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรง ซึ่ งเป็ นการคิด
ขั้นสู งด้วยปั ญญาต่อการกระทาที่เป็ นการล่วงละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความ
รุ นแรงจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ ปัญหา ระบุปัญหา ตัดสิ นข้อมูล ระบุ สมมติ ฐานและการสรุ ปอ้างอิ งต่ อการใช้ความรุ นแรงด้วยความ
ระมัดระวังและสมเหตุผล ในบทความนี้ จึงนาเสนอเนื้ อหาเกี่ ยวกับ ความสาคัญของการคิดอย่างมี วิจารณญาณ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้ความรุ นแรงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรง และข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น
คาสาคัญ : การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การใช้ความรุ นแรง เด็กวัยรุ่ น การคิดขั้นสู ง

Abstract
The purpose of academic article present the main point of critical thinking working on violence is higher-order thinking that is
driven by wisdom, its affect violation of personal rights behavior which is as follows: physical behavior, verbal behavior, psychological
behavior. So, critical thinking working on violence have to focus on skills which is as follows: problem analysis, problem identification,
decision skill, making hypothesis and conclusion skill that are refer to using carefully rationale violence behavior. As a result, this article
presents contents that are as follows: the importance of critical thinking, the process of critical thinking, violence behavior modification,
critical thinking working on violence assessment and suggestion for violence behavior modification of adolescent.
Keywords : Critical Thinking, Violence, Adolescent, Higher-Order Thinking

บทนา
การใช้ความรุ นแรงมี แนวโน้มที่ จะเพิ่มความรุ นแรงมากขึ้ น จากข้อมู ลสารสนเทศและข่าวสารในหลายช่ องทางการ
สื่ อสาร ความรุ นแรงในสังคมไทยมักจะเกิดขึ้นจากการถูกระทาของผูท้ ี่อ่อนแอ หรื อบุคคลที่ดอ้ ยโอกาส ไม่สามารถต่อสู ้ ปกป้ อง
ตนเองได้ โดยรู ปแบบของการใช้ความรุ นแรงมีดว้ ยกันหลายประเภททั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ คาพูด การล้อเลียน ยัว่ ยุ ที่ทาให้เกิด
ความความกระทบกระเทือนทางอารมณ์และจิ ตใจ เหตุของการใช้ความรุ นแรงมี ดว้ ยกันหลายสาเหตุและหลากหลายช่วงวัยที่
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แตกต่างกัน ทั้งเด็ก ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ (คนชรา) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จริ ยา ทรงพระ [1] ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ความรุ นแรงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วน
บุคคลได้แก่ ระดับชั้น ผลการเรี ยน ที่พกั อาศัยและระดับการศึกษาของบิดามารดา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ความรุ นแรง
และปั จจัยทางสังคมทั้งด้านกลุ่มเพื่อน สื่ อ และเกมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ความรุ นแรง นอกจากนี้ สาเหตุ
หนึ่ งของการใช้ความรุ นแรงคือการที่บุคคลขาดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และช่วงวัยที่มีการใช้ความรุ นแรงและมักเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของการสั่งสมพฤติกรรมการใช้ความรุ นแรงคือ เด็กวัยรุ่ น ซึ่ งจะเห็นได้จากข่าวสาร คดีความของการกระทาความผิดและการใช้
ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น การปล้น การทาร้ ายร่ างกาย การฆาตกรรม ซึ่ งทวีความรุ นแรงมากขึ้นในสังคมไทย โดยผูเ้ ขี ยนได้
มองเห็ นความเชื่ อมโยงของการคิ ดอย่างมี วิจ ารณญาณกับ การใช้ค วามรุ นแรงในสั งคมไทยและการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่
เหมาะสมเพื่อลดการใช้ความรุ นแรงโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการใช้ความรุ นแรง นอกจากนี้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็ นทักษะที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในศตวรรษที่ 21 เนื่ องจากในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะหนึ่ งของวัยรุ่ นที่
สาคัญคือการสนใจใคร่ รู้และการมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ และเมื่อแสวงหาความรู ้ได้แล้วต้องสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่ง
ที่ได้ศึกษาผ่านกระบวนการรับรู ้ขอ้ มูล วิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตัดสิ นข้อมูล ระบุสมมติฐานและการสรุ ปอ้างอิงต่อการใช้ความ
รุ นแรงด้วยความระมัดระวังและสมเหตุ ผล การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณซึ่ งเป็ นการคิ ดโดยใช้ปัญญาอย่างรอบคอบจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่ นต่อการใช้ความรุ นแรงได้

ความสาคัญของการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของโลกเป็ นแรงผลักดันให้เกิ ดแนวคิดของทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นทักษะที่
สาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตของบุคคล โดยทักษะดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ [2-4]
1. ทัก ษะการคิ ด วิ จ ารณญาณและการแก้ปั ญ หา เมื่ อ ผู เ้ รี ย นสนใจใคร่ รู้ แ ละมี ท ัก ษะในการหาความรู ้ ผ่า นช่ อ งทาง
เทคโนโลยีได้แล้ว ทักษะที่สาคัญและจาเป็ นคือการวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้ศึกษามาว่าอะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไร
เป็ นความจริ งอะไรเป็ นความเข้าใจ ซึ่ งผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความสาคัญควบคู่ไปกับทักษะการแก้ปัญหา ที่มีเหตุผล
และชาญฉลาดพอ
2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เป็ นทักษะการคิดอะไรใหม่ถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากในศตวรรษที่ 21 เพราะ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกด้านและทุกรู ปแบบ การแก้ปัญหายิง่ ต้องใช้ความคิดใหม่อย่างมาก ซึ่ งจะตามมาด้วยนวัตกรรมที่เกิดจาก
ความคิดใหม่น้ นั นวัตกรรมถือได้วา่ เป็ นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. ทักษะความร่ วมมือ การทางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ า เป็ นทักษะการทางานเป็ นกลุ่มเป็ นทีม ร่ วมมือร่ วมพลังในการ
ทางานให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี รู ้จกั บทบาทของผูน้ า สมาชิกและกระบวนการทางานเป็ นกลุ่มหรื อทีม
4. ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ เป็ นทักษะที่ สะท้อนเครื อข่ายของโลกยุคใหม่ที่มากับแนวคิด
เกี่ ยวกับคนในสังคมโลกจะต้องรู ้ จกั คนอื่ น โดยเฉพาะในโลกอื่ นที่ ไม่ ใช่ โลกของตนเอง การรู ้ จกั โลกและวัฒนธรรมอื่ นมี ท้ งั
เป้าหมายเพื่อการอยูร่ ่ วมกันและเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจพร้อมกันไปด้วย
5. ทักษะการสื่ อสารและร่ วมมือกัน ศตวรรษที่ 21 เป็ นศตวรรษที่นวัตกรรมและผลผลิตใหม่จะเกิดขึ้นมากมาย ยุคของ
ศตวรรษที่ 21 จึ งเป็ นยุคของความร่ วมมื อ ยุคของเครื อข่ายที่ บุคคลจะติ ดต่อถึ งกันผ่านเทคโนโลยีและการสื่ อสารในรู ปแบบใหม่
ความสามารถทางด้านนี้จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ เช่นเดียวกับทักษะอื่น
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู ้ เท่าทันเทคโนโลยี เป็ นทักษะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซ่ ึ งผูเ้ รี ยนและคนในยุค
ใหม่โดยเฉพาะยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเรี ยนรู ้และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
และการสื่ อสาร ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง
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7. ทักษะทางอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้ เป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเชี่ยวชาญในอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยมี
ความสามารถในการปรับตัว เรี ยนรู ้สังคมและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น สามารถชี้นาตนเอง กาหนดเป้ าหมายและเวลาในการทางาน
สามารถสร้างงานได้อย่างอิสระ
8. การมี คุณธรรม มี เมตตากรุ ณา มี ระเบี ยบวินัย (compassion) เป็ นทักษะพื้นฐานขั้นต้นของทักษะทั้งหมด ที่ เด็กไทย
จาเป็ นต้องมี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นทักษะที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 การสนใจใคร่ รู้และการมี
ทักษะการแสวงหาความรู ้ผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมแล้ว การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็ นการคิดที่ อาศัยปั ญญาอย่างรอบคอบ วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์หรื อตัดสิ นใจเกี่ ยวกับข้อมูล ตั้งสมมติฐานถึงสิ่ งที่ สามารถ
เป็ นไปได้และประเมินผลรวมถึงสรุ ปอ้างอิงในการสร้างความคิดรวบยอดอย่างมีเหตุผลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเชื่อหรื อเลือกปฏิบตั ิ
ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง เช่น การคิดอย่างวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นจาเป็ นต้องใช้ปัญญาอย่างรอบคอบของ
เด็กวัยรุ นในการวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตัดสิ นข้อมูล ระบุสมมติฐานและการสรุ ปอ้างอิง ต่อการใช้ความรุ นแรงด้วยความ
ระมัดระวังและสมเหตุผล

กระบวนการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึ งเป็ นการระบุและนิ ยามปั ญหา การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา การจัดระบบข้อมูล
หรื อเรี ยงลาดับ การเลือกสมมติฐานและการสรุ ปและตัดสิ นใจ หรื ออาจกล่าวได้วา่ กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณประกอบด้วย
กระบวนการที่สาคัญ [5] ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุ ปได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การนิ ยามปั ญหา การ
รวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหา การจัดระบบข้อมู ล การเลื อกสมมติ ฐานและการสรุ ปอ้างอิ ง จากกระบวนการคิ ดอย่างมี
วิจ ารณญาณต่ อ การใช้ค วามรุ นแรง ผูเ้ ขี ย นได้นามาสั งเคราะห์ ร่ วมกับ การใช้ค วามรุ นแรงของเด็ก วัย รุ่ น สามารถสรุ ป ได้ว่า
กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น ควรมีข้ นั ตอนการคิดดังนี้
1. การนิ ยามปั ญ หาหรื อสถานการณ์ ที่พบ เป็ นความสามารถในการตั้งค าถาม อะไรคื อสาเหตุ สามารถระบุ ปัญ หา
การศึกษาข้อมูลให้ชดั เจน เช่น บอกได้วา่ ปั ญหาที่พบนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง บอกสาเหตุหรื อที่มาของปั ญหาความรุ นแรงได้
บอกว่าได้วา่ ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ความรุ นแรงนั้น
2. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา เป็ นการสื บเสาะแสวงหาข้อมูลสาระสนเทศของปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่พบ
พร้อมทั้งสรุ ปว่าข้อมูลใดมีความจาเป็ นและคัดเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง บอกได้วา่ ข้อมูลใดมีความสาคัญต่อการนาไปใช้ก่อนและหลัง
และมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
3. การจัดระบบข้อมู ลหรื อเรี ยงลาดับ เป็ นการจัดกลุ่ ม จาแนกประเภทของข้อมู ล แหล่ งที่ ม าของข้อ มู ล ระบุ ความ
น่ าเชื่ อถื อของข้อมู ล สามารถจาแนกได้ว่าข้อมู ลใดเป็ นจริ งและเชื่ อถื อได้ ข้อมู ลใดเป็ นข้อมู ลเท็จที่ ไม่สามารถเชื่ อถื อได้และ
เรี ยงลาดับความสาคัญของมูลที่ตอ้ งนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ
4. การเลือกสมมติฐาน เป็ นการกาหนดสมมติฐานที่เป็ นไปได้มากที่สุด โดยสมมติฐานจะเป็ นข้อความที่แสดงถึงความ
คาดหวังที่เป็ นไปได้ ในการกาหนดสมมติฐานต้องพิจารณาว่าสมมติฐานใดมีความสาคัญและเป็ นไปได้ในอันดับแรกและอันดับ
ต่อมา
5. การสรุ ปและตัดสิ นใจ เป็ นการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการนาข้อมูลที่มีอยูไ่ ปสู่ การตัดสิ นใจว่าควรจะกระทา
หรื อไม่ ซึ่ งการสรุ ปและการตัดสิ นใจจะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องด้วย รวมทั้งประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ประกอบด้วยการนิ ยามปั ญหา การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา การจัดระบบ
ข้อมูลหรื อเรี ยงลาดับ การเลือกสมมติฐาน และการสรุ ปและตัดสิ นใจ ผูเ้ ขียนได้สรุ ปกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้
ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นที่เหมาะสมและเสอดคล้องกับบริ บทของการเรี ยนรู ้ของเด็กวัยรุ่ น ได้แก่ การนิยามปัญหา การตัดสิ นข้อมูล
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การระบุสมมติฐานและการสรุ ปอ้างอิง ทั้งนี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถนาไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ความ
รุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นได้ท้ งั ทางด้าน กาย วาจาและจิตใจ โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้วยั รุ่ น คิดหาเหตุของปั ญหา ค้นหา
ข้อมูล บอกแนวทางที่เป็ นได้ (ทางเลือก) แล้วจึงตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น การแก้ปัญหาการใช้ความรุ นแรง
ของเด็กวัยรุ่ นในสังคมไทย ประการหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่ นให้คิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรง

การใช้ ความรุนแรงและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ความรุ นแรง (violence) เป็ นการกระทาที่เป็ นการล่วงละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจและทางเพศ โดยการ
บังคับ ทาร้ายทุบตี หรื อการใช้กาลัง อาวุธหรื อข่มขู่ว่าจะใช้กาลัง โดยการกระทารุ นแรงทางร่ างกายหมายถึง การใช้กาลังหรื อ
อุปกรณ์ เป็ นการทาร้ายร่ างกายเกินกว่าเหตุ มีผลทาให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ พิการ เสี ยชีวิต การกระทารุ นแรงทางจิตหมายถึง การ
กระทาที่ มีผลให้ผูถ้ ูกกระทาได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิ ตใจหรื อสิ ทธิ เสรี ภาพ การกระทารุ นแรงทางเพศหมายถึง การ
กระทาที่มีผลให้ผูถ้ ูกกระทาได้รับความกระทบกระเทือนหรื อเสี ยหายเกี่ยวกับเรื่ องเพศ การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การอนาจาร
ลวนลามและถูกบังคับหรื อล่อลวงให้คา้ ประเวณี โดยลักษณะพฤติกรรมความรุ นแรง สามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายลักษณะ [6]
1. การทะเลาะวิวาท เป็ นพฤติกรรมที่พบได้บ่อย ซึ่ งเป็ นผลมาจาก พัฒนาการของวัยรุ่ นที่มีอารมณ์ปรวนแปร ไม่คงเส้น
คงวา เด็กวัยรุ่ นทะเลาะกันได้ง่ายแม้ในเรื่ องเล็กน้อย
2. การล้อเลียนปมด้อย สิ่ งที่มกั จะเป็ นประเด็นในการล้อเลียน ส่ วนใหญ่ในหมู่นกั เรี ยนหญิงจะใช้คาพูดเสี ยดสี เยาะเย้ย
ล้อเลียนและ การไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม สาหรับกลุ่มนักเรี ยนชายจะชอบล้อเลียนนักเรี ยนหญิง มากกว่าล้อเลียนเพศเดียวกัน
3. การข่มขู่รีดไถเงิน เด็กที่ชอบข่มขู่รีดไถมักจะรวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ ทาตัวเรี ยกร้องความสนใจ ส่ วนเหยือ่ นั้นพบว่า มัก
เป็ นเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างทะนุถนอม ท่าทางอ่อนแอ พูดน้อย หรื อไม่ค่อยพูด จึงมักตกเป็ นเบี้ยล่าง ของเด็กพวกนี้
4. การละเมิ ดทางเพศ มักเป็ นการลวนลามระหว่างนักเรี ยนชายหญิ ง เช่ น นักเรี ยนชายที่ ชอบแอบมอง หรื อเดิ นตาม
นักเรี ยนหญิงที่ตนเองชอบ หากการติดตามนั้นเป็ นไปอย่างไม่ลดละ นักเรี ยนหญิงนั้นก็จะไม่มีความสุ ข ต้องคอยระแวง และส่ งผล
ระยะยาวต่อการไม่อยากมาโรงเรี ยน ซึ่ งเรื่ องนี้ อาจดู ไม่รุนแรงนักแต่หากไม่ได้รับการดูแลควบคุมจากผูใ้ หญ่ ผูล้ ะเมิดก็มีแนวโน้ม
ที่จะก่อเหตุที่รุนแรงขึ้นได้
จากลักษณะพฤติ กรรมความรุ นแรงในวัยรุ่ น ดังกล่าวข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ลักษณะพฤติ กรรมความรุ นแรงในวัย รุ่ น
สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 4 ลักษณะ ได้แ ก่ การทะเลาะวิวาท การล้อเลี ยนปมด้อย การข่ม ขู่รี ดไถเงิ น และการละเมิ ดทางเพศ
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น ได้แก่
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย ลักษณะทางชีวภาพและปัญหาสุ ขภาพจิตและโรคทางจิตเวช
2. ปั จ จัย เกี่ ย วกับ ครอบครั ว ประกอบด้วย ครอบครั วมี การใช้ความรุ นแรง มี ความขัดแย้งสู ง มี การทาหน้าที่ ภายใน
ครอบครัวบกพร่ อง ครอบครัวแตกแยก เด็กถูกทอดทิ้ง หรื อบุคคลในครอบครัวมีอาการทางจิตเวชหรื อสุ ขภาพจิต การอบรมเลี้ยงดู
การถูกเลี้ยงดูในวัยเด็กจึงกาหนดพฤติกรรมของเด็กไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ รวมทั้งพฤติกรรมก้าวร้าวด้วย ดังนั้นครอบครัวเป็ นปัจจัยที่มี
อิทธิ พลอย่างยิง่ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง
3. ปั จจัยเกี่ยวกับเพื่อน เป็ นปั จจัยที่สาคัญในวัยรุ่ น เด็กบางคนเข้ากลุ่มเพื่อนเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับและใช้กลุ่มเป็ นพื้นที่ใน
การแสดงตัวตนของตนเอง เด็กที่คบเพื่อนกลุ่มเสี่ ยงหรื อเกเรจะเลียนแบบเพื่อนในหลายพฤติกรรมรวมทั้งพฤติกรรมการใช้ความ
รุ นแรงด้วย
4. ปั จจัยเกี่ ยวกับโรงเรี ยน วัยรุ่ นที่ มีพฤติ กรรมก้าวร้ าวมักมี ปัญหาการเรี ยนและพฤติ กรรมอื่ นในโรงเรี ยนมาก่อน ทั้ง
พฤติกรรมการหนีเรี ยน การใช้กาลังในโรงเรี ยน การกลัน่ แกล้งรังแกเพื่อน รวมทั้งการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน
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5. ปั จจัยเกี่ยวกับชุมชนและสภาพสังคม ปั จจัยด้านความยากจน การว่างงาน ความเป็ นอยูท่ ี่แออัด เต็มไปด้วยอบายมุข
วิถีชีวิตในชุมชนที่ขาดการมีส่วนร่ วมในชุมชน ขาดการจัดระบบที่ดี ย่อมส่ งผลให้เด็กวัยรุ่ นและนาไปสู่ มูลเหตุของการเกิดการใช้
ความรุ นแรง
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นมี ดว้ ยกันหลายปั จจัย ทั้งปั จจัยเสี่ ยงจากตัวบุคคล ความผิดปกติทาง
สมอง ระดับสติปัญญาที่บกพร่ อง ภาวะแทรกซ้อนระหว่างมารดา ตั้งครรภ์ ปัญหาโรคทางจิตเวช การตระหนักในคุณค่าตนเองและ
ทักษะชีวิต รวมทั้งการมีค่านิ ยมและแรงจูงใจด้านลบ ครอบครัวที่มีการใช้ความรุ นแรง ปั จจัยจากเพื่อนและโรงเรี ยน ภาวะสังคมที่
เต็มไปด้วยความรุ นแรงและสิ่ งแวดล้อม ที่เต็มไปด้วยอบายมุข ขาดการบังคับกฎหมาย การเข้าถึงสุ รา สิ่ งเสพติด และอาวุธปื นได้
ง่าย รวมทั้งการเลียนแบบจากสื่ อ และเกมออนไลน์ที่ขาดการจัดการควบคุมที่ดี
พฤติกรรมจานวนมากที่บุคคลแสดงออกจะมาจากสิ่ งเร้าซึ่ งเป็ นปั จจัยภายในหรื อปั จจัยทางปั ญญา จากแนวคิดดังกล่าว
แสดงให้เห็ นว่า ตัวแปรทางปั ญญามี ผลต่อพฤติ กรรมที่ บุคคลนั้นแสดงออกมา [7] ดังนั้นการปรั บพฤติกรรมทางปั ญญาจึ งเป็ น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกของบุคคล โดยการเปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้งสมมติฐาน หรื อกลไกในการ
ตอบสนองต่อการใช้ความรุ่ นแรงของเด็กวัยรุ่ นได้ กระบวนการหนึ่ งที่สามารถปรับพฤติกรรมทางปั ญญาของเด็กวัยรุ่ นได้ คือการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่ งเป็ นกระบวนการคิดที่ใช้เหตุผลโดยมีการศึกษาข้อเท็จจริ ง หลักฐานและข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
แล้วนามาพิจารณาวิเคราะห์อย่างสมเหตุผล ก่อนตัดสิ นใจว่าสิ่ งใดควรเชื่อหรื อไม่ควรเชื่อ สิ่ งใดควรทาหรื อไม่ควรทา ดังนั้น ผูท้ ี่มี
ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณจะเป็ นผูม้ ีใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอย่างมีเหตุผล ไม่ยดึ ถือความคิดเห็นของตนเอง ก่อนจะ
ตัดสิ นใจในเรื่ องใดก็จะมีขอ้ มูลหลักฐานเพียงพอและสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองให้เข้ากับผูอ้ ื่นได้ ถ้าผูน้ ้ นั มีเหตุผลที่
เหมาะสมถูกต้องกว่าก็มกั จะเป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู ้ก่อนการตัดสิ นใจที่จะใช้ความรุ นแรง

การวัดการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณต่ อการใช้ ความรุนแรง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงเป็ นการใช้ปัญญาอย่างรอบคอบของเด็กวัยรุ นในการวิเคราะห์ปัญหา
ระบุปัญหา ตัดสิ นข้อมูล ระบุสมมติฐานและการสรุ ปอ้างอิงต่อการใช้ความรุ นแรงด้วยความระมัดระวังและสมเหตุผล การวัด
ทัก ษะการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณตามแนวคิ ด องค์ป ระกอบของการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ [5, 8-9] เป็ นแนวทางในการวัด
การวัดทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณซึ่ งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. การนิ ยามปั ญหา หมายถึงความสามารถในการระบุปัญหา วิเคราะห์และบอกลักษณะของปั ญหา กาหนดคาถามที่
เหมาะสมในสถานการณ์ที่เป็ นปัญหาการใช้ความรุ นแรง
2. การตัดสิ นข้อมูล หมายถึงความสามารถในการเลือกข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับปั ญหา พิจารณาตัดสิ นความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งข้อมูล พิจารณาความสอดคล้องและความเพียงพอของข้อมูล จาแนกข้อมูลออกเป็ นข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น และเลือกข้อมูล
เพื่อนามาแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องในการใช้ความรุ นแรง
3. การระบุสมมติฐาน หมายถึงความสามารถในการกาหนดหรื อพยากรณ์คาตอบโดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น
และมีความพยายามในการคิดถึงความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา หรื อความเป็ นไปได้ของสมมติฐานโดยพิจารณาถึงความเป็ นเหตุ
เป็ นผลของปั ญหาและผลที่เกิดขึ้นต่อการใช้ความรุ นแรง
4. การสรุ ปอ้างอิง หมายถึงความสามารถในการลงข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล แบบนิรนัยและอุปนัย โดยการคิด พิจารณา
ความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน โดยคานึ งถึงข้อเท็จจริ งอย่างสมเหตุสมผลต่อการใช้ความรุ นแรงด้วยความระมัดระวังและสมเหตุผลของ
การใช้ความรุ นแรง
การวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณนั้นพบว่าเครื่ องมือที่ได้รับความนิยมในการนามาใช้ในการวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ได้แก่ แบบทดสอบซึ่ งพบว่ามีท้ งั เป็ นแบบอัตนัยและปรนัยแบบเลือกตอบ โดยนิยมใช้เป็ นแบบทดสอบที่มีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์
ให้บุคคลได้คิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อสถานการณ์ความรุ นแรงที่กาหนดขึ้น
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่น
การเสนอแนะแนวคิ ดการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นในครั้ งนี้ ใช้แนวคิ ดการจัดการกับ
ปัญญาและพฤติกรรม เทคนิคการปฏิบตั ิที่เน้นทักษะการจัดการกับปั ญญาและพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ [7]
1. การฝึ กตนเอง เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการใช้ความรุ นแรง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้ความรุ นแรง ควรเปลี่ยนแปลงจากภายใน เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณและการให้เหตุผลต่อการใช้ความ
รุ นแรง
2. การฝึ กการจัดการความวิตกกังวล (ความรุ นแรง) เป็ นความเชื่อว่าความวิตกกังวลเกิดขึ้นจากแรงขับที่ถูกกระตุน้ จากสิ่ ง
เร้า ถ้าสามารถแยกแยะสิ่ งเร้าได้ และสามารถระงับความวิตกกังวลได้ ความวิตกกังวล (ความรุ นแรง) ก็จะไม่เกิดขึ้น
3. การบาบัดแบบการแก้ปัญหา เป็ นกระบวนการที่สามารถใช้บาบัดความเครี ยด ความซึ มเศร้า ความกลัว ความโกรธ
พฤติ กรรมก้าวร้ าว และการใช้ความรุ นแรงโดยการสร้ างความเข้าใจ การกาหนดปั ญหาและการตั้งเป้ าหมาย เสนอทางเลื อก
ตัดสิ นใจเลือก และดาเนินการแก้ปัญหา
4. การแก้ปั ญ หาทางปั ญ ญาระหว่า งบุ ค คล เป็ นกระบวนการที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยกัน กับ การบ าบัด แบบการแก้ปั ญ หา
(ความรุ นแรง) โดยการตระหนักถึงเงื่อนไขที่จะทาให้เกิดสภาพการณ์ที่เป็ นปั ญหา การระลึกถึงแนวทางการแก้ปัญหา การวางแผน
ตามขั้นตอนที่ทาให้บรรลุเป้าหมาย การคาดคะเนถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาของบุคคล
5. การฝึ กการป้องกันความเครี ยด (ความรุ นแรง) เป็ นกระบวนการพัฒนาทักษะการเอาชนะปั ญหา โดยใช้ทกั ษะที่มีความ
ยืดหยุน่ สู ง ทักษะสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล วัฒนธรรมและสภาพการณ์ การนาข้อมูลที่ตนเองมีอยูม่ าพิจารณาร่ วมกับ
สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครี ยด และการเผชิญกับสภาพการณ์จริ ง
6. การพิจารณาเหตุผลอย่างเป็ นระบบ เป็ นการบาบัดให้มีทกั ษะในการผ่อนคลายตนเองและลดความรู ้ สึกโดยการฝึ ก
ทักษะการเอาชนะ การเอาชนะปั ญหา (ความรุ นแรง) โดยการอธิ บายรู ปแบบของการฝึ กทักษะการเอาชนะปั ญหา การใช้วิธีการ
ผ่อนคลาย การใช้ลาดับขั้นในการเสนอเรื่ องราว การฝึ กการผ่อนคลายเพื่อเผชิญกับภาพที่กระตุน้ ให้เกิดความกังวล
7. การบาบัดแบบพิจารณาเหตุผลเชิงพฤติกรรม (ความรุ นแรง) เป็ นเทคนิ คที่เรี ยกว่า RBT ซึ่ งใช้วิธีการจินตนาการ การ
พิจารณาเหตุผลและอารมณ์ การฝึ กการแสดงออก และการผ่อนคลายในการลดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมไปสู่ อารมณ์ที่เหมาะสมและ
ควบคุมตนเองอีกด้วย
8. การบาบัดแบบควบคุมตนเองต่อการใช้ความรุ นแรง เป็ นการบาบัดที่ใช้หลักการเดียวกับการกากับตนเอง
โดยวิเคราะห์ความสามารถในการควบคุมตนเอง จากนั้นจึงสอนทักษะการควบคุมตนเองให้กบั ผูท้ ี่เข้ารับการบาบัด

สรุป
การใช้ความรุ นแรงเป็ นพฤติกรรมที่ บุคคลหรื อวัยรุ่ นแสดงออกจากสภาพแวดล้อมหรื อบริ บทที่ ตนเองได้รับรู ้ ไม่ใช่
สภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ ง ดังนั้นเด็กวัยรุ่ นอาจสนองตอบสิ่ งเร้าเดียวกันต่างกันออกไป ทั้งนี้ ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้หรื อการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของแต่ละบุคคล (ตัวแปรทางปั ญญา) การคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นจึ งเน้นทักษะ
การจัดการกับปั ญหา หรื อการจัดการความขัดแย้ง หรื อการป้ องการใช้ความรุ นแรง การพิจารณาการใช้ความรุ นแรงด้วยความ
ระมัดระวังบนพื้นฐานของการใช้เหตุผลและการแสดงออกอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักจริ ยธรรม ซึ่ งพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการใช้ความรุ นแรงก็ยงั คงอาศัยประสบการณ์ สภาพแวดล้อม การได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมต่อสถานภาพ
ส่ วนบุคคลของเด็กวัยรุ่ นด้วย
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บทความวิชาการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณต่ อ การใช้ค วามรุ นแรงของเด็กวัย รุ่ น ซึ่ งได้รับทุ นสนับสนุ นการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมผ่านกองทุนส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลที่ได้จากการศึกษาและสังเคราะห์
ความรู ้เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ น จะถูกนาไปใช้ในการพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์เพื่อ
เสริ มสร้างทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อการใช้ความรุ นแรงของเด็กวัยรุ่ นต่อไป
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[6] กระทรวงสาธารณสุ ข. แนวทางดูแลช่วยเหลือวัยรุ่ นที่พฤติกรรมรุ นแรง. นนทบุรี: สถาบันสุ ขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ น ราชนคริ นทร์
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข; 2556.
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[8] วิเชียร ภคพามงคลชัย. การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ มหภาคด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2559.
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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]
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