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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
และ 2) เสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม
ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 400 คน  สุ่มแบบบงัเอิญ ไดร้ะดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.912 กบัการวจิยัเชิงคุณภาพโดย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญคือ ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมและพฒันาด้านการท่องเท่ียวจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ผูน้  าทอ้งถ่ินผูน้ าชุมชน ผูป้ระกอบการในแหล่งท่องเท่ียวเชิงประจวบคีรีขนัธ์ และตวัแทนชุมชนแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
จ านวน 9 คน สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายพุบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละดา้น
พบวา่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรม ดา้นท่ีพกั ดา้นการเขา้ถึง และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั และจากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบนัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ได้แก่ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวตามรอยโครงการพระราชด าริ มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก แต่
อาจพบปัญหาผงัเมืองและการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาลหรือช่วงการจดักิจกรรมของจงัหวดั สภาพแวดลอ้มบางพื้นท่ีไม่สามารถ
ปรับปรุงเพื่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายไุดเ้น่ืองจากมีสถานท่ีราชการท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์หลายแห่ง และ 2) 
แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายคืุอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ควร
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีใหมี้ทางลาดส าหรับรถวีลแชร์ หอ้งน ้ า ท่ีจอดรถ ท่ีนัง่พกั ระบบขนส่งสาธารณะท่ีเอ้ือใหผู้สู้งอายเุดินทางได้
สะดวกและปลอดภยั อีกทั้งควรมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยการใช้ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 
Facebook, Instagram, Web page เป็นตน้ รวมไปถึงการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวควรค านึงถึงศกัยภาพของผูสู้งอายุ เพื่อให้ผูสู้งอายุร่วม
กิจกรรมไดอ้ยา่งปลอดภยั และควรมีการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวระหว่างชุมชนและภาครัฐร่วมกนั เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและ
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดูแลแหล่งท่องเท่ียว และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
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ค าส าคญั : แนวทางการพฒันา  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  ผูสู้งอาย ุ
 

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 
 
 

บทน า   
  ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในสัดส่วนท่ีมากกวา่ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 
ๆ แต่ด้วยการแข่งขนัทางการท่องเท่ียวท่ีมีมากข้ึนท าให้ภาคการท่องเท่ียวตอ้งปรับตวัและพฒันากลยุทธ์เพ่ือตอบสนองกับ
สถานการณ์การแข่งขนัทางการท่องเท่ียว โดยตอ้งพยายามคิดคน้กลยทุธ์และสร้างสรรคน์วตักรรมการบริการใหม่ ๆ เพื่อใหเ้ขา้ถึง
และตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวให้มากท่ีสุดโดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวคุณภาพเน่ืองมาจากการขยายตวัของการ
ท่องเท่ียวท่ีเนน้ปริมาณนกัท่องเท่ียวหรือการแสวงหารายไดท่ี้มากเกินกวา่ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
ไดส่้งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งให้เกิดความเส่ือมโทรมและกลายเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลให้ความไดเ้ปรียบของ
ประเทศไทยลดลง [1] 

นโยบายของรัฐบาลในยคุปัจจุบนัไดก้  าหนดแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560 - 2564 ท่ีเนน้การเป็น
แหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว [2] ท าใหป้ระเทศตอ้งหนัมาใหค้วามสนใจ
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และให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวคุณภาพ รวมถึงการจดัการท่องเท่ียวคุณภาพเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวคุณภาพดว้ยเช่นเดียวกนั 
โดยท่ีสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) กล่าวว่า การท่องเท่ียวคุณภาพคือการท่องเท่ียวท่ีมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนักท่องเท่ียวสนใจการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ นอกจากน้ีการท่องเท่ียวแบบคุณภาพก็คือ  
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีไม่เน้นการเร่งรีบหรือท่องเท่ียวแบบเนิบชา้ เน้นการท่องเท่ียวแบบสัมผสั ซึมซับและ
เรียนรู้ช่ืนชม [3] ดงันั้นกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายจึุงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวคุณภาพท่ีกลายเป็นตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีหลายประเทศมุ่ง
ใหค้วามสนใจ เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวคุณภาพใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศของตนดงัเช่นในประเทศมาเลเซียใหสิ้ทธิผูสู้งอายุ
จากญ่ีปุ่นเขา้ประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า [4] เพ่ือเป็นการกระตุน้ระยะเวลาพ านกัของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ส าหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุนับว่าเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีคุณค่าและเป็นผูมี้
ประสบการณ์ มกัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อนและเพื่อการศึกษาเรียนรู้ เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีระยะเวลาพ านักนาน
วนั เช่น มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวนานมากกวา่ 5 วนัและเป็นสัปดาห์ มีการจบัจ่ายค่อนขา้งสูง และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีมี
ส่วนช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจการท่องเท่ียวไทยได ้เน่ืองจากมีศกัยภาพและมีก าลงัซ้ือ [5] ประกอบกบัในโลกปัจจุบนัท่ีก าลงัประสบกับ
ปรากฏการณ์ส าคญัอนัหน่ึงคือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชากรสูงวยัท่ีเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วรวมทั้งประเทศไทย จากระบุว่าขอ้มูลสถิติสัดส่วนโครงสร้างประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 สัดส่วนของ
ประชากรวยัเดก็และวยัแรงงานมีแนวโนม้ลดลงในขณะท่ีสัดส่วนของประชากรผูสู้งอายท่ีุมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากร้อยละ 
13.20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2553 และเป็นร้อยละ 32.10 ในปีพ.ศ. 2583 [6]  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ เป็นหน่ึงในส่ีจงัหวดัภายใตก้ารขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการท่องเท่ียว 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) เขตพฒันาการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ประกอบดว้ย 4 
จังหวดั คือ จังหวดัเพชรบุรี จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จังหวดัชุมพร และจังหวดัระนอง โดยแต่ละจังหวดัมีทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นร่วมกนัในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน มีระบบการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเช่ือมต่อไปยงัจงัหวดัอ่ืนไดท้ั้งทาง
รถยนต ์ทางรถไฟ และทางอากาศ ช้ีให้เห็นวา่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีศกัยภาพในการเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่ง
สูงจากนกัท่องเท่ียว รวมทั้งการมีโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวอยา่ง
ต่อเน่ือง [7] อีกทั้งมีความพร้อมในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ทั้งในเร่ืองของการดูแลสุขภาพร่างกาย อาหาร และการ
ท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีดี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุท่ีเนน้ความสุขท่ีคุม้
ท่ีสุด คือ การเติมเต็มชีวิต เนน้ความคุม้ค่า แสวงหาความสุขหลงัจากการท างานหนกั และมีความรู้สึกว่าการท่องเท่ียวคือการให้
รางวลักบัชีวิต ซ่ึงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพดา้นการบริการเชิงสุขภาพให้กบันักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ 
ความสุขทางกายและทางใจหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวอย่างแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมประเพณี แหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวตามรอยโครงการพระราชด าริ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล 
ท่ีพกัตากอากาศท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียวพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง [8] โดยเฉพาะอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพท่ีหลากหลาย เช่น อ่าวมะนาว กองบิน 5 อ่าวมะนาว เขาช่องกระจก เขาลอ้มหมวก อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ 
หวา้กอ เป็นตน้ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท่ีผ่านมาท าให้การพฒันาไม่สามารถ
ขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏิบติัไดเ้ตม็ศกัยภาพ  

จากเหตุผลดงักล่าวคณะวิจยัจึงมีความสนใจท าการวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากกลุ่มผูสู้งอายุเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีก าลงัในการจบัจ่ายสูงและเป็นกลุ่มท่ี
ตอ้งการแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพและตอ้งการการพกัผ่อนท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ให้กบัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในการวางกลยุทธ์ทางการการบริหารจดัการการท่องเท่ียวให้สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดม้ากข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
2. เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed  Methods  Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนในการวจิยัดงัน้ี  ผูว้จิยัศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั
ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของดิกแมน [9] ประกอบดว้ย ส่ิงดึงดูดใจ การเขา้ถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีพกั และกิจกรรม 
เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพต่อไป 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แต่เน่ืองดว้ยผูว้ิจยัไม่ทราบถึงจ านวนประชากรอยา่งชดัเจน ทราบแต่เพียงวา่มีจ านวนมากจึงใชสู้ตรของ 
คอแครน  [10] ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากนั้นท าการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  
 การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
เจา้หน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมและพฒันาดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูน้  าทอ้งถ่ินผูน้ าชุมชน ผูป้ระกอบการในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงประจวบคีรีขนัธ์ และตวัแทนชุมชนแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จ านวน 9 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 เคร่ืองมือวจิัย 

การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ (Checking) ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และน้อยท่ีสุด และตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended) แสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ การทดสอบความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) [11] ไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.912 และค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.67-1.00  
การวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 
1 ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบั
แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเชิงปริมาณ ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพบริเวณ
ศาลหลกัเมือง  เขาช่องกระจกและชายหาดอ่าวประจวบ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พร้อมรับคืนดว้ยตนเอง จ านวน 
400 ชุด  
 การวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ านวน 9 คน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูว้จิยัเขียนเป็นขอ้มูลเชิงพรรณนาความโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
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ผลการวจิัย 
1. ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง พิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรม ดา้นท่ีพกั ดา้นการเขา้ถึง และดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั พิจารณาแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 1.1 ดา้นส่ิงดึงดูดใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี มี
สถานท่ีท่ีเป็นทะเล ภูเขา รองลงมาคือ มีสภาพแวดลอ้มทีดีต่อสุขภาพ มีสถานท่ีออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายุ การเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสาร และมีร้านอาหารเชิงสุขภาพ  
 1.2 ดา้นกิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 
กิจกรรมใส่บาตรยามเชา้ รองลงมาคือ กิจกรรมเดินออกก าลงักายบนชายหาด กิจกรรมไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ ใน อ.เมืองประจวบฯ 
กิจกรรมชมพระอาทิตยข้ึ์น และกิจกรรมป่ันจกัรยานชมทะเล 
 1.3 ดา้นการเขา้ถึง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 
เส้นทางท่ีมาท่องเท่ียวไม่ซบัซอ้น รองลงมาคือ รถโดยสารสาธารณะในการมาท่องเท่ียว มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี สภาพการจราจร 
และสภาพถนนท่ีเดินทางมา 
 1.4 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อยดังน้ี มีร้านอาหารท่ีเดินทางง่ายและใกล้ รองลงมาคือ มีร้านสะดวกซ้ืออยู่ใกล้กับท่ีพกั มีตู ้ ATM ให้บริการ มี
สถานพยาบาลอยูใ่กลห้ากเจบ็ป่วย และมีรถมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง 
 1.5 ดา้นท่ีพกั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ใกล้
แหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ มีการบริการท่ีดี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม มีท่ีพกัเพียงพอกบัแขก และมีกิจรรมท่ีเหมาะสม 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัสรุปไดว้่าปัจจุบนัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล ท่ีพกัตากอากาศ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่ง
ท่องเท่ียวตามรอยโครงการพระราชด าริ มีการคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว แต่อาจพบ
ปัญหาผงัเมืองและการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาล หรือช่วงการจดักิจกรรมของจงัหวดั ภาพลกัษณ์ของเมืองท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ
เน่ืองจากเขตอ าเภอเมืองมีสถานท่ีราชการท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์หลายแห่งท าให้สภาพแวดลอ้มบางพ้ืนท่ีไม่
สามารถปรับปรุงเพ่ือสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายไุด ้จึงส่งผลต่อการเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 2. แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คือ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีให้มีทางลาดส าหรับรถวีลแชร์ 
หอ้งน ้า ท่ีจอดรถ ท่ีนัง่พกั ระบบขนส่งสาธารณะท่ีเอ้ือให้ผูสู้งอายเุดินทางไดส้ะดวกและปลอดภยั อีกทั้งควรมีการประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยการใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Web page เป็นตน้ รวม
ไปถึงการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวควรค านึงถึงศกัยภาพของผูสู้งอาย ุเพ่ือใหผู้สู้งอายรุ่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งปลอดภยั และควรมีการ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวระหว่างชุมชนและภาครัฐร่วมกนั เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนและผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการดูแลแหล่งท่องเท่ียว และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายพุบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ดา้น

ส่ิงดึงดูดใจ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรม ดา้นท่ีพกั ดา้นการเขา้ถึง และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั และจากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบนัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ไดแ้ก่ 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวตามรอยโครงการพระราชด าริ มีการคมนาคม
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ขนส่งท่ีสะดวก แต่อาจพบปัญหาผังเมืองและการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาลหรือช่วงการจัดกิจกรรมของจังหวัด 
สภาพแวดลอ้มบางพ้ืนท่ีไม่สามารถปรับปรุงเพ่ือสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายไุดเ้น่ืองจากมีสถานท่ีราชการท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์หลายแห่ง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีจึงท าให้มีผลต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
สอดคลอ้งกับเพลาซอล [12] ได้กล่าวว่าการท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวนั้ นตอ้งเข้าถึงแหล่งพ้ืนท่ีนั้ น ๆ อีกทั้ งควรค านึงถึง
องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงอ  านวยความสะดวก 
(Amenities) การให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) ท่ีพัก (Accommodation) และกิจกรรม (Activities) และ
สอดคลอ้งกบั เขมลกัษณ์ คุปคีตพนัธ์ และปริญญา บรรจุมณี [13] พบวา่ องคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของนกัท่องเท่ียว
ชาวยุโรปในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คือ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มาเป็นล าดบัแรก รองลงมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดา้นการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั ดา้นความดึงดูดใจและดา้นกิจกรรม ตามล าดบั และรูปแบบทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปท่ีเหมาะสมคือ ทางจงัหวดัควรมีการรณรงคเ์ร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้
มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่และควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงการฝึกภาษาองักฤษใหก้บัชุมชน เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวชาว
ยโุรปท่ีมีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

2. แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีให้มีทางลาดส าหรับรถวีลแชร์ ห้องน ้ า ท่ีจอดรถ ท่ีนัง่พกั ระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีเอ้ือใหผู้สู้งอายเุดินทางไดส้ะดวกและปลอดภยั อีกทั้งควรมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
มากข้ึน โดยการใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Web page เป็นตน้ รวมไปถึงการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวควร
ค านึงถึงศกัยภาพของผูสู้งอายุ เพ่ือให้ผูสู้งอายรุ่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งปลอดภยั และควรมีการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวระหวา่ง
ชุมชนและภาครัฐร่วมกนั เพ่ือใหป้ระชาชนในชุมชนและผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดูแลแหล่ง
ท่องเท่ียว และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว แสดงให้เห็นวา่การท่องเท่ียวเป็นหนทางหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของชุมชน แต่การพฒันาอาจมีขอ้จ ากดับางประการ หรือมีขอ้จ ากดัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งอนุรักษแ์ละรักษารูปแบบดั้งเดิมไว ้
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการป้องกนั และ/หรือรักษาสุขภาพ เป็นการท่องเท่ียว
ผสมผสานการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงสุขภาพการรับประทานอาหาร สอดคลอ้งกบัปิยฉัตร ทองแพง [14] พบว่า 
รูปแบบการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุคือ การแสวงหาความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม ส่ิงอ านวยความ
สะดวกของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ การบริการท่ีมีคุณภาพดี เป็นส่วนสร้างความพึงพอใจและเป็นบริการท่ีดีเลิศตรงกบัความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุ การจดัเตรียมกิจกรรมท่ีเหมาะสม การจดักิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั การใส่ใจเร่ืองความปลอดภยั  
โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองพาหนะในการเดินทาง และสอดคลอ้งกบัวารุณี เกตุสะอาด [15] พบวา่ แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรควรไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้ งดา้นความรู้ และงบประมาณจากภาครัฐในการจดัตั้งศูนยป์ระสานงาน และ 
การประชาสัมพนัธ์แก่นกัท่องเท่ียว การจดัหาพ้ืนท่ีลานจอดรถ ห้องน ้ า การจดัท าป้ายบอกทาง และสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว เพ่ือใหส้ามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการวิจัยทัว่ไป 
1. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรร่วมมือกนับริหารจดัการสินคา้และการบริการเก่ียวกบัท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายใุนอนาคต 
2. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ี

เหมาะสมกบัวยัของนกัท่องเท่ียว เช่น หอ้งสุขา ทางลาดส าหรับรถวลีแชร์ ท่ีจอดรถ เป็นตน้ 
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3. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรมีการประชาสัมพนัธ์ โดยการใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, 
Instagram, Web page เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของผูสู้งอาย ุอ  าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. ควรศึกษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผูสู้งอาย ุในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) มลพิษทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือกขา้วโพด 2) คุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดท่ีเป็นขยะ
จากธรรมชาติ 3) สร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพด เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสังเคราะห์จากเอกสาร
ทดลองสร้างภาชนะตน้แบบจากเปลือกขา้วโพดส าหรับอาหารแห้ง ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล สรุปผลการศึกษา และน าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบการพรรณนา 

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ 1) การแกปั้ญหาการเกิดมลพิษมาจากการเผาเปลือกขา้วโพด โดยมีการน าเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใชใ้นการ
ลดมลภาวะทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือกขา้วโพด ช้ีให้เห็นว่าการแกปั้ญหาจะมีทั้งมาตรการระยะส้ันและระยะยาวซ่ึงการน าเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนมาใชจ้ะเป็นการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยการการน าเปลือกขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 2) ประโยชน์ของ
เปลือกขา้วโพด เปลือกขา้วโพดสามารถน ามาใชใ้นการสร้างเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ซ่ึงช่วยลดปัญหาการเกิดหมอกควนัพิษและฝุ่ นท่ีเกิดจาก
การเผาเปลือกขา้วโพดของเกษตรกร 3) การสร้างตน้แบบภาชนะส าหรับอาหารแห้งท่ีมาจากเปลือกขา้วโพด ภาชนะใส่อาหารแห้งท่ีท  ามา
จากเปลือกขา้วโพดสามารถช่วยลดการเผาเปลือกขา้วโพดซ่ึงเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ลดขยะจากพลาสติก รวมทั้งยงัส่งเสริมการน า
หลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใช ้
  

ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกขา้วโพด, ภาชนะใส่อาหารแหง้ 
 

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 introductio n of the circular 
economy. 

 

Keywords : Corn Shell Product, Dry Food Container 
 
 

บทน า   
  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (circular economy) คือ ระบบอุตสาหกรรมท่ีวางแผนและออกแบบมาเพ่ือคืนสภาพหรือใหชี้วติใหม่
แก่วสัดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ แทนท่ีจะท้ิงไปเป็นขยะเม่ือส้ินสุดการบริโภคโดยจะน าวสัดุท่ีเป็นองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์เหล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองโดยไม่มีของเสีย นอกจากน้ียงัเป็นการออกแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอกเชิงลบ [1] อย่างท่ีได้กล่าวไปขา้งตน้โดยหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเน้นใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยลดปริมาณขยะใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด และสามารถบริหารจดัการขยะมาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม ทั้ง
ในรูปแบบของวตัถุดิบเช้ือเพลิงหรือการน ากลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบผลิตภณัฑต์่าง ๆซ่ึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีทัว่โลกก าลงัให้
ความสนใจทางดา้นน้ีอยู ่ขณะท่ีไทยในทางภาคธุรกิจเร่ิมหนัมาใชน้โยบายดงักล่าวดว้ยการเปล่ียนวงจรของธุรกิจใหห้มุนเวยีนดว้ย
ตวัเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด [2] 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม สอดรับกบัเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ในส่วนภาคธุรกิจของไทยเองไดห้ันมาให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจหมุนเวียนมากข้ึน จึงไดมี้นวตักรรมท่ีเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการน าวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้มาสร้างให้เห็นมากข้ึน [3] อย่างเช่นการน าวสัดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตรหรือทาง
ธรรมชาติมาสร้างเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดขยะ ซ่ึงเป็นขยะจ าพวกพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียมและโฟมโดยจะใช้
เวลาในการยอ่ยสลายเป็นเวลานานจึงมีการน านวตักรรมเขา้มาใชท้ดแทนขยะประเภทน้ีเพ่ือสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งการน าวสัดุธรรมชาติมาเป็นวตัถุดิบผลิตเป็นภาชนะรูปแบบต่าง ๆ [4] นอกจากการน าวสัดุเหล่าน้ีมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์อีกคร้ังยงัสามารถช่วยลดการเผาพ้ืนท่ีทางการเกษตรซ่ึงจะก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศตามมา  

มลพิษทางอากาศในปัจจุบนัเกิดจากหลายสาเหตุ หน่ึงในสาเหตุนั้นคือการเผาเปลือกขา้วโพด ซ่ึงการเผาน้ีส่งผลให้เกิด
หมอกควนัและฝุ่ นท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์อีกทั้ งยงัมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากผลกระทบเร่ือง
สุขภาพท่ีกลายเป็นประเด็นส าคญั ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งลดการเผาพ้ืนท่ีทางการเกษตรลง การลดมลพิษจากการเผา
เปลือกขา้วโพด ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการน าเปลือกขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงลกัษณะของเปลือกขา้วโพดเป็นแผ่นโคง้ซอ้นกนั
เป็นชั้นมีลวดลายของเส้นใยเป็นร้ิว ๆ ในตวัเองและมีแนวขนานตามความยาวของเปลือกท าให้เปลือกขา้วโพดมีความสวยงาม
เฉพาะตวัไม่เหมือนวสัดุอ่ืนใด อีกทั้งคุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดมีความเหนียว มีลวดลายเฉพาะตวัและเป็นแผ่นกวา้งสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านหัตถกรรมเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริมให้แก่ครอบครัวเกษตรกรเป็นอย่างดี กองส่งเสริม
หตัถกรรมไทยจึงไดท้ าการส่งเสริมใหน้ าเปลือกขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึน  [5] 

จากเหตุผลขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นว่าขา้วโพดมีความจ าเป็นต่อการเกษตรของประไทยมายาวนาน ขา้วโพดเป็นพืชเศรษฐกิจ
และเป็นส่วนส าคญัในอุตสาหกรรมมีความตอ้งการในการบริโภคในปริมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาวสัดุเหลือท้ิงจาก
ขา้วโพดจ านวนมาก จนส่งผลกระทบทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงไดมี้การคิดคน้ผลิตภณัฑจ์ากเปลือก
ขา้วโพดน ามาสร้างเป็นภาชนะหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงคุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดมีความเหนียว มีลวดลายเฉพาะตวัและเป็น
แผน่กวา้งแต่หลายคนมองวา่เป็นวสัดุท่ีไม่สามารถน ามาใชไ้ดอี้ก แต่การน าเปลือกขา้วโพดมาท าเป็นผลิตภณัฑน์ั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ี
จะช่วยลดปริมาณพ้ืนท่ีของไร่ขา้วโพดท่ีถูกเผาได ้เน่ืองจากการเผาเปลือกขา้วโพดนั้นจะท าให้เกิดมลพิษ และยงัช่วยลดขยะจาก
พลาสติกและโฟมท่ีมาจากภาชนะ ซ่ึงขยะเหล่าน้ีเป็นขยะท่ีตอ้งใชเ้วลานานในการยอ่ยสลาย ดงันั้นจึงท าให้เกิดเป็นผลิตภณัฑจ์าก
เปลือกขา้วโพด จึงไดคิ้ดคน้ภาชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพดข้ึนมา โดยกรรมวธีิในการสร้างภาชนะไดแ้นวคิดมาจาก
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วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

การท าภาชนะจากกาบหมากท่ีเป็นการน ากระดาษเหลือใช้มาประยุกต์เพ่ือให้เกิดเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้หลากหลายรูปแบบ  
โดยการวจิยัดงักล่าวอาจเป็นประโยชน์ในการก าหนดเป็นแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษามลพิษทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือกขา้วโพด 

2. เพื่อศึกษาคุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดท่ีเป็นขยะจากธรรมชาติ 
3. เพื่อสร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพด 

 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
1. แนวคิดเกีย่วกบัการน าเศรษฐกิจหมุนเวียน การน าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการลดมลภาวะทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือก

ขา้วโพดโดยเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดท่ีวางแผนน าวสัดุต่าง ๆ มาใชใ้หม่ในวงจรของผลิตภณัฑ ์จากเดิมท่ีขยะถูกน าไปท้ิง
เม่ือส้ินสุดการบริโภค โดยมีการน าวสัดุท่ีเป็นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑเ์หล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ [6] ซ่ึงการน าทรัพยากร
ท่ีถูกน าไปใชแ้ลว้ให้กลบัมาแปรรูปและน ากลบัไปใชไ้ดอี้กในอนาคต เป็นการใชท้รัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประเทศ
ไทยมีการประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชกนัเป็นจ านวนมาก เม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรมกัจะมีเศษวสัดุเหลืออยู ่ 
ซ่ึงในการเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับการเพาะปลูกคร้ังต่อไป เกษตรกรจ าเป็นตอ้งก าจดัเศษวสัดุเหล่านั้น โดยวธีิการท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด
และใชก้นัมาเป็นระยะเวลานาน คือ การใชไ้ฟเผาวสัดุเหลือท้ิงในพ้ืนท่ีท่ีท าการเกษตรหรือการเผาในท่ีโล่ง เพราะฉะนั้นการเผา
ดงักล่าวท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศโดยเป็นผลเสียต่อมนุษย ์[7] 

ปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศของประเทศไทยเป็นปัญหาส าคญัส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งมาก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียวอย่างการปลูกขา้วโพด โดยล าดบัปัญหาส าคญัของการปลูกขา้วโพดก็คือการเผาหลงัการเก็บเก่ียวซ่ึง
กลายเป็นหน่ึงในสาเหตุหลกัของปัญหาหมอกควนั การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยมีทั้งมาตรการในระยะสั้นและมาตรการในระยะยาว  [8] การในการแกไ้ข
ปัญหาโดยมาตรการระยะสั้นจะมีการประชาสมัพนัธ์ โดยช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ของการน าวสัดุเหลือใชจ้ากภาคการเกษตรกลบัมาใช้
ประโยชน์อีกคร้ังและช้ีให้เห็นถึงการลดมลพิษทางอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั ในส่วนของมาตรการระยะยาวจะมีการน า
เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม มาใช้เพ่ือลดปริมาณเปลือกขา้วโพดและวสัดุเหลือท้ิงจากการเกษตร รวมทั้ งจัดให้มี
การศึกษาประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของขา้วโพดเพ่ือน ามาประดิษฐ์เป็นส่ิงของหรือสินคา้ ตลอดจนพฒันาเทคนิคในการประดิษฐ์
สินคา้จากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาด [9] 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการน าเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใชใ้นการลดมลภาวะทางอากาศท่ีมาจากการเผาเปลือกขา้วโพดช้ีใหเ้ห็น
วา่การแกปั้ญหาจะมีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวซ่ึงการน าเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชจ้ะเป็นการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดโดยการการน าเปลือกขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น การน าเปลือกไปเป็นอาหารสัตว ์ท าปุ๋ยชีวภาพ และ 
การน าไปสร้างเป็นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบต่าง ๆ และการน าเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชด้งักล่าวเป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวท่ีจะ
น ามาซ่ึงการสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกรอีกดว้ย 

2.การจัดการเปลือกข้าวโพดที่เป็นขยะจากธรรมชาติ ซ่ึงลกัษณะของเปลือกขา้วโพดเป็นแผ่นโคง้ซ้อนกันเป็นชั้นมี
ลวดลายของเสน้ใยเป็นร้ิว ๆในตวัเองและมีแนวขนานตามความยาวของเปลือกท าใหเ้ปลือกขา้วโพดมีความสวยงามเฉพาะตวั โดย
หลงัจากการเก็บเก่ียวขา้วโพดเกษตรกรส่วนใหญ่จะหกัเอาเฉพาะฝักขา้วโพดเพื่อจ าหน่าย ส่วนเปลือกขา้วโพดจ านวนมากก็ไม่ได้
น ามาใชป้ระโยชน์ โดยท่ีคุณสมบติัของเปลือกขา้วโพดสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทางด้านหัตถกรรมเพ่ือจ าหน่ายเป็น
รายไดเ้สริมให้แก่ครอบครัวเกษตรกรเป็นอย่างดี [5] อาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกขา้วโพดโดยทัว่ไปมีจ านวนมาก เม่ือเกษตรกร
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เก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรแลว้มกัจะมีเปลือกเหลืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรปลูกขา้วโพดนั้น ท าให้เกิดการเผาเพ่ือก าจดัขยะ  
ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาหมอกควนัพิษในภาคเหนืออนัเกิดข้ึนทุกปีในช่วงหนา้แลง้จากการเผาซากไร่ขา้วโพด [10] 

ขา้วโพดเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นส่วนส าคญัในอุตสาหกรรมอาหารสัตวท่ี์มีความตอ้งการในการใชใ้นปริมาณท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาวสัดุเหลือท้ิงจากขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์  านวนมาก จนส่งผลกระทบทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงไดมี้การร่วมกนัหาแนวทางเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าเปลือกขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์เหลือท้ิงมาแปร
รูปในดา้นต่าง ๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร กรรมวิธีเปล่ียนแปลงวสัดุดงักล่าวท่ีเหลือท้ิงจากการเก็บเก่ียวโดยไม่ตอ้งเผา
ท้ิง เพ่ือช่วยแกปั้ญหามลภาวะส่ิงแวดลอ้ม และหมอกควนัในพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการเผาท าลายวสัดุเหลือท้ิง [11] 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเปลือกขา้วโพดท่ีเป็นขยะจากธรรมชาติขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นวา่สามารถน าเปลือกขา้วโพดมา
ใชใ้นการสร้างเป็นตน้แบบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงช่วยลดปัญหาการเกิดหมอกควนัพิษและฝุ่ นท่ีเกิดจากการเผาเปลือกขา้วโพดของเกษตรกร
โดยเป็นการน าเอาขยะจากธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงตรงกบัหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีวา่การน าทรัพยากร
ท่ีถูกใชแ้ลว้มาแปรรูปและน ากลบัไปใชไ้ดอี้กในอนาคต 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบผลติภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ปลอดการปนเป้ือนจากสารเคมี   
รวมถึงเป็นการทดแทนภาชนะท่ีมาจากพลาสติกและโฟม ซ่ึงเปลือกขา้วโพดนั้นมีคุณสมบัติท่ีเหมาะกับการน ามาสร้างเป็น
ผลิตภณัฑแ์ละงานหตัถกรรมโดยเปลือกมีความเหนียว ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์เช่น ดอกไมป้ระดิษฐ ์ช่อดอกไม ้รวมทั้งการท ากระดาษ
จากเปลือกขา้วโพด ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัขยะเศษวสัดุทางเกษตรน าไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได ้ให้แก่
เกษตรกรและชุมชนต่อไป [12] 

จากสถานการณ์ปัจจุบนัการผลิตและใชพ้ลาสติกเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมาก ดว้ยคุณสมบติัของพลาสติกท่ีมีน ้ าหนกัเบา ท าใหมี้
การใชพ้ลาสติกในผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑต์่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย ซ่ึงพลาสติกเหล่าน้ีมีอายกุารใชง้านสั้นและการใชพ้ลาสติกมาก
เกินความจ าเป็น ทัว่โลกจึงก าลงัประสบปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก [13] โดยทัว่ไปภาชนะส่วนใหญ่จะท ามาจากพลาสติกหรือ
กล่องโฟม หลงัจากการใชง้านเสร็จแลว้จากภาชนะก็กลายเป็นขยะและจะส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มอยา่งมาก เน่ืองจากยอ่ยสลายได้
ชา้ ดงันั้นจึงมีภาชนะทางเลือกใหม่ท่ีสร้างข้ึนจากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายไดเ้องและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม [14]  
จึงไดมี้การคิดคน้วิธีท าผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารจากกาบหมากซ่ึงท ามาจากกาบหมาก โดยมีความคิดท่ีจะช่วยลดขยะพลาสติก
และโฟม เพ่ือเป็นส่ิงหน่ึงในการรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนในอ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงส่วนใหญ่ผูค้นจะไม่เห็นคุณค่าของ
กาบหมากและปล่อยใหเ้น่าเสียมากมาย จึงไดน้ ามาท าเป็นภาชนะเพ่ือทดแทนภาชนะพลาสติกและลดขยะจากธรรมชาติ [15] 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพดขา้งตน้ ช้ีใหเ้ห็นวา่สามารถ
น าวสัดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ได ้ จึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑ์ใส่อาหารแห้งท่ีท ามาจาก
เปลือกขา้วโพด ท่ีสามารถช่วยลดการเผาเปลือกขา้วโพดซ่ึงเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ลดขยะจากพลาสติก รวมทั้ งยงั
ส่งเสริมการน าหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใช ้คือการน าทรัพยากรท่ีถูกใชแ้ลว้มาแปรรูปและน ากลบัไปใชไ้ดอี้กในอนาคต 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ตน้แบบโดยมีระเบียบวิธีวิจัย

ดงัต่อไปน้ี   
 1. การสังเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) กระบวนการวธีิการวจิยัเชิงเอกสารนั้นไดศึ้กษาและวเิคราะห์ขอ้มูล
จากเอกสารท่ีไดจ้ากการเรียบเรียง วิเคราะห์ จดัแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทต่าง ๆโดยพิจารณาวา่ขอ้มูลท่ีไดม้ามีความสมบูรณ์
ในประเด็นนั้น ๆ หรือไม่ และหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์จากนั้นน าทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งก่อนจะท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์อีกทั้ งยงัได้มีการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการศึกษาผลิตภณัฑท่ี์มาจากเปลือกขา้วโพด โดยไดเ้ร่ิมตน้จากศึกษากระบวนการปลูกขา้วโพด 
กระบวนการเก็บเก่ียว ปัญหาหลงัการเก็บเก่ียว รวมถึงปัญหาจากการเผาเปลือกขา้วโพด 
 2. การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของกระบวนการดา้นการสร้างผลิตภณัฑ์ตน้แบบ
ภาชนะจากเปลือกขา้วโพด ซ่ึงน ามาสู่ขั้นตอนในการด าเนินการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑด์งัน้ี   
 2.1 ขั้นตอนการออกแบบผลติภัณฑ์ต้นแบบ  
 ในขั้นตอนของการออกแบบผลิตภณัฑภ์าชนะตน้แบบจากเปลือกขา้วโพดส าหรับอาหารแห้ง เร่ิมจากการสังเกต
และการศึกษาของคุณลกัษณะของเปลือกขา้วโพดท่ีมีความทนทาน เปลือกมีความยาวและมีลวดลายท่ีเฉพาะตวั จึงไดมี้การน าเอา
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการออกแบบภาชนะใหส้ามารถใส่อาหารแหง้ได ้โดยค านึงถึงความสะดวกในการจดัเก็บและการท าความ
สะอาด จึงไดรู้ปแบบของภาชนะในลกัษณะเป็นจานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลวดลายของเปลือกขา้วโพดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
 2.2 การคดัเลือกวตัถุดบิในการสร้างต้นแบบ 
 ในการคดัเลือกวตัถุดิบเพื่อน ามาสร้างผลิตภณัฑ์ภาชนะตน้แบบจากเปลือกขา้วโพด ซ่ึงเร่ิมจากการน าเปลือกท่ีมี
ขนาดหลากหลายท่ีไดม้าจากการเหลือท้ิงของเกษตรกรหลงัการเก็บเก่ียว โดยการน าเปลือกท่ีได ้น าไปท าความสะอาดหลงัจากนั้น
น ามาตากแดดไวเ้ป็นเวลาประมาณ 6 – 7 วนั เพื่อใหเ้ปลือกขา้วโพดมีความแขง็ และเหนียวมากข้ึน หลงัจากนั้นน าเปลือกขา้วโพด
ท่ีไดห้ลงัจากการตากแดดแลว้น ามาตดั ส่วนบนและส่วนล่างของเปลือกใหไ้ดเ้ป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
 2.3 วธีิการด าเนินการสร้างต้นแบบ 
 เร่ิมจากการใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัมาท าเป็นกาวแป้งเปียกโดยการตม้น ้ าใหเ้ดือดและจึงท าการใส่แป้งลงไปกวนจน
แป้งมีความใสและมีความเหนียว น ามาพกัไวก่้อนจะน าเปลือกขา้วโพดท่ีผ่านการรีดมาทากาว โดยการทาทบัซอ้น ๆกนัจนมีความ
หนาพอสมควรโดยรูปทรงจะเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 30*30 เซนติเมตร แลว้น าไปตากแดดให้กาวแห้งสนิท  หลงัจากนั้นน าไป
เขา้เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ ใชเ้วลาในการอดัของเคร่ืองเพ่ือข้ึนรูปเป็นเวลา 50 วินาทีความร้อนของเคร่ืองท่ีใชใ้นการข้ึนรูปภาชนะใช้
อุณหภูมิท่ี 120 องศา  

 

ผลการวจัิย 
1. กระบวนการเกดิมลพษิทีเ่ป็นสาเหตุมาจากการเผาเปลือกข้าวโพด 

 1.1 กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเกบ็เกีย่วข้าวโพด 
การปลูกขา้วโพดจ าเป็นจะตอ้งศึกษาถึงวิธีการปลูกรวมถึงวิธีการดูแลอยา่งละเอียด เพ่ือใหต้น้ขา้วโพดเจริญเติบโต

และมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ในส่วนของการเก็บเก่ียวขา้วโพดมี 2 วิธีหลกัคือ การเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคนจะใชว้ิธีหกัขา้วโพดทั้ง
เปลือกแลว้จึงน ามาแกะเปลือกภายหลงัหรือเก็บไวท้ั้งเปลือก การเก็บเก่ียววธีิน้ีท าไดเ้ร็วรวมถึงช่วยป้องกนัไม่ใหเ้มลด็เกิดแผลหรือ
เมล็ดร้าวในระหวา่งท าการเก็บเก่ียวหรือขนยา้ย และการเก็บเก่ียวโดยใชเ้คร่ืองมือซ่ึงเคร่ืองชนิดน้ีสามารถปลิดฝักขา้วโพดจากตน้
แลว้สีออกเป็นเมลด็ ทั้งยงัช่วยลดระยะเวลาในการเก็บเก่ียวรวมถึงลดการใชแ้รงงานคนและมีความแม่นย  าสูงในการท างาน และยงั
ลดความเสียหายของผลผลิตรวมถึงลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากกระบวนการทางการเกษตร หลงัจากการเก็บเก่ียวเกษตรกรจ าการ
ส่งออกผลผลิตทั้งแบบแกะเปลือกแลว้และยงัไม่แกะเปลือก 

 1.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้หลงัจากเกบ็เกีย่ว 
 1.2.1 ปัญหาจากการเกบ็เกีย่วด้วยแรงงานคน 

 การเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคนนอกจากปัญหาในการขาดแคลนแรงงานแลว้ยงัมีปัญหาในดา้นของค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจา้งแรงงานท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าและค่าครองชีพมีอตัราท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีการเก็บเก่ียวขา้วโพด 
โดยใชแ้รงงานคนเป็นการเก็บแบบฝักเท่านั้น ไม่มีการกะเทาะเมลด็ ท าใหเ้กษตรกรมีความยุง่ยากมากข้ึนก่อนการส่งออกเพ่ือจ าหน่าย 
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 1.2.2 ปัญหาจากการเกบ็เกีย่วด้วยเคร่ืองปลดิฝักข้าวโพด 
 การใชเ้คร่ืองปลิดฝักขา้วโพดไดมี้ส่วนช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเก่ียว ซ่ึงในบางพ้ืนท่ี
ตอ้งการเก็บรักษาฝักขา้วโพดไวเ้พ่ือรอราคาท่ีสูงข้ึน แต่การใชง้านเคร่ืองยงัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากในบางพ้ืนท่ีตอ้งการเคร่ืองมือท่ี
สามารถเก็บเก่ียวไดภ้ายในขั้นตอนเดียว คือตั้งแต่การเก็บเก่ียวไปจนถึงไดข้า้วโพดออกมาเป็นเมลด็  

 1.3 ปัญหาจากการเผาเปลือกข้าวโพด 
 1.3.1 มลพษิทางอากาศ 

 ทุกปีในช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิตหน้าแลง้ จะมีเศษวสัดุเหลือท้ิง ได้แก่เปลือกและซังขา้วโพดส่วนใหญ่
เกษตรกรจะปล่อยไว ้และรอเผาท้ิงในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซ่ึงก่อให้เกิดควนัจากการเผาไหม ้เศษวสัดุเหลือท้ิง
ส่วนใหญ่เผากลายเป็นควนัพิษในอากาศ และอีกส่วนฝังกลบเพ่ือท าเป็นปุ๋ยต่อไป แต่การฝังกลบเพ่ือท าเป็นปุ๋ย ตอ้งจา้งรถไถเขา้ไป
ไถกลบตน้ขา้วโพด อนัเหมาะกบัการปลูกขา้วโพดบนท่ีราบ มากกวา่ขา้วโพดบนเชิงเขาหรือบนดอย 

 1.3.2 การลกุลามของไฟทีเ่กดิจากการเผาเปลือกข้าวโพด 
 ขา้วโพดท่ีปลูกบนดอยหรือเชิงเขาท่ีติดกบัป่า เม่ือเกิดการเผาก าจดัเศษซากเปลือกขา้วโพดท่ีเหลืออยูภ่ายหลงั
การเก็บเก่ียว หรือเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในรอบต่อไป อีกทั้งยงัปราศจากการท าแนวกนัไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเขา้
ป่าท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงและลุกลามเขา้ไปในป่าเป็นบริเวณกวา้ง จนกลายเป็นไฟป่าก่อใหเ้กิดหมอกควนัพิษเพ่ิมมากข้ึนไปอีก 

2. การวเิคราะห์คุณสมบัตขิองเปลือกข้าวโพด 
 2.1 คุณสมบัตขิองเปลือกข้าวโพด 

 จากการศึกษาพบวา่เปลือกขา้วโพดเป็นแหล่งของเส้นใยท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงเป็นเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติท่ีไดม้าจาก
ตน้ ขา้วโพดมีโครงสร้างและสมบติัเหมาะสมส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม ส่ิงทอและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  
 2.2 ประโยชน์ของเปลือกข้าวโพด 
 เปลือกขา้วโพดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถน ามาใชเ้ป็นอาหารสัตว ์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเล้ียงโคนม-
โคเน้ือ รวมถึงสามารถท าไปท าเป็นปุ๋ยหมกัเพ่ือใชใ้นทางการเกษตร หรือการน ามาท าเป็นขา้วของเคร่ืองใชต้่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
ภาชนะ บรรจุภณัฑ ์กระเป๋า ท่ีท าจากเปลือกขา้วโพดแหง้ 
 2.3 การน าเปลือกข้าวโพดมาสร้างเป็นผลติภัณฑ์ 

 เปลือกขา้วโพดสามารถน ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย ซ่ึงส่วนใหญ่มกัมีการน ามาท าเป็นดอกไมป้ระดิษฐ์ 
หรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ยกตวัอยา่งเช่น  เสน้ใยดา้ยโดยน ามาทอเป็นผืนผา้ กระเป๋าสานจากเปลือกขา้วโพด 
 3. กระบวนการสร้างต้นแบบผลติภัณฑ์ส าหรับอาหารแห้งทีม่าจากเปลือกข้าวโพด  

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั วิทยานิพนธ์ บทความและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการสร้างผลิตภณัฑ์
ตน้แบบท่ีท ามาจากเปลือกขา้วโพด ซ่ึงน ามาสู่กระบวนการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 ขั้นตอนการออกแบบผลติภัณฑ์ต้นแบบ 

 ออกแบบผลิตภณัฑต์น้แบบภาชนะจากเปลือกขา้วโพดดว้ยการใชเ้คร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ในการร่างตน้แบบ
ภาชนะข้ึนมา โดยค านึงถึงขนาดของภาชนะ ความคงทนและรูปทรงท่ีมีความเหมาะสมในการใส่อาหารแหง้ ซ่ึงภายหลงัไดมี้การ
คน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการข้ึนรูปภาชนะจึงไดน้ าเคร่ืองข้ึนรูปภาชนะจานกาบหมากของคุณไกรสร ศรีสุวรรณ มาทดลองใชใ้น
การผลิตผลิตภณัฑต์น้แบบภาชนะจากเปลือกขา้วโพด 
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 3.2 การคดัเลือกวตัถุดบิในการสร้างต้นแบบ 

                                                                       

                      
ขั้นตอนการคดัเลือกเปลือกขา้วโพด เลือกเปลือกขา้วโพดท่ีมีขนาดหลากหลายแต่จะตอ้งไม่เล็กจนเกินไปโดยน ามาจาก

การเหลือท้ิงของเกษตรกร หลงัจากนั้นจะน าเปลือกขา้วโพดมาแยกเป็นช้ิน ๆ เพ่ือไม่ใหติ้ดกนัและง่ายต่อการน าไปใชง้าน เม่ือแยก
ใบขา้วโพดเป็นช้ินแลว้จึงน าไปตากแดดเป็นเวลาประมาณ 6-7 วนั ซ่ึงถา้ใชเ้วลานานจนเกินไปเปลือกขา้วโพดจะมีเช้ือรา หลงัจาก
ไดเ้ปลือกขา้วโพดท่ีแหง้ดีแลว้จึงน ามาทั้งตดัปลายดา้นบนและดา้นล่างเพ่ือใหไ้ดรู้ปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เหมาะแก่การน าไปใชง้าน 

3.3 วธีิการด าเนินการสร้างต้นแบบ 

                                                                    

              
ขั้นตอนในการท าและการใชง้านกาวแป้งเปียกโดยเร่ิมจากการน าน ้ ามาตม้จนเดือดแลว้จึงเทแป้งมนัส าปะหลงัลงไป 

ในน ้ าท่ีเดือดจดัจากนั้นกวนแป้งจนมีความใสและมีความเหนียว แลว้จึงน ามาพกัไวใ้หเ้ยน็ ก่อนจะน าเปลือกขา้วโพดท่ีผา่นการรีด
มาทากาวแป้งเปียกแลว้ทาซอ้นทบักนัจนมีความหนาพอสมควรโดยรูปทรงจะเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 30*30 เซนติเมตร ขั้นตอน
สุดทา้ยคือการน าเปลือกขา้วโพดท่ีไดจ้ากการทากาวแป้งเปียกไปตากแดดใหก้าวแหง้สนิท 

 

                               
 

รูปท่ี 6-8 การน าเปลือกขา้วโพดเป็นแผน่ส่ีเหล่ียมจตัุรัสเขา้เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

น าเปลือกขา้วโพดท่ีไดน้ ามาทากาวแป้งเปียกตามขั้นตอนขา้งตน้ไปใส่ในเคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ (heater timer) ของคุณ
ไกรสร ศรีสุวรรณ ซ่ึงจะใชเ้วลาในการอดัเพ่ือข้ึนรูปเป็นภาชนะเป็นเวลา 50 วินาที ความร้อนของเคร่ืองท่ีใชจ้ะอยู่ท่ี 120 องศา
เซลเซียส 

 
 

รูปท่ี 1 เปลือกขา้วโพดสดจากการเหลือท้ิง 
(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

รูปท่ี 2 เปลือกขา้วโพดแหง้หลงัจากการน าไปตากแดด 
(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

 

รูปท่ี 3 แป้งมนัส าปะหลงั
ส าหรับท ากาวแป้งเปียก  

(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
 

รูปท่ี 4 หมอ้และทพัพีอปุกรณ์
ส าหรับท ากาวแป้งเปียก  

(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
 

รูปท่ี 5 การเทแป้งลงในหมอ้หลงัจาก
น ้ าเดือด  

(ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
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เม่ือเคร่ืองไดท้ าการอดัข้ึนรูปภาชนะครบ 50 วนิาทีแลว้ เปลือกขา้วโพดท่ีไดท้ าการข้ึนรูปนั้นมีลกัษณะรูปทรงเป็นภาชนะ

และมีความอยูต่วั หลงัจากนั้นจึงใชก้รรไกรตดัในส่วนของขอบภาชนะออกใหมี้ความสวยงาม ในส่วนของเศษท่ีเหลือจากการตดั
ขอบท้ิงสามารถน าไปท าเป็นปุ๋ยและยงัสามารถน าไปเป็นอาหารสตัวไ์ดอี้กดว้ย 

3.4 ผลทีไ่ด้จากการสร้างผลติภัณฑ์ต้นแบบ 

                                   

            
ภาชนะจากเปลือกขา้วโพดท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นรูปทรงของภาชนะท่ีมีความแขง็แรง มีกล่ินหอมของขา้วโพด มีลวดลายท่ีมี

ความเฉพาะตวัและทบัซอ้นกนัสวยงาม โดยภาชนะจากเปลือกขา้วโพดนั้นสามารถใส่อาหารแหง้และขนม ซ่ึงควรหลีกเล่ียงอาหาร
หรือขนมท่ีเป็นของเหลว วธีิการท าความสะอาดภาชนะนั้นใชว้ิธีการน าฟองน ้ าชุบน ้ าใหห้มาด ๆ แลว้เช็ดใหส้ะอาด แลว้น าภาชนะ
ไปตากแดดใหแ้หง้เพ่ือป้องกนัเช้ือราและรักษาอายกุารใชง้านของภาชนะ 
 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
1.มลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาเปลือกข้าวโพด โดยสาเหตุหลกัของการเผาเกิดจากการท่ีเกษตรกรปลูกไร่ขา้วโพด

เห็นวา่เปลือกขาวโพดเหลือเป็นจ านวนมากจากการน าฝักขา้วโพดออกไปขายนั้นเป็นขยะ ดงันั้นเม่ือเกิดการเผาข้ึนจึงเกิดมลพิษท่ี
ตามมาซ่ึงผลกระทบจากมลพิษนั้นยอ่มจะส่งผลเสียเป็นอยา่งมาก ทั้งท าลายสุขภาพร่างกายของมนุษย ์อีกทั้งยงัท าลายใหท้ศันวิสัย
ทางอากาศย  ่าแยล่ง จากผลกระทบในเชิงลบน้ีท าใหผู้ว้จิยัเลง็เห็นถึงความส าคญัของเปลือกขา้วโพด ดงันั้นทางผูว้จิยัจึงไดน้ าเปลือก
ขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์ในการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพดน้ี โดยจะช่วยท าใหล้ดการเผา
ท าลายขยะทางการเกษตรท่ีก่อให้เกิดมลพิษไม่มากก็นอ้ย และท่ีส าคญัยงัเป็นการสร้างรายไดเ้พ่ิมให้กบัเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพด
หรือผูท่ี้สนใจสร้างภาชนะจากเปลือกขา้วโพดดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัการท ากระดาษจากเปลือกฝักขา้วโพดโดยจะน า
ส่วนท่ีเหลือท้ิงอยา่งเปลือกฝักขา้วโพดซ่ึงจะใชใ้นส่วนของเส้นใยผลิตเป็นกระดาษ โดยน ามาจากจงัหวดัทางภาคเหนือท่ีมีปัญหา
ทางดา้นหมอกควนั [16] จะเห็นไดว้่างานวิจยัขา้งตน้ก็จะให้ความส าคญัในเร่ืองของการลดมลพิษทางอากาศ ดงันั้นแลว้การน า
เปลือกขา้วโพดมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์จะเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยลดการเผาเปลือกขา้วโพดอนัเป็นสาเหตุหน่ึงของมลพิษทางอากาศ 

2.คุณสมบัตขิองเปลือกข้าวโพด ซ่ึงเปลือกขา้วโพดนั้นมีคุณสมบติัท่ีสามารถน ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑภ์าชนะใส่อาหารแห้ง
ไดเ้น่ืองจากมีเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติท่ีไดม้าจากตน้ มีความเหนียว มีลวดลายเฉพาะตวัและเป็นแผ่นกวา้ง เปลือกขา้วโพดนั้น

รูปท่ี 9 การใชก้รรไกรตดัขอบของเปลือก
ขา้วโพดใหเ้ป็นภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

 

รูปท่ี 10 เปลือกขา้วโพดท่ีไดห้ลงัจากการอดัดว้ย
เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

 

รูปท่ี 11 ภาชนะท่ีไดห้ลงัจากตดั
ขอบท้ิง (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 

 

รูปท่ี 12-14 ตวัอยา่งอาหารท่ีน ามาใส่ภาชนะ (ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั) 
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สามารถน ามาสร้างประโยชน์ไดห้ลากหลาย แต่เกษตรกรส่วนมากกลบัน าเปลือกขา้วโพดไปท าลายโดยการเผาซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพิษทาง
อากาศส่งผลเสียใหก้บัส่ิงแวดลอ้มรวมถึงสุขภาพของมนุษย ์ NIA ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ ไดเ้ลง็เห็นปัญหาวสัดุเหลือท้ิงจากการ
เก็บเก่ียวโดยการเผาท าลายจึงไดคิ้ดคน้กรรมวธีิใหม่ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงานวจิยัของ สวทช. ภาคเหนือ โครงการ
น้ีสร้างข้ึนเพ่ือน าเปลือกขา้วโพดท่ีถูกเผาท าลายจากการเก็บเก่ียวมาสร้างให้เกิดประโยชน์ ไดมี้การริเร่ิมโครงการน้ีท่ีอ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการน าเปลือกขา้วโพดไปหมกัแบบไม่ใชอ้อกซิเจน โดยมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีละเอียด เพื่อน าไปเป็น
อาหารสัตวว์ิธีน้ีช่วยแกปั้ญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม และหมอกควนัในพ้ืนท่ีท่ีเก็บเก่ียววสัดุเหลือท้ิงจากตน้ขา้วโพด อีกทั้งยงัช่วย
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดและกลุ่มอาชีพผูเ้ล้ียงโคพ้ืนเมืองใหเ้กิดรายไดแ้ละลดภาระหน้ีสิน [11] 

3. การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะส าหรับอาหารแห้งจากเปลือกข้าวโพด จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั วิทยานิพนธ์ บทความ และเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงน ามาสู่กระบวนการสร้างผลิตภณัฑมี์ 4 ขั้นตอน เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 
คือการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยค านึงถึงความสะดวกในการใชส้อยและการจดัเก็บต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงไดล้กัษณะท่ีเป็นจานท่ี
สามารถจดัเก็บไดง่้ายและประหยดัพ้ืนท่ี ขั้นตอนท่ี 2 การคดัเลือกวตัถุดิบในการสร้างตน้แบบ คือการน าเปลือกขา้วโพดไปท า
ความสะอาดและน าไปตากแดดเพ่ือให้เปลือกขา้วโพดมีความแข็งแรงและเหนียวมากข้ึน แลว้จึงน าเปลือกขา้วโพดมาตดัเป็น
รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขั้นตอนท่ี 3 วิธีการด าเนินการสร้างตน้แบบ โดยการน ากาวแป้งเปียกมาทาเปลือกขา้วโพดทบัซอ้น ๆ กนั 
เม่ือกาวแห้งแลว้จึงไปข้ึนรูปภาชนะเพ่ือทดลองสร้างตน้แบบภาชนะ ในส่วนของขั้นตอนท่ี 4 คือการประเมินผลและผลท่ีไดจ้าก
การสร้างผลิตภณัฑต์น้แบบ ภาชนะท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นรูปทรงท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน รวมถึงมีลวดลายท่ีมีความเฉพาะตวั ซ่ึง
ภาชนะสามารถใส่อาหารแหง้และขนมแหง้ได ้จากกระบวนการสร้างและผลของผลิตภณัฑต์น้แบบภาชนะจากเปลือกขา้วโพด ซ่ึง
สามารถน าไปผลิตเป็นสินคา้ท่ีสามารถเสริมรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรหลงัการเก็บเก่ียวอีกทั้งยงัสามารถช่วยลดขยะจากพลาสติก
และโฟมในการน าวสัดุเหลือใชจ้ากธรรมชาติมาท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงไดอ้า้งอิงจากบทความแนวคิดของไกรสร ศรีสุวรรณ 
ท าผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารจากกาบหมาก ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะช่วยลดขยะพลาสติกและโฟม เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน [15] ซ่ึงแนวคิดขา้งตน้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเร่ืองการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑภ์าชนะส าหรับ
อาหารแห้งจากเปลือกขา้วโพด ท่ีได้มีการน าเอาวสัดุจากธรรมชาติท่ีไม่ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงเป็นการลดขยะจาก
พลาสติกและโฟมท่ียอ่ยสลายไดย้าก รวมถึงยงัเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีสามารถน าเอาเปลือก
ขา้วโพดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ 
1. การก าจดัเช้ือรา จะมีการน าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มาฉีดกบัเปลือกขา้วโพดก่อนจะน าไปรีดและทากาวแป้งเปียก ซ่ึง

จะมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคสูงเพราะสารตกคา้งท่ีโฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เหลือท้ิงไวน้ั้นมีแค่น ้ าละออกซิเจน อีกทั้งยงัมีฤทธ์ิ
กดักร่อนภาชนะท่ีต ่ามาก 

2. การคิดคน้เคร่ืองอดัเปลือกขา้วโพด ซ่ึงจะสามารถอดัเปลือกขา้วโพดใหติ้ดกนัจนเป็นแผน่ส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 30*30 
เซนติเมตร โดยมีความหนาของแผน่ขนาด 3 มิลลิเมตร เพื่อความรวดเร็ว การประหยดัเวลาในการท าและเพ่ิมปริมาณการผลิตก่อน
การน าไปเขา้เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ อีกทั้งขนาดความหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะท าใหส้ามารถใส่อาหารท่ีเป็นของเหลวไดดี้ข้ึน 

3. การคิดคน้เคร่ืองข้ึนรูปภาชนะ โดยตวัเคร่ืองจะมีความแตกต่างจากเคร่ืองข้ึนรูปภาชนะทัว่ไปตรงท่ีสามารถถอดเปล่ียน
แบบแม่พิมพเ์พ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการข้ึนรูปภาชนะ 

4. คิดคน้รูปแบบบรรจุภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมาจากเปลือกขา้วโพดซ่ึงจะสามารถน าเปลือกขา้วโพดมาใช้ท าประโยชน์ได้
หลากหลายมากยิง่ข้ึน  
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5. น าตน้แบบผลิตภณัฑส์ าหรับอาหารแหง้จากเปลือกขา้วโพดเสนอกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของขยะ
จากการเกษตร ซ่ึงควรจะน าเสนอหน่วยงานท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรท่ีท าไร่ขา้วโพด กลุ่มแม่บา้นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ 
กลุ่มพอ่คา้แม่คา้ขายขนมตามตลาดทัว่ไป ร้านอาหารเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

6.ส่งเสริมให้ประชาชนหนัมาใชบ้รรจุภณัฑจ์ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มผา่นหน่วยงานทาง
ภาครัฐ รวมถึงตลาด ชุมชน หอ้งอาหาร และโรงอาหารต่าง ๆ ควรเปล่ียนจากกล่องโฟมมาใชบ้รรจุภณัฑจ์ากธรรมชาติ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือศึกษาวจิยัในอนาคต 
1. การวิจยัในการท าตน้แบบภาชนะจากวสัดุอ่ืนท่ีมาจากธรรมชาติ โดยจะน าวสัดุอ่ืนมาทดลองในการข้ึนรูปเป็นภาชนะ 

เช่น ใบบวั ใบเลบ็ครุฑลงักา ใบหูกวาง เป็นตน้ 
2. ควรมีการเก็บขอ้มูลในมุมมองของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลงัการจดัการเรียนรู้กบัเกณฑ ์และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบุรี จ  านวน 22 คน ไดม้าจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบ
ประเมินทกัษะท างานร่วมกนั 3) แบบทดสอบ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที T–test  for dependent,  T–test  for one sample และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกันของนักศึกษา พบว่าทกัษะการท างานร่วมกันของนักศึกษาหลงัเรียน  
(x̅ = 13.41, S.D. = 2.04) สูงกว่าก่อนเรียน (x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบหลงัเรียน พบว่ามีนักศึกษาร้อยละ 59.10 (3 กลุ่ม) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ ์(คะแนนเฉล่ียสูงกว่าหรือเท่ากบั 15 คะแนน) 
และมีนกัศึกษาร้อยละ 40.90 (2 กลุ่ม) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เม่ือเทียบกบั
เกณฑ ์3) ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ฝึกการหาความรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้วธีิการสอน แบบร่วมมือและแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่าง
เพื่อน ฝึกการท างานเป็นกลุ่มและท างานเป็นทีม ไดฝึ้กความรับผดิชอบเน่ืองจากตอ้งท างานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ี 
  

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว,์ ทกัษะการท างานร่วมกนั, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

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 o pinions of students 
towards cooperative learning using jigsaw technique. The participants in this research consisted of 22 students in the Progra m 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) le aning 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  
 
 

บทน า   
ในศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนควรมีทกัษะท่ีส าคญัตามท่ีเป็นเป้าหมายดา้นผูเ้รียนในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  

ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ซ่ึงทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีมและภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ก็นบัวา่เป็นทกัษะหน่ึงท่ีส าคญั โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทย
ทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวติอยา่งเป็นสุขสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 [1] และให้ความส าคญัการท างานเป็นทีมและก าหนดเป็นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคด์ว้ย นอกจากน้ียงัก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ของหลกัสูตร
ครุศาสตรบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาไวท้ั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ [2]  

จากการท่ีผูว้ิจยัไดก้ารสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกนัของนกัศึกษาสาขาวิชาเคมีปีท่ี 3 ท่ีเรียนในรายวิชา พบวา่เม่ือมี
การมอบหมายงานหรือกิจกรรมเป็นกลุ่ม นักศึกษาจะเลือกท างานกับเพ่ือนท่ีตนสนิทและเม่ือผูส้อนเป็นผูจ้ ัดกลุ่มแบบคละ
ความสามารถโดยไม่ให้นักศึกษาเลือกอยู่เป็นกลุ่มตามความสมคัรใจมกัพบว่าจะมีเพ่ือนบางคนในกลุ่มไม่ช่วยเหลือเพ่ือนเขา้กบั
เพ่ือนไม่ได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาขอ้มูลและจดัท าแผนภาพสังคมมิติของผูเ้รียนก่อนการจดัการเรียนรู้ โดยให้นกัศึกษาเลือกเพื่อน
ในห้องท่ีอยากร่วมท างานดว้ยมากท่ีสุด 3 คน ผลการศึกษาพบว่าสามารถจดัจ าแนกกลุ่มของนักศึกษาจากแผนภาพสังคมมิติได ้5 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 มีนกัศึกษา 1 คนท่ีมีจ านวนเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยมากท่ีสุด กลุ่มท่ี 2 มีนกัศึกษา 5 คนท่ีมีจ านวนเพื่อนเลือก
ร่วมงานดว้ยมากกวา่ 3 คน กลุ่มท่ี 3 มีนกัศึกษา 5 คนท่ีมีจ านวนเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยเท่ากบั 3 คน กลุ่มท่ี 4 เป็นนกัศึกษา 10 คนท่ีมี
จ านวนเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยนอ้ยกว่า 3 คน และกลุ่มท่ี 5 เป็นนกัศึกษา 1 คนท่ีไม่มีเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยเลย จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลผลการเรียนของนกัศึกษาในภาคเรียนท่ีผ่านมาและการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาท่ีเคยสอนมาเม่ือปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา พบวา่ผลจากแผนภาพสังคมมิติ มีลกัษณะคลา้ยกบัการนัง่เรียนในหอ้งเรียนตามกลุ่มเพ่ือนท่ีตนสนิท จากการสัมภาษณ์อยา่ง
ไม่เป็นทางการพบวา่ ผูท่ี้มีเพ่ือนเลือกมากท่ีสุดจะเป็นผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก มีมนุษยสมัพนัธ์ดี เขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย
และช่วยเหลือกิจกรรมของชั้นเรียนอยู่เสมอ ส่วนนักศึกษาท่ีไม่ถูกผูอ่ื้นเลือกเลยจ านวน 1 คนนั้นเป็นนักศึกษาท่ีไม่ค่อยเขา้เรียน  
ไม่มีเพ่ือนสนิทในหอ้ง ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและไม่ค่อยพดูคุยกบัเพ่ือนในหอ้ง และเน่ืองจากนกัศึกษา
กลุ่มใหญ่ของห้องมีเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยต ่ากวา่ 3 คนแสดงให้เห็นวา่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนไม่ค่อยไดท้ างานร่วมกบัเพ่ือนคนอ่ืนใน
หอ้งท่ีไม่ใช่เพ่ือนสนิท จึงท าใหแ้ผนภาพสงัคมมิติออกมาในลกัษณะน้ี ท าใหเ้ห็นวา่ในชั้นเรียนมีปัญหาเร่ืองการท างานร่วมกนั  
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ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนจึงตอ้งการพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนัท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 3 ขอ้ดงัน้ี 1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผูเ้รียนดว้ยความเขา้ใจ และความรู้สึก
เชิงบวก มีวฒิุภาวะทางอารมณ์และสังคม 2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาความสัมพนัธ์ในกลุ่มและ
ระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนอย่างสร้างสรรค ์และ 3) มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นวา่ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรนั้น
สอดคลอ้งกบัทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ าท่ีอยูใ่นแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีมีเป้าหมายจะพฒันาผูเ้รียน
ทุกคนใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวธีิเรียนท่ีช่วยให้
นกัศึกษาไดมี้การพ่ึงพาอาศยักนั ท าให้นกัศึกษามีสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูอ่ื้น มีการปรึกษากนัอยา่งใกลชิ้ด สมาชิกแต่ละคนทราบ
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและ 
กนั และหาทางปรับปรุงวิธีการท างานของกลุ่มให้ดีข้ึนเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั [3,4]  นอกจากน้ีการเรียนแบบร่วมมือยงัเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถของตนอยา่งเตม็ท่ี สมาชิกท่ีอ่อนในกลุ่มจะไดรั้บความช่วยเหลือจากเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จร่วมกนัและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้สูงข้ึนได ้[5] และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบจิก
ซอว ์เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจะตอ้งเตรียมเน้ือหาไวใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  และเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มคละความสามารถ 
ผูเ้รียนแต่ละคนรับผิดชอบงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย  ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนในการศึกษาหาความรู้  
เพ่ือใหผ้ลงานของกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละมีขอ้ดีท่ีผูเ้รียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกอ่ืน 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมโดยตรง จากปัญหาท่ี
พบเร่ืองการท างานร่วมกนั การท างานเป็นทีม ความสัมพนัธ์ของเพ่ือนในห้องท่ีมีความไม่สามคัคีกนัไม่สามารถท างานร่วมกบั
เพ่ือนบางคนในชั้นเรียนท าให้การท างานกลุ่มแต่ละคร้ังมกัมีปัญหาไม่สามารถท างานไดส้ าเร็จตามเวลา ดงันั้นการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนบัเป็นการเรียนท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือกนัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกนันบัวา่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ทุกคนในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็น ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัคิดร่วมกนัท างาน ผูว้จิยัจึงเลือกการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวเ์พ่ือพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนัและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวชิาเคมีใหสู้งข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัศึกษาก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองไอโซเมอร์ วิชาเคมีอนินทรีย ์2 ของนกัศึกษาหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวก์บัเกณฑ ์
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์

 

ขอบเขตการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 4022203 เคมีอนินทรีย ์2 
จ านวน 1 กลุ่ม รวม 22 คน ไดม้าจากวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ระยะเวลา ใชร้ะยะเวลาการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1  สัปดาห์ ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 1 แผน 
เวลา  3 ชัว่โมง  

เน้ือหาสาระ เน้ือหาสาระท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเน้ือหาเร่ือง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซอ้น ในรายวชิาเคมีอนินทรีย ์2 
ท่ีก าหนดในหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
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 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์     
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 2.1 ทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัศึกษา 
 2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองไอโซเมอร์ วชิาเคมีอนินทรีย ์2 ของนกัศึกษา 
 2.3 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เคร่ืองมือการวจิยั 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซอ้น รายวิชา 4022203 เคมีอนินทรีย ์2 ของนกัศึกษาเคมี
ชั้นปีท่ี 3 โดยใชเ้วลาเรียน 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จ านวน 3 ชัว่โมง โดยแบ่งเน้ือหาการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 4 
เร่ืองยอ่ย การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์[6] ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี   
 1.1 จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง–กลาง–อ่อน) กลุ่มละ 4 คนและเรียกกลุ่มน้ีวา่กลุ่มบา้นของเรา (Home Group) 
 1.2 สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา ไดรั้บมอบมายให้ศึกษาเน้ือหาสาระคนละ 1 ส่วน (เปรียบเสมือนไดช้ิ้นส่วนของ
ภาพตดัต่อคนละ 1 ช้ิน) และหาค าตอบในประเด็นปัญหาท่ีผูส้อนมอบหมายให้ 
 1.3 สมาชิกในกลุ่มบา้นเรา แยกยา้ยไปรวมกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืน ซ่ึงไดรั้บเน้ือหาเดียวกนั ตั้งเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญข้ึนมา
และร่วมกนัท าความเขา้ใจในสาระนั้นอยา่งละเอียด และร่วมกนัอภิปรายหาค าตอบประเด็นปัญหาท่ีผูส้อนมอบหมายให ้
 1.4 สมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ กลบัไปสู่กลุ่มบา้นของเราแต่ละคนช่วยสอนเพ่ือนในกลุ่มให้เขา้ใจในสาระท่ีตนได้
ศึกษาร่วมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เช่นน้ีสมาชิกทุกคนก็จะไดเ้รียนรู้ภาพรวมของสาระทั้งหมด 
 1.5 ผูเ้รียนทุกคนท าแบบทดสอบ แต่ละคนจะไดค้ะแนนเป็นรายบุคคลและน าคะแนนของทุกคนในกลุ่มบา้นของ
เรามารวมกนั (หรือหาค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดไดรั้บรางวลั 
 แผนการจัดการเรียนรู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยแบบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมี
ลกัษณะเป็น IOC (Index of Congruence) พบวา่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00  

2. แบบประเมินทักษะท างานร่วมกัน มีประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ได้แก่ 1) ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 2) ร่วมปรึกษาและวางแผนกบัเพ่ือนในกลุ่ม 3) เป็นผูน้ าและผูต้ามในโอกาสท่ีเหมาะสม 4) ร่วมแสดงความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ และ 5) แนะน าวิธีการท างานและช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม ผูส้อนเป็นผูป้ระเมินโดยพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนแต่ละคนและมีระดบัคะแนน 3 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบั 3  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดบัสูง ระดบั 2 หมายถึง มีพฤติกรรมใน
ระดบัปานกลาง และระดบั 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดบัต ่า โดยมีเกณฑคุ์ณภาพ ดงัน้ี คะแนน 12-15 คะแนนเป็นระดบัดีมาก 
คะแนน  8-11 คะแนนเป็นระดบัดี และคะแนนนอ้ยกวา่ 8 คะแนนเป็นระดบัควรปรับปรุง  แบบประเมินมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 

3. แบบทดสอบ เร่ือง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซอ้น แบบอตันยัจ านวน 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 35 คะแนน เกณฑก์าร
ผา่นเกณฑคื์อมีคะแนนตั้งแต่ 15 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงเป็นเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพในระดบัดีข้ึนไป ซ่ึงมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ มีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด โดยใหน้กัศึกษาเขียนบรรยายถึงส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้และขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ 
 การรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ท่ีมีต่อทักษะการท างานร่วมกันและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวชิาเคมีชั้นปีท่ี 3 ผูว้จิยัใชแ้บบแผนการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 แบบแผนการทดลองของการวจิยั 

วตัถุประสงค์การทดลอง แบบแผนการวจิยั การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
1) เพื่อ เปรียบเทียบทักษะการ
ท างานร่วมกนัของนักศึกษาก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
 

The One – Group Pretest – Posttest Design 
O1  X  O2 

(Campbell and Stanley, 1963) 
เม่ือ X คือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
     O1 และ O2  คือ ผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกนั
ของนกัศึกษาก่อนและหลงั  ตามล าดบั 

T – test  for dependent 

2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาหลงัเรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจ๊ิกซอวก์บัเกณฑ ์
 

One – Shot Case Study 
-  X  O2 

(Campbell and Stanley, 1963) 
เม่ือ X คือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
O2  คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัเรียน
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ 

T – test  for one sample  
 

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
 

One – Shot Case Study 
-  X  O2 

(Campbell and Stanley, 1963) 
เม่ือ X คือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
O2  คือ ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้   

การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

 

การวจิยัมีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
1. ก่อนการวิจยั ให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนช่ือเพ่ือนท่ีนักเรียนอยากท างานร่วมดว้ย 3 คน ลงในกระดาษท่ีผูส้อนแจก  

เพ่ือท าแผนภาพสงัคมมิติและศึกษาความสมัพนัธ์ของนกัศึกษาในหอ้งเรียนก่อนการเรียนแบบร่วมมือ 
2. ผูส้อนประเมินทกัษะท างานร่วมกนัของนกัศึกษาก่อนเรียน โดยพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคน  
3. ผูส้อนด าเนินการสอนตามขั้นตอนต่อไปน้ี  

1) จดัท าคะแนนฐานของนกัศึกษาแต่ละคน โดยเป็นคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาในการการสอบยอ่ยก่อนกลางภาค 
ท่ีผา่นมา แลว้แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 4-5 คน แบบคละเพศและความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) 

2) จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ 
โดยช้ีแจงให้กลุ่มเขา้ใจ เก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน และเกณฑก์ารประเมินผลงาน และให้นกัเรียนบอกถึงความส าคญัและวิธีการ
ท างานร่วมกนั 

4. ผูส้อนประเมินทกัษะท างานร่วมกนัของนกัศึกษาหลงัเรียน   
 5. เ ม่ือด าเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จตามแผนในหัวข้อ เ ร่ือง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซ้อน นักศึกษา  
ท าแบบทดสอบจ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 45 นาที  

6. ให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์โดยเขียน
บรรยายถึงส่ิงท่ีไดรั้บและขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้โดยไม่ตอ้งระบุช่ือ 

7. รวบรวมคะแนนจากแบบประเมินทักษะการท างานร่วมกันและแบบทดสอบตามวิธีการให้น ้ าหนักคะแนนของ
เคร่ืองมือแต่ละชนิด แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลการเลือกเพื่อน 3 คน เพ่ือท างานด้วยก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ น ามาเขียนแผนภาพสังคมมิติ   

เพ่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนในหอ้งเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2. ขอ้มูลผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัของนักศึกษาก่อนและหลงั ผูส้อนเป็นผูป้ระเมินโดยพิจารณาคุณภาพ

พฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคนและคะแนนเต็ม 15 คะแนน ซ่ึงเป็นการประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัรายบุคคล โดยคิดจาก
คะแนนรวมก่อนและหลงัเรียนซ่ึงนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ควรมีคะแนนระหว่าง 8-15 คะแนน ซ่ึงเป็นเกณฑ์การตดัสินคุณภาพใน
ระดบัดีข้ึนไป และน าผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัของนักศึกษามาเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย T – test for dependent 

3. ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน จะพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลและน าคะแนนของทุกคน
ในกลุ่มบา้น (แต่ละกลุ่ม) มารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม ซ่ึงแต่ละขอ้มีคะแนนแตกต่างกนัคะแนนเตม็ 35 คะแนน 
และน าคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาแต่ละกลุ่มท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑ ์โดยก าหนดเกณฑก์ารผ่านคือคะแนนเฉล่ีย 15 คะแนนข้ึนไป 
ซ่ึงเป็นเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพในระดบัดีข้ึนไป 

4. ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ โดยเขียนบรรยายถึงส่ิงท่ีได้รับและ
ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้โดยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวจัิย 
1. ผลประเมินทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษา พบว่าทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษาทั้งก่อนเรียนและ 

หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก และเม่ือน าผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัก่อนการจดัการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกบัหลงัการจดัการ
เรียนรู้ โดยวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย T – test  for dependent  พบวา่ ทกัษะการท างานร่วมกนัหลงัเรียน (�̅� = 13.41, S.D. = 2.04) 
สูงกวา่ก่อนเรียน (�̅� = 12.14, S.D. = 2.82) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัศึกษาก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

ทกัษะการท างานร่วมกนั N �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 22 12.14 2.82 -3.934 0.001 
หลงัเรียน 22 13.41 2.04 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน จะพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลและน าคะแนนของทุกคนใน 
กลุ่มบา้น (แต่ละกลุ่ม) มารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม น าคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาแต่ละกลุ่มท่ีไดม้าเทียบกบั
เกณฑ์ โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านคือคะแนนเฉล่ีย 15 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงเป็นเกณฑ์การตดัสินคุณภาพในระดบัดีข้ึนไป จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน พบว่ามีนักศึกษาร้อยละ 59.10 (3 กลุ่ม) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ และมีนักศึกษาร้อยละ 40.90 (2 กลุ่ม) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N �̅� S.D. t Sig. 
กลุ่มท่ี 1 4 21.56 4.60 2.855 0.065 
กลุ่มท่ี 2 4 15.00 3.56 0.000 1.000 
กลุ่มท่ี 3 4 13.75 2.50 -1.000 0.391 
กลุ่มท่ี 4 5 18.00 3.16 2.121 0.101 
กลุ่มท่ี 5 5 12.60 4.22 -1.272 0.272 
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3. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ฝึกการคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการสอนแบบร่วมมือและ
แลกเปล่ียนความรู้กนัระหวา่งเพ่ือน ฝึกทกัษะการสอนและอธิบายความรู้ ฝึกการท างานเป็นกลุ่มและท างานเป็นทีม ไดฝึ้กความ
รับผิดชอบเน่ืองจากตอ้งท างานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะไปถ่ายทอดให้เพ่ือนไดรั้บความรู้ มีการแบ่งหนา้ท่ี 
เพื่อท างานให้ทนัเวลา ไดฝึ้กการสรุปความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีไดรั้บเพ่ือท าให้ตนเองเขา้ใจชดัเจนก่อนท่ีจะน าไปอธิบายให้
เพ่ือนฟังไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดทกัษะการส่ือสาร และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ควรเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรม 
มีโอกาสไดท้ างานกบัเพ่ือนต่างกลุ่มท่ีไม่เคยท างานร่วมกนัมาก่อน เน้ือหาค่อนขา้งยากเกินไปและกิจกรรมสนุกดี ชอบท ากิจกรรม
กลุ่มและท าใหเ้พ่ือนท่ีไม่เก่งไดเ้รียนรู้จากเพ่ือนท่ีเก่งไดเ้พ่ิมข้ึน 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 1. ผลประเมินทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษา ทั้ งชั้นเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกับหลังการ 
จัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วย T – test  for dependent พบว่าทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษาหลงัเรียน  
(x̅ = 13.41, S.D. = 2.04) สูงกวา่ก่อนเรียน (x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เป็นไปตามวตัถุประสงค์
การเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ ดว้ยตนเองและสามารถพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง ท า
ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน รวมทั้งผูเ้รียนและผูเ้รียนดว้ยกนั เกิดการร่วมมือและความช่วยเหลือระหวา่ง
เพ่ือนดว้ยกนัในกลุ่มและเกิดการพฒันาทกัษะทางสงัคมต่างๆ [4]  และสอดคลอ้งกบัท่ีณฐัวฒิุ  กิจรุ่งเรือง [7] กล่าววา่การสอนแบบ
จิกซอวเ์ป็นเทคนิคท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพ่ือนในกลุ่มและช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเองและเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกทักษะกระบวนการทางสังคมและความรับผิดชอบ [8] และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิรนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร แกว้กุลพฒัน์ [9] ท่ีไดท้ าการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวเ์พ่ือส่งเสริมผลลพัธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สวรรคป์ระชารักษ ์พบวา่กลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะการท างานเป็นทีมหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน พบว่ามีนักศึกษา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัการจดัการเรียนรู้ผา่นเกณฑ ์(คะแนนเฉล่ียสูงกวา่หรือเท่ากบั 15 คะแนน) และมีนกัศึกษา 2 กลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
กวา่เกณฑม์าตาฐาน แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน จะเห็นวา่จดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวส์ามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทวสั  แกว้สม [10] ท่ีได้
ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวป์ระกอบหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และนิรนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร แกว้กุลพฒัน์ [9] ไดท้ าการวิจยัเพ่ือ
พฒันารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอวเ์พ่ือส่งเสริมผลลพัธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์พบวา่กลุ่มทดลองท่ีเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวมี์คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวข์องนกัศึกษาพบว่านักศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นว่าได ้
ฝึกทกัษะหลายอยา่งและพึงพอใจต่อจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทวสั  แกว้สม [10]  
ท่ีไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวป์ระกอบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอิสรีย ์
น้อยม่ิง [11] ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียน เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
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ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวร่์วมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย พบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  และจากงานวิจยัการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) ของนกัศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พบวา่ระดบัความคิดเห็นโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (4.37± 0.73)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคเ์ป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมัน่ใน
วิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าสุดคือดา้นการเป็นผูมี้ความสามารถสูงในการจดัการเรียนรู้ [12] 
ดงันั้นผูส้อนควรเปล่ียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้แทนโดยการวางแผนการจดักิจกรรม
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยผูเ้รียนเป็นผูคิ้ด ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และคน้พบองค์ความรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุดดงัท่ี  
พิมพนัธ์ุ เดชะคุปต ์[13] กล่าวว่าในการจดัการเรียนรู้ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ท า พูดมากข้ึนเพ่ือคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวท่ี์วา่ท าใหน้กัศึกษาฝึกการคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้วิธีการสอนแบบร่วมมือและแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่างเพ่ือน ฝึกทกัษะการสอน อธิบายความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ใหเ้พ่ือน จึงท าใหน้กัศึกษามีความสามารถในการจดัการเรียนรู้สูงสอคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามมาตรฐานวชิาชีพครูตามท่ีคุรุสภาก าหนด [14]  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 
จากการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับอาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ ผูส้อนควรอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการจดัการเรียนแบบร่วมมือให้ชดัเจน 
ก่อนใหน้กัศึกษาลงมือท า เพ่ือนกัศึกษาจะไดว้างแผนการท างานในกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูส้อนควรควบคุมการจดัการเรียน
การสอนใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด ผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้เน้ือหามาก่อนล่วงหนา้ เพ่ือท่ีจะท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ี
เรียนในห้องไดง่้ายข้ึนและผูส้อนควรจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มโดยคละความสามารถทั้งในกลุ่มบา้น (Home group) และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert group) เน่ืองจากผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างกนั  
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูเ้รียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัเคยชินกบัการท าคะแนนของตวัเองจึงไม่ยอมช่วยเพ่ือน ผูส้อนควร
แนะน าและกระตุน้ใหน้กัเรียนไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม เพราะคะแนนท่ีไดภ้ายในกลุ่มท่ี ไดรั้บเป็นคะแนนท่ีมาจาก
คะแนนของทุกคนภายในกลุ่มรวมกนัแลว้เฉล่ีย ดว้ยเหตุน้ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและช่วยเหลือกนั  

3. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวท่ี์ส่งผลต่อตวัแปร
อ่ืน เช่น ทกัษะการจดัการเรียนรู้ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัท าใหส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน และบุคคลอ่ืน ๆ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ : กรณีชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา อ  าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี  
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบการจดัการขยะตลอดจนถึงกระบวนการใน
พฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ ใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
วธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีท  าให้ชุมชนสามารถขับเคล่ือนสู่ชุมชนต้นแบบ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1) ปัจจัยด้านผู ้น า   2) ปัจจัยด้านประชาชน  3) ปัจจัยด้านเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  ชุมชน 
มีกระบวนการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบอย่างเป็นขั้นตอนตามหลกัวงจรการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) เป็นขั้นตอน ดังน้ี  
1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการน าไปปฏิบติั (Do) 3) ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
  

ค าส าคัญ : กระบวนการพฒันาชุมชน  ชุมชนตน้แบบ  การจดัการขยะ 
 

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 developmen t 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-by-
step 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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บทน า   
  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอเพ่ือใชเ้ป็นกรอบและทิศทางใน
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายของประเทศ ซ่ึงมีสาระส าคญัใหเ้กิดการจดัการขยะมูลฝอยอยา่ง
ครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่การแกไ้ขปัญหาขยะอยา่งย ัง่ยืน  ลดผลกระทบ
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีวิธีการส าคญั ไดแ้ก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิดการน าขยะมูลฝอย
กลบัมาใชซ้ ้ าและใชป้ระโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ การก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ
การส่งเสริมภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานหรือเช้ือเพลิง [1] 

มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศไดรั้บพระราโชบายดา้นการศึกษา ไดร่้วมกนัก าหนดยทุธศาสตร์ใหม่มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นหลกัในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศให้มีอตัลกัษณ์และมีประสิทธิผล 
ท่ีชดัเจน และพนัธกิจหลกัในขอ้แรกของยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ คือ การพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบไปดว้ย
การพฒันา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม (ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลยัราชภฏั ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560- 2579) [2] พนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ไดแ้ก่ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
นวตักรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการสืบสาน 
ส่งเสริมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั
เพชรบุรี (พ.ศ. 2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุข และสังคมคุณภาพท่ีย ัง่ยืน ดว้ยหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยืน
ดว้ยหลกัการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ผา่นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ[3] 
 ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี เป็นชุมชนเป้าหมายในการพฒันาและการ
ใหบ้ริการทางวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งเนน้การแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการด าเนินการ
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ ชุมชนหวัทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา เป็นชุมชนท่ีมีจุดแขง็ในดา้นความร่วมมือของคนในชุมชนไดร้วมกลุ่ม
กนัพฒันาชุมชนใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชนโดยยดึหลกัการท างานตามพระราชด าริ คือ “การระเบิด
จากขา้งใน” [4]  จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนท่ีมีความตั้งใจจริง  ในการพฒันาชุมชนท าให้ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว
พฒันา เป็นชุมชนตน้แบบในการบริหารจดัการขยะในชุมชนมีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานจ านวนมาก และไดรั้บรางวลัชนะเลิศ
หมู่บา้นจดัการขยะ ระดบัจงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยั จึงมีความสนใจ  ในการด าเนินการพฒันาดงักล่าวน้ีท่ีมีลกัษณะเป็น
กระบวนการขั้นตอนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดศึ้กษาปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนและกระบวนการพฒันาชุมชนท่ี
น ามาสู่ชุมชนตน้แบบโดยมีความคาดหวงัวา่จะไดน้ าผลการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุนให้กบัชุมชนและ
สงัคมอ่ืน ๆ ไดเ้รียนรู้แลกเปล่ียนกระบวนการวางแผน พฒันาและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละบริบทของชุมชนและสงัคมอ่ืน ๆ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนตน้แบบจดัการขยะ  
2. เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 

1.กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั  
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มแกนน าชุมชน จ านวน 5 คน ประธานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จ านวน 5 คน 

สมาชิกชุมชน 5 คน  และตวัแทนของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนและพฒันาชุมชน จ านวน 5 คน 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  
 2.1 แบบสังเกตการมีส่วนร่วม (Participant Observation) ด าเนินการโดยผูว้ิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนท่ี
ท าการศึกษา ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือ และท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัสมาชิกชุมชน ไดมี้การจดบนัทึกขอ้มูลสรุปผลการ
ด าเนินการและพฒันาการของการด าเนินการในทุกปี โดยด าเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2558  
 2.2 แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมสนทนากลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มแกนน าชุมชน จ านวน 5 คน ประธานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จ านวน 5 คน สมาชิกชุมชน 5 คน  
และตวัแทนของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนและพฒันาชุมชน จ านวน 5 คน  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1 การรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม จากการเขา้ไปท าร่วมกิจกรรมในชุมชนและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเก็บ

รายละเอียดจากกิจกรรมต่างๆ โดยผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมกิจกรรมตั้งแต่ปี 2558 ซ่ึงการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ชุมชน กิจกรรมของ
ชุมชน และพฒันาการของชุมชน  
 3.2 การสืบคน้จากเอกสาร โดยท าการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารวิชาการ 
บทความวจิยั บทความวชิาการ และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตจากแหล่งท่ีมีความเช่ือถือได ้
 3.3 การเก็บขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม โดยประเด็นในการสนทนาครอบคลุม 5 ประเด็น คือ 1) บริบทชุมชนก่อน
การพฒันาเป็นชุมชนจดัการขยะ/ จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาสู่ชุมชนจดัการขยะ 2) รูปแบบ/วิธีการในการขบัเคล่ือนชุมชนจดัการ
ขยะ 3) ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการขบัเคล่ือนชุมชนจดัการขยะ  4) ผลความส าเร็จ/ประโยชน์จากการด าเนินการชุมชนปลอดขยะ 
และ 5) แนวทางการพฒันาชุมชนจดัการขยะ 
 4. การตรวจสอบข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ โดยใชว้ิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 
ดว้ยรูปแบบการใชผู้ว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บมากกว่า 2 คนข้ึนไป (Multiple Analyst Triangulation) และการให้บุคคลต่างๆท่ีไม่ใช่
นกัวจิยัท าการทบทวนขอ้คน้พบจากการวเิคราะห์ (Reviews Triangulation ) 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามลงภาคสนามสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
และการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยในรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 
น าหลกัการและทฤษฎีท่ีศึกษามาเช่ือมโยงหาความสอดคลอ้งและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล น าเสนอในลกัษณะการพรรณนาความ 
(Description) และแผนภาพเพื่อใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงสมัพนัธ์ของขอ้มูล 
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ผลการวจัิย 
 จากการศึกษาไดผ้ลวจิยั ดงัน้ี  
 1. ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนต้นแบบจดัการขยะ 

ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการขบัเคล่ือนชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา สู่ชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ พบว่า  มี 4 ปัจจยัคือ  
1) ปัจจยัดา้นผูน้ า 2) ปัจจยัดา้นประชาชน 3) ปัจจยัดา้นเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ปัจจัยด้านผู้น า การจะขบัเคล่ือนงานชุมชนให้ประสบความส าเร็จได ้ผูน้ าจะตอ้งเขา้ใจหลกัการของงานพฒันา
ชุมชน มีความรู้ความเขา้ใจ มีความพร้อมในการเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวมและมีการก ากบัติดตามการท างานพร้อมทั้งใหก้ าลงัใจ
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง และแกนน าชุมชนเป็นผูท่ี้สามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัประชาชนไดดี้ หรืออาจกล่าวไดว้า่ ผูน้ าชุมชน
จะตอ้งมีความตระหนกัและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคนในชุมชน 

2) ปัจจัยด้านประชาชน ประชาชนในชุมชนเป็นหัวใจส าคญัในการขบัเคล่ือนงานพฒันาชุมชนเน่ืองจากเป็นคน
ส่วนมากท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนใหเ้ป็นชุมชนปลอดขยะ โดยชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันามีความสมคัคีในชุมชน มีความเสียสละท่ี
จะท างานเพ่ือส่วนรวม และตวับุคคลมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่อยูเ่สมอ มีองคค์วามรู้ในตวับุคคล มีปราชญชุ์มชนท่ีสามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราวไดดี้ 

3) ปัจจยัด้านเครือข่ายความร่วมมือ การหนุนเสริมและการสนบัสนุนองคค์วามรู้และงบประมาณจากเครือข่ายเป็น
ปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนงานให้มีความต่อเน่ืองและเพ่ิมพูนความรู้ และจากการท างานท่ีเป็นท่ีประจกัษจ์นมีผูม้าศึกษาดูงาน
จ านวนเพ่ิมมากข้ึนในทุกปีถือวา่เป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนใหชุ้มชนเกิดความภาคภูมิใจสามารถด าเนินงานต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4) ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ  การบริหารจดัการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ 
เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมจดัการขยะอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง มีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น การประกวด การจดั
สวสัดิการ ช่วยให้การขบัเคล่ือนงานชุมชนจัดการขยะประสบความส าเร็จ และกระบวนการบริหารท่ีส าคญั คือ การติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และการน าผลประเมินไปปรับปรุง เพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนท่ีมีการจดัการขยะและมี
พฒันาการอยูเ่สมอ 

2. กระบวนการพฒันาชุมชนต้นแบบการจดัการขยะ  
กระบวนการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบอย่างเป็นขั้นตอนตามหลกัวงจรการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA)  

เป็นขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการน าไปปฏิบติั (Do) 3)  ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) โดยมีสาระสงัเขปของแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี (รูปท่ี 1) 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน เป็นขั้นตอนแรกโดยเร่ิมจากก าหนดเป้าหมายร่วมกนัเม่ือไดมี้การก าหนดเป้าหมายแลว้ชุมชน
ไดจ้ดัตั้งคณะท างานชุมชนจดัการขยะเพ่ือเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนงานเม่ือมีการจดัตั้งคณะท างานแลว้ไดมี้การสร้างองค์
ความรู้ใหก้บัคณะท างานโดยจากความสมคัรใจของคณะท างาน  

ขั้นตอนที ่2 การน าไปปฏิบัต ิเป็นขั้นตอนต่อเน่ืองจากการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัแกนน าโดยคณะท างานสรุปขอ้มูล/องค์
ความรู้และแนวทางท่ีจะวางแผนปฏิบัติงานการจดัการขยะในชุมชน และขยายความรู้แก่ประชาชนในชุมชนโดยการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ในวิธีการต่างๆ และไดร่้วมกนัก าหนด กฎ กติกา การจดัการขยะของชุมชนและสร้างการรับรู้โดยการแจง้ในการ
ประชุมของชุมชน ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย และติดป้ายประกาศ จากนั้นจดักิจกรรมส่งเสริมการจดัการขยะอย่างถูกวิธี
สม ่าเสมอตามหลกั 3R [5] 

ขั้นตอนที ่3 การตดิตามและประเมนิผล เป็นขั้นตอนการติดตามการด าเนินงานของการจดัการขยะภายในชุมชนใชว้ธีิการ
ติดตามโดยคณะท างานโครงการจดัการขยะโดยมีวิธีการติดตามและประเมินผลหลายวิธีการ เช่น กิจกรรมตรวจเยี่ยมครัวเรือน 
กิจกรรมประกวดครัวเรือนดีเด่น เป็นตน้ 
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ขั้นตอนที่ 4 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง จากการประเมินโดยวิธีการต่างๆ สามารถน าผลประเมินสู่กระบวนการ
ปรับปรุงโดยใชห้ลกัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพโดย มีการวางแผนการด าเนินงานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ (Plan) ปฏิบติัตามแผน
และกิจกรรมส่งเสริมการจดัการขยะ (Do) ตรวจสอบและประเมินมีการติดตามการด าเนินงานและน าขอ้จ ากดัและปัญหาท่ีพบไปสู่
การปรับปรุง (Check) และน าผลท่ีท าการประเมินและขอ้จ ากดัท่ีมีมาวางแผนเพ่ือปรับปรุงหาแนวทางการจดัการต่อไป (Act) 

 
 

รูปท่ี 1 ความเช่ือมโยงระหวา่ง ปัจจยัแห่งความส าเร็จและกระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ :  
กรณีชุมชนหวัทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยักระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ กรณีชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

ผู้น า ประชาชน 

การบริหารจัดการ เครือข่ายความร่วมมือ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จชุมชนจัดการขยะ  
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 การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนตน้แบบจดัการขยะ ของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา 
ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า  มี 4 ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ไดแ้ก่   ปัจจยัดา้นผูน้ า  ปัจจยัดา้นประชาชน  
ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน  และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ โดยปัจจยัทั้ง 4 ปัจจัย ด าเนินการภายใตแ้นวความคิดการมี 
ส่วนร่วมและความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ซ่ึงไม่ควรใชก้ารบงัคบั แต่เกิดจากความตระหนกัและตดัสินใจของชาวบา้นเอง รัฐเป็น
เพียงผูส้นบัสนุนเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและการท่ีประชาชนไดรั้บใหมี้ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจการ  
ร่วมปฏิบติัไม่ไดเ้กิดจากบงัคบั แต่เกิดจากภาครัฐเขา้มาสนบัสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม [6]   สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของประทีป  มากมิตร และอารีย ์สุขสวสัด์ิ ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จต่อการพฒันาชุมชนพูน
บ าเพญ็ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา่ มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การสนบัสนุนและการรับใชส้ังคมของ
ผูน้ าชุมชน [7] 
 กระบวนการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบการจดัการขยะของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่มีการด าเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอนตามหลกัวงจรการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพ (PDCA) เป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการน าไปปฏิบติั (Do) 3)  ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการน าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุง (Act)  ซ่ึง สอดคลอ้งกับการศึกษาของ จิราณีย ์ พนัมูล ท่ีศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาบา้นนาเวียง อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง พบวา่ ชุมชนมีกระบวนการพฒันาชุมชน 5 ขั้นตอนส าคญั ไดแ้ก่ การศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการชุมชน การวางแผนการพฒันาโครงการชุมชน การ
ด าเนินงานพฒันาชุมชน และการติดตามและประเมินผล[8]  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธีรศกัด์ิ สุขสนัติกมล ท่ีศึกษากระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนกะเหร่ียงบา้นยางน ้ ากลดัใต ้อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเร่ิมตั้งแต่กระบวนการคน้พบปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การพิจารณาแนวทางและ
วิธีการในการแกไ้ขปัญหาโดยการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน [9]  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกอบกลุ วศิิษฏส์รศกัด์ิ ท่ีศึกษารูปแบบทางความคิดยทุธศาสตร์การพฒันา
สู่แนวทางการพฒันาชุมชนท่ีสรุปวา่ แนวทางการพฒันาชุมชน คือ แนวคิดท่ีเป็นระบบมีเหตุมีผลโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์หน่วย
ทอ้งถ่ิน  ก าหนดปัญหาหลกัท่ีจะพฒันา หลงัจากนั้นจึงก าหนดยทุธศาสตร์เพ่ือการท างานพฒันาชุมชน การวางแผนหน่วยระบบ
ท างานให้เหมาะสมกบั ทรัพยากร หลงัจากนั้นจึงน าสู่กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุตาม วตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ[10] 

ขอ้คน้พบจากการศึกษาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง พบวา่ ในกระบวนการพฒันาชุมชนสู่เป้าหมายมีขอ้จ ากดัและอุปสรรค
ในขบัเคล่ือนและพฒันาชุมชน คือ ลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีจะไม่ชอบการเขา้ร่วมกิจกรรมแบบการสั่งการ ตอ้งมีความยนิยอม
พร้อมใจในการเขา้ร่วมและความยืดหยุ่นในการจดักิจกรรมต่างๆ และประชาชนในรายครัวเรือนไม่มีการจดัเก็บขอ้มูล บนัทึก
ขอ้มูล ของขยะแต่ละประเภท เพราะไม่เห็นถึงประโยชน์ของการบนัทึกขอ้มูล รวมถึงไม่มีวิธีการในจดัการขยะทัว่ไปท่ีสามารถ
จดัการไดค้รบวงจรในชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับแนวทางการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบจดัการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี  

 1.1 ผูน้ า/แกนน า ควรใช้หลกัจิตวิทยาในการชักชวนให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม โดยใช้
ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือญาติในเบ้ืองตน้ มีการประกาศและประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมล่วงหนา้เพ่ือให้สมาชิกจดัการกบั
ภารกิจส่วนตวั และจดักิจกรรมในช่วงเวลาท่ีสะดวกกบัสมาชิกชุมชน  
 1.2 ควรมีการสร้างรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลให้กบัครัวเรือนโดยให้มีความเขา้ใจง่าย สะดวกใน
การบนัทึกขอ้มูล  
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2. ขอ้เสนอแนะส าหรับแนวทางการวจิยั 
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะในพ้ืนท่ีต่างๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้สรุปท่ี

สามารถน าไปปรับใชไ้ดโ้ดยกวา้งขวาง 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 2)  ศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  ได้แก่ 2.1) ความรู้ความเข้าใจ 2.2) ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์และ 2.3)ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่นักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิาศิลปศึกษา จ านวน  28 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2563  เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ จ านวน 30 ขอ้ 3) แบบ
ประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ของนักศึกษาครู  มี 6 ขั้นตอน เรียกว่า DEECEE ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ ( Draw attention)  ขั้นท่ี 2 ให้ประสบการณ์ 
(Experience learning) ขั้นท่ี 3  ปฏิบติักิจกรรม (Engage in activities) ขั้นท่ี 4 สร้างความรู้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียน
เรียนรู้ (Exchange knowledge) ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes)  

2. ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  พบวา่  
2.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หลงัเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีผลคะแนนอยู่ในระดบัดี (21-25 

คะแนน) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46. 43   
2.2 ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉล่ีย 

( =93.17) 
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (DEECEE) โดยรวมทุกดา้นอยู่

ในระดบัมาก (  = 4.27, S.D = 0.68)  
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ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน / การจดัการเรียนรู้/นกัศึกษาครู 
 

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 
 
 

บทน า   
สมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ (1) สามารถใชย้ทุธศาสตร์การประเมินอยา่งหลากหลาย (2) สามารถใชเ้ทคนิค

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (3) สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาตนเองและสถานศึกษา (4) 
สามารถใช้เทคนิคและยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมให้นักเรียนคิด (5) สามารถใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย (6) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู (7) สามารถจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมพฒันาการทางการเรียนรู้ (8) มีความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหาวิชา (9) สามารถสร้างสรรคบ์รรยากาศทางการเรียนรู้ (10) สามารถวางแผนการสอนและด าเนินการตามแผนได้
อยา่งหลากหลาย (11) สามารถท างานร่วมกบัเพ่ือนครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา และ (12) สามารถใชเ้ทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน[1]  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นคณะท่ีผลิตนกัศึกษาเพ่ือไปประกอบวชิาชีพครู บุคคลท่ีก าลงัจะเขา้สู่วชิาชีพ
ครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจหลายส่ิงหลายอย่างเก่ียวกบัความเป็นครู เช่น เน้ือหาสาระท่ี
จะตอ้งน าไปสอนนกัเรียน ระเบียบวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะวิชาต่าง ๆ การปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัฐานะความเป็นครู 
การยึดถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งตอ้งมีความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพครูในสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรฐาน
ความรู้ดา้นหลกัสูตร เพราะหลกัสูตรเป็นหัวใจหลกัส าคญัของการจดัการเรียนการสอนทุกระดบัชั้น โดยเฉพาะการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  นักศึกษาครูจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถพฒันาหลกัสูตรได ้ การพฒันานักศึกษาครูตอ้งมุ่งเน้นความ
ครอบคลุมทุกดา้น หมายความวา่ จะตอ้งพฒันานกัศึกษาครูใหเ้กิดความรู้ความช านาญทุก ๆ  ดา้น เช่น มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิค
การสอนใหม่ ๆ สามารถใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชต้่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี รวมทั้งความรู้เท่าทนักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงทางสังคม
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ปัจจุบนั เป็นตน้ [2] โดยเฉพาะเร่ืองการกิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบส่ือการเรียนรู้  
การเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ การออกแบบช้ินงาน และภาระงาน รวมทั้งการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นตน้    

รายวิชา 462 202 LEARNING MANAGEMENT AND CLASSROOM MANAGEMENT การจัดการเรียนรู้และการ
จดัการชั้นเรียน ของหลกัสูตรศึกษาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นรายวิชาท่ีให้นักศึกษาไดเ้รียนเก่ียวกบั
รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถน า
ประมวลรายวิชามาจดัท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค เทคนิคและวิทยาการการจดัการเรียนรู้ การใชแ้ละการผลิตส่ือและ
การพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้แบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั การบริหารจดัการชั้นเรียน การประเมินผลการเรียนรู้
และสามารถจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจ าแนกระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการประเมิน โดยผูส้อนจะเนน้
ให้นักศึกษาให้ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายวิธี  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี จึงจะเนน้ใหน้กัศึกษาไดค้วามรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่ภาคปฏิบติัเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีท่ี 5 ต่อไป การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  
เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันา   มาจากแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนท่ีเผยแพร่ในปลายศตวรรษท่ี 20 ท่ีเรียกวา่การเรียนรู้ท่ี
เน้นบทบาท และการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน หรือ  “การเรียนรู้เชิงรุก” (Active Learning) ซ่ึงหมายถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเนน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และบทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียน "ใชกิ้จกรรมเป็นฐาน" หมายถึงเอากิจกรรม
เป็นท่ีตั้งเพ่ือท่ีจะฝึกหรือพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนด [3] ลกัษณะส าคญัของการ
เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน คือ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความต่ืนตวัและกระตือรือร้นดา้นการรู้คิด  กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้จากตวั
ผูเ้รียนเองมากกวา่การฟังผูส้อนในหอ้งเรียนและการท่องจ า และพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองนอกหอ้งเรียนอีกดว้ย รวมทั้งไดผ้ลลพัธ์ในการถ่ายทอดความรู้ใกลเ้คียงกบัการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน 
แต่ไดผ้ลดีกว่าในการพฒันาทกัษะ  ดา้นการคิดและการเขียนของผูเ้รียน โดยมีลกัษณะเป็น กิจกรรมเชิงส ารวจ เสาะหา คน้ควา้ 
(Exploratory) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์(Constructive) และกิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) เช่น การอภิปรายในชั้นเรียน 
(class discussion )  “คิด-จับคู่-แลกเปล่ียน” ( think-pair-share)  บทบาทสมมุติ  (Role Play) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ 
(Situational Learning) หรือเกมในชั้นเรียน (Game)  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์การเรียนการ
สอนโดยใชกิ้จรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นให้ประสบการณ์  
3 ) ขั้นกิจกรรม 4) ขั้นสร้างความรู้ใหม่ 5 ) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 6) ขั้นประเมินผล 

จากความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) หากน ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนก็จะสามารถพฒันานกัศึกษาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่ง
สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี  ผูว้ิจัยในฐานะอาจารยผ์ูส้อน ในสาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ รับผิดชอบในรายวิชา 462 202 
(LEARNING MANAGEMENT AND CLASSROOM MANAGEMENT) การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน ของหลกัสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงสนใจท่ีจะพฒันานกัศึกษาครูของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคข์องนกัศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
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2.1 เพ่ือศึกษาความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีศึกษาในรายวิชา 462 202   
การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 

2.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรคข์องนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ี
ศึกษาในรายวชิา 462 202 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 

2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  
 

สมมติฐานการวจัิย 
 1. ความรู้ความเขา้ใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดี 
 2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคข์องนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน อยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 462 202 

การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  ในภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 หมู่เรียน จ านวน 115 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาศิลปศึกษา จ านวน  28 คน  ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ 
   2. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์
   3. ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  
 3. เน้ือหา ไดแ้ก่ รายวชิา 462 202 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ เทคนิคการ
จดัการเรียนรู้   ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมในการเรียนรู้   การวดัและประเมินผล  การบริหารจดัการชั้นเรียน  
 4. ระยะเวลา ด าเนินการศึกษาทดลอง ในภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2563 (สิงหาคม  - ตุลาคม 2563) โดยสอน 
จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ รวม 8 สปัดาห์   
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองแบบแผนการวจิยั Pre – Experimental Research แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบ
หลงั โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ  One Shot Case Study [4] ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study 

ทดลอง สอบหลงั 
X T2 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนรู้   
ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมในการเรียนรู้   การวดัและประเมินผล  การบริหารจดัการชั้นเรียน  
 2. แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วย การเรียนรู้ จ านวน 30 ขอ้  
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 3. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  จ านวน 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน จ านวน 4 ดา้น มีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั  
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 1) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  

1.1) การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
(Activity-Based Learning) ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี การจดัการเรียนรู้กิจกรรมเป็นฐาน (เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งไทยและต่างประเทศ 

1.2) สังเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ ( Draw attention)  ขั้นท่ี 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ขั้นท่ี 3  ขั้นกิจกรรม 
(Engage in activities) ขั้ นท่ี  4 ขั้ นสร้างความรู้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้ นท่ี  5 ขั้ นแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchange 
knowledge) ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes) 

1.3) เสนอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน    
1.4) ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีจะใช ้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ และการปฏิบติัจริงในสถานศึกษา  
 2) แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

2.1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัเทคนิควิทยาการจดัการเรียนรู้  ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมในการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล และการบริหารจดัการชั้นเรียน 

2.2) สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 4 หน่วย เทคนิควทิยาการจดัการเรียนรู้  ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมใน
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และการบริหารจดัการชั้นเรียน ในรายวิชา 462 202 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 30  ขอ้   

2.3) เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 4 หน่วย เทคนิควทิยาการจดัการเรียนรู้  ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมใน
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และการบริหารจดัการชั้นเรียน น ามาใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบและน ามาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence :IOC )  ของเคร่ืองมือถา้คะแนนดชันีความสอดคลอ้งมีค่า  ≥ 0.50  ข้ึนไป   

2.4) น าแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try out) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบันักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชา
การฟิสิกส์ 27 คน  ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 ท่ีเคยเรียนมาแลว้โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80  ตรวจสอบค่า
อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบปรนยัคือการตรวจสอบวา่ขอ้สอบสามารถจ าแนกนกัศึกษาเก่งและนกัศึกษาอ่อนไดดี้เพียงใดโดยใช้
เกณฑค์่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป  ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยวธีิการของคูเดอร์ - ริชาร์ดสนั
จากสูตร KR-20  โดยใชเ้กณฑค์่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.75 เป็นตน้ไป 
 3) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 

3.1) การศึกษาวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การเขียน
แผนการสอน   

3.2) สร้างแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์ จ านวน 21 ขอ้ มีลกัษณะเป็น 
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั  

3.3) น าแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  ท่ีสร้างข้ึนเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช ้ และดา้นการวดัและประเมิน เพื่อ
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น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ (Index of Objective Congruence : IOC) ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
ตอ้งมีค่า 0.50 ข้ึนไป  
 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

4.1) ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 
(Activity-Based Learning) 

4.2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based 
Learning)โดยแบ่งออกเป็น 2  ตอน    

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
รายวิชา 462 202 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  ซ่ึงถามในประเด็น 1) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใชกิ้จกรรมเป็น
ฐาน 2) ดา้นส่ือ  3) ดา้นการวดัและประเมินผล และ 4) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 20  ขอ้  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด  (Open Ended  Form) เก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง  จ านวน 1  ขอ้  ให้นกัศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็น  ใชว้ดัหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

4.3) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา เรียนเสนอต่อผูใ้ห้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแลว้น าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence 
:IOC )ของเคร่ืองมือโดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ≥ 0.50  ข้ึนไป  แสดงวา่แบบสอบถามความคิดเห็นนั้นใชไ้ด ้  
การด าเนินการทดลองในการวจิยั 
 ในการด าเนินการทดลอง  ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1. ขั้นทดลอง  ผูว้ิจยัด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 6 ขั้นตอน DEECEE ท่ีสร้าง
ไวแ้ละใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัท่ีเตรียมไว ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 เวลาท่ีใชใ้นการทดลองตามรูปแบบของกิจกรรมฯ ใน 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 8  สัปดาห์ ๆ ละ 1  วนั ๆละ   
4 ชัว่โมง รวม  32  ชัว่โมง  

1.2 เน้ือหาท่ีใชท้ดลองสอน คือ รายวิชา 462 202 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน จ านวน 4 หน่วยการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ เทคนิควิทยาการจดัการเรียนรู้  ผลิตส่ือและการพฒันาวตักรรมในการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และการบริหาร
จดัการชั้นเรียน 

1.3 นกัศึกษาแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมการเรียนรู้ และ ฝึกปฏิบติัการออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1.4 ผูว้จิยัประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม  
1.5 ด าเนินการสอน โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสอนเอง  

 2.ขั้นหลงัการทดลอง  ภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินการทดลองผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
และใหน้กัศึกษาตอบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้การเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ทางสถิติ 

 

ผลการวจัิย 
 1. กจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 6 ขั้นตอน เรียกว่า DEECEE ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 สร้างความ
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สนใจ ( Draw attention)  ขั้นท่ี 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติกิจกรรม (Engage in activities) ขั้นท่ี 4 
สร้างความรู้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchange knowledge) และขั้นท่ี 6 ประเมินผล (Evaluate 
outcomes) มีรายละเอียด ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ ( Draw attention) กระตุ ้นความและสร้างความสนใจให้แก่นักศึกษา โดยการใช้ค  าถาม 
ภาพประกอบ หรือ Clip เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ เพ่ือเสริมประสบการณ์รู้เดิม และเช่ือมโยงสู่ประสบการณ์ใหม่  
 ขั้นท่ี 2 ใหป้ระสบการณ์ (Experience learning) ใหค้วามรู้เน้ือหาสาระเก่ียวกบัเทคนิควทิยาการจดัการเรียนรู้  ส่ือ การวดั
และประเมินผล และการบริหารจดัการชั้นเรียนแก่นกัศึกษา 
 ขั้นท่ี 3  ปฏิบติักิจกรรม (Engage in activities)  จดักิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกม การแข่งขนั ท่ีมีกฎ กติกา เง่ือนไข มีการเก็บ
คะแนน แตม้  แบบเด่ียว คู่  ทีม    
 ขั้นท่ี 4 สร้างความรู้ใหม่ (Construct new knowledge)  ลงมือปฏิบติัออกแบบภาระงาน ช้ินงาน ตามท่ีก าหนดเก่ียวกบั
หวัขอ้ท่ี ศึกษา ใหน่้าสนใจและสร้างสรรค ์    
 ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchange knowledge) น าเสนอ ภาระงาน  ช้ินงาน ตามเน้ือหาสาระการเรียนรู้นั้น ๆ    
 ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes)   อภิปราย ประเมินและแสดงความคิดเห็น วิพากยถึ์งภาระงาน ช้ินงานเก่ียวกบั
กิจกรรม วิธีการ ส่ือ และวิธีวดัและประเมินผลของตนเองและของเพ่ือน พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขผลงานของตนเองให้ดียิ่งข้ึน ดงั
รูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 ขั้นตอนการสอนกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) “DEECEE“ 6 ขั้นตอน 

 2. ประสิทธิผลของกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  พบว่า 
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ใน 4 หน่วยการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรม

การเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (DEECEE)  หลงัเรียนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีผลคะแนนอยูใ่นระดบัดี (21-25 คะแนน) 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46. 43  เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 รองลงมา มีผลคะแนนอยู่ในระดบัพอใช ้(16-20 คะแนน) 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32. 15  มีผลคะแนนอยูใ่นระดบัดีมาก (26-30 คะแนน) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และมีผล
คะแนนอยูใ่นระดบัปรับปรุง (11-25 คะแนน) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.15 ตามล าดบั  รายละเอียด ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ผลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

ระดบัคะแนน (30 คะแนน) ระดบัคุณภาพ จ านวนคน(28) ร้อยละ อนัดบั 
26-30 คะแนน  ดีมาก 4 14.29 3 
21-25 คะแนน   ดี 13 46.43 1 
16-20 คะแนน   พอใช ้ 9 32.15 2 
11-15  คะแนน   ปรับปรุง 2 7.15 4 

รวม 28 100  

ข้ันที่ 1 สร้าง
ความสนใจ 

(Draw 
attention)

ข้ันท่ี 2 ให้
ประสบการณ์ 
(Experience 

learning)

ข้ันท่ี 3  ปฏบัิติ
กิจกรรม 

(Engage in 
activities)

ข้ันที่ 4 สร้าง
ความรู้ใหม่ 

(Construct new 
knowledge)

ข้ันท่ี 5 
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
(Exchange 
knowledge)

ข้ันท่ี 6 
ประเมินผล 
(Evaluate 

outcomes)
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2.2. ความสามารถในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนกัศึกษาครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี
มาก มีคะแนนเฉล่ีย ( = 93.17) จากคะแนนเต็ม 110 คะแนนเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า  
ทุกกลุ่มมีคะแนนอยูใ่นระดบัดีมาก  รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ผลความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 

รายการประเมนิ 

ระดบัความสามารถ (105 คะแนน) 

กลุ่มที ่

1 2 3 4 5 6 
รวม (21 ขอ้) 96 93 103 88 93 86 
ระดบัคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เฉล่ียรวม ( ) 93.17 
ระดบัคุณภาพ ดีมาก 

 

2.3. ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (DEECEE)   
อยู่ในระดบัมาก ( = 4.27, S.D = 0.68) เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียมาก อนัดบั 1 ( = 4.34, S.D = 0.63) รองลงมา ดา้นการวดัและประเมินผล ( = 4.28, S.D = 0.66) ดา้นส่ือ/
เกม /กิจกรรม ( = 4.24, S.D = 0.70) และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ ( = 4.21, S.D = 0.72) ตามล าดบัรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 ความคิดเห็นของนกัศึกษาครู ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (DEECEE)   

ด้าน/
ข้อที ่

รายการประเมนิ 
ระดบั 

( )  S.D ระดบัคุณภาพ 
1 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.34 0.63 มาก 
2 ดา้นส่ือ/เกม /กิจกรรม 4.24 0.70 มาก 
3 ดา้นการวดัและประเมินผล 4.28 0.66 มาก 
4 ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการเรียนรู้ 4.21 0.72 มาก 

    

รวม 4.27 0.68 มาก 
 

สรุปผลการวจัิย 
 1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มี 6 ขั้นตอน เรียกว่า 
DEECEE ได้แก่ ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ ( Draw attention)  ขั้นท่ี 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ขั้นท่ี 3  ปฏิบัติ
กิจกรรม (Engage in activities) ขั้นท่ี 4 สร้างความรู้ใหม่ (Construct new knowledge) ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchange 
knowledge) ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (Evaluate outcomes)  

2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู ใน 4 หน่วยการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการเรียน
การสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน หลงัเรียนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีผลคะแนนอยูใ่นระดบัดี (21-25 คะแนน) จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.43   
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3. ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก  
มีคะแนนเฉล่ีย ( = 93.17)  

4. ความคิดเห็นของนกัศึกษาครู ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (DEECEE)  อยูใ่นระดบัมาก  
( = 4.27, S.D = 0.68)  
 

อภิปรายผล 
 1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคข์องนกัศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มี 6 ขั้นตอน เรียกวา่ DEECEE ไดแ้ก่  
ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ ( Draw attention)  ขั้นท่ี 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning) ขั้นท่ี 3  ปฏิบัติกิจกรรม (Engage in 
activities) ขั้นท่ี 4 สร้างความรู้ใหม่ (Construct new knowledge)  ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchange knowledge) ขั้นท่ี 6 ประเมินผล 
(Evaluate outcomes) ซ่ึงในทุกขั้นตอนการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษาลงมือปฏิบติัจริงและมีบทบาทในการคน้ควา้หาความรู้
ดว้ยตนเองและเป็นกลุ่ม โดยเนน้ใหน้กัศึกษารู้จกัคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดท้ าจริง (Learning by doing) โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพนัธ์ และการร่วมมือกัน เรียนรู้ในความรับผิดชอบร่วมกัน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
โดยผูว้ิจยัจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ โดยผ่านเกม กิจกรรมท่ีสนุกสนานมีการแข่งขนั เก็บคะแนน แตม้ และ 
ให้นักศึกษาไดส้ร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ท่ีน่าสนใจ ส่ือ การสอนท่ีสร้างสรรค์ วิธีวดัและประเมินผลท่ี
สอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาตอ้งการให้เกิดกับผูเ้รียน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ กระทรวงศึกษาธิการ[5] ท่ีได้กล่าวว่า  
การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
รู้จกัคิดวเิคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดท้ าจริง (Learning by doing) จดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้ อีกทั้งยงัไดฝึ้กทกัษะการคิดวเิคราะห์ขั้น
สูง (High-order thinking skill) อีกดว้ย และ Festus (2013) ยงักล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
เป็น กระบวนการซ่ึงผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากกวา่การรับขอ้มูลจากการบรรยายของผูส้อน เนน้การลงมือปฏิบติัจริง 
ลงมือทดลอง ท ากิจกรรมดว้ยตนเองมากกวา่การฟังผูส้อนเพียงอยา่งเดียว  อีกทั้ง Gupte [6] กล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 
(Activity-Based Learning) เป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ มีความสามารถในการคิดและจดัการขอ้มูล 
เน่ืองจากผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง  
 2. ผลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู สาขาวิชาศิลปศึกษา ท่ีศึกษาในรายวิชา 462 
202 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 
(DEECEE)  หลงัเรียนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีผลคะแนนอยูใ่นระดบัดี (21-25 คะแนน) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43  เป็นไป
ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นท่ี 2 ให้ประสบการณ์ (Experience learning)  
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษาเรียนรู้ให้ภาคทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ในหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาสาระก่อน 
จากนั้นผูว้จิยัไดจ้ดักิจกรรมขั้นท่ี 3  ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติักิจกรรม (Engage in activities) โดยน าเอาแนวคิดภาคทฤษฎีสู่การปฏิบติั
จริง จึงท าให้นกัศึกษาสามารถท าคะแนนทดสอบอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐวฒิุ  สกุณี [7] ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเนน้ลงมือปฏิบติั  มีความกระตือรือร้น และ
เกิดการเรียนรู้และการคิดและการสะทอ้นคิดจากส่ิงท่ีไดล้งมือปฏิบติั  ไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมซ่ึงกระตุน้ความรู้ ความคิด และเรียนรู้
เน้ือหา มโนทศัน์ มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ไดรั้บความรู้
ทั้งดา้นเน้ือหา ทกัษะ ประสบการณ์ในการท างาน ช่วยให้เกิดความเขา้ใจเน้ือหาอยา่งลึกซ้ึงและคงทน รู้ขอ้ผิดพลาดในการเรียนรู้
ของตนเอง  
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 3. ผลความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู สาขาวิชาศิลปศึกษาโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีคะแนนเฉล่ีย ( = 93.17) เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (DEECEE)  ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exchange knowledge) ผูว้จิยัไดใ้หน้กัศึกษาแต่ละกลุ่ม มาน าเสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเอง วา่ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ วธีิวดัและประเมินผล เป็นอยา่งไร นกัศึกษา
แต่ละกลุ่มก็มีโอกาสไดเ้ห็นผลงานของกลุ่มอ่ืน และมาสะทอ้น เปรียบเทียบกบัผลงานของกลุ่มตนเอง อีกทั้งในขั้นท่ี 6 ประเมินผล 
(Evaluate outcomes) ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถามเชิงประเมินแก่นักศึกษา เป็นรายกลุ่ม ถึงงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน ว่ามีขอ้ดี และ
ขอ้จ ากดัอยา่งไร หากปรับเปล่ียนกิจกรรม วธีิการ ส่ือ และวธีิวดัและประเมินผลใหม่จะท าอะไร อยา่งไรบา้ง เป็นตน้ ส่วนนกัศึกษา
ก็ไดร่้วมกนัพิจารณาผลงานของตนเอง และกลุ่มอ่ืน แสดงความช่ืนชม และเสนอแนะของผลงานกลุ่มอ่ืน เปิดใจรับฟัง นอ้มรับ 
และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข และตดัสินใจ สรุป เลือกหลกัการ แนวคิด และการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด
เก่ียวกบักิจกรรม วิธีการ ส่ือ และวิธีวดัและประเมินผลเพ่ือมาปรับปรุงพฒันางานของตนเองให้ดียิ่งข้ึน จึงท าให้การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั McGrath and MacEwan [8] ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมีความส าคัญกับการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพราะสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นใน
กระบวนการเรียนรู้ (Active) ผ่านการท ากิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเอง ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้และทกัษะท่ีคงทนยาวนาน 
รวมถึงการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานยงัสามารถฝึกให้ผูเ้รียนไดฝึ้กแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการท ากิจกรรม 
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมีความส าคญัต่อผูเ้รียนเป็นอยา่งยิ่ง และ Limbu [9] ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานช่วยให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กการท างานร่วมกนั ช่วยเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมัน่ใจให้ผูเ้รียนและพฒันาความเขา้ใจโดยผ่านการท า
กิจกรรมกลุ่มช่วยเพ่ิมความสุขในการเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนกบัเพ่ือน และผูเ้รียนกบัผูส้อน  และช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนท่ีไม่กลา้แสดง
ความคิดทางการพดูสามารถแสดงออกทางการท ากิจกรรมได ้  

4. ผลความคิดเห็นของนกัศึกษาครู ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  (DEECEE)  อยูใ่น
ระดบัมาก ( = 4.27, S.D = 0.68) เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในการสอนทุกคร้ัง ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมการสอน 
โดยใชค้  าถาม คลิปตวัอยา่งการสอนของครุตน้แบบ และเสนอแนะให้แนวทางการออกแบบกิจกรรม ส่ือ และวิธีวดัประเมินผลท่ี
หลากหลายทางเลือกให้แก่นกัศึกษา รวมทั้งอธิบาย/สรุปเน้ือหาส าคญัของบทเรียนเพ่ิมเติมท่ีนกัศึกษามีค าถาม เพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน ทุกกิจกรรมกระตุน้ความสนใจเรียนรู้และการคิดวเิคราะห์ เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถาม อภิปรายแลกเปล่ียน เรียนรู้
และรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา ท าให้นกัศึกษามีความสุขในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Limbu [9] ระบุวา่ การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานช่วยใหผู้เ้รียนมองเห็นส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัในชีวติประจ าวนัวา่สามารถมีความเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้โดย
ผ่านการลงมือท า สัมผสั จดจ า โดยผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มช่วยเพ่ิมความสุขในการเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนกบัเพ่ือน และผูเ้รียนกบั
ผูส้อน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเสกสรร สุขเสนา [11]  ไดพ้ฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามแนวการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็น
ฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ 1) เพ่ือประเมินคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้หลงัทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนตามแนวการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นเพ่ือ
ส่งเสริมคุณลกัษณะพลเมือง  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามแนวการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานร่วมกบั
แนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นเพ่ือส่งเสริมคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียน ดงัน้ี ดา้นท่ี 1 สาระความรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นว่าไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมมากข้ึนจากเน้ือหาท่ีเรียน ดา้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่เกิดการเรียนรู้ไดดี้มากจากกิจกรรมท่ี
ปฏิบติั และดา้นท่ี 3 การเพ่ิมพนูทกัษะต่าง ๆ นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่มีความกลา้แสดงออก มีทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง และมี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ิมมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าวจิยัไปใช ้

1.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) (DEECEE) ผูส้อนตอ้ง
เลือกเกม กิจกรรม ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน และ สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้   

1.2 ในการเล่นเกมหรือท ากิจกรรมแต่ละคร้ัง ผูส้อนตั้งอธิบายกติกา กฎเกณฑ ์ขอ้ตกลงการใหค้ะแนน หรือ แตม้ใช้
ชดัเจน เพ่ือใหก้ารเล่นเกม หรือกิจกรรมด าเนินการไปดว้ยความราบร่ืน  

1.3. การใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ“DEECEE” ผูส้อนจะต้องมีแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียน 
การสอน วา่จะมีการน าแผนการสอนไปใชจ้ริงท่ีโรงเรียน และเกณฑก์ารประเมินผลงาน ใหน้กัศึกษาทราบตั้งแต่ชัว่โมงแรก  
 2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

2.1 ควรมีการวิจัยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) (DEECEE)  
เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ในรายวชิาอ่ืน ๆ  

2.2 ควรมีการวิจัยโดยใช้แนวคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based 
Learning) (DEECEE) เพื่อพฒันาคุณลกัษณะของนักศึกษาดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการคิดวิเคราะห์ การแกไ้ขปัญหา การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ การท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า และ คุณลกัษณะความเป็นครู เป็นตน้ 
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อทิธิพลของกระแสเงินสดอสิระและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ต่ออตัราผลตอบแทนวนัแรกและอตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย์ IPO  

ของบริษทัในกลุ่มอตุสาหกรรมบริการทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ออตัราผลตอบแทน
วนัแรกและอตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ียื่นขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ์ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงปี  
พ.ศ. 2562 รวมทั้งส้ิน 75 บริษทั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า อตัราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลตอบแทนวนั
แรกของหลกัทรัพย ์IPO และกระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลเชิงลบต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO ในขณะท่ีอตัราการ
เติบโตของก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของ
หลกัทรัพย ์IPO จากผลการศึกษาคร้ังน้ีผูใ้ชง้บการเงินสามารถเลือกใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์IPO 
และใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัทรัพย ์อีกทั้งยงัสามารถใชก้ าหนดกลยทุธ์การลงทุนท่ีเหมาะสมกบัตนเองไดอี้กดว้ย 
  

ค าส าคัญ : กระแสเงินสดอิสระ ประสิทธิการด าเนินงาน อตัราผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO อตัราการจ่ายเงินปันผล 
 

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 in vestment. 
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Keywords : Free Cash Flow, Efficiency Ratios, IPO Underpricing Ratio , Dividend Payout Ratio 
 
 

บทน า   
  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจทัว่โลกมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก บางธุรกิจตอ้งปิดตวัลง ขณะท่ีบางธุรกิจสามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมของผูค้นท่ีเปล่ียนไปไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหโ้ลกธุรกิจมีการแข่งขนัสูงมาก นกัลงทุนจึงตอ้งตระหนกัถึงปัจจยั
ต่าง ๆ ก่อนการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจแต่ละประเภท ส าหรับประเทศไทยนอกจากความเส่ียงจากวกิฤตดงักล่าว ยงัคงมีความเส่ียง
อ่ืนท่ีตอ้งตระหนัก เช่น ความรุนแรงของสงครามการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ขยายจนไปจนถึงสงครามเทคโนโลยี เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมี
ปัจจยัภายนอกจากประเทศอ่ืน ๆ เช่น การท่ีประเทศองักฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป (Brexit) หากพิจารณาดชันี
หุ้นไทยในช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2562 เห็นไดถึ้งความผนัผวนของตลาดทุนในประเทศไทย ประกอบกบัปัจจยัภายนอก
ประเทศท่ียงัคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลใหน้กัลงทุนตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสูงในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์[1] 
 โดยเฉล่ียแลว้อตัราผลตอบแทนวนัแรกท่ีไดจ้ากการซ้ือหลกัทรัพย ์IPO จะมีค่าสูงมากเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทัว่ไป ปรากฏการณ์น้ีพบไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ทบทุกแห่งรวมทั้งในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย เห็นไดจ้าก
การศึกษาของ Ritter [2] พบวา่ ผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหุน้สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1975 -1984 สูงถึง 14.32% สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Finn and Hgham [3] ท่ีพบวา่ ผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO 
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหุ้นออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 - 1978 สูงถึง 29.2% อีกทั้งการศึกษาของ Mok and Hui [4] 
พบวา่ ผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหุน้สาธารณรัฐประชาชนจีน สูงถึง 289% นอกจาก
ผลตอบแทนวนัแรกท่ีนกัลงทุนคาดหวงัจากหลกัทรัพย ์IPO นกัลงทุนยงัคาดหวงัเงินปันผลอีกดว้ย เน่ืองจากเป็นผลตอบแทนระยะ
ยาว (Passive income) และสร้างความมัน่คงทางการเงินใหแ้ก่นกัลงทุน จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเห็นไดว้า่
ส่ิงส าคญัส าหรับการประกอบธุรกิจ คือ ระบบบญัชีและงบการเงิน ดงันั้นผูใ้ชง้บการเงินควรศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีเน่ืองจากแสดงถึง
ผลการด าเนินงานของบริษทัและสามารถคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตได้ ส าหรับงบการเงินของบริษทัผูอ้อกจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์IPO ท่ีรายงานในหนงัสือช้ีชวนคืองบการเงินยอ้นหลงั 3 ปี ก่อนเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัอาจใชข้อ้มูลเหล่าน้ีส่ง
สัญญาณถึงคุณภาพและประสิทธิภาพความสามารถในการท าก าไรและเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้แก่หลกัทรัพย ์IPO อีกทั้ง นกัลงทุน
อาจใชข้อ้มูลน้ีประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์IPO เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์IPO ในอดีต ดงันั้นอาจ
เกิดความไม่เท่าเทียมกันของขอ้มูลระหว่างผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์IPO นักลงทุน และบริษทัผูอ้อกจ าหน่ายหลกัทรัพย ์IPO  
ซ่ึงขอ้มูลงบการเงินท่ีเปิดเผยในหนงัสือช้ีชวนจะช่วยส่งสญัญาณใหน้กัลงทุนท่ีไม่มีขอ้มูลสามารถรับรู้ขอ้มูลได ้     
 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาขอ้มูลทางการเงินของบริษทัแบ่งเป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) กระแสเงินสดอิสระ เน่ืองจาก
กระแสเงินสดอิสระเป็นเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเหลือหลงัจากหักรายจ่ายจากการลงทุนของบริษทั ซ่ึงเป็นเงินสดท่ีเหลือจาก
การใชง้าน บริษทัท่ีสร้างกระแสเงินสดอิสระได้มากและมีการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระสูงจะท าให้มูลค่าบริษทัสูงตาม  
(2) อตัราการเติบโตของยอดขาย เน่ืองจากอตัราการเติบโตของยอดขายเป็นอีกปัจจยัท่ีก าหนดก าไรของบริษทัซ่ึงนักลงทุนให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก นกัลงทุนส่วนใหญ่มองวา่หากบริษทัมีอตัราการเติบโตของยอดขายเพ่ิมข้ึน จะสามารถใหผ้ลตอบแทนท่ี
ดีในอนาคตได ้(3) อตัราการเติบโตของก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เน่ืองจาก
เป็นก าไรท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานโดยไม่หักค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
ตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จึงส่งผลให้สามารถรับรู้ผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทั อีกทั้ง 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นขยายผลการศึกษาโดยให้ความสนใจอิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้น
อตัราการเติบโตของยอดขายและดา้นอตัราการเติบโตของก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อ
อตัราผลตอบแทนวนัแรกและอตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียน
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ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่อตัราส่วนทางการเงินตวัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนวนั
แรกและอตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO และมีอิทธิพลมากนอ้ยแตกต่างกนัอยา่งไร และเป็นแนวทางใหแ้ก่บริษทั
ท่ีมีความตั้งใจจะจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนและเสนอขายหลกัทรัพย ์IPO รวมถึงผูท่ี้สนใจน าขอ้มูลไปพิจารณาการลงทุนเพื่อ
น าไปสู่ผลตอบแทนท่ีดีข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ออัตราผลตอบแทนวนัแรกของ
หลกัทรัพย ์IPO ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของ
หลกัทรัพย ์IPO ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
 เพ่ือให้การศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมตวัแปรท่ีคดัเลือกมาจากการศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดว้างกรอบแนวคิด 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 
 

           ตวัแปรอสิระ                                                        ตวัแปรตาม 
       (Independent Variables)                                                                       (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO 
 สมมติฐานท่ี 2 อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นอตัราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิพลต่อผลตอบแทน 
วนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO 
 สมมติฐานท่ี 3 อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นอตัราการเติบโตของก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO 
 สมมติฐานท่ี 4 กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO 
 สมมติฐานท่ี 5 อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นอตัราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงิน
ปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO 

1) กระแสเงินสดอิสระ  อตัราผลตอบแทนวนัแรก  
ของหลกัทรัพย ์IPO 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
1) อตัราการเติบโตของยอดขาย  
2) อตัราการเติบโตของก าไรจากการด าเนินงาน   
   ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั  
   จ าหน่าย  

อตัราการจ่ายเงินปันผล 
ปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO  
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 สมมติฐานท่ี 6 อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นอตัราการเติบโตของก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO 
 

นิยามศัพท์ 
 1) กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) คือ กระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเหลืออยูห่ลงัจากหกัรายจ่ายจากการลงทุน
ของบริษทั ซ่ึงเป็นเงินสดท่ีเหลือจากการใช้งาน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะค านวณกระแสเงินสดอิสระจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินการลบดว้ยเงินลงทุนส าหรับการขยายธุรกิจ โดยน ากระแสเงินสดอิสระหารดว้ยก าไรจากการด าเนินงาน เฉล่ีย 3 ปี ก่อนเขา้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2) อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) คือ อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบว่ากิจการน าสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีมีอยูม่าใชด้ าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เช่น อตัราส่วนแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งยอดขายกบัสินทรัพยแ์ต่ละประเภท หากกิจการสามารถใชสิ้นทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อตัราส่วนน้ีจะ
สูง แสดงถึงสินทรัพยท่ี์กิจการมีอยู่ก่อให้เกิดยอดขายมาก แต่หากอตัราส่วนน้ีต ่า แสดงถึงการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยย์งัไม่
คุม้ค่าหรือมีการลงทุนในสินทรัพยม์ากเกินไป [5] 
 3) อตัราผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO (IPO underpricing ratio) คือ ร้อยละของผลต่างระหว่างราคาปิดของ
หลักทรัพย์ IPO วนัแรกในตลาดรอง (Secondary market) กับราคาจองซ้ือ (Offering price) ของหลักทรัพย์ IPO ในตลาดแรก 
(Primary market) 
 4) อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend payout ratio) ค านวณจากมูลค่าปันผลต่อหุ้นคูณดว้ยหน่ึงร้อยหารดว้ยราคาตลาด
ของหุน้  
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ียื่นขอจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วงปี  
พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 75 บริษทั 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจะก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง นั้นคือบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ียืน่
ขอจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 75 บริษทั 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ประกอบดว้ยรายงานประจ าปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน หนงัสือช้ีชวนของบริษทั แลว้น ามาแทนค่าเพ่ือหาค่าของ 
แต่ละตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
 1) ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
 1.1) กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) เฉล่ีย 3 ปีก่อนเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แทนค่าตวัแปรดว้ย 
FCF ค านวณไดด้งัสูตร 
 FCF = CFO – CAPEX 
            PO 
 โดยท่ี CFO  คือ กระแสเงินสดจากการด าเนินการ (Cash flow from operating activities) 
 CAPEX  คือ เงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ (Capital expenditure) 
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 PO คือ ก าไรจากการด าเนินงาน (Profit from operating activities) 
 1.2) อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales growth rate) เฉล่ีย 3 ปีก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แทนค่าตวัแปรดว้ย SGR ค านวณไดด้งัสูตร 
 SGR i = (Sales t – Sales t-1) / Sales t-1 
 โดยท่ี Sales t คือ ยอดขายปีปัจจุบนั 
 Sales t-1 คือ ยอดขายปีก่อน 
 1.3) อตัราการเติบโตของก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Earnings before 
interest, tax, depreciation and amortization growth rate) เฉล่ีย 3 ปีก่อนเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แทนค่าตวัแปรดว้ย 
EBITDA ค านวณไดด้งัสูตร 
 EBITDA i  =  (EBITDA t – EBITDA t-1) / EBITDA t-1 
  EBITDA t =  อตัราการเติบโตของก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ 
        ค่าตดัจ าหน่ายปีปัจจุบนั 
  EBITDA t-1=  อตัราการเติบโตของก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ  
                ค่าตดัจ าหน่ายปีก่อน 
  EBITDA  =   ก าไรจากการด าเนินงาน i + คา่เส่ือมราคา i + ค่าตดัจ าหน่าย i 
 2) ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
 2.1) อตัราผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO (IPO underpricing ratio) แทนค่าตวัแปรดว้ย IR ค  านวณไดด้งัสูตร  
    IR =     (P1 – P0)      x 100 
                  P0 

  โดยท่ี P1  = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์IPO วนัแรกในตลาดรอง (Secondary Market)  
   P0  = ราคาจองซ้ือ (Offering price) ของหลกัทรัพย ์IPO ในตลาดแรก (Primary market)  
 2.2) อตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO (First Year’s Dividend Payout Ratio) แทนค่าตวัแปรด้วย DP 
ค านวณไดด้งัสูตร 
    อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) = (เงินปันผลต่อหุน้ / ก าไรสุทธิต่อหุน้) x 100 
    Dividend Payout (%) = (Dividend per share / earning per share) x 100 

ตัวแบบที่ 1 อิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ออัตราผลตอบแทนวนัแรกของ
หลกัทรัพย ์IPO  
    IR = β0 + β1FCF + β2SGR + β3EBITDA 
 
 ตัวแบบที่ 2 อิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของ
หลกัทรัพย ์IPO 
    DP = β4 + β5FCF + β6SGR + β7EBITDA 
 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1) การวเิคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
 2) การวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation coefficient analysis) 
 3) การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
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ผลการวจัิย 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  

 ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

FCF 0.1411 7.3651 0.3085 0.8513 

SGR 0.0080 71.0805 3.8322 9.6820 

EBITDA 0.0040 30.5220 1.2058 3.7743 

IR 0.1100 200.0000 51.0184 54.2281 

DP 0.0003 33.5000 0.9804 3.8220 
  

 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรเชิงปริมาณ สามารถอธิบายสรุปไดด้งัน้ี 
 1) กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow : FCF) สรุปไดว้า่ มีค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.1411 ค่าสูงสุด เท่ากบั 7.3651 โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 0.3085 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8513 
 2) อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales growth rate : SGR) สรุปไดว้า่ มีค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.0080 ค่าสูงสุด เท่ากบั 71.0805 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.8322 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.6820 
 3) อตัราการเติบโตของก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Earnings before interest, 
tax, depreciation and amortization growth rate : EBITDA) สรุปไดว้่า มีค่าต ่าสุด เท่ากบั 0.0040 ค่าสูงสุด เท่ากบั 30.5220 โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.2058 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.7743 
 4) อตัราผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO (IPO underpricing ratio : IR) ) สรุปได้ว่า มีค่าต ่าสุด เท่ากับ 0.1100 
ค่าสูงสุด เท่ากบั 200.0000 โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 51.0184 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 54.2281 
 5) อัตราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลักทรัพย์ IPO (First year’s dividend payout ratio : DP) สรุปได้ว่า มีค่าต ่าสุด 
เท่ากบั 0.0003 ค่าสูงสุด เท่ากบั 33.5000 โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.9804 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.8220 
 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation coefficient analysis)  

ตวัแปรอสิระ 
Correlation coefficient  

FCF SGR EBITDA 
FCF 1.000 -0.028 0.153 
SGR  1.000 -0.043 

EBITDA   1.000 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
นอ้ยกวา่ 0.80 จึงไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรง (Multicollinearity) ในการวเิคราะห์วเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของตวัแบบท่ี 1 อตัราผลตอบแทนวนัแรกของ
หลกัทรัพย ์IPO 

ตวัแบบที ่1 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t - Test P-Value 
(Sig.) 

Collinearity  
Statistics 

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 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของตวัแบบท่ี 1 พบวา่ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน
วนัแรกของหลักทรัพย ์ IPO อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีหน่ึงตวัแปร ได้แก่ อตัราการเติบโตของยอดขาย (SGR)  
โดยมีน ้ าหนักอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.334 และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO จากผลลพัธ์น้ี 
จึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของตวัแบบท่ี 2 อตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรก
ของหลกัทรัพย ์IPO 

ตวัแบบที ่2 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t - Test P-Value 
(Sig.) 

Collinearity  
Statistics 

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 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของตวัแบบท่ี 2 พบว่าตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่ออตัราการจ่าย 
เงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์ IPO อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีสองตวัแปร ไดแ้ก่ กระแสเงินสดอิสระ และอตัรา 
การเติบโตของก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย โดยมีน ้ าหนกัอิทธิพลมาตรฐานเท่ากบั -0.139  
และ 0.930 ตามล าดบั ทั้งน้ี กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลเชิงลบต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO ในขณะท่ีอตัรา 
การเติบโตของก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่ออตัราการจ่ายเงินปันผล 
ปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO จากผลลพัธ์น้ีจึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4 และสมมติฐานท่ี 6 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ออตัราผลตอบแทนวนัแรกและอตัรา
การจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 1) สมมติฐานท่ี 2 อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นอตัราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิพลต่อผลตอบแทน
วนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO พบวา่ ค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีน ้ าหนกัอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากบั 0.334 แสดงวา่ อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นอตัราการเติบโตของยอดขายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่งสัญญาณท่ีกล่าววา่ อตัราการเติบโตของยอดขายเป็นเคร่ืองมือ
อยา่งหน่ึงท่ีส่งสญัญาณถึงคุณภาพ ความสามารถในการท าก าไรและความน่าเช่ือถือของบริษทัผูอ้อกจ าหน่ายหลกัทรัพย ์IPO ใหแ้ก่
นกัลงทุน [6] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Zhang et al [7] พบวา่ ปรากฏการณ์ IPO underpricing มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ต่อการเติบโตของยอดขาย ทั้ งน้ี ยงัมีการศึกษาในประเทศไทย พบว่า อัตราผลตอบแทนในวนัแรกของหลักทรัพย์ IPO  
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญักบัการเติบโตของยอดขาย ซ่ึงเป็นการแสดงวา่หลกัทรัพย ์IPO มีการส่งสญัญาณ
ไปยงันักลงทุนว่าเป็นบริษทัท่ีมีคุณภาพดีโดยใช้การเติบโตของยอดขายเป็นตวัวดัคุณภาพของบริษทั [8] และการศึกษาของ  
Hasan et al [9] ช้ีให้เห็นวา่ อตัราส่วนก าไรสุทธิ ซ่ึงค านวณจากก าไรสุทธิหารดว้ยยอดขาย และอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน 
ซ่ึงค านวณจากก าไรจากการด าเนินงานหารดว้ยยอดขายสุทธิ เป็นตวัแปรตวัหน่ึงท่ีใชว้ดัอตัราการท าก าไรในอดีตของบริษทัผู ้
ออกจ าหน่ายหลกัทรัพย ์IPO ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานสามารถอธิบายประสิทธิภาพของหลกัทรัพย ์
IPO ในระยะสั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อตัราการท าก าไรของบริษทัมีผลมาจากยอดขายของบริษทั 
 2) สมมติฐานท่ี 4 กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO พบว่า ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีน ้ าหนกัอิทธิพลมาตรฐานเท่ากบั -0.139 แสดงวา่ กระแสเงิน
สดอิสระมีอิทธิพลเชิงลบต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานเก่ียวกบักระแสเงินสด
อิสระของ ธวชัชยั วรสุนทร [10] กล่าววา่การมีกระแสเงินสดอิสระท่ีมากเกินไปจะน าไปสู่ค่าใชจ่้ายตวัแทน (Agency cost) และ 
ท าให้บริษทัพลาดโอกาสการลงทุนในโครงการท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value : NPV) ท่ีเป็นบวก โดยนักลงทุนใน
หลกัทรัพยส่์วนใหญ่จะเลือกลงทุนในบริษทัท่ีมีการสร้างก าไรอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการท่ีกิจการน าเงินสดไปลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลก าไร 
ส่งผลให้ผลตอบแทนจากหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อภิเดช แววสุวรรณ [11] ท่ีพบว่ากระแสเงินสดมี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากหลกัทรัพยใ์นอนาคตในทิศทางตรงกนัขา้ม นั่นคือ หากกิจการมีกระแสเงินสดอิสระเพ่ิมข้ึน 
ผลตอบแทนจากหลกัทรัพยข์องบริษทัจะลดลง เน่ืองจากเงินสดเป็นสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนต ่ามากและโดยทั่วไปมกัให้
ผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ การท่ีบริษทัมีเงินสดจ านวนมากแสดงถึงการด าเนินงานของบริษทัท่ียงัไม่สามารถหาวธีิการลงทุน
ใหม่ท่ีคุม้ค่าไม่ได ้
 3) สมมติฐานท่ี 6 อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดา้นอตัราการเติบโตของก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  
ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO พบวา่ ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  
ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีน ้ าหนกัอิทธิพลมาตรฐานเท่ากบั 0.930 แสดงวา่ อตัราส่วนประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ดา้นอตัราการเติบโตของก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
อตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐสิษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช [12] กล่าววา่ ก าไรก่อนหัก
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเป็นก าไรท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานของบริษทัโดยไม่หักค่าใชจ่้ายท่ีไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
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ดงันั้นก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เป็นตวับ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานจริงของบริษทัได ้และเม่ือผลการด าเนินงานของบริษทัดีข้ึน อตัราการจ่ายเงินปันผลก็จะสูงข้ึนตาม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช ้

1.1 หน่วยงานก ากับดูแลภาครัฐ เช่น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร ฯลฯ สามารถน าผลการศึกษามาใช้ในการควบคุมการก าหนดราคา
หลกัทรัพย ์IPO ของบริษทัท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หมี้ความเหมาะสม ถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งน าผลการศึกษา
คร้ังน้ีใชเ้ป็นตวัช้ีวดัเพ่ือก าหนดนโยบายภาครัฐใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพการณ์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

1.2 บริษทัท่ีตอ้งการหาแหล่งเงินทุนในการพฒันาหรือขยายธุรกิจ สามารถน าผลการศึกษามาเป็นขอ้มูลเพื่อวางแผน
ในการน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ความน่าจะเป็นของการจ่ายเงินปันผลท่ีคาดวา่
จะไดรั้บเพ่ือใหค้  าแนะน าการลงทุนแก่นกัลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 นกัลงทุน นกัวเิคราะห์เศรษฐกิจ และผูใ้ชง้บการเงินทัว่ไป สามารถเขา้ใจคุณลกัษณะของอตัราส่วนทางการเงินท่ี
แตกต่างกนัไดดี้ยิง่ข้ึน และใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกใชอ้ตัราส่วนทางการเงินของงบการเงินเพ่ือท าการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย ์IPO ท่ีก าลงัจะเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลตามท่ีคาดการณ์ไว ้
เพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพยแ์ละก าหนดกลยทุธ์และนโยบายส าหรับการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

2.1 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดอิสระและประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ออัตรา
ผลตอบแทนวนัแรกของหลกัทรัพย ์IPO และอตัราการจ่ายเงินปันผลปีแรกของหลกัทรัพย ์IPO โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นบริษทัใน
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงหากน าบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนมาใชศึ้กษา 
อาจท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดประโยชน์และขอ้สงัเกตใหม่ท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

2.2 สามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการศึกษาคร้ังถดัไป เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์ และ
เป็นกรณีศึกษาเพื่อการพฒันาดา้นการศึกษาวิจยั โดยศึกษาตวัแปรเพ่ิมเติม เช่น สัดส่วนของคณะกรรมบริษทัท่ีเป็นนักการเมือง 
สัดส่วนการถือหุ้นแบบครอบครัว ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย และนอกจากปัจจัยภายในของบริษัทผูอ้อกจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์IPO แลว้อาจศึกษาปัจจยัภายนอกเพ่ิมเติม เช่น สถานการณ์ทางด้านการเมือง กฎหมาย ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการเกิด
ปรากฏการณ์ IPO underpricing ซ่ึงอาจท าใหมี้ผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัและมีประโยชน์ต่อมีผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและความภักดีของผูใ้ช้บริการเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2) อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์
องค์กรของผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3) อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความภักดีของผูใ้ช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ 4) อิทธิพลของการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี กลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รวมทั้งส้ินจ านวน 385 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวจิยัพบว่า 1) การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร การรับรู้คุณภาพบริการ และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) ปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลกัษณ์องคก์รของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความใส่ใจลูกคา้ 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และดา้นการตอบสนองลูกคา้ โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P ≤ .05 มีอ  านาจพยากรณ์ไดร้้อยละ 
68.00  3) ปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่ใจ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ และดา้นความใส่ใจลูกคา้ โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั   P ≤ .05 มีอ  านาจพยากรณ์ไดร้้อยละ 58.30 และ 4) ปัจจยัการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ มีปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นเอกลกัษณ์ของ
องคก์ร และดา้นช่ือเสียง โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P ≤ .05 มีอ  านาจพยากรณ์ไดร้้อยละ 64.60 
 

ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ ภาพลกัษณ์องคก์ร เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ความภกัดี 
 

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 us ers 
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 
 
 

บทน า   
 ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจดา้นการติดต่อส่ือสารมีความส าคญัและจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัอย่างมากและมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากดัในปัจจุบนัได ้ซ่ึงเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารอย่าง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเรียกไดว้่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ในการด ารงชีวิต ทั้ งในส่วนประชาชนทัว่ไปหรือในภาคส่วนของธุรกิจ [1] จึงท าให้
เทคโนโลยีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดมี้การพฒันาไปรวดเร็ว มีการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ออกมาอยูต่ลอดส่งผลให้จ านวนผูใ้ชบ้ริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดจากจ านวนผู ้ใช้บริการของตลาด
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทยซ่ึงด าเนินการโดยผูป้ระกอบการรายใหญ่เพียง 3 ราย ไดแ้ก่ AIS ,  TRUE  MOVE , DTAC  กลุ่ม
บริษทั AIS มีส่วนแบ่งตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี คิดเป็นร้อยละ 43.88 รองลงมาเป็น กลุ่มบริษทั TRUE  MOVE มีส่วนแบ่งตลาด
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ร้อยละ 31.96 กลุ่มบริษทั DTAC  มีส่วนแบ่งตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ร้อยละ 21.56 ตามล าดบั [2] ซ่ึงปัจจุบนั
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
เก่ียวกับหลกัเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายส าหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile Number Portability: MNP)  จึงท าให้ผูบ้ริโภค
สามารถยา้ยเครือข่ายโทรศพัทไ์ดโ้ดยสามารถใชเ้ลขหมายโทรศพัทเ์ดิมไดต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการท่ีเกิดความไม่พึง
พอใจในการใชบ้ริการเปล่ียนแปลงผูใ้ห้บริการไดส้ะดวกมากข้ึน ท าใหผู้ใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจะตอ้งเผชิญกบัการ
แข่งขนัเพ่ือตอ้งการรักษาฐานผูบ้ริโภคเดิมของตนเอาไว ้รวมทั้งการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดดว้ยการเพ่ิมผูใ้ชบ้ริการรายใหม่หรือ
ช่วงชิงจ านวนผูใ้ช้บริการจากเครือข่ายของคู่แข่งมาเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของตน ปัจจัยดังกล่าวท าให้ผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ียิ่งตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเม่ือผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ถึงคุณภาพการ
บริการท่ีมากจะสร้างความพึงพอใจต่อผูใ้ห้บริการซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี [3, 4, 5, 6] ซ่ึงภาพลกัษณ์ของ
องค์กรมีส่วนส าคญัไม่น้อยผูค้นจ านวนมากให้ความสนใจในภาพลกัษณ์องค์กรท่ีโดดเด่น ช่ือเสียงขององค์กร และการสร้าง
ภาพลกัษณ์ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต  ส่ือโฆษณาหรือส่ือต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ทัว่ถึงและรวดเร็ว เพ่ือดึงดูดลูกคา้ [7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16] ซ่ึงเม่ือผูใ้ช้บริการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรท่ีดีแล้วอาจส่งผลต่อความภักดีของ
ผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีท าให้ผูใ้ช้บริการยงัคงใช้บริการอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะส่งผลต่อความได้เปรียบในการ
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ด าเนินงานของผูใ้หบ้ริการในระยะยาวได ้ดงันั้นคุณภาพบริการของเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและภาพลกัษณ์องคก์รจึงเป็นปัจจยั
ท่ีผูใ้ห้บริการควรใส่ใจเพราะจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ชบ้ริการซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความภกัดี [17] ในการใชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในระยะยาวได ้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมุ่งศึกษาไปท่ีประเด็นการรับรู้คุณภาพบริการ
และการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในประเด็นน้ีจะท าให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการสามารถบริหารจดัการ
แนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการและสามารถสร้างภาพลกัษณ์องคก์รให้มีประสิทธิผลมากข้ึนซ่ึงจะน าไปสู่ความพึงพอใจ
ในการเลือกใชบ้ริการและความภกัดีในการใชบ้ริการอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
2) เ พ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของผู ้ใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ี

จงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ี

จงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

 
รูปที ่1 กรอบความคิดการวจิยั 

 
 

การรับรู้คุณภาพบริการ (Perceived service quality) 
1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
2. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) 
3. ความใส่ใจลูกคา้ (Empathy) 
4. ความมัน่ใจ (Assurance) 
5. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 

 

ความภักดขีองผู้ใช้บริการ (Customer loyalty) 
1. พฤติกรรมของลูกคา้ (Consumer behavior) 
2. ทศันคติของลูกคา้ (Consumer Attitude) 
 

การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร (Perceived corporate image) 
1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment)  
2. การใหบ้ริการ (Service offering)  
3. ช่ือเสียง (Reputation) 
4. เอกลกัษณ์ขององคก์ร (Corporative identity)  
5. การติดต่อระหวา่งบุคคล (Contact personal) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้    
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นลูกคา้ทัว่ไปท่ีใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรค านวณของ W.G. Cochran (กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เพ่ือความแม่นย  าในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ิจัยจึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size)  
รวมทั้งส้ิน จ านวน 385 คน  

เคร่ืองมือวจิยั  
แบบสอบถามได้พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎีและการศึกษางานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีผ่านมา โดยแบบสอบถาม  

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ได้แก่ เพศ  
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการใชบ้ริการ ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัการการรับรู้คุณภาพ
การบริการ ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร และส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด  
ท่ีใช้มาตรวดัแบบ อนัตรภาค (Interval Scale) โดยมีตวัเลือกท่ีแบ่งเป็นระดบั ตั้ งแต่ระดบั 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด จนถึง 
ระดบั 5 คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  
ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบเพื่อหาความเท่ียงตรง (validity) และ ความเช่ือมัน่ (reliability) รายละเอียดดงัน้ี 1) ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีใช ้
(Item Objective Congruency : IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 2) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ และแกไ้ขเรียบร้อย
แลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 30 คน ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ซ่ึง Jump (1978) เสนอว่า
เกณฑ์การ ยอมรับควรมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไม่ต ่ากว่า 0.70 จึงจะอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความเช่ือถือได ้โดยผลการวิเคราะห์ไดค้่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.97 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล ผ่านช่องทางแบบสอบถามออนไลน์ โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคมถึง

กมุภาพนัธ์ 2564 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวธีิ Stepwise  
 

ผลการวจัิย 
1. ผลการวเิคราะห์การรับรู้คุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 385 คน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้คุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ี
จงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยภาพรวมและรายดา้น 

การรับรู้คุณภาพบริการ (Perceived Service Quality) 
ระดบัความคดิเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
อนัดบัที ่

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 4.78 0.22 1 
2. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) 4.73 0.28 4 
3. ความใส่ใจลูกคา้ (Empathy) 4.72 0.29 5 
4. ความมัน่ใจ (Assurance) 4.74 0.28 3 
5. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 4.75 0.27 2 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าการรับรู้คุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและ
จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความน่าเช่ือถือ  
(x̅= 4.78)  รองลงมา  คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (x̅= 4.75) ดา้นความมัน่ใจ (x̅= 4.74) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
(x̅= 4.73) และดา้นความใส่ใจลูกคา้ (x̅= 4.72) 

2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและ
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 385 คน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของลูกค้าในจังหวดัเพชรบุรีและจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมและรายดา้น 

การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร (Perceived Corporate Image) 
ระดบัความคดิเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
อนัดบัที ่

1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  environment) 4.76 0.24 2 
2. การใหบ้ริการ (Service offering) 4.74 0.27 4 
3. ช่ือเสียง (Reputation) 4.77 0.26 1 
4. เอกลกัษณ์ขององคก์ร (Corporative identity) 4.75 0.27 3 
5. การติดต่อระหวา่งบุคคล (Contact personal) 4.73 0.28 5 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและ
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้านจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  
ดา้นช่ือเสียง (x̅ = 4.77) รองลงมา คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (x̅ = 4.76) ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร (x̅ = 4.75) ดา้นการ
ใหบ้ริการ (x̅ = 4.74) และดา้นการติดต่อระหวา่งบุคคล (x̅ = 4.73) 

3. ผลการวิเคราะห์ความภักดีของผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของในพ้ืนท่ีจังหวดัเพชรบุรีและจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 385 คน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี
และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยภาพรวมและรายดา้น 

ความภักด ี(Loyalty) 
ระดบัความคดิเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
อนัดบัที ่

1. ดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ (Consumer behavior) 4.76 0.28 2 
2. ดา้นทศันคติของลูกคา้ (Consumer Attitude) 4.77 0.27 1 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรี
ขนัธ์ มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นจากค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นทศันคติของลูกคา้ (x̅= 4.77)  
รองลงมา  คือ ดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ (x̅= 4.76) 

4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 385 คน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณอิทธิพลของปัจจัยการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของ
ผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

95.0% Confidence Interval 
for B 

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 

 ค่าคงท่ี (a) = .789 
 R = .824 , R2 = .680 , S.E.est = .120 , F = 18.211’ , P = .000 

 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P ≤ .05 
จากตารางท่ี 4 พบวา่อิทธิพลของปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบดว้ย ด้านความมัน่ใจ (Assurance) ด้านความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นความใส่ใจลูกคา้ (Empathy) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) และดา้นการตอบสนอง
ลูกคา้ (Responsiveness) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.680 แสดงวา่ ตวั
แปรทั้งหมดสามารถร่วมกนัท านายการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี
และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดร้้อยละ 68.00 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน
ดิบ ไดด้งัน้ี y´ = .789 + .252X1 + .209X4  + .134X5 + .125X3 +  .115X2 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน ไดด้งัน้ี Z´y = .276X4+ .266X1 + .169X3 + .173X5 + .153X2 

5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณอิทธิพลของปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

95.0% Confidence Interval 
for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

 

(Constant) 
Reliability (X1) 

.679 

.324 
.185 
.049 

 
.309 

3.671 
6.623 

.000 

.000 
.315 
.228 

1.043 
.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 

 ค่าคงท่ี (a) = .679 

 R = .764 , R2 = .583 , S.E.est = .152 , F = 3.945 , P = .048 

 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P ≤ .05 
จากตารางท่ี 5 พบวา่อิทธิพลของปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) ดา้นความเป็น
รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) และดา้นความใส่ใจลูกคา้ (Empathy) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.583 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งหมดสามารถร่วมกนัท านายความภกัดี
ของผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจังหวดัเพชรบุรีและจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ได้ร้อยละ 58.30 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี y´ = .679 + .212X5 + .324X1 + .174X2 + .079X4 + 
.069X3 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี Z´y = .253X4+ .309X1 + .202X5 + .095X2 + .085X3 

6. ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณอิทธิพลของการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ท่ีมีต่อความภักดีของผูใ้ช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

95.0% Confidence Interval 
for B 

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 

 ค่าคงท่ี (a) = .580 
 R = .804 , R2 = .646 , S.E.est = .140 , F = 7.325 , P = .007 
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P ≤ .05 
จากตารางท่ี 6 พบวา่อิทธิพลของการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อระหวา่งบุคคล (Contact personnel) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ (Physical environment) ดา้นการให้บริการ (Service offering) ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร (Corporative identity) และ
ดา้นช่ือเสียง (Reputation) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.646 แสดงว่า  
ตวัแปรทั้งหมดสามารถร่วมกนัท านายความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ไดร้้อยละ 64.60 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี 
y´ = .580 + .255X5 + .237X1 + .159X2 + .130X4 + .099X3 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้
ดงัน้ีZ´y = .302X5+ .246X1 + .182X2 + .149X4 + .109X3 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ืองการรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรและความภกัดีของผูใ้ช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ 
1. การรับรู้คุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามค่าเฉล่ียท่ีมีค่าสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดดงัน้ี ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ และดา้นความใส่ใจลูกคา้ สอดคลอ้งกบั
ทรงพร อวยพร [17] ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคล การให้บริการระบบ 4G และคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 4G ของบริษทัแห่งหน่ึง พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ส่วนการรับรู้ภาพลกัษณ์ขององคก์รของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีจงัหวดั
เพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงตามค่าเฉล่ียท่ีมีค่าสูงสุดไป
หาค่าเฉล่ียท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดดงัน้ี ดา้นช่ือเสียง ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ดา้นการให้บริการ ดา้นการ
ติดต่อระหวา่งบุคคล สอดคลอ้งกบัจกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน์ [12] ท่ีไดศึ้กษาความภกัดีต่อผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
อยู่ในระดับสูง และในการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่าความภกัดีของผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนของประชาชนพ้ืนท่ีจงัหวดั
เพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงตามค่าเฉล่ียท่ีมี
ค่าสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดดงัน้ี ดา้นทศันคติของลูกคา้และดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ สอดคลอ้งกบัพบสิริ เลาหศิริปัญญา 
[18] ท่ีได้ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจและตน้ทุนการยา้ยค่ายต่อความภกัดีต่อผู ้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครต่อผูใ้หบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมมีความ
รุนแรงมากข้ึนผูใ้ชบ้ริการสามารถเปล่ียนผูใ้หบ้ริการไดส้ะดวกมากข้ึน ดงันั้นผูใ้หบ้ริการทั้งหลายจึงตอ้งปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
การใหบ้ริการตลอดจนภาพลกัษณ์ขององคก์รใหดี้ข้ึนเพ่ือรักษาฐานผูใ้ชบ้ริการของตนไวน้ัน่เอง 

2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณการรับรู้คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า ปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลกัษณ์องคก์รของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นความใส่ใจลูกคา้ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ สอดคลอ้งกบัจกัรพนัธ์  กิตตินรรัตน์ 
[12] ท่ีได้ศึกษาความภักดีต่อผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
ภาพลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเกิดจากคุณภาพการบริการของผูใ้ห้บริการเองเป็นส าคญัเพราะเม่ือผูใ้ห้
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บริการสามารถพฒันาคุณภาพการบริการท่ีดีย่อมท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจต่อผูใ้ห้บริการจนท าให้เกิดการรับรู้ถึง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีนัน่เอง 
 3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความภักดีของผู ้ใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ และดา้นความใส่ใจลูกคา้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กีรติ บนัดาลสิน [9]  
ท่ีศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใช้บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาส านักราชด าเนิน  
ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่การรับรู้คุณภาพบริการทุกดา้นมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ
โดยรวม โดยความใส่ใจลูกคา้มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้มากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะเม่ือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการท่ีมี
คุณภาพยอ่มท าให้เกิดความประทบัใจเกิดทศันคติท่ีดีต่อผูใ้ห้บริการและแสดงออกดว้ยพฤติกรรมท่ีดีโดยไม่เปล่ียนไปใชบ้ริการ
จากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนนัน่เอง  

4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจยัการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ปัจจยัการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลความภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร และดา้นช่ือเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปภาวี บุญกลาง [4] ศึกษา
เร่ือง ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สาขาในเขต
อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ภาพลกัษณ์องค์กร ได้แก่ ด้านเอกลกัษณ์องค์กร ด้านช่ือเสียง ด้าน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการให้บริการและดา้นการติดต่อระหวา่งบุคคล ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้ งน้ีเน่ืองจากเม่ือผูใ้ช้บริการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดีของผูใ้ห้บริการแลว้ย่อมท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความช่ืนชมและพึงพอใจท าใหไ้ม่ตอ้งการเปล่ียนผูใ้หบ้ริการรายใหม่นัน่เอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 1.1 ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีควรให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการบริการให้ดีข้ึนเน่ืองจาก
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยส าคญัต่อผูใ้ช้บริการในการน าไปใช้ตัดสินใจในการเลือกผูใ้ห้บริการและยงัท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความภกัดีซ่ึงเป็นการรักษาฐานลูกคา้และยงัสามารถดึงดูดผูใ้ชบ้ริการรายใหม่ใหเ้พ่ิมข้ึนดว้ย 
 1.2 ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีควรมุ่งเนน้การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีในสายตาผูใ้ชบ้ริการเพราะ
เม่ือผูใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีแลว้จะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความภกัดีไม่เปล่ียนไปใชบ้ริการจากคู่แข่งรายอ่ืน 
 1.3 ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการรับรู้คุณภาพบริการ ภาพลกัษณ์องค์กร 
ตลอดจนการสร้างความภกัดีของผูใ้ช้บริการอย่างต่อเน่ืองท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คงไวซ่ึ้งความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาอิทธิพลของปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและการรับรู้ภาพลกัษณ์
องคก์รและความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 2.2 ควรศึกษากลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีอาจท าให้เพ่ิมการรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รและความภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดม้ากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ดา้นการให้บริการในการท่องเท่ียวของพื้นท่ี  

2) ศึกษาปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวเพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก โดยใช้กระบวนการวิจยัแบบ
ผสมผสาน โดยวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งคือผูสู้งวยัท่ีถ่ายทอดประวติั วฒันธรรมของชุมชน กลุ่มผูน้ าชุมชน 
กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี และชาวบา้นในพื้นท่ี เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยัคือแบบสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่มแลว้จึงน าผลมา
สังเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการจดัท าส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก วตัถุประสงคข์อ้
ท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือคนในชุมชนพื้นท่ี และนกัท่องเท่ียวจ านวน 300 ชุด ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
แลว้จึงน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลวเิคราะห์ สถิติท่ีใชคื้อ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ศึกษาบริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ดา้นการให้บริการในการท่องเท่ียวของพื้นท่ีชุมชนคลองมหา
สวสัด์ิ จงัหวดันครปฐม มีความโดนเด่นวิถีชีวิตริมคลอง ซ่ึงเป็นคลองท่ีชุดข้ึนมาเพื่อให้พระมหากษตัริยเ์ดินทางไปสักการะองคพ์ระปฐม
เจดีย ์ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษท่ีมีความโดดเด่น ตวัแทนชุมชนท่ีท าหน้าท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวเป็นคนท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัการท าการเกษตรเป็นอยา่งดี ชุมชนตลาดน ้าเหล่าตัก๊ลกั จงัหวดัราชบุรี มีความโดนเด่นของวถีิชีวติดั้งเดิมของคนในชุมชนท่ีมีเช้ือสาย
จีนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกลกัษณ์ รวมทั้งยงัมีอาหารพื้นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวยงัพบเจอได้เป็นส่วนน้อย เช่น ขนมไชเท้าถว้ย ขา้วแห้ง 
นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการทางการท่องเท่ียวเป็นคนในชุมชนท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวในอดีตให้นักท่องเท่ียวฟังได ้ชุมชนหนองโรง จงัหวดั
กาญจนบุรี พบวา่มี ความโดนเด่นของการรวมกลุ่มชุมชนท่ีเขม้แขง็ เป็นชุมชนแห่งการอนุรักษ ์มีป่าชุมชนท่ีมีพื้นท่ีมากกวา่ 1,000 ไร่ มีการ
ผลิตสินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหลากหลายในป่าชุมชน มีอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไดแ้ก่น ้าพริกมะสัง ทอดมนัใบ
เปราะ ย  าใบมะกอก ตลอดจนมีการสร้างฐานการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพ ชุมชนหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดั
เพชรบุรี พบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวหลกัของชุมชนคือการแช่ตวั แช่เทา้ดว้ยพุน ้ าร้อนจากธรรมชาติ รวมถึงการบริการดา้นการนวดเพื่อ
สุขภาพ ตลอดจนการขายผลิตภณัฑก์ารเกษตรในทอ้งถ่ิน และการบริการดว้ยรถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ ไป เท่ียวชมน ้ าตกแม่กระดงัลา ชุมชน
ป่าละอู จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นคือการไปเท่ียวชมน ้ าตกป่าละอู 
ทุเรียนป่าละอู รวมทั้งมีการกระจายตวัของกิจกรรมการท่องเท่ียวในหมู่บา้นต่าง ๆ ซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพฒันา
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กิจกรรมการท่องเท่ียว เช่นประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหร่ียง ชิมอาหารทอ้งถ่ินหลากหลายเมนูจากผกักดู และผา้ทอมือ 2)  เพื่อศึกษาปัจจยัใน
การจดัท าส่ือท่องเท่ียวเพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก พบว่าปัจจยัดา้นเน้ือหาของส่ือมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
(3.93) รองลงมาคือดา้นการออกแบบส่ือ (3.80) และดา้นการเผยแพร่ข่าวสาร (3.66) 
  

ค าส าคญั : การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  ภูมิภาคตะวนัตก  แผนท่ีท่องเท่ียว  ส่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวมลัติมีเดีย 
 

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 hand-
woven 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 
 
 

บทน า   
  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทส าคญัต่อสังคมความ
เป็นอยู่รวมถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซ่ึงในแต่ละภาคจังหวดันั้นมีเอกลกัษณ์ความงดงาม และความ
หลากหลายท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมถึงประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละภาคในประเทศไทยอีกดว้ย ซ่ึงการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวนั้นมีผลมาจากการร่วมมือ และการจดัการทั้งจากภาครัฐและเอกชน จะเห็นไดว้า่ทางภาครัฐไดมี้การสนบัสนุนใหค้นไทย
เท่ียวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึนในช่วงหลายปีมาน้ี เพ่ือสร้างการเติบโตให้กบัธุรกิจท่องเท่ียวของไทยในระยะยาวให้มีศกัยภาพ 
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และยัง่ยืนท่ีส าคญัยงัเป็นการกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ หรือพ่ึงพิงตลาดใดตลาดหน่ึงมากเกินไป และไม่
เพียงแต่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัอยา่งมาก แต่อุตสาหกรรมโรงแรมและภตัตาคารกมี็ส่วนเติบโตควบคู่กนัไปอีกดว้ย 

 จากการท่ีภาครัฐของประเทศไทยก าหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของบริการทางการแพทย ์และการให้บริการ 
ทางดา้นสุขภาพส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นท่ีรู้จกัของคนไทยประกอบกบักระแสการต่ืนตวัของประชากรโลกท่ีให้ความ
สนใจดา้นการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน และการท่ีคนทัว่โลกพยายามแสวงหาแหล่งรักษาพยาบาลท่ีดีกว่า ถูกกว่า และเร็วกว่า 
นอกประเทศ  อีกทั้งประเทศไทยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทัว่โลกในเร่ืองการนวดแผนไทย และสปาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ อาหารไทยท่ีอุดม
ไปดว้ยสมุนไพรการมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย อาทิการนวดแผนไทย การอบประคบสมุนไพร สุคนธบ าบดั 
การท าสปา และอายุรเวท การอาบ/แช่น ้ าแร่หรือน ้ าพุร้อน วารีบ าบัด การท าซาวน่า มวยไทย ฤๅษีดัดตน การใช้โภชนบ าบัด 
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งมีผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และความงาม ประกอบกบัคนไทยมีมิตรไมตรี 
ส่งมอบการบริการท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียวทัว่โลก จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอย่างต่อเน่ือง [1]  
ซ่ึงถือเป็นการน าเอาทรัพยากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม  ชุมชน ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม
เหล่านั้นไดถู้กมองเห็นถึงคุณค่าแห่งการอนุรักษ ์และท าให้ชุมชนตระหนกัถึงการรักษาทรัพยากร การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืนเท่าท่ี
ผ่านมาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพไดรั้บความสนใจจากทั้งนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว และแหล่งชุมชนแต่ทว่ายงัคงขาดความ
จริงจงัในการวางแผนเชิงปฏิบติัการในดา้นการพัฒนาศกัยภาพบุคคลดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจึงเป็นขอ้จ ากดัส าคญัท่ีตอ้ง
ด าเนินการเร่งด่วนในการพฒันา และส่งเสริมเพ่ือยกระดบัทกัษะ และองคค์วามรู้ให้สามารถแข่งขนัในระดบัสากล ทกัษะและองค์
ความรู้ท่ีตอ้งการ เช่น การรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ และทกัษะในการบริหารจดัการ ความรู้ดา้นภาษา ดา้นเทคโนโลย ีเป็นตน้ [2] 
 หากพิจารณาในบริบทภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยนบัไดว้า่มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและเผา่พนัธ์ุอยา่งมาก 
มีความแตกต่างกนัทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรมประเพณี ทศันคติและความเช่ือในลกัษณะสังคมพหุวฒันธรรม อนัเป็น
ลกัษณะเด่นของภูมิภาคตะวนัตกท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งน้ีเพราะสภาพภูมิประเทศท่ีเสริมให้ภาคตะวนัตกเป็นอู่แหล่งรวม
ทางวฒันธรรม [3] การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้การศึกษาในภาคตะวนัตก เพียง 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขนัธ์ ตามเส้นทางการท่องเท่ียว และแนวชายฝ่ังทะเลตะวนัตก เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บการส่งเสริมทางการ
ท่องเท่ียว 12  เมืองตอ้งห้ามพลาด (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี) [4] และเช่ือมต่อกับกลุ่มคลสัเตอร์ Royal coast (เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์) [5] นอกจากน้ีภาครัฐไดมี้การหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวนัตก ซ่ึงมียทุธศาสตร์การพฒันา
ศกัยภาพชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ปี 2559–2563 ซ่ึงเป็นการพฒันาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มการ
ท่องเท่ียวและการบริการ เพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับการพกัผอ่นเพ่ือสุขภาพระดบัโลก พร้อมกบัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พ้ืนท่ีให้มีศกัยภาพในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ [6] นอกจากน้ีในภูมิภาคตะวนัตกมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอยู่ใน
บริเวณท่ีมีชุมชนทอ้งถ่ินรายรอบมากมายดว้ยทรัพยากรธรรมชาติท่ีงดงาม อารยธรรมท่ีเก่าแก่ ประชากรหลายเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ  
มีการผสมผสานงานศิลป์ และวิถีชีวิตวฒันธรรมท่ีงดงามจดัไดว้า่เป็นตน้ทุนท่ีสามารถน ามาส่งเสริมการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี แต่หลายแหล่งยงัประสบปัญหาดา้นการพฒันาศกัยภาพ การใหบ้ริการทางการท่องเท่ียวท่ียงัขาดการน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพของพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งถูกน าไปใช้ประกอบกิจกรรมท่ีเป็นไป 
เพ่ือตอบสนองนักท่องเท่ียวเชิงเศรษฐกิจ และการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของชุมชน ส่งผลถึงการขาดมุมมองในศกัยภาพท่ี
แทจ้ริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีควรจะถูกน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ประกอบกบัการขาดการจดัการดา้นบริการ
ทางการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ และเต็มศกัยภาพของชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลให้
กระทบต่อการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของการท่องเท่ียวโดยท่ีเนน้ปริมาณนกัท่องเท่ียวหรือการแสวงหารายไดจ้าก
การท่องเท่ียว [7] ในขณะท่ีการรองรับและการจัดการโดยชุมชนไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรท าให้ขาด
สมรรถนะในการบริการนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลมาจากหน่วยงานระดบัชุมชน เช่น ชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นศกัยภาพ 
การให้บริการทางดา้นการท่องเท่ียว และขาดการวางแผนพฒันาการบริการทางการท่องเท่ียวโดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
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สุขภาพ ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวท่ีมีการก าหนดแผนพฒันาศกัยภาพ การพฒันาบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการค านึงถึงศกัยภาพการบริการท่องเท่ียว การให้บริการกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบั
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและศกัยภาพการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี โดยก าหนดรูปแบบการพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบั
พ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีคณะผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าวจึงไดศึ้กษา
ปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่เพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก เพื่อเป็น
การยกระดบัการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพโดยค านึงถึงการเพ่ิมศกัยภาพ และขีดความสามารถในการใหบ้ริการในรูปแบบท่ีเขา้ถึงได้
อยา่งสะดวก และตอบโจทยค์วามตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสัมผสัวิถีชีวิต อาหารพ้ืนถ่ิน และอตัลกัษณ์เฉพาะของชุมชน
ทอ้งถ่ินในภูมิภาคตะวนัตก ในการไดรั้บขอ้มูล ความรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน รูปแบบการให้บริการ และการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ และส่ือประชาสัมพนัธ์น้ียงัเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งการพฒันาทกัษะตาม
ความตอ้งการของชุมชนและสอดคลอ้งกบัลกัษณะการจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของชุมชน ตลอดจนตอ้งให้ชุมชน มีสร้าง
จิตส านึกการเป็นเจา้บา้นท่ีดีซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงในภาคการท่องเท่ียว ท่ีจะสร้างความประทบัใจให้นักท่องเท่ียว
เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

ส่ือแนะน าแหล่งท่องเท่ียวถือเป็นช่องทางส่ือสารท่ีส าคญัในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้เกิดข้ึนกบัแหล่ง
ท่องเท่ียว สามารถสร้างมุมมองใหเ้ห็นกวา้งมากข้ึนในเวทีสาธารณะ สามารถเป็นการประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนยงัเป็นกลวิธีในการ
ส่ือสารให้เกิดการรับรู้ และมุ่งหมายให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจ และการยอมรับจากผูรั้บสาร รวมทั้งเป็นกระบวนการในการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์ร และสาธารณชน ในส่วนของนกัท่องเท่ียวส่ือประชาสัมพนัธ์เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นขณะเดียวกนั
ส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในชีวิตประวนัของทั้งผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบกิจการต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ไม่วา่
จะเป็นผูป้ระกอบการโรงแรม รีสอร์ต หรือท่ีพกัในรูปแบบต่าง ๆ ผูป้ระกอบกิจการร้านอาหาร หรือแมก้ระทัง่ผูป้ระกอบการ
สถานท่ีท่องเท่ียว รูปแบบแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ดงันั้นการปรับตวัให้ทนัยุคท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทมากข้ึน ก็เป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้ธุรกิจเติบโตไปได ้การประชาสัมพนัธ์เพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัเป็นอย่างมากท่ีจะท าให้
นกัท่องเท่ียวรู้ความเคล่ือนไหวของธุรกิจของผูป้ระกอบการ และยงัเป็นแนว ทางการน าเสนอสินคา้และบริการท่ีสามารถเจาะกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ความทา้ทายท่ีส าคญัคือการเขา้ถึงนกัท่องเท่ียวและการสร้างภาพลกัษณ์ในทางท่ีดีใหก้บัแหล่งท่องเท่ียว การเพ่ิมการรู้จกั
สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดจ านวนนกัท่องเท่ียวใหเ้พ่ิมข้ึน นอกจากน้ีส่ือประชาสัมพนัธ์อาจจะเป็นสะพานไปสู่ความเปล่ียนแปลง
เป็นแนวทางในการกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวปรับเปล่ียนทศันคติจากเดิม [8] การพฒันาส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์สามารถสร้างแรงจูงใจ
และกระตุน้ให้นักท่องเท่ียวสนใจท่ีจะมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีไดม้ากข้ึนอนัจะน ามาซ่ึงการสร้างรายไดแ้ละเศรษฐกิจท่ีดีแก่แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก จากท่ีกล่าวมาท าให้คณะผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวในระบบ
มลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกเพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอนั
จะส่งผลโดยรวมต่อการพฒันาเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวนัตกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และ อตัลกัษณ์ดา้นการใหบ้ริการในการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัในการจดัท าส่ือระบบมลัติมีเดียเพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก 
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ทบทวนวรรณกรรม  
 การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 
 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยสดงดงามใน
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวฒันธรรมซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และพกัผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการ
ท่องเท่ียวเพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือการบ าบดั รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การรับค าปรึกษาแนะน าดา้นสุขภาพ การออก
ก าลงักายอยา่งถูกวิธี การนวด  อบ  ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบติัสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 
โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจิตส านึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม โดยทัว่ไปการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health 
tourism) จะมีการจดัรายการท่องเท่ียวพกัผอ่นท่ามกลางธรรมชาติเพ่ือเรียนรู้วิธีใชพ้ลงังานจาก ธรรมชาติมาบ าบดัรักษาและสร้าง
เสริมสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตให้สดช่ืนผ่องใสเป็นการเพ่ิมพูนพละก าลงัให้สมบูรณ์แขง็แรง ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้ 
สมดุล และภายหลงัการท่องเท่ียวกส็ามารถน ากลบัไปปรับประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ [9]  
 ตามความหมายของสถาบันด้านสุขภาพสากล [10] ไดก้ล่าวไวว้่าการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่ี
แสวงหาการบ ารุง และส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งข้ึนส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียว จะมีทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพเท่านั้น และ อีกกลุ่มไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคใ์นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ๆ 
ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การบริการดา้นการแพทย ์2) การบริการดา้นสุขภาพและ 3) ผลิตภณัฑ์
เพื่อสุขภาพและสมุนไพร ทั้งน้ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดใ้หข้อ้มูลวา่การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพสามารถแบ่งความหมายตาม
วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวได ้2 ประเภท คือ 1) การท่องเท่ียวเชิงบ าบดัรักษาสุขภาพ (Health healing) เป็นการท่องเท่ียวท่ีรวม
เอาการบ าบดัรักษาโรคหรือฟ้ืนฟูสุขภาพมารวมเขา้ไวก้บัการเดินทาง ยกตวัอยา่ง เช่น เดินทางมาเพ่ือท่องเท่ียว และเขา้รับบริการ
ดา้นทนัตกรรมต่าง ๆ หรือเขา้รับการผ่าตดั เสริมความงาม การผ่าตดัแปลงเพศ ฯลฯ ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เป็นตน้  
2) การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion) เป็นการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ และพกัในโรงแรม รีสอร์ท 
หรือศูนยสุ์ขภาพ เพ่ือร่วมท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพยงัสถานท่ีนั้น ๆ ท่ีไดจ้ดัเตรียมบริการไว ้อาทิ การนวดแผนไทย สุคนธบ าบดั 
(Aroma therapy) อาบน ้าแร่ (Spa) อบสมุนไพรไทย เป็นตน้  
 สรุปไดว้า่การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเกิดการผสมผสานระหวา่งการเดินทางมาเพ่ือเยีย่มชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวพร้อม ๆ กบัการมาใชบ้ริการดา้นการแพทย ์ และสุขภาพ กีฬา ศูนยอ์อกก าลงักาย หรือเขา้ร่วมท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีช่วยใน
การส่งเสริมสุขภาพให้แขง็แรง ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การท่องเท่ียวเชิงบ าบดัรักษา
สุขภาพ เป็นลักษณะการท่องเท่ียวมาเพ่ือท าการรักษาหรือฟ้ืนฟูร่างกาย เช่น การท าฟัน การผ่าตัดศัลยกรรม เป็นต้น  
2) การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การเดินทางมาท่องเท่ียวในลกัษณะของการป้องกนัไม่ให้เกิดโรคภยัซ่ึงจะมีลกัษณะ
ในรูปแบบของการเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมข้ึน ตวัอยา่งเช่นเพ่ือมาใชบ้ริการสปาใชบ้ริการ
นวดแผนไทย เป็นตน้ [11]  
 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือมัลติมเีดยี 
 ส่ือมลัติมีเดียในอดีตเม่ือกล่าวถึงค าวา่ส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia) หรือส่ือประสมจะหมายถึง การน าส่ือหลาย ๆ ประเภท
มาใชร่้วมกนั เช่น รูปภาพ เคร่ืองฉายแผนโปร่งใส เทปบนัทึกเสียง วีดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การเสนอผลงานหรือการเรียนการสอน
ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการเสนอเน้ือหาใน รูปแบบต่าง ๆ นอกจากการบรรยายเพียงอยา่งเดียวโดยท่ีผูฟั้งหรือผูเ้รียน
มิไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ือนั้นโดยตรง แต่ในปัจจุบนัเม่ือกล่าวถึงค าว่าส่ือมลัติมีเดีย จะหมายถึง การใชค้อมพิวเตอร์แสดงผลใน
ลักษณะผสมส่ือหลายชนิดเข้าด้วยกันโดยเน้นท่ีการเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้ส่ือได้เห็นได้เลือก และรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่าน
จอคอมพิวเตอร์ โดยขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ จะรวมรูปแบบของตวัอกัษร รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงและวีดีโอเพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถตอบโตแ้ละมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือโดยตรงได ้[12] 
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 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีมีวิวฒันาการกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายมากกว่าส่ือส่ิงพิมพท่ี์สามารถ
น าเสนอไดท้ั้งตวัหนงัสือ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวแสง สี เสียง ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ผา่นซอฟตแ์วร์ในรูปแบบของโปรแกรมต่าง ๆ 
ปัจจุบนัส่ือเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญัในวิถีชีวิตของสังคมยคุใหม่แมแ้ต่ในดา้นการศึกษาส่ือเทคโนโลยมีีส่วนส าคญัในการ
พฒันาส่ือการเรียนรู้ใหมี้พฒันาการกา้วหนา้ในมิติใหม่ ๆ[13] 

มลัติมีเดีย หมายถึง ส่ือประสมปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Multimedia) โดยจดัใหมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือและผูใ้ชส่ื้อโดยน า
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น CD-ROM เคร่ือง Audio – Digitize เคร่ืองเล่น Laser Disc ฯลฯ มาใชร่้วมกนัเพ่ือเสนอเน้ือหาขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษร 
ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์ และเสียงในระบบสเตอริโอโดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต [14] 
 สรุปไดว้า่ มลัติมีเดียเป็นการน าคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์แบบอตัโนมติัท าหนา้ท่ีเสมือนสมองกลมาเป็น
ส่ือช่วยในการออกแบบส่ือให้มีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ การน าเสนอเน้ือหา ภาพ เสียง ตลอดจนการออกแบบส่ือแนะน า
เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ และการถ่ายทอดขอ้มูลในรูปแบบใหม่จากอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทุกชนิดไดจ้ากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และจะถูก
ด าเนินไปอยา่งเป็นระบบในรูปแบบท่ีเหมาะสม และผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองซ่ึงมีผลช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 ความส าคัญของส่ือกบัการท่องเทีย่ว 
 พฒันาการของส่ือส่งผลต่อสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยในปัจจุบนั เพราะการท่องเท่ียวมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์
จากส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหต้รงกลุ่มลูกคา้ [15] โดยการสร้างการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์จะเป็นรูปแบบของการ
ส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วจิตใจใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนองตามท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งการ ซ่ึงเป็นการน าเสนอ
ขอ้มูล ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ เช่น ตวับุคคล โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต์ การใชโ้ทรศพัท์ การใชส่ื้อกลางแจง้ เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กร นักท่องเท่ียว และประชาชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ งยงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ธุรกิจ  
สร้างความศรัทธาจากนกัท่องเท่ียว เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการไดส่ื้อสารกบันกัท่องเท่ียวโดยตรง [16]  
  

วธีิด าเนินการวิจัย 
 คณะผูว้ิจยัออกแบบการวิจยัโดยประยุกตใ์ชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-method research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative method) มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ส่ือมลัติมีเดีย ตลอดจนการออกแบบและพฒันาส่ือเพ่ือใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการของแหล่งท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงไปสู่นกัท่องเท่ียว   

2. พฒันาแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวในระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว  
เชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก ปัญหาความตอ้งการ เพื่อให้ไดข้อ้มูล และความตอ้งการในการพฒันาส่ือท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์
การใชง้านในปัจจุบนั โดยใชแ้บบสัมภาษณ์กบักลุ่มผูสู้งวยัท่ีถ่ายทอดประวติัวฒันธรรมของชุมชน รวมทั้งกลุ่มผูสู้งวยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวในชุมชน กลุ่มผูน้ าในชุมชนท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการและพฒันาชุมชน ทั้ งในดา้นการจัดท า
แผนพฒันาชุมชน และดา้นการพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี และกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและ
จดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี และชาวบา้นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการพฒันาและบริหารจดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

3. พฒันาแบบประเมินผลความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือท่องเท่ียวในระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์ 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก 
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4. สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวในระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกกบักลุ่มผูสู้งวยั กลุ่มผูน้ าในชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง และชาวบา้นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
จ านวน 30 คน 

ขั้นตอนท่ี 2 การวจิยัและพฒันา (Research and development) มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
ออกแบบและพฒันาส่ือร่วมกบัชุมชน ไดแ้ก่ 
1. ส่ือมลัติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวนัตก 
2. นักวิจยัประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัชุมชนส าหรับการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของส่ือซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกบัท่ี

คณะผูว้จิยัด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือไปก่อนหนา้น้ี 
ขั้นตอนท่ี 3 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative method) มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านส่ือมลัติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก  

จากคนในชุมชนพ้ืนท่ี และกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ านวน 300 ชุด 
2. สรุปผลและสังเคราะห์ผลการใชง้านส่ือมลัติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก และจดัท า

รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์  
 

ผลการวจิัย 
1. บริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และ อตัลกัษณ์ดา้นการใหบ้ริการในการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี  

 ชุมชนคลองมหาสวสัด์ิ จังหวดันครปฐม พบว่ามีความโดนเด่นวิถีชีวิตริมคลองซ่ึงเป็นคลองท่ีชุดข้ึนมาเพ่ือให้
พระมหากษตัริยเ์ดินทางไปสักการะองคพ์ระปฐมเจดีย์ ผลิตภณัฑท์างการเกษตรท่ีปลอดสารพิษท่ีมีความโดดเด่น เช่น เม่ียงค าบวั
หลวง ชาเกสรบวั ขา้วตงัหลากหลายรสชาติท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ ไข่เค็มปลอดสาร รวมถึงกิจกรรมสาธิตการท าเมนูอาหาร
สุขภาพจากวตัถุดิบปลอดสารพิษในชุมชนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีตวัแทนชุมชนท่ีท าหน้าท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวเป็นคนท่ีมี
ความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรเป็นอย่างดี สามารถอธิบายบอกเล่า เร่ืองราวความเป็นมาแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าให้นักท่องเท่ียว  
เกิดการเรียนรู้ และเกิดประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรคก์บัท่องเท่ียว 
 ชุมชนตลาดน ้ าเหล่าตัก๊ลกั จงัหวดัราชบุรี พบว่า มีความโดนเด่นของวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนท่ีมีเช้ือสายจีนอยู่
ร่วมกนัไดอ้ย่างมีเอกลกัษณ์ รวมทั้งยงัมีอาหารพ้ืนเมืองท่ีนักท่องเท่ียวยงัพบเจอไดเ้ป็นส่วนน้อย เช่น ขนมไชเทา้ถว้ย ขา้วแห้ง  
ผดัไทยคุณยา่ นอกจากน้ีผูใ้หบ้ริการทางการท่องเท่ียวเป็นคนในชุมชนท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวในอดีตใหน้กัท่องเท่ียวฟังได ้ 
 ชุมชนหนองโรง จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่มีความโดนเด่นของการรวมกลุ่มชุมชนท่ีเขม้แขง็ เป็นชุมชนแห่งการอนุรักษ ์มีป่า
ชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว่า 1,000 ไร่ มีการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเป็น เอกลักษณ์อย่างหลากหลายในป่าชุมชน เช่น
เคร่ืองประดบัจากเถาวลัย ์มีอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไดแ้ก่ น ้ าพริกมะสัง ทอดมนัใบเปราะ ย  าใบมะกอก ตลอดจนมีการสร้างฐาน
การเรียนรู้โดยเนน้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพ เช่นการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การเรียนรู้สมุนไพร การท าอาหารเพื่อสุขภาพ  
 ชุมชนหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวหลกัของชุมชนหนองหญา้ปลอ้งคือการแช่ตวั  
แช่เทา้ดว้ยพุน ้ าร้อนธรรมชาติ รวมถึงการบริการดา้นการนวดเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เม่ือไดม้าแช่แลว้จะรู้สึก
ผอ่นคลายและดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยงัมีบริการนวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการขายผลิตภณัฑก์ารเกษตรในทอ้งถ่ิน และ
การบริการดว้ยรถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ ไป เท่ียวชมน ้าตกแม่กระดงัลา  
 ชุมชนป่าละอู จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นคือการไป
เท่ียวชมน ้าตกป่าละอู ทุเรียนป่าละอู รวมทั้งมีการกระจายตวัของกิจกรรมการท่องเท่ียวในหมู่บา้นต่างๆ ซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่
ให้ความสนใจในการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น ประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหร่ียง ชิมอาหารทอ้งถ่ินหลากหลายเมนูจาก 
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ผกักูด ผา้ทอมือ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวอยู่ในรูปของการเป็นผูใ้ห้บริการด้านการท่องเท่ียว ต่างๆ เช่น 
ร้านอาหาร ท่ีพกั ไกดน์ าเท่ียวเดินป่าและส่องสัตว ์เป็นตน้ 
 2. ปัจจยัในการจดัท าส่ือระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก 
 ดา้นเน้ือหาในการเผยแพร่ข่าวสารผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นในภาพรวม
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกประเดน็เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ไดด้งัน้ี ส่ือสามารถเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง (  = 4.28) ส่งเสริมภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของแหล่งชุมชน (  = 4.19) 
รูปแบบการน าเสนอสะดวกต่อการอ่านและเขา้ใจง่าย (  = 4.16) การจดัหมวดหมู่ขอ้มูลและเน้ือหามีความชดัเจน (  = 3.91) และ
ส่ือช่วยในการเผยแพร่ขอ้มูลเน้ือหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย (  = 3.72)  
 ดา้นการออกแบบผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกประเดน็เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ส่ือมีภาพ
หรือกราฟิกสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีน่าสนใจ (  = 3.73) ส่ือออกแบบตามหลกัองค์ประกอบศิลป์ ดึงดูดความสนใจ (  = 3.62)  
ส่ือจดัเรียงล าดบัการเสนอขอ้ความและรูปภาพเหมาะสม (  = 3.58) และส่ือมีความสวยงามสะดุดตา น่าหยบิอ่าน (  = 3.53) 
  ดา้นการเผยแพร่ข่าวสารผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดบัมาก (  = 3.92) พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ส่ือเป็นประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไป (  = 4.50) เป็นส่ือเฉพาะ
ของชุมชน (  = 4.19) ช่วยให้ผูใ้ช้ส่ือเกิดความรู้สึก/ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (  = 3.97)  อยู่ในระดับมาก
เหมือนกนั และรองลงมาช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียงเชิงสุขภาพของพ้ืนถ่ินใหเ้ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.03) 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาบริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ดา้นการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย โดยการระดมความคิดจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชนตามเส้นทางการท่องเท่ียวในเขตภูมิภาคตะวนัตกไดแ้ก่ชุมชน
คลองมหาสวสัด์ิ จงัหวดันครปฐม ชุมชนตลาดน ้าเหล่าตัก๊ลัก๊ จงัหวดัราชบุรี ชุมชนหนองโรง จงัหวดักาญจนบุรี ชุมชนหนองหญา้
ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี และชุมชนป่าละอู จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อศึกษาปัจจยัในการจดัท าส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวท่ีมาจากตวัแทนชุมชนในพ้ืนท่ี และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว โดยพ้ืนท่ีในภูมิภาคตะวนัตก
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และคนในชุมชนให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับท่ีจะส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกให้เป็นท่ีรู้จกักบักลุ่มนกัท่องเท่ียว แต่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกใหป้ระสบความส าเร็จส่ิงท่ีส าคญัคือตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัทุกภาคส่วนเช่นเจา้ของพ้ืนท่ี ผูน้ า คนใน
ชุมชนตอ้งมีใจ เพราะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดี เขา้ใจลกัษณะของพ้ืนท่ีตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะหน้าในการท างานได ้ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลว้นส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกสามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยืน [9] การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยสดงดงามในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวฒันธรรมซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยแบ่ง
เวลาจากการท่องเท่ียวเพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือการบ าบดั รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การรับค าปรึกษาแนะน าดา้นสุขภาพ 
การออกก าลงักายอยา่งถูกวิธี การนวด  อบ  ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบติัสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล
และอ่ืน ๆ โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจิตส านึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม  

ปัจจยัในการจดัท าส่ือระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกในภาพรวมพบวา่
อยู่ในระดับมาก สาเหตุน่าจะมาจากการท่ีได้ศึกษาข้อมูลของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวนัตกส่วนใหญ่ขาดส่ือ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวท่ีทนัสมยั เขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวไดน้อ้ยเน่ืองจากขอ้มูลท่ีมีขาดการอพัเดท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ดา้นเน้ือหาของส่ือในรูปแบบมลัติมีเดียท่ีสามารถเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลอยา่งกวา้งขวางและท าให้นกัท่องเท่ียวรับรู้ขอ้มูลมากข้ึน  
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อีกทั้งความสวยงามและน่าสนใจของส่ือมลัติมีเดียยงัสามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของชุมชนได ้[15]  
ดงัท่ีคมสิทธ์ิ เกียนวฒันา ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของส่ือกบัการท่องเท่ียวท่ีวา่พฒันาการของส่ือส่งผลต่อสถานการณ์การท่องเท่ียว
ไทยในปัจจุบนั เพราะการท่องเท่ียวมีความ จ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์จากส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้ตรงกลุ่มลูกคา้ 
โดยการสร้างการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์จะเป็นรูปแบบของการส่ือสาร เพ่ือโนม้นา้วจิตใจใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เกิดการตอบสนองตามท่ีผูโ้ฆษณาต้องการ ซ่ึงเป็นการน าเสนอข้อมูล ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ เช่น ตัวบุคคล โทรทัศน์ วิทยุ 
หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต์ การใชจ้ดหมายทางตรง การใชโ้ทรศพัท์ การใชส่ื้อกลางแจง้ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองคก์ร 
นกัท่องเท่ียว และประชาชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ธุรกิจ สร้างความศรัทธาจากนกัท่องเท่ียว เปิด
โอกาสให ้ผูป้ระกอบการไดส่ื้อสารกบันกัท่องเท่ียวโดยตรง  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

 หน่วยงานราชการ และชุมชนควรมีความพร้อมท่ีจะให้บริการดา้นขอ้มูลกบันักท่องเท่ียว และควรใชก้ารส่ือสารผ่าน
รูปแบบส่ือใหม่ หรือรูปแบบออนไลน์ นอกจากน้ีอบต. ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน และ ภาคีเครือข่ายได้เขา้มามีส่วนร่วมใน 
การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบของส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว รวมทั้งการมีส่วนร่วม ชุมชน
ใหม่และภาคีเครือข่ายดา้นการท่องเท่ียว  

2.2 ควรมีการศึกษาศกัยภาพและแนวทางการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในเส้นทาง ท่ีเป็นจุด
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวทั้งดา้นรูปแบบ เน้ือหา และ ช่องทางการส่ือสาร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการ ประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวในลกัษณะเช่ือมโยง 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูใน
สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ครูในสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 317 คน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
สถานศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครู จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองค์
ความรู้ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และดา้นบทบาทของครู
ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.986 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 

ผลการวจิยัพบวา่  1) การรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  2) การเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดังน้ี (1) ผลการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษาโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั (2) ผลการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครู
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 (3) ผลการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 ยกเวน้ด้านการรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ไม่แตกต่างกนั   
  

ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้เชิงรุก  การรับรู้  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 
 

บทน า   
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้มีการจดัการศึกษาท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน่ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของผูเ้รียน ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัมากต่อความสนใจใฝ่รู้ และศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งใหก้ารบริหารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งสอดคลอ้งและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต มีการตดัสินใจแกปั้ญหา และน าไปสู่การคิดสร้างสรรค ์[5] 
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดก้ าหนดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) มียทุธศาสตร์
ในการพฒันาการศึกษาภายใต ้6 ยุทธศาสตร์หลกัท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการ
ขบัเคล่ือนประเทศตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และไดว้างกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษาใหส้ามารถด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพบริบทและส่ิงแวดลอ้มท่ีลว้นมีผลกระทบต่อการพฒันา
การศึกษาของประเทศ ทั้ งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคม และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้การจดัการศึกษาจ าเป็นจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้  
กา้วทนัสังคมโลก โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) ไดก้ าหนดเป้าหมายดา้นผูเ้รียน (Learner Aspirations) ก าหนดให้
มีการพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหมี้คุณลกัษณะ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดว้ยทกัษะ 3R ไดแ้ก่ การอ่าน
ออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) และทกัษะ 8C ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม และภาวะผู ้น า (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร และการรู้ เท่าทันส่ือ 
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(Communication Information and Media Literacy) ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Computing and ICT Literacy) ทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) ดังนั้ นการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงต้องเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นเตรียมคนไปเผชิญการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วพลิกผนัและคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงตอ้งมีทกัษะสูงในการเรียนรู้และการปรับตวั โดยให้ความส าคญักบั
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของผูเ้รียนดงักล่าวได ้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 [13] 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญหา (Constructivism) ท่ีเน้น
กระบวนการเรียนรู้มากวา่เน้ือหาวิชาและใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ใหเ้กิดข้ึนในตวัเองดว้ยการลงมือปฏิบติั
จริงผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูแ้นะน า กระตุน้หรืออ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียน เช่น การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 
(Activity-Based Learning) เป็นการเรียนรู้จากการสร้างผลงาน ช้ินงานของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะสร้างองคค์วามรู้ข้ึนดว้ยตนเองจากการ
ปฏิบติังาน การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียน
ตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานั้น รวมถึงการคน้ควา้ ความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เพ่ือน าไปสู่การ
แกปั้ญหา การเรียนรู้ดงักล่าวจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ เกิดทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ใหมี้ความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมไดจ้ากการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงรุก [9]  ซ่ึงมีการศึกษาผลการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ในรายวิชาการพฒันาทกัษะการคิดส าหรับเดก็ปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ [2] พบวา่ จากการประเมินทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลงัจากจดัการเรียนรู้เชิงรุก ท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และการเป็นพลเมืองดี (Compassion) และจุฑามาศ เพ่ิมพูนเจริญยศ [1] ไดท้ าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบเดิมกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ พบวา่ กลุ่มทดลองมีการ
ใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะมีคะแนนหลงัเรียนรู้ สูงกว่า กลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้ดว้ยรูปแบบเดิม อยา่งมีระดบัท่ี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้เชิงรุกจึงเป็นการจดัการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน และพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดรับกบัเป้าหมายของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนโยบายส าคญัของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใชเ้ป็นกลไกในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงเห็นความส าคญัของการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิง
รุก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต ้(จชต.) ประกอบด้วย จังหวดัปัตตานี แบ่งเป็น 3 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
จงัหวดัยะลา แบ่งเป็น 3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจงัหวดันราธิวาส แบ่งเป็น 3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้ม และ
บริบทท่ีแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืน ทั้งในเร่ืองของความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ ความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม 
รวมถึงการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี [12] ซ่ึงส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีค่าพฒันาผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) ปีการศึกษา 2560 นอ้ยท่ีสุดในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้[14]  

การรับรู้คือ การท่ีบุคคลไดรั้บขอ้ความ ขอ้มูลและสามารถตีความจากความเขา้ใจ ความสนใจ ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่และ
สามารถแปลความหมายจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีรับรู้ได ้[3] การรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูจึงเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงในการน าสู่การ
ปฏิบติัใหเ้กิดผลในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเป้าหมาย ซ่ึงระดบัการรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล 
เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทศันคติ ฯลฯ [8]  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาระดบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยเปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแนวทางการพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวจิัย  เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (survey  research) 
 ประชากร เป็นครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
จ านวน 1,729 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง  ไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยใชต้ารางของ เครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan) [7] ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน และใช้วิ ธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้ น (Stratified Random Sampling)  
ตามสัดส่วนขนาดของสถานศึกษา ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นครูในสถานศึกษาขนาดเลก็ 35 คน ขนาดกลาง 258 คน ขนาดใหญ่ 24 คน  
 เคร่ืองมือการวจิัย ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 
เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เก่ียวกบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  
น้อย น้อยท่ีสุด จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงแบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง .60 – 1.00 จากการะประเมินความ
สอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก์ และผูอ้  านวยการสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จงัหวดันราธิวาส ผูอ้  านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคใต ้สพฐ. และน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช ้(Try Out) กบัครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 30 คน  
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใช่สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั .986 และมีค่าอ  านาจจ าแนก (discrimination)  อยูร่ะหวา่ง .714 – 1.00  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัไดส่้งหนงัสือถึงส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เกบ็ขอ้มูลจากครูในสังกดั ซ่ึงไดข้อ้มูลกลบัมา 317 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความครบถว้น
สมบูรณ์ของขอ้มูลเสร็จแลว้น าผลไปวเิคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์  ดงัน้ี สถิติพ้ืนฐาน  
ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ ใชส้ถิติทดสอบค่าที (t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
ผูว้จิยัไดใ้ชข้อบข่ายเน้ือหาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [15] มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัได ้ 
ดงัรูปท่ี 1   
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง การรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ครูโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 317 คน โดยผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล
และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี    

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของครูผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครู
ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 283 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.30 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 โดยมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 รองลงมา คือ ประสบการณ์ในการท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 และ
ประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 ตามล าดบั ส่วนขนาดสถานศึกษา มีครูท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 81.40 รองลงมา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 35 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 11.00 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 จ านวน และร้อยละของสถานภาพครูผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพครูผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  

สถานภาพ 
N = 317 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา   
          ปริญญาตรี 283 89.30 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 34 10.70 

รวม 317 100.00 

การรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

1. ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
2. ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
3. ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
4. ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
 

สถานะภาพของครู 

1. ระดบัการศึกษา 
    1.1 ปริญญาตรี 
    1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์การในการท างาน 
    2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
    2.2 5 – 10 ปี 
    2.3 10 ปีข้ึนไป   
3. ขนาดสถานศึกษา 

3.1 ขนาดเลก็ 
3.2 ขนาดกลาง 
3.3 ขนาดใหญ่  
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ตารางที ่1 ต่อ  

สถานภาพ 
N = 317 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างาน   
          นอ้ยกวา่ 5 ปี 61 19.20 
          5 – 10 ปี 112 35.30 
          10 ปีข้ึนไป 144 45.40 

รวม 317 100.00 
ขนาดสถานศึกษา   
          เลก็ 35 11.00 
          กลาง 258 81.40 
          ใหญ่ 24 7.60 

รวม 317 100.00 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.86) เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบทบาทของครู
ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ( = 4.05) รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ( = 3.81) และดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบั
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( = 3.80)  ตามล าดับ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  
( = 3.78) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  โดยรวมและรายดา้น                                                                                                                                   (N = 317) 

การรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
การรับรู้ของครู 

 S.D. ระดบั 

1 ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.80 .60 มาก 

2 ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.81 .62 มาก 

3 ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 3.78 .64 มาก 

4 ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.05 .67 มาก 

 รวม 3.86 .58 มาก 
 

ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาต่างกนั ดงัน้ี  

1. ครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ต่อการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
 

X

X X

X

X

X
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยรวมและรายดา้น                                                                                                                       (N = 317) 

* p < .05 
 

2. ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั  
มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายดา้น                                                                                           (N = 317)        

 ประสบการณ์ในการท างาน  

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
น้อยกว่า5 ปี 

(n=61) 
5 - 10 ปี 
(n=112) 

10 ปีขึน้ไป 
(n=144) 

F p 

  S.D.  S.D.  S.D.   

1. ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.82 .66 3.91 .56 3.71 .60 3.614* 0.028 
2. ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.84 .66 3.90 .57 3.72 .63 3.078* 0.047 

3. ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  3.88 .65 3.85 .60 3.68 .65 3.245* 0.040 

4. ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.14 .77 4.13 .56 3.94 .70 3.088* 0.047 

รวม 3.92 .63 3.95 .52 3.76 .60 3.646* 0.027 

* p < .05 

 3. ครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีการรับรู้
ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ส่วนดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ไม่พบความแตกต่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 5  

 

X X X

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

วุฒิการศึกษา  

ปริญญาตรี 
 

(n=283) 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

(n=34) 
t p 

 S.D.  S.D. 

1 ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.79 .62 3.93 .47 -1.262 .208 
2 ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.79 .63 3.96 .51 -1.533 .126 
3 ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  3.76 .64 3.92 .61 -1.313 .190 
4 ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.04 .68 4.13 .58 -0.809 .419 
 รวม 3.84 .59 3.98 .48 -1.322 .187 

X X
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ตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น                                                                              (N = 317) 

 ขนาดสถานศึกษา  

การรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เลก็ 

(n=35) 
กลาง 

(n=258) 
ใหญ่ 

(n=24) 
F p 

  S.D.  S.D.  S.D.   
1. ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.01 .53 3.80 .58 3.56 .83 4.068* .018 
2. ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.08 .54 3.79 .59 3.63 .86 4.605* .011 
3. ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  3.93 .72 3.77 .62 3.65 .75 1.465 .233 

4. ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 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  
 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 มีประเดน็ส าคญัอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. การรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  
โดยภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย ดา้นองคค์วามรู้ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงรุก และดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะครูในสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาสเขต 3 ได้รับการพัฒนาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นได้จากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคญักบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนการ
สอนให้เป็นการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 [16] จึงท าใหค้รูมีการรับรู้เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐนกร สองเมืองหนู และคณะ [4] ท่ีศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้เชิง
รุกส าหรับครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกซ่ึงอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุภาลยั มะลิซ้อน และกาญจน์ เรืองมนตรี [10]   
ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะครูดา้นการจดัการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มเป้าหมายสามารถจดัการเรียนรู้เชิงรุกตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้มีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมาก และสวรส ตาลกุล และปิยะนาถ บุญมีพิพิธ [18] ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า 
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 2.1 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะในปัจจุบนัครูสามารถรับรู้ข่าวสาร ความรู้ไดง่้ายและสะดวกข้ึนผ่านระบบออนไลน์ [3] รวมทั้งไดรั้บการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้ระดบัการรับรู้ของครูต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกไม่

X X X
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แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัวศิน ชูชาติ [11] ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูเพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนแห่งศตวรรษท่ี 21 จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีมีวุฒิต่างกนั 
มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนแห่งศตวรรษท่ี 21 จงัหวดัสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกนั  

 2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีพ้ืนฐานความรู้ในการจดัการเรียนการสอนไม่เท่ากนั หรือมีทศันคติ ความตอ้งการ
ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกต่างกนั และความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั 
ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย [8] ท่ีกล่าวว่า ดว้ยความสามารถท่ีจ ากดัของมนุษยจึ์งท าให้ตอ้งเลือกสรรข่าวสารท่ีจะเปิดรับ การเลือก
เปิดรับน้ีแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์ ความเช่ือ ทศันคติ ลกัษณะทางประชากร ฯลฯ ของผูรั้บสาร และ มีแนวโน้มท่ีจะ
เปิดรับหรือปฏิเสธข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัระบบความเช่ือ ค่านิยมประสบการณ์ และข่าวสารท่ีสะสมไวด้งัเดิม และสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของตุล เช้ือจ ารูญ [6] ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง สภาพปัญหา และความตอ้งการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั  
มีสภาพปัญหาการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.3 ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนั  
มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีบริบทในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนครู หรือ
ครูผูส้อนไม่ตรงเอกวิชาในบางโรงเรียนของพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้[12] จึงท าให้โอกาสในการรับรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของสลิตา รินสิริ [17]  ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจนัทร์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่าการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนในเขตอ าเภอเกาะจนัทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีการรับรู้ในดา้น

รูปแบบการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จึงควร 
มีการใหค้วามรู้กบัครูในดา้นรูปแบบการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ิมข้ึน เช่น การจดัอบรม การรวบรวมและจดัการความรู้
เก่ียวรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกเป็นคู่มือให้ครูไดศึ้กษาเพ่ิมเติม และมีการก ากบันิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมใหค้รูใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกท่ีหลากหลายข้ึน  
  2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีการรับรู้ในดา้น
บทบาทของครูในการเรียนรู้เชิงรุกมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จึงควรส่งเสริมให ้
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดั การสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก และไดแ้สดง
ความคิดเห็น การใชส่ื้อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน หรือสร้างเครือข่ายครูเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุกใน
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พร้อมทั้งนิเทศ ก ากบัติดตามการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 3. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของสถานศึกษาต่างกนั มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ดงันั้นส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ควรศึกษาและพฒันารูปแบบในการอบรมครูใหเ้หมาะสมกบักลุ่มครูท่ีมีความแตกต่าง
กนัเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ และเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้เชิงรุกอยา่งสูงสุด 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียนท่ีเกิดผลส าเร็จและพฒันาเป็นแนวทางการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกในพ้ืนท่ีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  
 2. ควรสร้างรูปแบบ/สร้างครูตน้แบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ส่วนประสมการตลาด และความตั้งใจใช้

บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหาร 2) อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ 3) อิทธิพลของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มในฐานะตวัแปร
ก ากบัระหว่างการรับรู้ส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร จ านวน 385 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า 1) ระดบัการรับรู้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนักด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก 2) การรับรู้ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีอ านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 28.20 และ  
3) ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นมีอิทธิพลในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งการรับรู้ส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 
  

ค าส าคญั : ส่วนประสมการตลาด ความตั้งใจ บรรจุภณัฑ ์ส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ระกอบการ 
 

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 
 
 

บทน า   
ปัจจุบนัสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าลงัเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิตและ

ให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและตน้ทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติมีความผนัผวนและรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะอุทกภยัและภยัแลง้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและการพฒันา
ประเทศในอนาคต [1] ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาหน่ึงท่ีส าคญัคือปัจจุบนัปริมาณขยะเพ่ิมสูงข้ึนมาก โดยกลุ่มท่ีมีปริมาณ
มากท่ีสุดคือกลุ่มบรรจุภณัฑ ์ในแต่ละวนัผูบ้ริโภคใชพ้ลาสติก โฟม เมลามีน เป็นภาชนะและหีบห่อบรรจุอาหารและสินคา้เกือบ
ทั้งหมดเพราะราคาท่ีถูกและหาซ้ือไดส้ะดวก แต่ปัญหาท่ีตามมาคือปริมาณขยะสะสมจ านวนมหาศาล อยา่งไรกต็ามท่ีผา่นมามีการ
รณรงคไ์ม่ใชถุ้งพลาสติกและกล่องโฟม อยา่งต่อเน่ือง จากมาตรการภาครัฐท าใหผู้ป้ระกอบการและผูบ้ริโภคหนัมาใชภ้าชนะหรือ
บรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากวสัดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน จากขอ้มูลของศูนยว์ิจยักสิกรไทยเปิดเผยว่าการ
ขยายตวัและการเติบโตของตลาดบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัมีมูลค่าประมาณ 2,100 – 2,400 
ลา้นบาท เติบโตเฉล่ียท่ีประมาณ 25% โดยตลาดอาจขยายตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 13,000-16,000 ลา้นบาท ในปี 2568 ซ่ึงจากการศึกษาตลาด
พบวา่การเติบโตดงักล่าวเกิดจากจากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัมาซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ 
รวมถึงการเติบโตของฟู้ดดีลิเวอร่ี และกระแสการต่ืนตวัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
[2] ท าให้ธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งมุ่งเน้นท าการตลาดเชิงรุกโดยใช้ส่วนประสมการตลาดต่าง ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ ผลกัดนัใหลู้กคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการหนัมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เน่ืองจากการออกแบบออกแบบบรรจุภณัฑเ์พ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มถือเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีนอกจากส่งเสริม
ดา้นการตลาดท าให้แบรนด์สินคา้เป็นท่ีจดจ าดว้ยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
ผูป้ระกอบการและองค์กรธุรกิจซ่ึงจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ายงัมีผูป้ระกอบการรายย่อยอีก
จ านวนมากท่ียงัขาดความตระหนกัในการใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและตน้ทุนค่าบรรจุภณัฑย์งัเป็นตน้ทุนท่ีส าคญั
ส าหรับผูป้ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารซ่ึงตอ้งใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นจ านวนมากในแต่ละวนั   

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่าการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดท่ีเรียกว่าส่วนประสมการตลาด (Marketing mix)  
ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลท าใหผู้ป้ระกอบการซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
เกิดพฤติกรรมการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม [3, 4] อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบราคาของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มกบับรรจุภณัฑ์แบบเดิมยงัมีราคาสูงกว่าจึงเป็นปัจจยัส าคญัส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการรายย่อยเช่นผูป้ระกอบการร้านอาหารซ่ึงจะตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นปัจจยั



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

92 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ผลกัดนัอยา่งส่วนประสมการตลาดเพียงดา้นเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างแรงผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการหันมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดม้ากนกั แต่ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงคือความตระหนักหรือความกงัวลดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
awareness) ซ่ึงหมายถึงระดบัความตระหนกัหรือความพยายามในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นทศันคติโดยรวมของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงแวดลอ้มและสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมผ่านความตั้ งใจ [5] ซ่ึงน่าจะเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการเปล่ียน
พฤติกรรมมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัหากมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ท่ีมีฐานการคิดว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากความตั้ งใจท่ีจะ
แสดงออกทางพฤติกรรม ซ่ึงความตั้งใจท่ีจะกระท านั้นเกิดจากทศันคติ (Attitude) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective norm) และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) [6] ซ่ึงทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (TPB)  
เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีถูกน ามาอธิบายอยา่งกวา้งขวางในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม [7] ดงันั้นการใช้
เคร่ืองมือทางการตลาดดว้ยส่วนประสมการตลาดเพียงอยา่งเดียวอาจไม่ใช่ปัจจยัส าคญัทั้งหมดท่ีส่งผลต่อการกระตุน้พฤติกรรมให้
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยหันมาใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หากแต่ตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างความตระหนกัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมากพอเพ่ือสร้างทศันคติซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะเป็นปัจจยัก ากบัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตั้งใจ
ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัมากข้ึน 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีโดยมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรก ากบั ทั้งน้ีขอ้
คน้พบจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางส าคญัส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาแนวทางหรือ
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมและผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีเปล่ียนพฤติกรรมมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความยัง่ยืนของสังคมและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัเพชรบุรีในอนาคตสอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ของจงัหวดัเพชรบุรีในการเป็น “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบและเมืองน่าอยู ่น่ากิน น่าเท่ียวระดบัประเทศ” ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ส่วนประสมการตลาด ความใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความ

ตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีผา่นมา
เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี  
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รูปที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนผูป้ระกอบการ

ท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณของ W.G. Cochran กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% [8] ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดตวัอยา่ง จ านวน 385 ตวัอยา่ง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience 
sampling) จากผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีด าเนินกิจการในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของจงัหวดัเพชรบุรี 

เคร่ืองมือวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามไดพ้ฒันามาจากแนวคิด ทฤษฎีและการศึกษางานวิจัยเชิง

ประจกัษท่ี์ผ่านมา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ค  าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจร้านอาหาร ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความ
ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของ
บรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 12 ขอ้ และส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดยลกัษณะของค าถามส่วนท่ี 2  3 และ 4 เป็นค าถามแบบ
ปลายปิดท่ีใชม้าตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีตวัเลือกท่ีแบ่งเป็นระดบั ตั้งแต่ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด ถึงระดบั 5 คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิัย  
ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบเพื่อหาความเท่ียงตรง (validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) รายละเอียดดงัน้ี 1) ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีใช ้
(Item Objective Congruency : IOC) คือ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 3 คน ผลการตรวจสอบมีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 ซ่ึงถือวา่มีความเหมาะสม และ 2) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบและแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงจ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค [9] ซ่ึงในการ
แปลผลการวิเคราะห์ ของ Jump [10] เสนอว่าเกณฑ์การยอมรับควรมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไม่ต ่ากว่า 0.70 จึงจะอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมี
ความเช่ือถือได ้ซ่ึงผลการวเิคราะห์ไดค้่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไดเ้ท่ากบั 0.84 

 

ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ความตั้งใจใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม 

(Intention using environmentally friendly 
packaging) 

ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental awareness) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดยด าเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2563 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้  
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  โดยสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมานซ่ึงใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย และการวิเคราะห์การถดถอนแบบพหุคูณ 
และการทดสอบตวัแปรก ากบัตามแนวคิดของบารอนและเคนนี [11] 

 

สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

66.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.29 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.31 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 56.36 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.26 และส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจ
ร้านอาหารมาเป็นเวลา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 

2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และความตั้ งใจใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจังหวดัเพชรบุรี จ านวน 385 คน  
ปรากฏผลดงัน้ี 

2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัน้ีตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมแต่ละรายดา้น 

ส่วนประสมการตลาดบรรจุภัณฑ์ 
ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

(Marketing Mix) 

ระดบัความคิดเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

อนัดบัท่ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.39 0.25 1 
2. ดา้นราคา  3.91 0.24 3 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  3.90 0.23 4 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  4.18 0.30 2 

ภาพรวม 4.10 0.25  
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่การรับรู้ส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (x̅ = 4.31) 
รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.18) ดา้นราคา (x̅ = 3.91) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (x̅ = 3.90) ตามล าดบั 
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2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจังหวดั
เพชรบุรี 

ความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม 
ระดบัความคิดเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

อนัดบัท่ี 

1. ความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลก 3.80 0.40 6 
2. มนุษยชาติก าลงัมีการท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง 3.83 0.38 5 
3. การสูญเสียความสมดุลของธรรมชาติ 3.85 0.36 4 
4. ความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 4.71 0.61 2 
5. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ควรถูกเพิกเฉย 3.93 0.25 3 
6. ทุกคนควรตระหนกัและใส่ใจเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 4.80 0.47 1 

ภาพรวม 4.24 0.41  
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (x̅ = 4.24) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นว่าทุกคนควรตระหนักและใส่ใจเก่ียวกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และมีความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลกมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

 

1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรี 

ความตั้งใจใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ระดบัความคิดเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

อนัดบัท่ี 

1. ความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากธรรมชาติไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 3.88 0.33 4 
2. การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบับรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 3.86 0.34 6 
3. ความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์สามารถยอ่ยสลายได ้ 4.89 0.38 1 
4. ความเตม็ใจซ้ือบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มถึงราคาจะสูง
กวา่บรรจุภณัฑท์ัว่ไป 

4.85 0.40 3 

5. การเปรียบเทียบเพ่ือเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ท่ีสุด 

4.88 0.35 2 

6. ความตั้ งใจใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในร้านอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.87 0.34 5 

ภาพรวม 4.37 0.37  
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จากตารางท่ี 3 พบว่าผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีมีความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.37) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ ผูป้ระกอบการมีความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ยอ่ยสลาย 
ไดมี้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และมีการหาขอ้มูลเก่ียวกบับรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

 

 2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้ งใจใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 

ส่วนประสมการตลาด 
ความตั้งใจใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

b S.E.  t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.046 0.237  8.631 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.058 0.041 0.063 1.405 0.161 
ดา้นราคา (X2) 0.035 0.046 0.037 0.751 0.453 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) 0.207 0.052 0.210 3.940     0.000** 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (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 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีค่าประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.282 แสดงวา่ ตวัแปรส่วนประสมการตลาดบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ง 4 ดา้นสามารถ
ร่วมกนัท านายความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ไดร้้อยละ 28.20  
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดงัน้ี Y´ = 2.046 + 0.270X4 + 0.207X3 + 0.058X1 + 0.035X2  และ
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี Z´y = 0.359X4 + 0.210X3 + 0.063X1 + 0.037X2 นอกจากน้ี
ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูงสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

3. ผลการศึกษาอิทธิพลของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มในฐานะตวัแปรก ากบัระหว่างส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อ
ความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบความเป็นตวัแปรก ากบัของความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่าง
อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรี 

ตวัแปร Constant  t R R2 Adjusted R2 F 
ขั้นที่ 1 1.320   0.669 0.448 0.445 154.782 

(0.000)** 
ส่วนประสมการตลาด (1)  0.312 7.665 

(0.000) ** 
    

ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2)  0.490 12.006 
  (0.000) ** 

    

ขั้นที่ 2 -6.049   0.697 0.486 0.482 120.037 
(0.000)** 

ส่วนประสมการตลาด (1)  1.766 6.405 
(0.000) ** 

    

ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2)  3.273 6.245 
(0.000) ** 

    

ส่วนประสมการตลาด 
ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (3) 

    -3.580   -5.326 
  (0.000) ** 

    

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบความเป็นตวัแปรก ากบัของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ระหวา่งอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ในจงัหวดัเพชรบุรีไดผ้ลดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์อิทธิพลหลกั (Main Effect) พบวา่ส่วนประสมการตลาดและความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถ
ร่วมกนัท านายความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยส่วนประสมการตลาด
และความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 44.8 ท าให้สามารถอธิบายไดว้่าเม่ือผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีรับรู้ส่วนประสมการตลาดและมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนจะท าใหมี้ความตั้งใจใชบ้รรจุ
ภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในการจ าหน่ายอาหารสูงข้ึนดว้ย 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์อิทธิพลของผลปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Effect) ระหว่างตวัแปรส่วนประสมการตลาดและความ
ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ตวัแปรส่วนประสมการตลาดและความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์
ไดร้้อยละ 44.8 แต่เม่ือน าตวัแปรส่วนประสมการตลาด ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และส่วนประสมการตลาดความตระหนกั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ทั้ง 3 ตวัแปรนั้นสามารถท านายความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 48.60 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรทั้ง 3 ตวัแปรสามารถท านายความตั้งใจใช้
บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 3.70 นั่นหมายความว่าความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรก ากบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมการตลาดและความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ในจงัหวดัเพชรบุรีนัน่เอง 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีโดยมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรก ากบัพบวา่ 

1. ระดบัการรับรู้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี  

1.1 ระดบัการรับรู้ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งแสริมการตลาด 
สอดคลอ้งกบัพวงพรภสัสร์ วริิยะ นาวนิ มีนะกรรณ พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ และทิพยรั์ตน์ เลาหวเิชียร [12] ซ่ึงวเิคราะห์องคป์ระกอบ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยประกอบดว้ยส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การกระจายสินคา้ การส่ือสาร และกลุ่มอา้งอิง และยงัสอดคลอ้งกบั Karunarathna, Bandara, 
Silva  และ  De Mel [13] ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑสี์เขียวอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากความใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมข้ึนท าใหธุ้รกิจผลิต
บรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีการขยายตวัมากข้ึนส่งผลให้มีการแข่งขนัดา้นการตลาดตามไปดว้ยจึงท าให้ระดบัการรับรู้
ส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก 

1.2 ระดบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีปัจจุบนักระแสของการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มมีการเพ่ิมมากข้ึนสะทอ้นให้เห็นว่าผูค้นตระหนักและให้ความส าคญักบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนผลการวิจยัดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบัชินีนุช ออ้พงษ ์[14] ซ่ึงพบวา่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมี
ความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทุกภาคส่วนมีการสะทอ้นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรุนแรง
มากข้ึนและรณรงคใ์หต้ระหนกัและใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

1.3 ระดบัความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัชุลีกร เทพบุรี ธญัญธิ์ชา ศรีค  า นภสัสร แซ่ล้ิม ศุภชยั เหมือนโพธ์ิ และวทญัญู รัศมิทตั [15] 
ซ่ึงพบวา่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยมีความค านึงถึงและตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มแต่ตอ้งเป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีความปลอดภยั
ต่อสุขภาพดว้ย ทั้งน้ีกระแสสังคมมีการเรียกร้องให้ธุรกิจหันมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนโดยเฉพาะดา้นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจึงท าใหผู้ป้ระกอบการตระหนกัและมีความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

2. อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้ งใจใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมส่วนประสมการตลาดของบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าส่วนประสมการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติสูงท่ีสุดสอดคลอ้งพวงพรภสัสร์ วริิยะ นาวนิ มีนะกรรณ พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ 
และทิพยรั์ตน์ เลาหวิเชียร [16] ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่ือสารการตลาดเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มผ่านความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และรองลงมาเป็น
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบั ชุลีกร เทพบุรี ธญัญธิ์ชา ศรีค  า นภสัสร แซ่ล้ิม 
ศุภชยั เหมือนโพธ์ิ และวทญัญู รัศมิทตั [15] ซ่ึงพบวา่ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคาไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีซ่ึงสอดคลอ้งกบัปทุม
รส กาญจนอุดม ปรเมศร์ อศัวเรืองภิภพ และโอปอล ์สุวรรณเมฆ [17] ท่ีพบวา่ส่วนประสมการตลาดทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
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ทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือบรรจุภณัฑ์อาหารชานออ้ยของผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในกรุงเทพมหานครเช่นกนั 
 3. ผลการศึกษาความเป็นตวัแปรก ากบัของความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ความตระหนกัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรก ากบัอิทธิพลระหว่างส่วนประสมการตลาดและความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี แสดงใหเ้ห็นวา่ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีบทบาทในฐานะตวัแปรก ากบัเขา้มา
สอดแทรกระหวา่งอิทธิพลของการรับรู้ส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท าใหค้วาม
ตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นหากผูป้ระกอบการร้านอาหารมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึนจะส่งผลให้มีความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนดว้ยนอกจากแรงกระตุน้จากปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของผูจ้  าหน่ายบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบันภสัวรรณ วงกตวรินทร์ [18]  
ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ตวัแปรกระแสรักษโ์ลกเป็นตวัแปรท่ีสนบัสนุนต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีใชบ้รรจุภณัฑสี์เขียวเพ่ิมมาก
ข้ึน เช่นเดียวกบั Amed, Li, Khan, Qalati, Naz, Naz และ Rana [19] ซ่ึงไดศึ้กษาพบว่าตวัแปรความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
บทบาทความเป็นตวัแปรก ากบัความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และบรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบั
พฤติกรรมท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคเช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

 1.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มควรมุ่งเน้นพฒันากลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดดว้ยการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายและก าหนดราคาท่ีเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารหันมาใช้
บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
 1.2 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเก่ียวกับปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มและประโยชน์จากการใชบ้รรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มใหก้บัผูป้ระกอบการในจงัหวดัเพชรบุรีเพ่ือสร้างการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
 1.3 ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรีควรมีการใชบ้รรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนซ่ึงจะส่งผลดี
ต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัการพฒันาจงัหวดัอยา่งย ัง่ยนื 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือขยายองค์
ความรู้ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนเก่ียวกบัแนวทางการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการหนัมาใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือขยายองคค์วามรู้ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นในแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองใน

ประเทศไทย 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย จ าแนบตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 
3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณผ่านเคร่ืองมือ
การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงและความตรง  ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรองของประเทศไทย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่ง และวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก จ านวน 440 คน แลว้น ามาวเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั และการวเิคราะห์เชิงเส้นทาง  
 ผลการศึกษา พบวา่ 1) นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว และความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียวในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และมีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้คุณภาพบริการของ
แหล่งท่องเท่ียว และภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก 2) นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพและรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยแตกต่างกนั  และ 3) ความย ัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองใน
ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว  ในขณะท่ีประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวและการรับรู้คุณภาพ
ของแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม  โดยผ่านความภกัดีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว  ส่วนภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวและการรับคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางออ้มต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทยโดยผา่นความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว   ดงันั้นหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองควรมีภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้
คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  และการรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีและตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  รวมถึงการสร้าง
ประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีดี  มีความสนุกสนาน และเกิดประสบการณ์ใหม่/ความรู้ใหม่ใหก้บันกัท่องเท่ียว  จะช่วยสนบัสนุนใหน้กัท่องเท่ียว
เกิดความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  และก่อใหเ้กิดความยงัยืน่ของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 
  

ค าส าคญั : ความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียว  ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว  หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 
 

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 



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

102 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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. 
 

บทน า   
 ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยมีการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 7.49 ต่อปี มีส่วน
กระจายรายไดสู่้พ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ  แต่ยงัคงเกิดการกระจุกตวัของนักท่องเท่ียวและรายไดท่ี้เกิดข้ึน  อีกทั้งพบปัญหาและ
อุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว  อาทิ ขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์ดา้นลบ [1]  การเขา้ถึง
ขอ้มูล  และการท าการตลาดท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย [2]  ส่งผลให้ประเทศไทยเร่ิมส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวหลกั - รอง ภายใตน้โยบาย
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
โดยแบ่งเมืองท่องเท่ียวหลกั - รอง ตามจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของแต่ละจงัหวดั จงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียว
รวมกนัเกิน 4 ลา้น จัดให้เป็นการท่องเท่ียวเมืองหลกั จ านวน 22 จังหวดั ส่วนจังหวดัท่ีมีนักท่องเท่ียวรวมกันไม่เกิน 4 ลา้น  
จัดให้เป็นการท่องเท่ียวเมืองรอง จ านวน 55 จังหวดั [3]  นอกจากน้ีการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ปลายทางแหล่งใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  และเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการพฒันาและฟ้ืนฟู
ชุมชนแบบบูรณาการและยัง่ยืน [4] ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนของ
ชุมชน [5] การท่องเท่ียวชนบท/หมู่บา้นนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสัวถีิชีวิตชุมชน การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่บนรากฐานอตัตา
ลกัษณ์และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน  ดงันั้นการท่องเท่ียวในชนบทหรือหมู่บา้นท่องเท่ียวกลายเป็นปัจจยัใหม่ใน
การพฒันาชุมชน ดว้ยวธีิการดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหห้ลัง่ไหลเขา้มาและมีส่วนช่วยใหเ้กิดการกระจายรายไดใ้นพ้ืนท่ีชุมชน [6] 
 เม่ือแหล่งท่องเท่ียวมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ การสร้างความแตกต่างจึงเป็นเร่ืองยาก ปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้ง
สรรหากลยทุธ์ท่ีสร้างสรรคแ์ละสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในการแสวงหาความภกัดีของลูกคา้โดยหวงัวา่จะเพ่ิมการเยีย่มชม
ซ ้ าๆ [7,8] ความภกัดีไดรั้บการยนืยนัวา่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื โดยเฉพาะในการสร้างกลยทุธ์การตลาดของแหล่ง
ท่องเท่ียวปลายทางท่ีย ัง่ยืนส าหรับการท่องเท่ียวในชุมชน [9] ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืน
ของหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของปัจจัยต่อความยัง่ยืนของการท่องเท่ียวหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรองของประเทศไทยจากมุมมองของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
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วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นในแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะ

ส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 (H1) : นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้น

ท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  แตกต่างกนั 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 (H2) :  ภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้น

ท่องเท่ียวเมืองรอง 
สมมติฐานขอ้ท่ี 3 (H3) :  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 
สมมติฐานขอ้ท่ี 4 (H4) :  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมี

ต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 
สมมติฐานขอ้ท่ี 5 (H5) : ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว

เมืองรอง 
สมมติฐานขอ้ท่ี 6 (H6) : ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. หมู่บ้านท่องเทีย่วเมืองรอง (Tourist Villages in Secondary Provinces) 
ดว้ยศกัยภาพของท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยถือเป็นจุดศูนยก์ลางของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีความหลากหลาย

ของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย  จึงเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว  ภายใตน้โยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดเ้ร่ิมกลยุทธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว  แบ่งเมืองท่องเท่ียวออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเมืองหลกัและการท่องเท่ียวเมืองรอง  ส าหรับการท่องเท่ียวเมืองรอง มีจ านวน 55 จงัหวดั โดยแบ่งพ้ืนท่ีออก  
5 ภูมิภาค [3] โดยมีหมู่บา้นท่องเท่ียว/ชุมชนท่องเท่ียวจ านวนทั้งส้ิน 2,528 ชุมชน [10] หมู่บา้นท่องเท่ียวจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ปลายทางท่ีนักท่องเท่ียววางแผนท่ีจะเดินทางเพ่ือการพกัผ่อนและ/หรือการเรียนรู้ (สร้างประสบการณ์) จากการสัมผสัวิถีชีวิต
ชุมชนชนบทพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีภูมิทศัน์และลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศแต่ละทอ้งถ่ิน   
ผ่านผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว  และกิจกรรมหรือประสบการณ์ [11] ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเกิดจากการรวมความหมายของหมู่บา้น
ท่องเท่ียว  การท่องเท่ียวโดยชุมชน และชุมชนท่องเท่ียว โอทอป นวตัวิถี  ท่ีมีการส่งเสริมและด าเนินการอยู่ในประเทศไทย   
การพฒันาหมู่บา้นหรือชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวนั้น ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อชุมชนในแต่ละดา้นทั้ง 3 ดา้นตามหลกัแนวคิด
ความยัง่ยืน (เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม)  โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจมีระดบันยัส าคญัและก่อให้เกิดการพฒันาใน
ดา้นอ่ืนๆ ต่อไป [12] ดงันั้นการท่องเท่ียวสามารถช่วยใหเ้กิดความยัง่ยนืของชุมชนในอนาคตได ้

2. ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความอย่างยัง่ยืนของหมู่บ้านท่องเทีย่วเมืองรอง 
นักท่องเท่ียวเป็นตวัแปรส าคญัในการขบัเคล่ือนความสมดุลของหมู่บ้านท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง  

การศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมีส่วนช่วยในการก าหนดองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
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และดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี [13]  และช่วยแสวงหาความภกัดีของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย 
[8] ซ่ึงความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัในการพฒันาและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื [14] และความ
ภกัดียงัถูกระบุเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในระยะยาวต่อความยัง่ยืนหมู่บา้นท่องเท่ียว [15,16]  ดงันั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและไดร้ะบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความอยา่งย ัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวออกเป็น 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว (Destination Loyalty)  เป็นความตั้งใจของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจเดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างเต็มใจ มีความยินดีท่ีจะแนะน าสถานท่ีแหล่งน้ีต่อไปและมีความตั้ งใจท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า มีตัวช้ีว ัด
ประกอบดว้ย (1) การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า  (2) การแนะน าบอกต่อ  และ (3) การเป็นตวัเลือก [17,18]  

ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว (Destination Image):  ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ เกิดจากการเห็นหรือการไดย้นิจากส่ือต่างๆ 
รวมถึงเป็นส่ิงจูงใจหรือตวักระตุน้ให้นักท่องเท่ียวเกิดความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความสนใจท่ีจะมาสัมผสักบัแหล่งท่องเท่ียว 
ดงันั้นตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย  (1) ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ และ(2) ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือทศันคติ [17,19] 

การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว (Destination’s Perceived Value): การประเมินแหล่งท่องเท่ียวจากการเปรียบเทียบ
ระหวา่งประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ/์บริการการท่องเท่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน โดยช้ีวดัมูลค่าการรับรู้ได ้3 มิติ [20] ประกอบดว้ย 
(1) คุณค่าในเชิงการใชง้าน (2) คุณค่าเชิงสังคม และ (3) คุณค่าทางอารมณ์  

การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียว (Destination Perceived Quality):  การรับรู้ของลูกคา้ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพโดยรวม
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของแหล่งท่องเท่ียว  โดยการประเมินด้านสถานท่ีท่องเท่ียว  การเข้าถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก  
การใหบ้ริการ และกิจกรรม โดยแบบจ าลอง SERVQUAL ของ Parasuraman et al. [21] เพื่อวดัคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกคา้ 

ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว  (Tourist Experience): ประสบการณ์ของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ท่องเท่ียว ผา่นการสัมผสักบัสภาพแวดลอ้มการท่องเท่ียว (เช่นสถานท่ีท่องเท่ียว ผูค้นและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน) และปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ห้บริการ (ธุรกิจการท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก) ณ แหล่งท่องเท่ียว โดยมีตัวช้ีวดั 4 ด้าน ประกอบด้วย  
(1) ดา้นสติปัญญา (2) ดา้นอารมณ์   (3) ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  และ (4) ดา้นการกระท า [22]   

ความอยา่งย ัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียว  (Destination Sustainability): แหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถผลิตสินคา้และบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้ ความเท่าเทียมกนัทางสังคม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกบันกัท่องเท่ียว การอนุรักษณ์
วฒัณธรรมประเพณี และการปกป้องระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งท่องเท่ียว โดยมีตวัช้ีวดั 3 ดา้น
ประกอบดว้ย (1) ดา้นเศรษฐกิจ (2) ดา้นสังคมและวฒันธรรม  และ (3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

จากการศึกษาแนวความคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้จิยัไดน้ ามาสร้างกรอบการวจิยัดงัน้ี (รูปท่ี 1) 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบการวจิยั 

ตัวแปรต้น ตัวแปรกลาง ตัวแปรตาม 



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

105 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

วธีิด าเนินการวิจัย 
งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ  ตวัอยา่งไดจ้ากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยท่ีเดินทางมาเยีย่มชมในหมู่บา้นท่องเท่ียวท่ี

มีการน าเงินจากแหล่งเงินทุนส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  เพ่ือใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน และ
อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีการส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวรอง (เมืองรอง) 55 จงัหวดั  โดยใชว้ิธีการค านวณของ Stevens [23] โดยการก าหนดการ
ประมาณค่าของขนาดของตวัอย่างกบัจ านวนพารามิเตอร์อิสระในอตัราส่วน 20 เท่าต่อ 1 ตวัแปร [24,25] ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ี 
มีจ านวนตวัแปรอิสระ จ านวน 22 ตวัแปร ดงันั้นขนาดของตวัอย่างในการวิจยัท่ีตอ้งการตามขอ้ก าหนดทั้งหมดเท่ากบั 440 ราย  
(22 x 20 = 440 ราย) โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายและใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลงัจากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามชนิด
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (5-point Liker Scale) [26] โดยขอ้ค าถามต่างๆ เป็นการปรับใชม้าตรวดับางส่วนของ
นักวิชาการท่ีมีอยู่เดิม รวมถึงการรวบรวมหรือเรียงขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา และไดด้ าเนินการตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเน้ือหาตลอดจนภาษาท่ีใช ้ เพ่ือให้แบบสอบถามมีความเช่ือถือได้ในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งเป็นการหาความตรง   
ค่าความเช่ือมัน่ และตรวจสอบหาความตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
 วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจยัน้ีเน้นศึกษานักท่องเท่ียวเฉพาะหมู่บา้นท่องเท่ียวมีการน าเงินจากแหล่งเงินทุนส านักงานกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง  เพ่ือใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน และอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีการส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวรอง (เมืองรอง)  
55 จงัหวดั ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 527 หมู่บา้นท่องเท่ียว   ดงันั้นจึงสุ่มเลือกเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยีย่มชมและพกัคา้งคืนอยา่ง
นอ้ย 1 คืน ในหมู่บา้นท่องเท่ียวท่ีมีรายช่ืออยูใ่นจ านวน 527 หมู่บา้นท่องเท่ียว โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) และใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบความสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 440 ราย เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนครบ
แลว้ ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล  ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) และการวิเคราะห์เชิงเส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  และโปรแกรมส าเร็จรูปสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM)   
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนของหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย ได้สรุปผลตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
ขอ้ 1 ศึกษาระดบัความคิดเห็นในแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียวในภาพรวม ในระดบัมากท่ีสุด  ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวในระดบั
มากท่ีสุด  ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวในระดบัมาก  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก  การรับรู้คุณภาพบริการ
ของแหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก และภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวในระดบัมาก  ซ่ึงสามารถสรุประดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยในแต่ละปัจจยั  ดงัน้ี 

ภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองใน
ประเทศไทยอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามภาพรวมในแต่ละดา้น พบวา่ ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทยท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาเป็นอนัดบัแรก  ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ท่ีมีค่าความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ดา้นความรู้สึกหรือทศันคติ และดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเท่ียว ตามล าดบั  
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การรับรู้คุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบวา่  ภาพรวมของการรับรู้คุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทย พบว่า การรับรู้คุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาขอ้
ค าถามภาพรวมในแต่ละดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมากเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าทางอารมณ์ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าทางสังคม และดา้นคุณค่าของการใชง้าน ตามล าดบั  

การรับรู้คุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของการรับรู้คุณภาพบริการของ
หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามในแต่ละดา้น พบวา่ การรับรู้คุณภาพบริการของ
หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ
ได ้และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ตามล าดบั  

ประสบการณ์ท่องเท่ียวในหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบวา่ ภาพรวมของประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว
ในการเขา้มาท่องเท่ียวในหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาขอ้ค าถามภาพรวมในแต่ละดา้น 
พบว่า ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย ให้ความส าคัญกับ
ประสบการณ์ด้านอารมณ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านมนุษย์สัมพนัธ์ ด้านสติปัญญา และด้านการกระท า
(พฤติกรรม) ตามล าดบั  

ความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  พบว่า การยินดีท่ีจะแนะน าถึงหมู่บา้นท่องเท่ียวของเมืองรอง
ใหก้บัคนอ่ืน/คนรู้จกั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ ยนิดีบอกต่อคนอ่ืน/คนรู้จกัถึงหมู่บา้นท่องเท่ียวของเมืองรอง  หมู่บา้น
ท่องเท่ียวของเมืองรองเป็นตวัเลือกแรกส าหรับวนัหยดุพกัผ่อน  นกัท่องเท่ียวมีความตั้งใจจะกลบัไปท่องเท่ียวหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในอนาคต ภาพแหล่งท่องเท่ียวมกัเตือนให้อยากกลบัไปอยู่บ่อยคร้ัง และหมู่บา้นท่องเท่ียวของเมืองรองเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีพิเศษมาก ตามล าดบั   

ความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  พบวา่ ในอนาคตนกัท่องเท่ียวตั้งใจหาวิธีท่ีจะสนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและต่อเน่ือง  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ ช่วยสนับสนุนดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวในหมู่บา้นท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนในอนาคต  และมีส่วนช่วยอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียว ตามล าดบั  

ขอ้ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว  พบว่า  นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อาชีพ และจ านวนการคา้งคืน  มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อ
เดือน อาชีพ และจ านวนการพกัคา้งคืนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 
ไม่แตกต่างกนั  ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ และรูปแบบการท่องเท่ียว มีค่านอ้ยกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ   กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพและรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยืนของ
หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั   

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีแตกต่าง พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ใหค้วามส าคญัต่อ
ความยัง่ยืนของหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยมากกว่าสถานภาพอ่ืน  ส่วนด้านรูปแบบการท่องเท่ียว พบว่า  
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอาหารให้ความส าคญัต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยนอ้ย
กวา่รูปแบบการท่องเท่ียวอ่ืนๆ คือ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เชิงอนุรักษ/์นิเวศ  เชิงประวติัศาสตร์ และแนวผจญภยั  

ขอ้ 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย พบวา่ ภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว การ
รับรู้คุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  และการรับรู้คุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง ตามล าดบั  ค่าน ้ าหนัก
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สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานและทุกปัจจยัมีอิทธิพลทางบวก โดยค่า R2 ของความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวเท่ากบั 0.567 หรือ
ร้อยละ 57 ซ่ึงหมายถึง ความผนัแปรของความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวจากอิทธิพลของประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว การรับรู้
คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียว  และภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว ร้อยละ 57 และความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความ
ยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว  และการรับรู้
คุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง ตามล าดบั ค่าน ้ าหนกัสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานและทุกปัจจยัมีอิทธิพล
ทางบวก โดยค่า R2 ของความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยเท่ากบั 0.725 หรือร้อยละ 73 ซ่ึงหมายถึง  
ความผนัแปรของความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวจากอิทธิพลของความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว  ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว 
และการรับรู้คุณภาพบริการต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  ร้อยละ 73 โดยผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของภาพลกัษณ์
แหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียว  ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว  
ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว และความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ดงัรูปท่ี 2  

 

รูปที่ 2  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
 

การอภิปรายผล  
ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์  เพ่ืออภิปรายผลการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง  รวมถึงขอ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย โดยน าเสนอการอภิปราย
ผลการวจิยัตามสมมติฐาน  ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 (H1) : นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดหรือสถานภาพ
สมรสมีความคิดเห็นต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยนอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยู ่ แสดงใหเ้ห็นวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ใหค้วามส าคญัต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทยมากกวา่สถานภาพอ่ืน  ทั้งน้ีเป็นอาจเป็นเพราะกลุ่มสถานภาพโสด หรือ หรือแต่งงานแลว้แต่ไม่มีลูกจะ
เดินทางท่องเท่ียวเพ่ือพิสูจน์ตวัเอง เช่น ข้ึนภูกระดึง เป็นตน้ หรือการร่วมกิจกรรมกบักลุ่มท่ีมีความสนใจคลา้ยกนั เช่น ป่ันจกัรยาน 
หรือเดินป่า เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท าให้พบเพ่ือนใหม่ในสถานท่ีท่องเท่ียว  และยงัช่ืนชอบการท่องเท่ียวท่ีท าให้การใชชี้วิต
แตกต่างจากชีวิตประจ าวนัและสถานท่ีแปลกใหม่  ท าใหเ้ปล่ียนสถานท่ีท่องเท่ียวตลอดเวลา  ส่วนกลุ่มท่ีสมรสแลว้มีความคิดเห็น
ต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยนอ้ยกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ อาจเป็น
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เพราะการอยูร่วมกนัแบบครอบครัวท าให้เกิดความคิดและความช่ืนชอบท่ีแตกต่าง  ท าให้การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวเปล่ียนแปลง
ตามผูมี้บทบาทส าคญัในครอบครัวและวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวคร้ังนั้น  สอดคลอ้งกบั ศลิษา ธีรานนทแ์ละเจริญชยั เอกมา
ไพศาล [27] ท่ีพบว่า  ความแตกต่างของตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ (สถานภาพ ภูมิล  าเนา อายุและอาชีพ) มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติแตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบั อรุณรุ่ง วงศ์กงัวาน และคณะ [28] ซ่ึงพบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศ ประเทศท่ีพ  านกั ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพการสมรส แตกต่างกนั มีความ
ภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงความภกัดีสะทอ้นให้เห็นถึงความยัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียวใน
อนาคต [8,14,16,29] ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวแนวผจญภยั การท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ/์นิเวศ มีความคิดเห็นต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย
มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอาหาร อาจเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นการท่องเท่ียวท่ีช้ีแนะการสรรหา
ความแปลกใหม่ รวมไปถึงแต่ละพ้ืนท่ีก็มีความหลากหลายทางดา้นอาหาร  จึงท าให้การท่องเท่ียวรูปแบบน้ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวได้
ง่าย  แต่ในทางกลบักนันกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมกัจะเกิดความเบ่ือต่ออาหารซ ้ าๆ ไดง่้ายเช่นเดียวกนั  รวมไปถึงการท่องเท่ียวเชิงอาหาร
อาจก่อใหเ้กิดขยะและการใชว้ตัถุดิบจ านวนมากในพ้ืนท่ี  กลบักนันกัท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ/์นิเวศ และการ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ใหค้วามส าคญัอยา่งมากต่อความยัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียวนั้น  อาจเป็นเพราะวา่การท่องเท่ียวรูปแบบ
ดงักล่าวเป็นการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดความยัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียว  กล่าวไดว้่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีแสดงความ
รับผิดชอบหรือการมีจริยธรรมต่อแหล่งท่องเท่ียว [30] สอดคลอ้งกบั กาญจนาพร ไตรภพ และพิเศษ ชยัดิเรก [31] ท่ีพบวา่ ขอ้มูล
ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 (H2) : ภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.305 และ 
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 5.290 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั Katerina et al. [32]  
ท่ีพบวา่ ภาพลกัษณ์มีอิทธิพลทางตรงและมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการสร้างความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และสอดคลอ้ง
กบั Chih-Wen Wu [33] ซ่ึงพบว่า ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวมีผลต่อการตดัสนใจเลือกเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
และความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว ณ จุดหมายปลายทาง [34,35,36]  

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 (H3) :  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดี
ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.186  และ 
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 4.650 (p<.01)  ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั Pena et al. (2012)  
ท่ีพบวา่ การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวเป็นกุญแจส าคญัในการสร้างความภกัดี  หากนกัท่องเท่ียวเกิดการรับรู้คุณค่าของแหล่ง
ท่องเท่ียวสูงจะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวสูงเช่นกนั   สอดคลอ้งกบั  Mohammad et al. [37] ซ่ึงพบว่า  
การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงระดบัการรับรู้คุณค่าในแต่ละดา้นจะมี
ความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัโครงสร้างแหล่งท่องเท่ียว  รูปแบบการท่องเท่ียวและกลยทุธ์การตลาดของแต่ละสถานท่ี  สอดคลอ้งกบั   
Mai and Nguyen [38] ท่ีพบว่า การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว (โฮจิมินห์) มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิผลต่อความภกัดีอย่างมี
นยัส าคญั โดยเฉพาะการแนะน าใหเ้พื่อนมาเยีย่มชม  และสอดคลอ้งกบั Anggia et al. [39] ท่ีพบวา่ การรับรู้คุณค่าของนกัท่องเท่ียว
ส่งผลอยา่งมีระดบันยัส าคญัต่อความสนใจในการกลบัมาเยีย่มชมอีกคร้ัง [40,41] 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 (H4) :  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อ
ความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.133 
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และค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 3.803 (p<.01)  ยอมรับตามสมมติฐานอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั  Soon Ho Kim 
(2010) ท่ีพบวา่ คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของแหล่งท่องเท่ียวปลายทางอยา่งมีนยัส าคญั  หากลูกคา้มีการรับรู้
คุณภาพการบริการท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหเ้กิดความภกัดีของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  สอดคลอ้งกบั  Le Chi Cong [42] 
ท่ีพบวา่ การรับรู้คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและการตอ้นรับมีอิทธิพลท่ีส าคญัต่อความตั้งใจท่ีจะกลบัมาเยีย่ม
ชมและการบอกต่อของนกัท่องเท่ียว  สอดคลอ้งกบั Cerro et al. [6] ซ่ึงพบวา่ มีการเช่ือมโยงระหวา่งการรับรู้คุณภาพและความภกัดี
ท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีระดบันยัส าคญัในการวิจยัแหล่งท่องเท่ียวชุมชน [43,44]  นอกจากน้ี  Xiaoting et al. [45] พบวา่ การรับรู้
คุณภาพบริการของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวในชนบท  ดา้นการตอ้นรับและการเรียนรู้นกัท่องเท่ียวของคนในทอ้งถ่ินไดรั้บ
ความส าคญัอนัดบัแรกและชุมชนในทอ้งถ่ินมีบทบาทส าคญัในการรับรู้คุณภาพบริการของนกัท่องเท่ียว    

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 (H5) : ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรอง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวเมืองรองมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บ้านท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.277  และ 
ค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 4.906 (p<.01) ยอมรับตามสมมติฐานอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั Chih-Wen Wu [33]  
ท่ีพบวา่ ประสบการณ์ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียว [32,46] สอดคลอ้งกบั  อรรถเวทย ์ พฤกษ์
สถาพรและดาร์ช บาตรา [47] ซ่ึงพบวา่ ประสบการณ์ท่ีดีข้ึนจะน าไปสู่ความภกัดีท่ีสูงข้ึนในทิศทางเดียว  และสอดคลอ้งกบั Hager 
and Amara [48] ท่ีพบว่า ประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความปรารถนาของนักท่องเท่ียวท่ีจะ
กลบัมาอีกคร้ัง และพูดถึงการเดินทางในเชิงบวก  โดยการท่องเท่ียวสร้างประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าการบริโภค  และไดค้น้พบว่า
ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยอยา่ง
มีระดบันยัส าคญั สอดคลอ้งกบั Kastenholz et al. [49] ท่ีพบวา่  การเพ่ิมคุณภาพของประสบการณ์ท่องเท่ียวชุมชนมีระดบันยัส าคญั
ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

สมมติฐานขอ้ท่ี 6 (H6) : ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่  ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง
ในประเทศไทย  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (coef.) = 0.722 และค่าทดสอบ C.R. เท่ากบั 20.412 (p<.01)  ยอมรับตาม
สมมติฐานอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั Yoon and Uysal [14] ท่ีพบวา่  ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัท่ีใชใ้นการพฒันาและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื  สอดคลอ้งกบั Kastenholz et al. [29] ซ่ึงพบวา่ ความภกัดีถูก
ระบุวา่เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในระยะยาวต่อความยัง่ยืนหมู่บา้นท่องเท่ียว [16,50,51]  สอดคลอ้งกบั Campón-Cerro et al. [6]  
ท่ีพบวา่ ความภกัดีมีผลกระทบโดยตรงต่อมิติเศรษฐกิจ และส่งผลทางออ้มในมิติสังคมและมิติส่ิงแวดลอ้มในความยัง่ยนืของแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน และมีวธีิการเพ่ิมศกัยภาพในการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีชุมชน  สอดคลอ้ง
กบั Almeida and Moreno [52] ท่ีพบวา่ ความภกัดีช่วยส่งเสริมรายไดท่ี้ย ัง่ยืนให้กบัของแหล่งท่องเท่ียวปลายทางผ่านการบอกต่อ
ปากต่อปาก  ช่วยลดตน้ทุนทางการตลาด  ตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อเสถียรภาพในอนาคตต่อการเติบโตของแหล่งท่องเท่ียว [53] 
และความยัง่ยนืใหก้บัแหล่งท่องเท่ียวปลายทาง [32,45,54]  

สรุปไดว้่า ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  การรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียว 
และประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
และความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย อยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากน้ียงัคน้พบวา่ ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรงต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมือง
รองในประเทศไทยอยา่งมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ  และการรับรู้คุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะการวจิัย 
1) ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ จากผลการศึกษาเกิดองค์ความรู้เก่ียวกบับทบาทของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนของ

หมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย ซ่ึงสามารถอธิบายดงัรูปท่ี 3 บทบาทของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้น
ท่องเท่ียวเมืองรอง  มีดงัน้ี ความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว และคุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียว
มีอิทธิพลทางตรงต่อความยัง่ยืนดา้นเศรษฐกิจ ในการสร้างรายไดใ้ห้กบัหมู่บา้นท่องเท่ียวและชุมชนใกลเ้คียง ก่อเกิดการกระจาย
รายไดแ้ละสร้างอาชีพสู่ชุมชน ท าใหค้วามเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการใหบ้ริการทางสังคม อีกทั้งยงัเป็นการสืบ
สานประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตจากการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวให้กบันักท่องเท่ียว อนัน าไปสู่ความยัง่ยืนด้านสังคมและ
วฒันธรรม และเพ่ือให้สภาพแวดลอ้มถ่ินท่ีอยูอ่าศยัคงอยู่ดงัเดิมก่อเกิดการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน จึงน าไปสู่ความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม กล่าวไดว้่า ความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว และ
คุณภาพบริการของหมู่บา้นท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรงต่อความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลทางออ้มต่อความยัง่ยนืดา้นสังคม
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวจะมีความสัมพนัธ์ต่อความยัง่ยนืทั้ง 3 ดา้น ผา่นการท ากิจกรรมและ
การพกัคา้งคืนในอยู่บา้นท่องเท่ียว  ส าหรับภาพลกัษณ์หมู่บา้นท่องเท่ียวและคุณค่าของหมู่บา้นท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความยัง่ยืนทั้ง 3 ดา้น โดยผา่นความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียว  และมีอิทธิทางตรงท่ีส าคญัต่อความภกัดีต่อหมู่บา้นท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว  อีกทั้งสะทอ้งถึงรูปแบบการท่องเท่ียว  กิจกรรม  และความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรองในประเทศไทย  เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเท่ียว  บรรยากาศหมู่บา้นท่องเท่ียว วถีิชีวติ/วฒันธรรม เป็นตน้ 

 
รูปที่ 3 บทบาทของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง 

 2) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัส าหรับการบริหารจดัการหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรอง จากผลการศึกษา พบวา่ ภาพลกัษณ์ของ
แหล่งท่องเท่ียวและประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียวก่อให้เกิดความภกัดีท่ีส่งผลให้เกิดความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียว
เมืองรอง ในขณะท่ีคุณค่าและคุณภาพบริการส่งผลใหเ้กิดความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองนอ้ยกวา่ ดงันั้นผูว้จิยัเสนอแนะ
ดงัน้ี 1) การสร้างภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว ควรส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีแสดงถึงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของหมู่บา้นท่องเท่ียว
ท่ีเหมาะแก่การพกัผอ่นและผอ่นคลาย อีกทั้งความเป็นมิตรและความอบอุ่นของคนในชุมชน การสร้างความแตกต่างโดยการเลือก
ประเพณี/วิถีชีวิต/กิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ น่าสนใจ ต่ืนเตน้และสนุกสนาน 2) การเสริมสร้างประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว 
แบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 2.1) ประสบการณ์ดา้นอารมณ์ผา่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีความหมาย เช่น การก่อพระเจดีย์
ทราย  การพายเรือชมธรรมชาติและนกหลากหลายสายพนัธ์ุ เป็นตน้ โดยสร้างความประทบัใจผา่นการใหบ้ริการท่ีการเขา้ใจลูกคา้ 
มีคุณภาพ  สม ่าเสมอและความเท่าเทียม เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีประสบการณ์ท่ีดีมีความประทับใจและอยากกลบัมาเท่ียวอีก  
2.2) ประสบการณ์ดา้นสติปัญญา การมีกิจกรรมท่ีมีความหมาย เช่น การละเล่นทอ้งถ่ิน การลองชิมอาหารพ้ืนบา้นและการฝึก
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ท าอาหารร่วมกับแม่ครัวชาวบ้าน เป็นตน้ และ 2.3) ประสบการณ์การมีส่วนร่วม (ด้านการกระท า) ควรคิดกิจกรรมท่ีจะให้
นักท่องเท่ียวท าระหว่างอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การพายเรือ แจวเรือ การร่อนแร่ การเหวี่ยงแหหรือทอดแหจับปลา ท่ีให้
นกัท่องเท่ียวลงมือท าดว้ยตนเอง 3) การเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 3.1) การจดัการความพร้อมของ
แหล่งท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนนักท่องเท่ียวทั้งช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล 3.2) การเขา้ใจความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการท่องเท่ียวในหมู่บา้น/ชุมชนแต่ละแบบไม่เหมือนกนั 
และแต่ละชุมชนก็มีความสามารถในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกนั จึงควรวางแผนรูปแบบการท่องเท่ียวและ
กลา้ท่ีจะน าเสนอกิจกรรมรูปแบบใหม่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและความพร้อมของชุมชน อาจศึกษา
กิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนหรือการกีฬาท่ีได้รับความสนใจในช่วงเวลาต่าง ๆ มาปรับใช้กับหมู่บ้านท่องเท่ียว และ  
3.3) สร้างการรับรู้คุณค่าท่ีก่อให้เกิดความช่ืนชอบ มีความสุข น่าจดจ า หลงใหล เพลิดเพลิน และชวนให้คิดถึง ซ่ึงสามารถสร้าง
ผา่นการท ากิจกรรมหรือความรู้สึกระหวา่งท่ีพกั/ท่องเท่ียวภายในหมู่บา้นท่องเท่ียว 4) การเสริมสร้างการรับรู้คุณภาพบริการของ
แหล่งท่องเท่ียว เนน้ความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภยั มีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนัอย่างสม ่าเสมอ และการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัท่วงที ผูใ้หบ้ริการตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและอบรมดา้นการใหบ้ริการท่ีมีไหวพริบและมีจิตใจรักในงานดา้น
บริการ (Service Mind) โดยการฝึกอบรมและส ารวจความพึงพอใจ ชุมชนสามารถขอความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ิน 
เช่น สถาบนัราชภฏัในจงัหวดัและภูมิภาคต่าง ๆ 5) การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเชิญชวนและขอ้มูลการท่องเท่ียว รวมไปถึงช่อง
ทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดจูงใจนักท่องเท่ียว น าเสนอให้เห็นถึงภาพลักษณ์หมู่บ้านท่องเท่ียว การให้บริการ 
ประสบการณ์ท่ีจะไดรั้บจากการท ากิจกรรม และการใช้ชีวิตตามวิถีชุมชน อีกทั้ งเลือกใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือกลางถึง
นกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีควรใชผู้มี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียล (Influencer) เช่น บลอ็กเกอร์ท่องเท่ียว มาช่วยในการส่ือสารและดึงดูดให้
เกิดการท่องเท่ียวตาม และ 6) ความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรงต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองใน
ประเทศไทย ดงันั้นหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทยท่ีตอ้งการความยัง่ยืนจ าเป็นตอ้งท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความภกัดีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงอาจใชกิ้จกรรมต่างๆ เช่น แชร์ชวนท่องเท่ียว  หวนคืนรัก เป็นตน้ 

3) ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัในอนาคต การศึกษาในคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลการศึกษาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีอยูใ่นสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 จึงท าให้การศึกษาคร้ังน้ีมีปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
จากสถานการณ์ปกติ รวมไปถึงขาดความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  แต่กท็  าใหเ้กิดการตระหนกัรู้ท่ีชดัเจนถึงความยัง่ยืน
และการปรับตวัของหมู่บา้นท่องเท่ียว ดงันั้นในอนาคตควรศึกษา 3.1) ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความยัง่ยืนของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองในประเทศไทย 3.2) การศึกษางานวิจยัดงักล่าวในสถานการณ์ปกติเพ่ือเพ่ิม
แนวทางในการสร้างความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวเมืองรองของประเทศไทย และ 3.3) การศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีอ่ืนหรือเจาะลึกเฉพาะหมู่บา้นท่องเท่ียว ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยนืของหมู่บา้นท่องเท่ียวในแต่ละ
พ้ืนท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนั  น ามาซ่ึงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดความยัง่ยนื 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบุรี และ 2) หาแนวทางการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การศึกษาเอกสารและเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานระดบับณัฑิตศึกษา  
มีจ านวน 15 คน ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรีปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 จ านวน 171 คน 
รวมทั้งส้ิน 186 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส าหรับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ดงัสมการในรูปของคะแนนดิบ Y = -3.662 - 0.378X1 + 0.586X2 + 1.814X3 นั่นคือ ค่าคงท่ี  
(-3.662) - 0.378 (ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ) + 0.586 (ดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์) + 1.814 (ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์) โดยมีอ านาจการท านาย (R2) คือ ปัจจยัด้านการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ (R2= 0.901)  (2) ด้านการด าเนินการท า
วทิยานิพนธ์ (R2= 0.881)  และ (3) ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (R2= 0.894) 2) แนวทางการจดัการศึกษา คือ หลกัสูตรฯ ควรมีการช้ีแจง 
แนะน า ขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ใหเ้ขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น มีการก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ท่ีชดัเจนมีการสอดแทรก
เน้ือหาเชิงปฏิบติัจริง และเพิ่มทกัษะการใชส้ถิติขั้นสูงในการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในเน้ือหาตามงานวิจยัอย่างแทจ้ริงมีเวลามากพอในการให้ค าแนะน า ใส่ใจในการดูแลและติดตามงานของ
นกัศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
 

ค าส าคญั : ปัจจยั  ระยะเวลาการศึกษา  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 

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 
 

บทน า   
  การจดัการศึกษานั้นตอ้งยึดหลกัเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนทุกคนมีความส าคญัสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  
กระบวนการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ หลกัสูตรมีความจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
และเพื่อพฒันาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อพฒันา
มหาบณัฑิต ให้มีองคค์วามรู้ใหม่และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ในสถานการณ์โลกยุคสารสนเทศ อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง  

การจดัท าหลกัสูตรทุกหลกัสูตรมีการระบุโครงสร้างหลกัสูตร โดยก าหนดแผนการศึกษา ก าหนดระยะเวลาการศึกษาใน
โครงสร้างหลกัสูตร ระดบัปริญญามหาบณัฑิต ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี ส่วนระดบัดุษฎีบณัฑิต
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี แต่ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาระดบัปริญญาโท ใหใ้ชร้ะยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ระดบัปริญญาเอก 
ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท่ี้ส าเร็จ
ปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา [1]  

แมว้่าจะมีระเบียบก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาไวอ้ย่างชดัเจน แต่ยงัมีนักศึกษาจ านวนไม่น้อยท่ีใชร้ะยะเวลา
การศึกษาเกินกวา่ท่ีโครงสร้างแผนการศึกษาของหลกัสูตรก าหนดไว ้ซ่ึงเห็นไดจ้ากงานวจิยัของ ดิลกรัตน ์โคตรสุมาตย ์และชญัญา 
อภิปาลกุล [2] ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงปัจจยัท่ีมีปัญหามากทั้ง 5 
ดา้น คือ ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระรองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร ดา้นการบริการ
แหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และชลกมล 
สนองคุณ [3] ท าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏัพระนคร พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์อยูใ่นระดบัมาก เพ่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบวา่ ปัจจยัดา้น
สภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุประสบการณ์ การท าวิจยั ประเภทการศึกษา มีผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ปัจจยัดา้นวิชาการและการท าวิทยานิพนธ์ ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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มีผลต่อการความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ซ่ึงในการศึกษาระดบั
ปริญญาโท ควรส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาเฉล่ีย 3 ปีการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์  การบริหารจดัการหลกัสูตร  การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และปัจจยัส่วนบุคคล
ของนกัศึกษา ผูว้ิจยัจึงไดแ้ยกเป็นศึกษาดา้นนกัศึกษา อาจารยใ์นระดบับณัฑิตศึกษา และการบริหารจดัการของหลกัสูตร ซ่ึงปัญหา
ในการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีในขณะน้ี พบวา่ นกัศึกษาจะมาท าเร่ืองขอ
สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ในระยะเวลาท่ีใกลจ้ะพน้สภาพการศึกษา ก่อให้เกิดการส าเร็จท่ีล่าชา้ออกไปเน่ืองจากเง่ือนไขในการ
ส าเร็จการศึกษานั้น ตอ้งมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานขอ้มูลระดบัชาติ (TCI) ซ่ึงผลกระทบท่ีตามมาจากปัญหาดงักล่าว 
คือ นักศึกษาจะส าเร็จศึกษาล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด และจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ปัญหาการวิจยัท่ีผูว้ิจยัมุ่ง
คน้หาค าตอบมี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ ประการแรก ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และประการท่ีสอง แนวทางการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานระดบับณัฑิตศึกษา  

มีจ านวน 16 คน ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 
จ านวน 214 คน รวมทั้งส้ิน 230 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานระดบับณัฑิตศึกษา  
มีจ านวน 15 คน ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 
จ านวน 171 คน รวมทั้งส้ิน 186 คน 

ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่  
ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
1. ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนกัศึกษา 
2. ดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร  
3. ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ 
4. ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์  
5. ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  
6. ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ตวัแปรตามคือ  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
1. นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
2. นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  



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

118 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคลากรของหน่วยงานและนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือท าการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ประกอบดว้ยค าถาม 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี   

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด ท่ีเป็นขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี  
1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. น ามายกร่างขอ้ค าถามต่างๆ ทั้งในแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ส าหรับในแบบสอบถามนั้น 

จะครอบคลุมทั้งค  าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด  
3. น าไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบถึงความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม 

และแบบสอบถาม  
4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มท่ีคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ราย ไดแ้ก่ ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2557 และน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือไดข้องครอนบาค 
(Coefficient Cronbach Alpha) ซ่ึงเคร่ืองมือวดัท่ีดีจะตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือไดข้องครอนบาค ไม่ต ่ากวา่ 0.7 ซ่ึงจากการ
น าไปทดลองใชใ้นการหาความเชื่อถือไดข้องตวัแปรตามที่ผูว้ ิจยัน าแบบสอบถามมาใช ้ไดค้่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได้
ของครอนบาค เท่ากบั 0.97 ซ่ึงเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้  

5. น าเคร่ืองมือวดัไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ  
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)  
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) จากแบบสอบถาม จะก าหนดหลกัเกณฑ์ของ

การก าหนดช่วงของคะแนนในการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบ โดยใชสู้ตรในการค านวณหาช่วงห่าง ดงัน้ี  
   ช่วงห่าง    =    max - min  
            จ านวนระดบั  
     =    5  - 1  
                    5   
                        =  0.8   
จากช่วงห่างดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัขอน ามาก าหนดเกณฑใ์นการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบได ้ดงัน้ี [4]  
4.51 - 5.00   หมายถึง มากท่ีสุด  
3.51 - 4.50   หมายถึง มาก  
2.51 - 3.50   หมายถึง ปานกลาง  
1.51 - 2.50   หมายถึง นอ้ย  
1.00 - 1.50   หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
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ส าหรับสถิติเชิงพรรณนาท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบไปดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Average) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)  
ส าหรับในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้น ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลมาจากแบบสอบถามปลายเปิด ท่ีไดจ้ากกลุ่มผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานระดบับณัฑิตศึกษา และผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามาท าการสังเคราะห์ 
 

ผลการวจิัย 
1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีท าให้นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรหรือส าเร็จการศึกษาล่าชา้กวา่ท่ีหลกัสูตรก าหนด 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร  ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ  ดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ดา้น
การเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ และดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1.1 ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. กระบวนวิชาท่ีจดัไวใ้นหลกัสูตรมีความครบถว้นเหมาะสมกบัสาขาวิชาท่ีศึกษา 3.47 0.75 ปานกลาง 
2. เน้ือหาวชิาท่ีศึกษามีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 3.51 0.75 มาก 
3. การศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคิด วเิคราะห์ปัญหา 3.57 0.75 มาก 
4. การศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคน้ควา้และวจิยั 3.61 0.80 มาก 
5. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 3.48 0.71 ปานกลาง 
6. การสอนครอบคลุมทั้งการบรรยาย คน้ควา้ดว้ยตนเอง สัมมนากลุ่ม ฝึกปฏิบติั 3.51 0.74 มาก 
7. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหมี้การฝึกทกัษะการคน้ควา้องคค์วามรู้จากแหล่ง
ต่างๆ 

3.44 0.74 ปานกลาง 

8. ความพร้อมของสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการท าวจิยั 3.41 0.70 ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.50 0.72 ปานกลาง 

 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรี ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
การศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคน้ควา้และวิจยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.61 รองลงมาคือ การศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57
เน้ือหาวชิาท่ีศึกษามีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนัและการสอนครอบคลุมทั้งการบรรยาย คน้ควา้ดว้ยตนเอง สัมมนากลุ่ม 
ฝึกปฏิบติั อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดคือ ความพร้อมของสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยัในการท าวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 
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1.2 ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. ส านกัวทิยบริการ (หอ้งสมุด) และแหล่งศึกษาใหบ้ริการในคน้ควา้ท่ีสะดวกและรวดเร็ว 3.39 0.63 ปานกลาง 
2. ส านกัวทิยบริการ (หอ้งสมุด) และแหล่งคน้ควา้มีหนงัสือ ต ารา วารสาร รายงานการวจิยั 
วทิยานิพนธ์ และการสืบคน้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3.34 0.69 ปานกลาง 

3. การบริการเช่ือมโยงขอ้มูลทางวิชาการระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอ่ืน เพ่ือความสะดวก
ต่อการศึกษาคน้ควา้ 

3.37 0.69 ปานกลาง 

4. สาขาวิชามีหอ้งส าหรับนกัศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ผา่นเครือข่ายได้
อยา่งเพียงพอ 

3.02 0.54 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.28 0.59 ปานกลาง 
 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรีดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
ส านกัวิทยบริการ (หอ้งสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริการในการคน้ควา้ท่ีสะดวกและรวดเร็ว เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 รองลงมา คือ การบริการเช่ือมโยงขอ้มูลทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถาบนัอ่ืน เพ่ือความ
สะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดคือ สาขาวิชามีห้องส าหรับ
นกัศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ผา่นเครือข่ายไดอ้ยา่งเพียงพออยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02  

1.3 ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. การใหค้  าแนะน าในการตดัสินใจเลือกหวัขอ้และวเิคราะห์ปัญหาในการท าวจิยั 3.46 0.79 ปานกลาง 
2. การก าหนดขอบเขตประชากรมีความชดัเจน 3.53 0.67 มาก 
3. การใหค้  าแนะน าในการเขียนโครงร่างวจิยั 3.51 0.78 มาก 
4. ขั้นตอนการเสนอเพ่ือขออนุมติัหวัขอ้วจิยัไม่ซบัซอ้น 3.39 0.75 ปานกลาง 
5. การส่งเสริมการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนบัสนุนการท าวจิยั 3.42 0.73 ปานกลาง 
6. การใหค้  าแนะน าในการใชค้อมพิวเตอร์และการใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 3.42 0.73 ปานกลาง 
7. การสนบัสนุนอุปกรณ์และสร้างเคร่ืองมือในการท าวจิยัจากสาขาวิชา 3.38 0.77 ปานกลาง 
8. ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัจากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 3.54 0.70 มาก 
9. การส่งเสริมทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 3.38 0.70 ปานกลาง 
10. การส่งเสริมทกัษะการอ่านและเขียนภาษาต่างประเทศ 3.35 0.74 ปานกลาง 
11. การเขียนรายงาน อภิปรายผลและเสนอแนะผลการวิจยัท่ีมีความชดัเจน 3.44 0.66 ปานกลาง 
12. ความสามารถในการเสนอเพื่ออธิบายใหก้รรมการสอบวิทยานิพนธ์ เขา้ใจ 3.46 0.69 ปานกลาง 
13. ความขดัแยง้ในความคิดเห็นทางวชิาการของผูว้จิยักบักรรมกาสอบวทิยานิพนธ์ เก่ียวกบั
การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

3.09 0.92 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 ต่อ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

14. คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ใหศึ้กษาหรือวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติม หรือแกไ้ข 
นอกเหนือจากขอบเขตของการวิจยัตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

3.23 0.77 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.40 0.71 ปานกลาง 
 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรีดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัจากหน่วยงาน และกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 รองลงมาคือ การก าหนดขอบเขตประชากรมีความชดัเจน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 การให้
ค  าแนะน าในการเขียนโครงร่างวิจยัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือ ความขดัแยง้ในความ
คิดเห็นทางวิชาการของผูว้ิจยักบักรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เก่ียวกบัการสรุปและอภิปรายผลการวิจยัอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 

1.4 ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นการเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. การใชภ้าษาในการเขียนรายงานการวจิยัใหก้ระชบั ชดัเจน และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 3.51 0.69 มาก 
2. ความเขา้ใจในรูปแบบ วิธีการเขียนบทความ เพื่อลงตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 3.41 0.72 ปานกลาง 
3. มีความเขา้ใจในเทคนิคการเขียนบทความวิชาการท่ีดี เพื่อให้ไดก้ารตอบรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวจิยั 

3.38 0.72 ปานกลาง 

4. วารสารวิชาการ เพ่ือการเผยแพร่บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษามี
หลากหลายใหเ้ลือกเพ่ือลงเผยแพร่ผลงานวจิยั 

3.39 0.77 ปานกลาง 

5. การจดัประชุมเพ่ือน าเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละปีการศึกษาท่ีมีหลายสถาบนั และมีจ านวน
คร้ังมากเพียงพอ 

3.25 0.75 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.39 0.70 ปานกลาง 
 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรีดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
การใชภ้าษาในการเขียนรายงานการวิจยัให้กระชบั ชดัเจน และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 รองลงมาคือ การก าหนดขอบเขตประชากรมีความชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 การให้
ค  าแนะน าในการเขียนโครงร่างวิจยั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุด คือ ความขดัแยง้ในความ
คิดเห็นทางวิชาการของผูว้ิจยักบักรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เก่ียวกบัการสรุปและอภิปรายผลการวิจยั อยู่ในระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09  
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1.5 ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร x  S.D. แปลผล 

1. ความเขา้ใจในปรัชญาของหลกัสูตร 3.63 0.83 มาก 
2. ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 3.73 0.85 มาก 
3. ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาและแนะน าเก่ียวกบัการเลือกวิชาเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการเรียนของหลกัสูตรและเป็นการสนบัสนุนการท าวจิยั 

3.71 0.81 มาก 

4. ก าหนดเป้าหมาย/ขอบเขตในการใหค้  าปรึกษา โดยค านึงถึงความตอ้งการของนกัศึกษาเป็น
หลกั 

3.67 0.84 มาก 

5. ความรู้ความช านาญในหวัขอ้วจิยัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 3.74 0.86 มาก 
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการท าวิจยัไดโ้ดย
อิสระ 

3.74 0.86 มาก 

7. การใหค้  าปรึกษาแนะน าขั้นตอนการเขียนหวัขอ้และการสร้างเคร่ืองมือในการท าวจิยั 3.73 0.84 มาก 
8. การใชเ้วลาในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และแนะน าดา้นสถิติและวธีิวิจยั 3.64 0.86 มาก 
9. แนะน าแหล่งน าเสนอ/ตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน
วทิยานิพนธ์และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดผลงานเป็นรูปธรรม 

3.62 0.84 มาก 

10. แนะน าแนวทางการเพ่ิมพูนประสบการณ์ดา้นวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชาท่ีศึกษา 

3.64 0.85 มาก 

11. สามารถแนะน าแหล่งทุนในการวจิยัเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาในการท าวจิยั 3.27 0.96 ปานกลาง 
12. เร่งรัดใหน้กัศึกษาในความดูแลส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 3.66 0.89 มาก 
13. การใหค้  าปรึกษาและแนะน าการท าวจิยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินสมบูรณ์ 3.74 0.84 มาก 

เฉล่ีย 3.66 0.83 มาก 
 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรีดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่การให้
ค  าปรึกษาและแนะน าการท าวิจัยตั้ งแต่เร่ิมต้นจนเสร็จส้ินสมบูรณ์ความรู้ความช านาญในหัวข้อวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการท าวิจยัไดโ้ดยอิสระเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
มากท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 รองลงมาคือ การให้ค  าปรึกษาแนะน าขั้นตอนการเขียนหัวขอ้และการสร้าง
เคร่ืองมือในการท าวิจัย และความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ความเขา้ใจใน
เน้ือหาวิชาและแนะน าเก่ียวกบัการเลือกวิชาเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเรียนของหลกัสูตรและเป็นการสนบัสนุน
การท าวจิยัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือ สามารถแนะน าแหล่งทุนในการวจิยัเพ่ือช่วยเหลือ
นกัศึกษาในการท าวจิยั อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ปัจจยั x  S.D. แปลผล 

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 3.50 0.72 ปานกลาง 
ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ  3.28 0.59 ปานกลาง 
ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์  3.40 0.71 ปานกลาง 
ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  3.39 0.70 ปานกลาง 
ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 3.66 0.83 มาก 

เฉล่ีย 3.44 0.69 ปานกลาง 
 

ผลการวิจยั พบว่า เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ทั้ง 5 ดา้นแลว้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ส่วนใหญ่ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษามากท่ีสุด คือ ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
รองลงมาคือ ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จ
การศึกษานอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 

 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
ตารางท่ี 7 ค่าการถดถอยของปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ตวัแปร b Beta t Sig. Multiple R R2 
ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ (x2) -0.586 -0.263 -3.335 0.001 0.939 0.881 
ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (x3) 1.814 0.968 8.544 0.000 0.946 0.894 
ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ (x1) 0.378 0.237 3.493 0.001 0.949 0.901 
ค่าคงท่ี -3.662      

จากตารางท่ี 7 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อหาปัจจยัท่ี
มีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  โดยใชต้วัแปร คือ ดา้นการ
บริหารจัดการหลกัสูตร ด้านการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ด้านการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ด้านการเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ และดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  คือ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ และ
ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยแสดงสมการ ดงัน้ี 

  Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 
โดย Y = ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
 a  =  ค่าคงท่ี 
 b1 = ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ 
 b2 = ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
 b3 = ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 x1 = ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ 
 x2 = ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
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 x3 = ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
สมการในรูปของคะแนนดิบ 
 Y = -3.662 - 0.378x1 + 0.586x2 + 1.814x3 
นั่นคือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

= -3.662 - 0.378 (ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ) + 0.378 (ดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์) + 1.814 (ดา้นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์) 

3. แนวทางการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 

3.1 ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
 ควรมีเน้ือหาวิชาเชิงปฏิบติัท่ีสอดแทรกเน้ือหาจริงให้มากท่ีสุดและเพ่ิมทกัษะการใชส้ถิติขั้นสูงในการวิจยัเชิง

ปริมาณและวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ มีการปรับปรุงกิจกรรมการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ใหน้กัศึกษาสามารถสร้าง/พฒันา
กระบวนการวจิยัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และผูบ้ริหารควรเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตรง 

3.2 ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ 
 ควรมีแหล่งคน้ควา้ดา้นเทคโนโลยีที่มากข้ึน และมีระบบ Internet, Google scholar, Thailis  ให้ใชง้าน  

มีการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ และมีเจา้หนา้ท่ีแนะน าเก่ียวกบัวธีิการสืบคน้และแหล่งขอ้มูลต่างๆ ของหอ้งสมุด 
3.3 ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
 หลกัสูตรฯ ควรมีการช้ีแจง แนะน า ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ให้เขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อน มีการก าหนด

ช่วงเวลาในการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ท่ีชดัเจน มีคลินิกใหค้  าปรึกษาท่ีมีอาจารยท่ี์เช่ียวชาญดา้นการวิจยัเป็นผูดู้แลคลินิก มุ่งให้
นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจแนวทางการท าวิจัย มีการก ากับติดตาม และการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (work shop)  
เพ่ือความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์  

3.4 ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ควรมีใหท้างเลือกหลากหลายและใหเ้ลือกวา่จะเสนอผลงานโดยลงวารสารหรือจดัประชุมวิชาการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง ควรมีการส่งเสริมแหล่งเสนอผลงานให้นักศึกษาประสานหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
ควรให้มีการน าเสนอเป็นระยะตั้งแต่เร่ิมด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ จนกระทัง่เสร็จส้ินกระบวนการ และมหาวิทยาลยัควรปรับ
กระบวนการในการน าเสนอสภาเพื่ออนุมติัจบหลกัสูตรใหช้ดัเจน และใชเ้วลาใหน้อ้ยลง 

3.5 ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 ควรจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรู้/ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในเน้ือหาตามงานวิจยัอยา่งแทจ้ริง มีเวลา

มากพอในการให้ค  าแนะน า ใส่ใจในการดูแลและติดตามงานของนกัศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ดงันั้นควรมีช่องทางให้นกัศึกษา
สามารถติดต่ออาจารยไ์ดส้ะดวกอาจเป็นการปรึกษาทางโทรศพัท ์ทาง line หรือทางอีเมล ์เป็นตน้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสามารถสรุปและอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
1. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีท าให้นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา

ตามหลกัสูตรหรือส าเร็จการศึกษาล่าชา้กวา่ท่ีหลกัสูตรก าหนด 
1.1 ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร โดยภาพรวมปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นวา่การศึกษาในหลกัสูตร 
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การเพ่ิมความสามารถในการคน้ควา้และวิจัยเป็นปัจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ดิลก รัตน์โคตร- สุมาตย ์
และชัญญา อภิปาลกุล [2] ไดท้  าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีปัญหามาก 5 ดา้น คือ ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระรองลงมา 
คือ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของหลกัสูตร ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และดา้น
การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร โดยภาพรวมเป็นปัจจยัท่ีมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ การศึกษาในหลกัสูตรช่วยเพ่ิมความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา รองลงมาคือ การสอนครอบคลุมทั้ง
การบรรยาย คน้ควา้ดว้ยตนเอง สัมมนากลุ่ม ฝึกปฏิบติัการศึกษาในหลกัสูตร ช่วยเพ่ิมความสามารถในการคน้ควา้และวจิยั และปัจจยั
ท่ีเป็นปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ซ่ึงทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

1.2 ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการโดยภาพรวมปัจจยัที่เป็นปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นว่า 
ส านกัวิทยบริการ (หอ้งสมุด) และแหล่งศึกษาใหบ้ริการในคน้ควา้ท่ีสะดวกและรวดเร็ว เป็นปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของดิลก รัตน์โคตรสุมาตย ์และชญัญา อภิปาลกุล [2] ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส านกัวิทยบริการ (ห้องสมุด) และแหล่งศึกษาให้บริการในคน้ควา้ท่ีสะดวก
และรวดเร็ว อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ส านกัวิทยบริการ (ห้องสมุด) และแหล่งคน้ควา้มีหนงัสือ ต ารา 
วารสาร รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ และการสืบคน้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดอ้ยา่งเพียงพอ และปัจจยัท่ีเป็นปัญหานอ้ยท่ีสุดคือ 
สาขาวิชามีห้องส าหรับนักศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ผ่านเครือข่ายไดอ้ย่างเพียงพอ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวนัวิสาข ์แกว้สมบูรณ์ ทรงธรรม ธีระกุล เสาวนีย ์แสงสีด า และศศิธร ดีใหญ่ [5] ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการ
ส าเร็จการศึกษาล่าชา้ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ผลการวิจบัพบวา่ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้วิชาการนั้น 
คณะหรือสาขาวชิาไม่ไดจ้ดัเตรียมหอ้งส าหรับใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล นอกเหนือจากส านกัหอสมุด 

1.3 ดา้นการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์โดยภาพรวมปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นวา่ความร่วมมือใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัจากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนิดา 
ชาอินทร์ และคณะ [6] ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ การท าวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานของนกัศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมีผลมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ การเขียนวทิยานิพนธ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัผลปัจจยัมีผลมาก ส่วนเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการทดลองหรือการฝึกปฏิบติัและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัปัจจยัมีผลปานกลาง 

1.4 ดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นว่า การใชภ้าษา
ในการเขียนรายงานการวจิยัใหก้ระชบั ชดัเจน และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เป็นปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ดิลก รัตน์โคตรสุมาตย ์และชญัญา อภิปาลกุล [2] ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การใชภ้าษาในการเขียนรายงานการวิจยัใหก้ระชบั ชดัเจน และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ อยูใ่นระดบัปัจจยั
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ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเขา้ใจในรูปแบบ วิธีการเขียนบทความ เพ่ือลงตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ ส่วนปัจจยัท่ีเป็น
ปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การจดัประชุมเพ่ือน าเสนอผลงานวจิยั ในแต่ละปีการศึกษาท่ีมีหลายสถาบนั และมีจ านวนคร้ังมากเพียงพอ 

1.5 ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยภาพรวมปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่เห็นว่า การให้ค  าปรึกษาและ
แนะน าการท าวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินสมบูรณ์ความรู้ความช านาญในหัวขอ้วิจยัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการท าวิจยัไดโ้ดยอิสระ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ชนิดา ชาอินทร์ และคณะ [6] ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนและหลกัสูตรผลปัจจัยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ส่วนผลปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงาน
และตวัมหาบณัฑิต และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลกมล สนองคุณ [3] ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์อยู่ในระดบัมาก เพ่ือพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยดา้นสภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ประสบการณ์ การท าวิจัย 
ประเภทการศึกษา มีผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ปัจจยัดา้น
วิชาการและการท าวิทยานิพนธ์ ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีผลต่อการความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี  มี 6 ปัจจยั คือ เพศ อาย ุการศึกษา  สถานภาพ สภาพการเงิน และประสบการณ์ในการท าวิจยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัวสิาข ์แกว้สมบูรณ์ และคณะ [5] ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัในการส าเร็จการศึกษาล่าชา้ ของนิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัในการส าเร็จการศึกษาล่าชา้ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นและให้ความส าคญั
เก่ียวกบัปัจจยัในการส าเร็จการศึกษาล่าชา้ จากปัจจยัทั้ง 6 ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของนิสิต 
2) ดา้นความรู้ในการท าวิจัย 3) ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาการท าวิจัย 4) ดา้นการบริหารจัดการของหลกัสูตร 5) ดา้นขั้นตอน/ระเบียบ/
ขอ้บงัคบั/แนวปฏิบติั 6) ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิธร สุพนัทว ี[7] ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัญหา
และอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาโครงการศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการวจิยั พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิทยานิพนธ์ ของนิสิตบณัฑิตศึกษาโครงการศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นผูเ้รียน 2) ปัจจยัดา้นการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลยั 3) ปัจจยัดา้นหลกัสูตรและการสอน 4) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนตวัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 5) ปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะของนิสิต และปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
3 ดา้นคือ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการดา้นการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ และดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในปัจจยัทั้งสามดา้น มีผลกระทบอยา่งมาก เช่น นกัศึกษาขาดทกัษะในการสืบคน้
ขอ้มูล ขาดทกัษะการประมวลความรู้ในการหาโจทก์ปัญหาส่งผลให้การเขียนโครงร่าง และการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ล่าชา้ไม่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด รวมถึงความพร้อมของอาจารยท่ี์ปรึกษาในการดูแลนักศึกษา และการขาดติดต่อกนัระหว่างอาจารยก์ับ
นกัศึกษา และการติดตามความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย ์และชญัญา อภิปาลกุล 
[2] ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น คือ ดา้นการเสนอผลงาน
วทิยานิพนธ์ ดา้นการบริการแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ และดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
จากผลการวิจัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ

เพชรบุรี ทั้ง 5 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ควรใหค้วามสนใจและพฒันาปรับปรุง ดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการหลกัสูตร ผูบ้ริหารควรมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตรงในการบริหารจดัการ
ในสาขาวชิา และมีแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาไปในแนวทางเดียวกนั 

2. การบริการแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ควรมีแหล่งคน้ควา้ด้านเทคโนโลยีท่ีมากข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ  
เพ่ิมแหล่งคน้ควา้ท่ีเอ้ือต่อการคน้ควา้ สนบัสนุนใหใ้ชแ้หล่งบริการคน้ควา้ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา และแนะน าแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการกบั
นกัศึกษา ควรปรับปรุงระบบ Internet, Google scholar, Thailis ใหใ้ชง้านและมีการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

3. การด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรฯ ควรมีการก าหนดขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น 
และมีการก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ท่ีชดัเจน 

4. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ควรมีให้ทางเลือกหลากหลายและให้เลือกว่าจะเสนอผลงานโดยลงวารสารหรือจัด
ประชุมวิชาการอย่างใดอย่างหน่ึง ควรมีการส่งเสริมแหล่งเสนอผลงานให้นักศึกษาประสานหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 

5. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควรมีการให้ค  าแนะน าและดูแลนักศึกษา ตั้ งแต่การเลือกหัวขอ้ การเขียนเคา้โครง  
การสร้างเคร่ืองมือ การวเิคราะห์ขอ้มูล การเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ จนกระทัง่การส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยท่ีเจาะลึกเฉพาะคณะหรือสาขาวิชา  และศึกษาจากความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาโดยตรง 
2. ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไดต้ามเวลาท่ี

หลกัสูตรก าหนด 
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บทคดัย่อ 
การจดัการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจดัการศึกษาดา้นอาชีพท่ีเป็นการจดัการศึกษาระหวา่งสถานศึกษาร่วมกบัสถาน

ประกอบการในการฝึกอาชีพใหก้บัผูเ้รียน ในระบบทวิภาคีหวัใจส าคญัท่ีจะท าใหก้ารจดัการศึกษาประสบความส าเร็จคือการจดัใหมี้การฝึก
อาชีพแบบทวิภาคีซ่ึงตอ้งใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการวิจยัเร่ืองน้ี โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาระบบทวภิาคี และ 2) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาระบบทวภิาคีของวทิยาลยัการอาชีพ 
เขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูนิเทศก ์
จ านวน 21 คน ครูฝึกประสบการณ์ จ านวน 10 คน นกัศึกษา จ านวน 59 คน เคร่ืองมือ   ท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) คู่มือการใชรู้ปแบบ
การนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพระบบทวภิาคี ของวทิยาลยั การอาชีพเขายอ้ย มีค่าความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 2) แบบประเมินผลการ
ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 3) แบบประเมินรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี  เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพระบบทวภิาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา มีช่ือวา่“ Khao Yoi BSCT model” ประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน คือ   1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นลงทะเบียน 3) ขั้นปฐมนิเทศ 4) ขั้นจดันกัศึกษา
ฝึกอาชีพ 5) ขั้นการใหค้  าแนะน าและใหค้ าปรึกษา 6) ขั้นการควบคุม 7) ขั้นประเมิน 8) ขั้นรายงาน และ 9) ขั้นการใหข้อ้มูลป้อนกลบั  

2. ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก และทุกขั้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก คือ  
ขั้นข้อมูลป้อนกลับ รองลงมาคือ ขั้นการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา ขั้นการปฐมนิเทศ ตามล าดับ ส่วนขั้นท่ีอยู่ล  าดับสุดท้าย คือ  
ขั้นการประเมินผลการฝึกอาชีพของนกัศึกษา 

 

ค าส าคญั : รูปแบบการนิเทศนกัศึกษา การฝึกอาชีพระบบทวภิาคี 
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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 
 
 

บทน า   
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 [1] ซ่ึงมีรายละเอียด ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ 
ให้จดัในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2551 [2]  มีรายละเอียด ดังน้ี มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบดังต่อไปน้ี  
1) การศึกษาในระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเป็นหลกัโดยมีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา การวดัและการประเมินผล ท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การ
วดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอ้ตกลง
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเร่ืองการจัดหลกัสูตร  
การเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัและเรียนภาคปฏิบติั
ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคนสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัสามารถ จดัการศึกษาตามวรรคหน่ึงในหลายรูปแบบรวมกนัก็ได ้ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนันั้น ตอ้งมุ่งเนน้
การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคญั  มาตรา 9 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
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มาตรา 8 ให้จดัตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ดงัต่อไปน้ี 1) ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2) ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก าหนดหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนเพ่ือความรู้
หรือทกัษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซ่ึงจดัข้ึนเป็นโครงการหรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได ้ 

มาตรา 51 ในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบนัและสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการมาตรา 54 สถาน
ประกอบการสมาคมวิชาชีพ หรือองคก์รอ่ืนท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอาจไดรั้บสิทธิและ
ประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 1) การสนบัสนุนดา้นวชิาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณีและ 2) การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ 
สมาคมวชิาชีพ หรือองคก์รอ่ืนท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 

วิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย ไดจ้ดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 4 สาขาวิชา 
ไดแ้ก่ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกเทคนิคเคร่ืองกล  แผนกการบญัชี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งน้ี การจดัการเรียนการสอนใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม และคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการ
พฒันาประเทศภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่การนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ยยงัคงใช้
รูปแบบการนิเทศนักศึกษาแบบปกติ หรือแบบพบหน้า ท าให้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทย าลยัการอาชีพเขายอ้ยพบ
ประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการหลายประการ จากการสอบถามคณะครู อาจารยแ์ละผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้
เรียนท่ีวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย รวมทั้งสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเขา้ฝึกอาชีพพบว่า การนิเทศระหว่างสถานศึกษากบั
สถานประกอบการเป็นไปค่อนขา้งล าบาก เน่ืองจากอุปสรรคหลายประการ ดงัเช่น การประชุมวางแผนร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา
กบัสถานประกอบการในการนิเทศนักศึกษา การช้ีแจงเก่ียวกบัเกณฑ์การวดัผลการศึกษาให้นักเรียนเขา้ใจก่อนเร่ิมฝึกอาชีพ 
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพท่ีครูนิเทศกจ์ากวิทยาลยัการอาชีพมีเวลาไปนิเทศท่ีสถานประกอบค่อนขา้งจ ากดั และ
ครูนิเทศกใ์นสถานประกอบการไม่สามารถรายงานผลการนิเทศเป็นปัจจุบนั ประกอบกบัสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผล
ใหก้ารจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่เกิดประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง   

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาขอ้มูล ศึกษาทฤษฎีในการพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยั
การอาชีพเขายอ้ย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้วิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ยพฒันารูปแบบเฉพาะข้ึนมาและน า
รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคีไปใชใ้นสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในลกัษณะ
ของการนิเทศแบบผสม คือทั้งแบบปกติ และแบบออนไลน์  และเพ่ือจะไดน้ าผลการวจิยัมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุง
แกไ้ขในการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. พฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวภิาคี ของวทิยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผูส้อน จ านวน 21 คน 
ครูฝึกประสบการณ์ จ านวน 10 คน นกัเรียนนกัศึกษา ระบบทวภิาคี จ านวน 59 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 92 คน 
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 ขั้นตอนการวจิยั 
 1. การพฒันารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขายอ้ย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้จิยัไดด้  าเนินการดงัน้ี 

1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการ
อาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2) ร่างรูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขายอ้ย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่างแบบประเมินรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพ  
เขายอ้ย มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

3) น าร่างรูปแบบและแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ภาษาท่ีใช ้และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 

4) น าร่างรูปแบบและแบบประเมินใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index 
of item objective congruence) [3]  ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 ถือวา่ใชไ้ด ้

5) ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นน ารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบ  
ทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินรูปแบบ จ านวน 5 ท่าน 
ประกอบดว้ย   

5.1 นายส าราญ  สีปวน ต าแหน่งผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพเขายอ้ย  
5.2 นายอ านาจ  สิทธิรักษ ์ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพเขายอ้ย  
5.3 นายจิรพงษ ์ โลพิศ ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 
5.4 อาจารย ์ดร.เอ้ือมพร โตภาณุรักษก์ลุ อาจารยส์าขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
5.5 อาจารย ์ดร.สมกิต บุญยะโพธ์ิ อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นยางน ้ากลดัเหนือ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ผูว้จิยัน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้

2. การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้จิยัไดด้  าเนินการดงัน้ี 

1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัในการใชรู้ปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี  ของวิทยาลยัการอาชีพ 
เขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2) ร่างคู่มือการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่างแบบสอบถามประเมินผลการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี 
ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

3) น าร่างคู่มือการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ฯ และแบบสอบถามประเมินผลการทดลอง
ใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวภิาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรง ความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และปรับปรุงแกไ้ข 

4) น าคู่มือการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ฯ และแบบสอบถามประเมินผลการทดลองใช้
รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) [3]  พบวา่มีค่าความ
เท่ียงตรงระหวา่ง 0.67 – 1.00 ถือวา่ใชไ้ด ้
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5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 2 คน ครูผูส้อน จ านวน 21 คน ครูฝึกประสบการณ์ จ านวน 10 คน นกัเรียนนกัศึกษา ระบบทวิภาคี จ านวน 59 คน รวม
ทั้งส้ินจ านวน 92 คน 

 

สรุปผลการวจิยั 
 1. ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ ไดรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของวทิาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีช่ือว่า “Khao Yoi BSCT model” ซ่ึงย่อมาจาก Khao yoi Bilateral Student Supervision Career 
Training model อนัเป็นรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนและปรับมาจากแนวคิดและงานวิจยัของ ประทีป นานคงแนบ แลว้ใช้
วิธีการนิเทศแบบผสม คือนิเทศท่ีสถานประกอบการและการนิเทศออนไลน์บนเวบ็ไซต์ โดยเป็นรูปแบบท่ีใชใ้นวิทยาลยัการอาชีพ
เขายอ้ย เป็นตน้แบบ สามารถเขียนเป็นล าดบัขั้นตอนได ้9 ขั้นตอน 29 ขั้นยอ่ย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning)  
ขั้นตอนท่ี 2 ลงทะเบียน (Registration)  
ขั้นตอนท่ี 3 ปฐมนิเทศ (Orientation)  
ขั้นตอนท่ี 4 จดันกัศึกษาฝึกอาชีพ (Staffing)  
ขั้นตอนท่ี 5 การใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษา(Leading & Counselling)  
ขั้นตอนท่ี 6 การควบคุม (Controlling)  
ขั้นตอนท่ี 7 ประเมิน (Assessing)  
ขั้นตอนท่ี 8 การรายงาน (Reporting)  
ขั้นตอนท่ี 9 การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback)  

 2. ผลของการประเมินรูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีฯ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เท่ากบั 4.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากกว่าดา้นอ่ืนๆ มี 2 รายการคือ รูปแบบการนิเทศสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และรูปแบบการนิเทศความเหมาะสมกบัการนิเทศ
นักศึกษาฝึกอาชีพ เท่ากบั 4.65  รองลงมาคือ รูปแบบการนิเทศมีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การนิเทศ รูปแบบการนิเทศมี
ความชดัเจน เป็นระบบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ส่วนท่ีเหลือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ทุกรายการ และอยูใ่นระดบัมาก  
 3. ผลการประเมินการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ารูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X   =  4.16) เม่ือพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ พบว่า 
ในทุก ๆ ขั้นมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี ขั้นขอ้มูลป้อนกลบั ( X   =  4.23) ขั้นการน าและให้ค  าปรึกษา  
( X   =  4.21) ขั้นการปฐมนิเทศ  ( X   =  4.19) ขั้นวางแผน ( X   =  4.18) ขั้นการจดับุคคลฝึกอาชีพ ( X   =  4.16) ขั้นการรายงาน 
( X   =  4.15) ขั้นการลงทะเบียน ( X   =  4.14) ขั้นการควบคุม ( X   =  4.11) และขั้นการประเมิน ( X   =  4.07) 
 

อภิปรายผล 
 1. รูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ไดรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของวิทาลยัการอาชีพ เขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา มีช่ือวา่ “Khao yoi BSCT model” สามารถเขียนเป็นล าดบัขั้นตอนได ้9 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน 
(Planning) ขั้นตอนท่ี 2 ลงทะเบียน (Registration) ขั้นตอนท่ี 3 ปฐมนิเทศ (Orientation) ขั้นตอนท่ี 4 จดันกัศึกษาฝึกอาชีพ (Staffing) 
ขั้นตอน ท่ี 5 การให้ค  าแนะน าและให้ค  าปรึกษา (Leading & Counselling) ขั้นตอนท่ี 6 การควบคุม (Controlling) ขั้นตอนท่ี 7 
ประเมิน (Assessing) ขั้นตอนท่ี 8 การรายงาน (Reporting) และขั้นตอนท่ี 9 การให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) กระบวนการทั้ง 9 
ขั้นตอนไดม้าจากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ ครูท่ีปรึกษางานวิจยั ผูบ้ริหาร  ครูนิเทศจาก
สถานศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ นกัศึกษา ท าใหรู้ปแบบท่ีไดม้าตอบสนองกระบวนการท างานของทุกฝ่าย ทั้งคลอบคลุม
กระบวนการนิเทศนกัศึกษา สะดวกในการนิเทศ การใหค้  าปรึกษานกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว การเกบ็ขอ้มูล รวมทั้งมีการรายงานผล
การปฏิบติังาน เพื่อลดการด าเนินงาน การจดัท าระบบรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษาท่ีเขา้ใจง่าย ถูกตอ้งและเป็น
รูปธรรม ลดค่าใชจ่้ายและลดการเส่ียงภยัในการออกนิเทศนกัศึกษา การก าหนดบทบาทการนิเทศนักศึกษาท่ีชดัเจนข้ึน มีความ
เหมาะสม ความเป็นได ้ความเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประทีป นานคงแนบ [5] ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการ
นิเทศฝึกงานแบบผสม ส าหรับนักศึกษา ช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
พบวา่ รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสมท่ีพฒันาข้ึนมี 9 ขั้นตอนหลกั 33 ขั้นตอนยอ่ย โดยมีขั้นตอนหลกั ดงัน้ี คือ ขั้นการวางแผน 
ขั้นการลงทะเบียน ขั้นการปฐมนิเทศขั้นจัดนักศึกษาฝึกงาน ขั้นการน าและให้ค  าปรึกษา ขั้นการควบคุม ขั้นการประเมิน  
ขั้นการรายงาน และขั้นการใหข้อ้มูลป้อนกลบั ในส่วนของขั้นตอนยอ่ย ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยการนิเทศฝึกงานแบบปกติ
ร้อยละ 45 และองคป์ระกอบยอ่ยการนิเทศฝึกงานแบบออนไลน์ร้อยละ 55 

2. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบวา่ ในทุก ๆ ขั้น ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลของการประเมินรูปแบบการนิเทศนกัศึกษา 
ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการประเมินพบวา่ ผลการ
ประเมินรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถน ามาใชไ้ดก้บัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
เวลานั้น  การนิเทศสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง รูปแบบการนิเทศ ความเหมาะสมกบัการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ มีความเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคก์ารนิเทศ มีความชดัเจน รูปแบบการนิเทศเขา้ใจง่ายสะดวกต่อการใชง้าน มีแผนการนิเทศนกัศึกษาท่ีชดัเจน สามารถ
รายงานผลการนิเทศมีความคล่องตวั รูปแบบสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบมีความทนัสมยั สามารถติดตามนิเทศ
นกัศึกษาฝึกอาชีพ และให้ขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ [6] ไดว้ิจยัเร่ืองการ
พฒันารูปแบบการนิเทศ การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็น
ประโยชน์และความถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมาก  

3. ผลการประเมินการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ารูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า ในทุก ๆ ขั้น ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสถานศึกษา
และสถานประกอบการมีการวางแผนก่อนปฏิบติังาน ครูนิเทศก ์สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้รับปรุงการท างาน 
การให้ค  าแนะน าโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยท าให้ครูนิเทศก์สามารถให้ค  าปรึกษาไดร้วดเร็ว สามารถแกปั้ญหาให้นกัศึกษาฝึก
อาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาและสถานประกอบการไดรั้บประโยชน์ในการพฒันางานและการพฒันานักศึกษา 
รวมทั้งกระบวนการใชง้านของระบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ยยงัสะดวกเหมาะสม
กบันักศึกษาในปัจจุบนั โดยมีแผนการนิเทศตลอดทั้งภาคการฝึกอาชีพโดยก าหนดช่วงเวลาในการนิเทศแบบพบหน้ากนัและ
ช่วงเวลาการนิเทศระบบเวบ็ไซต์เวบ็บอร์ดเป็นแผนท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบติั ท าให้คุณภาพการฝึกอาชีพเพ่ิมข้ึน  
การจดัท าแผนการนิเทศ ท่ีน าข้ึนระบบเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด ช่วยใหน้กัศึกษาทราบแนวปฏิบติัในการฝึกอาชีพและการนิเทศติดตามของ 
ไดเ้ป็นอยา่งดี  การประเมินขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา ฝึกอาชีพของนกัศึกษากบังานทะเบียนของ สถานศึกษามีความเหมาะสม 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (May - August)  128  - 135  (2021)   Vol. 11, No. 2 

134 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

การลงทะเบียนระบบเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด สะดวกง่ายต่อการใชง้าน การประเมินความพึงพอใจในส่วนของ ระบบนิเทศฝึกอาชีพแบบ
ปกติ (แบบพบหนา้)  เม่ือนกัศึกษามีความเขา้ใจในกระบวนการนิเทศแบบใหม่ จึงท าให้นกัศึกษาสามารถใชง้านการนิเทศไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว สอดคลอ้งกบังานวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท ์[6] ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการนิเทศ 
การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเม่ือน าไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสามารถปฏิบติัตาม
รูปแบบท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบไดเ้ป็นอยา่งรูปธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความพึงพอใจในระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใช้ 
1) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวภิาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายการรูปแบบการนิเทศสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และรูปแบบการนิเทศความเหมาะสมกบัการนิเทศ
นกัศึกษาฝึกอาชีพมีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ ส าหรับหน่วยงานตน้สังกดัควรน าไปเผยแพร่และควรส่งเสริมให้มีการน าไปใชใ้น
วิทยาลยัการอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือลดความเส่ียงในการลงพ้ืนท่ีของครูนิเทศก ์และเพ่ิมความรวดเร็วในการส่ือสารระหว่างครูนิเทศกบั
นกัเรียนนกัศึกษาต่อไป 

2) เน่ืองจากในสถานการณ์โควิด-19 ท่ียงัคงอยู ่จะท าใหก้ารนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการ
อาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีพฒันาข้ึนมายงัมีความจ าเป็นต่อไป ประกอบกบัผลท่ีไดรั้บยงัเป็นท่ี
ยอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง แต่ในขั้นตอนของการนิเทศขั้นการประเมินมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ จึงควรพฒันาการประเมินผ่าน
เวบ็ไซตใ์หมี้ความสะดวกต่อผูป้ระเมินทั้งของสถานศึกษาและของสถานประกอบการ 

3) การใชร้ะบบนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพแบบเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด สถานศึกษาควรมีการขออนุญาตสถานประกอบการ
ในการขออนุญาตใหน้กัศึกษาบนัทึกภาพขณะปฏิบติังานได้ เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถรายงานความกา้วหนา้ผา่นเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด 
และเป็นการบนัทึกผลความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานดว้ย 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1) ควรวิจยัเชิงประเมินเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ดงัเช่น ประเด็นการ

รายงานผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา ครูนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผา่น Application บนสมาร์ทโฟน หรือ การรายงาน
ผลการปฏิบติังานนกัศึกษา ครูนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ควรวิจัยและพฒันาความร่วมมือการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ในดา้นของการพฒันาหลกัสูตร หรือกระบวนการจดัการจดัการเรียนรู้ขณะฝึกประสบการณ์. 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและ
การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3) เพื่อศึกษาผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขั้นตอนวจิยัมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 2) ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพื่อพฒันา
สมรรถนะการอ่านและการเขียน 3) สร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาในการพฒันาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 
แลกเปล่ียนขอ้มูลของครูผูส้อนในการใช้กลยุทธ์หรือนวตักรรมของครูผูส้อนในการจดัการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียน 4) การประเมินผลและการปรับปรุงแกไ้ข กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี จ  านวน 9 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ  านวน 355 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) คู่มือ
กลยทุธ์ท่ีครูใชใ้นการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิด 5 ขั้น 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรียน  
(2) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียน (3) การประชุมสนทนากลุ่มระหวา่งครู สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  
ค่าร้อยละ ในการสรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบว่า มีองคป์ระกอบส าคญัท่ีใชใ้นการสร้างเครือข่าย 7 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง มีการรับรู้
และมุมมองท่ีเหมือนกนั ประการท่ีสอง การมีวสิยัทศัน์ร่วมกนั ประการท่ีสาม มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั ประการท่ีส่ี การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย ประการท่ีห้า มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ประการท่ีหก การเก้ือหนุนพึ่งพากนั และประการท่ีเจ็ด มี
ปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียน  โดยการน าผลการปฏิบติัท่ีไดห้ลงัจากการด าเนินการสร้างเครือข่ายครูในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่าย
ต่างสายชั้น และเครือข่ายในระดบัต่างโรงเรียน เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

2) กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ใชก้ลยทุธ์ท่ีไดจ้าก
กรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ ขั้นตอนท่ี 1 Community สร้างทีมครู ขั้นตอนท่ี 2 Practice จดัการเรียนรู้บูรณาการ ขั้นตอนท่ี 3 Reflection สะทอ้นคิด
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เพื่อการพฒันาการปฏิบัติ ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพฒันาสมรรถนะครู และขั้นตอนท่ี 5 Network Development สร้าง
เครือข่ายการพฒันา พบว่า ครูในเครือข่ายไดน้ ากลยุทธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี น ามาใชก้บันกัเรียน ครูในเครือข่ายสามารถสร้างนวตักรรมการพฒันาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียนของนกัเรียนร่วมกนั คือ แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัสระ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี 3) ผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบว่า ผลประเมินความสามารถ
จากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดบัคุณภาพการอ่านภาษาไทย 
หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นกัเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย 
เพิ่มข้ึน มีการเขียนท่ีถูกตอ้ง และสามารถน าทกัษะการอ่านและการเขียนไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  

ค าส าคญั : การสร้างเครือข่ายครู การพฒันาสมรรถนะ 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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บทน า   
ศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารและการเปล่ียนแปลง ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การ

ส่ือสารไร้พรมแดน การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลสามารถท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา ผลกระทบจากยคุโลกาภิวฒัน์น้ีส่งผลใหผู้เ้รียนจ าเป็นจะตอ้ง
มีความสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองและเป็นผูแ้สวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา ประกอบกบัปัจจุบนัมีองคค์วามรู้ใหม่
เกิดข้ึนมากมายทุกวินาทีท าใหเ้น้ือหาวิชามีมากเกินกวา่ท่ีจะเรียนรู้จากในหอ้งเรียนไดห้มด ซ่ึงการสอนแบบเดิมดว้ยการ “พูด บอก 
เล่า” ไม่สามารถจะพฒันาใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบติัไดดี้ ดงันั้น ครูจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากผูส้อนคือผูถ่้ายทอด 
ปรับเปล่ียนบทบาทเป็นผูช้ี้แนะวิธีการคน้ควา้หาความรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกตใ์ชท้กัษะต่างๆ 
สร้างความเขา้ใจดว้ยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย [1] 

“ ในปัจจุบนัโลกไดก้า้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วทั้งดา้นวตัถุและดา้นวิทยาการ การติดตามความเคล่ือนไหวและความกา้วหนา้
ต่างๆให้ทนัต่อเหตุการณ์ จึงเป็นจ าเป็นต่อชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบนัมาก วิธีท่ีใชไ้ดดี้โดยทัว่ไป คือ การอ่านหนงัสือนบัเป็นส่ิง
ส าคญัยิ่งท่ีจะช่วยสร้างความส าเร็จในการด าเนินชีวิต เพราะการอ่านเป็นการ พฒันาสติปัญญา ผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านจะมี
ความเจริญกา้วหน้าในอาชีพและชีวิตมาก” [2] ฉะนั้นการอ่านจึงมีความจ าเป็นต่อชีวิตในยุคปัจจุบนั เพราะการอ่านช่วยให้เรา
สามารถติดตามความเคล่ือนไหวและความกา้วหนา้ได ้การอ่านช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และวิจารณญาณ ใหค้นเรา
มีความงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา และมีความสามารถยิ่งข้ึน การอ่านจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความรู้ ความคิด 
ขอ้มูลข่าวสาร ท าใหผู้อ้่านไดมี้โอกาสศึกษาตลอดชีวิต อนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน
โลก ปัจจุบนั ส่วนการเขียนนั้นนับว่าเป็นดา้นท่ีมีความส าคญั เพราะการเขียนเป็นการส่ือสารท่ีใชแ้ทนค าพูด นอกเหนือไปจาก
ประโยชน์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัแลว้ ในการเรียนการสอนเกือบทุกสาระวิชา ตอ้งอาศยัการเขียนเพื่อการบนัทึก เพื่อรวบรวมถอ้ยค า
ของครู ของเพื่อน หรือของวิทยากร ดงันั้นการเขียนจึงเป็นรากฐานในการเรียนสาระฯต่างๆ การเขียนในชีวิตประจ าวนัไม่วา่จะเป็น
การเขียนกลุ่มค า วลี ประโยค ขอ้ความ จะตอ้ง เขียนให้ ถูกตอ้งตามอกัขรวิธี ถา้หากเขียนผิดพลาดจะท าให้ความหมายเปล่ียนไป  
ผูส่ื้อและผูรั้บไม่สามารถส่ือความหมายให้ตรงกนัได ้ดงัค  ากล่าวท่ีวา่ “การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการ
ของบุคคลออกมาเป็นสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษรเพื่อส่ือความหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจไดแ้ละเป็นเคร่ืองมือพฒันาสติปัญญาของ บุคคล 
โดยถือว่าเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการ พฒันาความคิด สร้างสรรคข์องผูเ้ขียน และถือว่าเป็น เคร่ืองมือในการถ่ายทอด
มรดกทางวฒันธรรมไดอี้กวิธี หน่ึง” [3] จะเห็นวา่การอ่านและการเขียนมีความส าคญัยิ่งต่อการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั ไม่วา่จะ
เป็นการติดต่อส่ือสารเพ่ือกิจธุระ การประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู้ความเพลิดเพลิน การประกอบกิจกรรมต่างๆ ก็ตอ้งอาศยั
ทกัษะดา้นการอ่านและการเขียนทั้งส้ิน การอ่านและการเขียนจึงควรด าเนินการควบคู่กนัไป ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีคนเรา
จะตอ้งอ่านออกเขียนได ้เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารนั้นสัมฤทธ์ิผล โดยการอ่านเขียนนั้นจะตอ้งมีการเร่ิมพฒันาตั้งแต่วยัเยาว ์เพื่อเป็น
พ้ืนฐานท่ีส าคญัในดา้นการเรียนของผูเ้รียน การพฒันาการอ่านของนกัเรียนตามหลกัสูตร 

จากความส าคญัของภาษาไทยดงักล่าวขา้งตน้ กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดวิชาภาษาไทยไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงก าหนดแนวทางการศึกษาท่ีส าคญัเก่ียวกบัภาษาไทยไวว้่า  
ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ
ให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจ
ธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆเพ่ือพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจนอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบติัล ้าค่าควรแก่การ



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (May - August)  136  - 145  (2021)    Vol. 11, No. 2 

139 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

เรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานให้คงอยูคู่่ชาติไทยตลอดไปภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพ่ือ
การส่ือสาร การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใชใ้นชีวิตจริงการอ่านมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  เพราะเราตอ้งใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการการอ่านออกเสียงค า ประโยคการอ่านบทร้อยแกว้ ค  าประพนัธ์ชนิดต่างๆ  การอ่านในใจเพ่ือ
สร้างความเขา้ใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั [4] 

ในศตวรรษท่ี 21 ครูมีบทบาทส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพราะครูคือผูส้ร้างคุณภาพให้แก่ผูเ้รียน และเป็นผูท่ี้
ไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดจากผูป้กครองและประชาชน ในการจดัการศึกษาอบรมแก่บุตรหลานของเขา แต่ในการท่ีครูจะเป็นผูท่ี้
สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพและสร้างความเช่ือมัน่เป็นหลกัประกนัการจดัการศึกษาไดน้ั้น ครูจะตอ้งเรียนรู้และมีการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัศาสตร์การสอน ศาสตร์การเรียนรู้และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพื่อใหส้ามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีตามบทบาทไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์และก่อให้เกิดคุณภาพกบัผูเ้รียนอยา่งมัน่ ใจได ้[5] กลไกส าคญัท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้รียน คือ ครู การพฒันาครูใหมี้ทกัษะความสามารถในดา้นต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็น การพฒันาครูจะเกิดประสิทธิภาพไดม้าก
นอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัตวัครูเป็นส าคญั ครูตอ้งเห็นถึงความส าคญั จ าเป็นและลงมือพฒันาดว้ยตวัของตวัเอง อยา่งไรกต็ามอาจใช้
กระบวนการความร่วมมือกนัเป็นกลุ่มของครูในการช่วยเหลือ เสริมสร้างและสนบัสนุนการพฒันาครูโดยกลุ่มครูร่วมมือกนัท างานใน
รูปเครือข่ายซ่ึงอาจจะร่วมกบัหน่วยงานและบุคคลอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพของครูอนัส่งผล
ต่อการพฒันายกระดบัคุณภาพผูเ้รียน การใช้ยุทธศาสตร์เครือข่ายเป็นการเช่ือมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรท่ีสมคัรใจท่ีจะ
แลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือพฒันาไปสู่ระดบัของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั โดยการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาจะช่วยเช่ือมโยงครูในการแลกเปล่ียนแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพ่ือแกปั้ญหา
ร่วมกนั น าไปสู่การเสริมสร้างการพฒันาผูเ้รียน และประสานเครือข่ายการพฒันาระดบัชั้นเรียนและระดบัสถานศึกษาต่อไป 

ในปัจจุบนั พบปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้จึงไดมี้แนวทางนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดไวว้่า 
เด็กท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ไดต้อ้งไม่มี จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมการอ่านและเขียนให้กบันกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โดยใหทุ้กสถานศึกษามีการด าเนินแนวทางทุกวิธีท่ีท าใหน้กัเรียนบรรลุเป้าหมาย ใหน้กัเรียนอ่านออกเขียนได ้100% มีการทดสอบ
ประเมินผล อีกทั้งมีการพฒันาครูผูส้อนวิชาภาษาไทย การใชเ้ทคนิควิธีต่างๆ ซ่ึงจากผลการทดสอบการประเมินความสามารถดา้น
การอ่านของผูเ้รียน (Reading test : RT) ในดา้นการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เร่ือง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี มีค่าเฉล่ียทั้ งสองด้าน เท่ากับร้อยละ 77.14 ซ่ึงลดลงกว่าในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และส่งผลต่อการเขียนและ 
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากความส าคญัดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสร้างเครือข่ายครู
ในสถานศึกษาเพ่ือพฒันาการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยอาศยัการมีส่วนร่วม  
ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่นกัเรียน โรงเรียนและประเทศชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
2. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน  
ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีจะไดผ้ลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 
การพฒันาการอ่านและการเขียน 
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กลุ่มเป้าหมาย  
 2. คณะครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ านวน 9 คน  

3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ านวน 355 คน 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

1.ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียนของนกัเรียน โดยใชผ้ลความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย 
(Reading Test : RT) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กมุภาพนัธ์ 2563 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง การสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพ่ือพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลราชบุรี มีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานการสร้างเครือข่ายครู ก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนการพฒันา

ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนกัเรียน มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้าง

เครือข่ายครูในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายครู แหล่งขอ้มูลคือเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นตารางการวิเคราะห์เน้ือหาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริหารและครู โดยการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาของครูระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แหล่งขอ้มูลคือ ผูบ้ริหาร และครูระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ขั้นท่ี 3 วเิคราะห์ผลจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการของผูบ้ริหารและครู เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
คู่มือฉบบัร่าง โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพฒันาคู่มือแนวทางการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพ่ือพฒันาสมรรถนะการอ่านและ 
การเขียน มีขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและการเกบ็ขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการของผูบ้ริหารและครูจากขั้นตอนท่ี 1 
น ามาวเิคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสร้างองคป์ระกอบของคู่มือ  

ขั้นท่ี 2 ผูว้จิยัน าคู่มือฉบบัร่าง แบบสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูบ้ริหารและครู ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ และประเมินความสอดคลอ้ง จากนั้นหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC) ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67-1.00  
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ขั้นท่ี 3 น าคู่มือฉบบัร่างท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ข น ามาหาคุณภาพคู่มือฉบบัร่างโดยใชผู้เ้ช่ียวชาญแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 5 คน เพื่อท าการประเมินความเหมาะสม 

ขั้นท่ี 4 น าคู่มือท่ีผ่านการหาคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ มาปรับปรุง ตรวจสอบขอ้ความ ให้เป็นภาษาราชการ และแกไ้ข
ปรับปรุงก่อนน าคู่มือไปทดลองใชจ้ริง  

ขั้นท่ี 5 ทดลองใชก้บัครูระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ปีการศึกษา 2562 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
น าขอ้มูลและคู่มือการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาในการพฒันาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนกัเรียน  
มาเป็นแนวทางในการสร้างกลยทุธ์การพฒันาและการสร้างนวตักรรมการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 

แลกเปล่ียนขอ้มูลของครูผูส้อนในการใชก้ลยทุธ์หรือนวตักรรมของครูผูส้อนในการจดัการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน
ของนักเรียน น ารูปแบบการพฒันาเครือข่ายครูไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครูระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรีโดยการเลือกแบบเจาะจง เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาโรงเรียน คือ นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ความ
ตอ้งการของผูบ้ริหาร โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ คือ  

ขั้นท่ี 1  สร้างเครือข่ายครูสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยรับสมคัรครูผูส้อนภาษาไทยสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน  
9 คน โดยประสานความสัมพนัธ์เป็นครูผูส้อนวชิาภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  

ขั้นท่ี 2  มีการสร้างเครือข่ายกบัผูบ้ริหาร โดยมีการประชุมครูผูส้อนและครูผูร่้วมเรียนรู้ โดยใชก้ารมีส่วนร่วม ซ่ึงเร่ิมจาก
การเปิดโอกาสใหค้รูไดร่้วมคิด ร่วมเสนอแนวทาง คือ ส ารวจปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียน  

ขั้นท่ี 3. ระดมปัญหาของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมกนัตดัสินใจวา่ส่ิงท่ีควรพฒันาส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
คือการอ่านและการเขียน จากผลการทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียน (Reading Test : RT)  

ขั้นท่ี 4. ด าเนินการสร้างเครือข่ายครู โดยมีครูผูส้อน ครูผูร่้วมเรียนรู้ บูรณาการการพฒันาการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียนเขา้ไปในรายวิชาท่ีสอนในหลกัสูตร วดัและประเมินผลนกัเรียนในระหวา่งการใชน้วตักรรม เปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ขั้นท่ี 5 พฒันานวตักรรมในการสอนการอ่านและการเขียน การพูดคุยแลกเปล่ียนขอ้สงสัย การอบรมเสริมความรู้ การ
นิเทศติดตามผลในปลายปีการศึกษา น าเสนอ แลกเปล่ียน พดูคุยกบัเครือข่ายครูสายชั้นอ่ืนๆ และสร้างเครือข่ายครูชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ระหวา่งโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ ประเดน็การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุงแกไ้ขการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาในการพฒันาความสามารถใน
การอ่านและการเขียนของนกัเรียน 

 

ผลการวจิัย 
 1. ผลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบวา่ มีองคป์ระกอบส าคญัท่ีใชใ้นการสร้างเครือข่าย 7 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง มีการรับรู้และมุมมอง
ท่ีเหมือนกนั ประการท่ีสอง การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั ประการท่ีสาม มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั ประการท่ีส่ี การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย ประการท่ีหา้ มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ประการท่ีหก การเก้ือหนุนพ่ึงพากนั และประการท่ี
เจด็ มีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียน   
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 2. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ใชก้ลยทุธ์
ท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 Community สร้างทีมครู โดยการรับสมคัร ครูท่ีสนใจในการร่วมการพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียน ไดจ้  านวนครูท่ีเขา้ร่วมการด าเนินการ ร่วมกนัด าเนินการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
ซ่ึงมีครูผูส้อนและครูผูร่้วมเรียนรู้ ท่ีมีฐานะเท่าเทียมกนัในการเสนอแนะแนวทาง และน าขอ้มูลปัญหามาคิดวิเคราะห์ร่วมกัน  
เพ่ือน าไปด าเนินการการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

ขั้นตอนท่ี 2 Practice จัดการเรียนรู้บูรณาการ โดยวิธีการใช้หลกัการมีส่วนร่วมของครูเครือข่าย เร่ิมจากการให้ครู
เครือข่ายไดร่้วมส ารวจปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนในชั้นเรียน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจวิธีการแก้ปัญหา ร่วมกัน
ด าเนินการแกไ้ข พฒันา และร่วมกนัประเมินผลการพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 3 Reflection สะทอ้นคิดเพื่อการพฒันาการปฏิบติั โดยการน าผลท่ีไดจ้าการด าเนินการมาพูดคุยแลกเปล่ียน
ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัในการประชุมสายชั้น หาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาร่วมกนั 

ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพฒันาสมรรถนะครู คือ มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินการจากคุณครูในชั้น
เรียนเดียวกนั คุณครูต่างสายชั้น หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะผูบ้ริหาร  

ขั้นตอนท่ี 5 Network Development สร้างเครือข่ายการพฒันา โดยการน าผลการปฏิบัติท่ีได้หลงัจากการด าเนินการสร้าง
เครือข่ายครูในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายต่างสายชั้น และเครือข่ายในระดบัต่างโรงเรียน เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 พบว่า ครูในเครือข่ายไดน้ ากลยุทธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี น ามาใชก้บันกัเรียน ครูในเครือข่ายสามารถสร้างนวตักรรม การพฒันาสมรรถนะการ
อ่านและการเขียนของนกัเรียนร่วมกนั คือ แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนเพ่ือสร้างความคุน้เคยกบัสระ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  
 3. ผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบว่า ผลประเมิน
ความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดบั
คุณภาพการอ่านภาษาไทย หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นกัเรียนมีผล
การประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย เพ่ิมข้ึน โดยผลการประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย  จากการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 กบั ปีการศึกษา 2562 พบวา่ ผลการประเมินดา้นการ
อ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 เท่ากบั 76.55 และปีการศึกษา 2562 เท่ากบั 83.50 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.95 ผลการประเมินดา้นการอ่าน
รู้เร่ือง ปีการศึกษา 2561 เท่ากบั 77.72 และปีการศึกษา 2562 เท่ากบั 79.85 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.13 และคะแนนเฉล่ียทั้งสองดา้น เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 4.54 และนกัเรียนยงัมีการเขียนท่ีถูกตอ้ง และสามารถน าทกัษะการอ่านและการเขียนไปเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนได ้

 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจยั การสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพ่ือพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลราชบุรีสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบวา่ มีองคป์ระกอบส าคญัท่ีใชใ้นการสร้างเครือข่าย 7 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง มีการรับรู้และมุมมอง
ท่ีเหมือนกนั ประการท่ีสอง การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั ประการท่ีสาม มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั ประการท่ีส่ี การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย ประการท่ีหา้ มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ประการท่ีหก การเก้ือหนุนพ่ึงพากนั และประการท่ี
เจ็ด มีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวารีรัตน์ แกว้อุไร และคณะ [6] กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายครูมีลกัษณะ
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ส าคญั คือ การปรับเปล่ียนกระบวนทศันครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมของนกัเรียน 
การท างานดว้ยความรับผิดชอบในบทบาทของเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั การร่วมมือกนัแบบร่วมรับผิดชอบของครู 
การก ากบั ติดตาม ประเมิน และให้ขอ้เสนอแนะ การแบ่งปันและให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาการท างานในรูปแบบของ
เครือข่ายครูโดยรูปแบบการพฒันาเครือข่ายครูมีความเหมาะสมน าไปปฏิบติัไดใ้นลกัษณะของการสร้างมีส่วนร่วมในการรับรู้และ
น าไปปฏิบติัร่วมกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั และงานวิจยัของอรวรรณ รังสัย และอภิชาติ เลนะนันท์ [7]  
ท่ีกล่าววา่ รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรีจะน ามาใชอ้ยา่งไดผ้ลตอ้งมีการบริหาร
จดัการท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและวางระบบงานท่ีดีในการบริหารจดัการ 
 2. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ใชก้ลยทุธ์ท่ี
ได้จากกรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ ขั้นตอนท่ี 1 Community สร้างทีมครู ขั้นตอนท่ี 2 Practice จัดการเรียนรู้บูรณาการ ขั้นตอนท่ี 3 
Reflection สะทอ้นคิดเพื่อการพฒันาการปฏิบติั ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพฒันาสมรรถนะครู ขั้นตอนท่ี 5 Network 
Development สร้างเครือข่ายการพฒันา พบวา่ ครูในเครือข่ายไดน้ ากลยทุธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการการพฒันาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี น ามาใชก้บันกัเรียน ครูในเครือข่ายสามารถสร้างนวตักรรมการ
พฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนร่วมกนั คือ แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนเพ่ือสร้างความคุน้เคยกบัสระ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี การใหน้กัเรียนไดท้ าแบบฝึกมากๆ เป็นส่ิงท่ีช่วยใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ใน
เน้ือหาวิชาไดดี้ข้ึนเพราะนักเรียนไดมี้โอกาสน าความรู้ท่ีเรียนมาแลว้ มาฝึกให้เกิดความเขา้ใจกวา้งขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ [8] ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันาการเขียนสะกดค าโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 88.03/85.71 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้สามารถพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าใหก้บันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ไดเ้ป็นอยา่งดี หลงัจากใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดค าแลว้ ปรากฏวา่ ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดค า
หลงัเรียนดว้ยแบบฝึก สูงกวา่ก่อนเรียน และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ [9] ไดศึ้กษาการน าเสนอกล
ยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินของโรงเรียนมธัยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุทยัธานี พบว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี 4 กลยุทธ์ 
ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมให้โรงเรียนจดัท านโยบายให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ การประเมินผล
หลกัสูตร 2) เร่งรัดใหจ้ดัท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 3) จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ส่ือสารระหวา่งโรงเรียนและชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง และ 4) พฒันาครูและบุคลากรของชุมชนในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

3. ผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยผลประเมิน
ความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดบั
คุณภาพการอ่านภาษาไทย หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นกัเรียนมีผล
การประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย เพ่ิมข้ึน จากการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (Reading 
Test : RT) ปีการศึกษา 2561 กบั ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินดา้นการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 เท่ากบั 76.55 
และปีการศึกษา 2562 เท่ากบั 83.50 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.95 ผลการประเมินดา้นการอ่านรู้เร่ือง ปีการศึกษา 2561 เท่ากบั 77.72 และ 
ปีการศึกษา 2562 เท่ากบั 79.85 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.13 โดยผลการพฒันาการของการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผลประเมินความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบ
การอ่าน (Reading Test) พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การพฒันา นักเรียนมีระดับคุณภาพการอ่านภาษาไทย อยู่ใน ระดับดีมาก  
จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 87.61ระดบัดี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.61 และระดบัพอใช ้จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.78 
ระดบัคุณภาพการเขียนภาษาไทย หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันา นกัเรียนมีระดบัคุณภาพการอ่านภาษาไทย อยูใ่น ระดบัดีมาก จ านวน 
329 คน คิดเป็นร้อยละ 92.68 ระดบัดี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 และระดบัพอใช้ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.22   
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญยง ทบัทองและกาญจนา บุญส่ง [10] พบวา่ หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันา  นกัเรียนมีระดบัคุณภาพ
การอ่านภาษาไทย อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และหลงัการสอนโดยใชก้ลยทุธ์การวิจยัและพฒันามา
ใชใ้นการพฒันาคุณภาพการอ่าน นกัเรียนมีระดบัคุณภาพการอ่านภาษาไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.320 เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยใช ้t-test (t-dependent) พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
มีร้อยละความกา้วหนา้เท่ากบั 33.91 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ ตอ้งเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 25  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

  1. ครูผูส้อนภาษาไทยสามารถน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนและ
นวตักรรมการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยใหก้ารอ่านและเขียนสะกดค า
มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
  2. ครูผูส้อนควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึนเพราะจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน ไม่
เบ่ือหน่ายในการเรียน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเรียน 

3. ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยหรือผูท่ี้สนใจจะน านวตักรรมหรือแนวทางไปปรับใช้ ควรศึกษาทฤษฎีเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์
ต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4. การน าแบบฝึกทกัษะไปใช้ ควรมีการฝึกทกัษะเป็นกิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกทกัษะรายบุคคล โดยมีครูคอยแนะน า
ช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนใชก้ารสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพและแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนเพ่ือน าไปจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาคน้ควา้และสร้างแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆและในระดบัชั้นต่างๆต่อไป 
 2. ควรมีการติดตาม เพ่ือประเมินความยัง่ยืนของเครือข่ายครู และความต่อเน่ืองของการพฒันาต่อยอดการสร้างเครือข่าย
ครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนีราชบุรีและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรีการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research)กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาท่ีวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีใน
ระดบัชั้นปีท่ี 1- 4 ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่1) ขอ้มูลทัว่ไปและปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ชั้นปี เกรดเฉล่ียสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รูปร่าง แรงจูงใจในการเรียน 
รวมขอ้ค าถามจ านวนทั้งหมด 9ขอ้ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  2) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง
(Rosenberg’ Self-Esteem Scale) สร้างข้ึนโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรีมรกตแปล แบบประเมินน้ีไดเ้คยน าไปใชใ้นการวิจยัและทดสอบความ
เช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha)ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีน า
แบบประเมิน ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัของกลุ่มกนักบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย เพื่อทดสอบความ
เท่ียงของเคร่ืองมือ(Reliability) ไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากบั 0.78 วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ดว้ยการใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) อายขุองนกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ มีอาย ุ16-20 ปี ร้อยละ 95.75 ส่วนใหญ่นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
มีเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.51-3 ร้อยละ 61 สถานภาพสมรสของบิดามารดาของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ส่วนใหญ่บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั 
ร้อยละ 88.25 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 50.5 รายไดข้องครอบครัวต่อเดือนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ส่วนใหญ่ 
มีรายได1้0,000-15,000 บาท ร้อยละ 57 และแรงจูงใจในการเรียน ส่วนใหญ่ อยากเรียนดว้ยตนเอง ร้อยละ 67.5  2) ระดบัความมีคุณค่าใน
ตนเองของนกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 94.53)ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นปีและเกรดเฉล่ียมีความสมัพนัธ์กบั
ความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษามากท่ีสุด โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r = 2.177 และ 3.549) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สรุปผลการวิจยัระดบัการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีอยูใ่นระดบัสูง และปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นปีและเกรดเฉล่ียมีความสมัพนัธ์กบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษามากท่ีสุด นกัศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีแรก 
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นกัศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสูงเน่ืองจากมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถรู้สึกประสบผลส าเร็จในการเรียนของตนเองไดสู้ง
กวา่เน่ืองจากการเรียนการสอนจะเป็นทฤษฎีมากกวา่ปฏิบติั  

 

ค าส าคญั : ความมีคุณค่าในตนเองนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 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 

 
 

บทน า   
  ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเป็นทฤษฎีหน่ึงทางจิตวิทยาท่ีครูอาจารยแ์ละผูป้กครองสามารถน ามาประยุกต์ใช้  
เพ่ือพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองให้กับวยัรุ่นไดโ้ดยมีแนวทางคือ เพ่ิมประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จให้กบันักศึกษา  
การใชต้วัแบบ และการใชค้  าพูดชกัจูงและการกระตุ้นทางอารมณ์ควบคู่กนัไปส่ิงท่ีส าคญัของการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษานั้ น ผูป้กครองและครูอาจารยจ์ะต้องท าอย่างสม ่าเสมอและต้องอาศัยระยะเวลา และตระหนักอยู่เสมอว่าทุก 
การกระท า ทุกค าพูดของเรานั้นมีผลต่อความรู้สึกและจิตใจของนกัศึกษา และจะสามารถน าไปสู่การรับรู้คุณค่าในตนเองของเขา
ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาความมีวฒิุภาวะเป็นผูใ้หญ่ของเขาต่อไปในอนาคตได ้[1]  

การเรียนการสอนทางการพยาบาลเป็นการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษย ์นกัศึกษาพยาบาลตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานท่ี
น าไปสู่การพฒันาทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลท่ีถูกตอ้งและไม่เป็นอนัตรายต่อผูป่้วย หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจึงประกอบ
ไปดว้ย กระบวนวิชาต่างๆท่ีเน้นความรู้พ้ืนฐานและวิชาทางการพยาบาล ซ่ึงการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
เพื่อให้นกัศึกษาพยาบาล ท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นผูท่ี้มีความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งในดา้นความรู้ทกัษะและจริยธรรม 
สามารถให้การพยาบาลทัว่ไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพทั้งแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน[2] วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งใชศ้าสตร์
และศิลป์ในการท างาน ใหก้ารพยาบาลแก่ผูรั้บบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ทั้งในภาวะสุขภาพดีหรือเจบ็ป่วย โดยอาศยัความรู้
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เฉพาะทางการพยาบาลในการปฏิบติังาน นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในวิชาชีพพยาบาลจะตอ้งมีการปรับตวัต่อสภาพการเรียนการสอน
ท่ีเฉพาะทาง เนน้หนกัทั้งภาคทฤษฎี ทดลองและปฏิบติั [3] 
 จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนกส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรมและความรู้ เพื่อให้
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศและสังคม การจดัการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลจึงมุ่งให้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เนน้ให้นกัศึกษามี
ความพร้อมทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์เรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย จิตใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน
เพ่ือจะได้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ปัจจุบันการดูแลบุคคลท่ีเจ็บป่วยมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม (holistic care)  
มีการบูรณาการทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  
มีความรู้ ความคิด ความเช่ือ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม สภาพสังคม สิทธิเสรีภาพและรูปแบบของการด าเนิน
ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้จะดูแลบุคคลแบบองคร์วมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เขา้ใจในทุกขสุ์ขของมนุษยไ์วต่อ
ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดูแลดา้นจิตวญิญาณ [4] 

พยาบาลมีส่วนส าคญัในการช่วยเหลือให้ชีวิตมนุษยท่ี์เจ็บป่วยกลบัคืนสู่ภาวะสุขภาพท่ีดี คอยใหก้ารดูแลและใกลชิ้ดกบั
ผูป่้วย เผชิญกบัปัญหาและสถานการณ์ต่างๆของผูป่้วยตลอดเวลา การดูแลผูป่้วยของพยาบาลจึงตอ้งมีมนุษยธรรม มีความเมตตา
กรุณาเอ้ืออาทรต่อมนุษย์ในยามท่ีมีความทุกข์ มีความสามารถในการมองเห็นองค์รวม การมองเห็นความเป็นมนุษย์และ 
การมองเห็นความทุกขท่ี์เรียกรวมวา่ การดูแลสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(Humanistic health care) การเคารพในศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์จะช่วยให้ฟ้ืนหายจากความเจ็บป่วยและมีสุขภาพท่ีดี พยายามจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้สึก ความเช่ือ 
ค่านิยมการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมต่างๆของผูรั้บบริการเพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเป็นองคร์วมของบุคคล และตอ้งมี
ความตระหนกัในความเป็นบุคคลของคนอ่ืน ใหเ้วลา รู้จกัการเป็นผูฟั้ง แสดงถึงความเคารพผูรั้บบริการในฐานะบุคคล [5] จะเห็น
ไดว้า่ วชิาชีพพยาบาลตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานปรัชญาการบริการสุขภาพดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษย ์

งานวิจัยและผลการศึกษาต่างๆ จะพบว่า การรับรู้ความมีคุณค่าในตนเอง ประกอบดว้ย ความรู้สึก การรับรู้การให้
ความหมาย การตีความและการเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงมีผลต่อการมองตนเองและด าเนินพฤติกรรมทั้งในทางท่ีดีหรือไม่ดี จึงกล่าว
ไดว้า่ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจยัส าคญัในการปรับตวัทางอารมณ์ สังคมและการเรียนรู้ส าหรับบุคคล เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า
ใหน้กัศึกษาสามารถต่อสู้กบัปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไดก้ารเห็นคุณค่าในตนเองน้ีไม่สามารถเกิดข้ึนเองได ้หากแต่เกิด
จากการประเมินคุณค่าในตนเอง การไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน จากนั้นนกัศึกษาจึงจะยอมรับและนับถือตนเอง [6]เด็กท่ีมี
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูง จะสามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต สามารถยอมรับสถานการณ์ท่ีท าให้
ตนเองผิดหวงัและทอ้ใจดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง ดว้ยความหวงัและความกลา้หาญ จึงเป็นบุคคลท่ีประสบความส าเร็จมีความสุข
สามารถด ารงชีวิตตามท่ีตนเองปรารถนาไดเ้ป็นอย่างดี การเห็นคุณค่าในตนเองมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกว่าตนเองเป็นท่ี
ยอมรับและเป็นท่ีต้องการของบุคคลอ่ืนมีความสามารถมีเกียรติ มีคุณค่า มีศักด์ิศรี และมีประโยชน์ต่อสังคม ส่ิงเหล่าน้ี
เปรียบเสมือนพลงัท่ีช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตดว้ยความมัน่ใจ ด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ การยอมรับตนเองหรือรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่านั้น เป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีจะช่วยให้บุคคลมีก าลงัใจ มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดพฒันาการแห่งการปรับตวัไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีความเขม้แขง็ทางดา้นจิตใจและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองรวมทั้งบุคคลรอบขา้งไดอี้กดว้ย [6]  

การเห็นคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาเปรียบเสมือนพลงัท่ีช่วยใหน้กัศึกษาสามารถเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มาใน
ชีวิตไดด้ว้ยความมัน่ใจ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้นกัศึกษาสามารถปรับตวัในการท่ีจะด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เป็นตวักระตุน้ท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีเหมาะสมทั้งในเร่ืองสติปัญญา ทกัษะท่ีความสามารถในดา้นต่างๆ บุคคลสามารถพฒันา
ทกัษะทางสังคมไดจ้ากประสบการณ์และการฝึกฝนอบรม  
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 จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนกส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรมและความรู้ เพื่อให้
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศและสังคม การจดัการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลจึงมุ่งให้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เนน้ให้นกัศึกษามี
ความพร้อมทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์เรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย จิตใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน
เพ่ือจะไดส้ามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมได ้

ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะพยาบาลวิชาชีพและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางดา้นวิชาการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี จึงไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ข้ึนเพ่ือทราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบนั ของความเครียดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัปัญหาดา้นสุขภาพจิตของ
นกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี และเพ่ือน าไปสู่การช่วยเหลือและเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีราชบุรี 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมี

คุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ในปีการศึกษา 2562 โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 - 4 ภาคเรียนท่ี 1-2 ภายในปีการศึกษา 2562 จ านวน 486 คน 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
1. การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งก าหนดโดยการค านวณจากวธีิของของทาโร่ ยาโมเน่ [7] 

จากสูตร  n =     N 
       1+Ne2 

เม่ือ  e =  ความคลาดเล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
   N = ขนาดของประชากร  
   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง    =   486            =      486 
          1+486 × (0.05)2 1.215 
               =      400 

จากการค านวณตามสูตรไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 400 คน 
2. ก าหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งคือ 

  2.1 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 – 4 ในปี พ.ศ.2563  
  2.2 สามารถอ่านหรือ เขียนและฟังภาษาไทยได ้
  2.3 ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ังน้ี 
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3. การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล 

ศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 – 4 ในปี พ.ศ.2563 จ านวน 486 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

ช้ันปี ชาย หญิง รวมทั้งหมด กลุ่มตวัอย่าง 
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 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการาวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปและปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปี เกรดเฉล่ียสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพ
ของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รูปร่าง แรงจูงใจในการเรียน รวมขอ้ค าถามจ านวนทั้งหมด 9 ขอ้  
 ตอนท่ี 2  แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ใชแ้บบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg’ 
Self-Esteem Scale) ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ข้อ เป็นการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองเก่ียวกับ ความรู้สึกรักตนเอง  
การยอมรับตนเอง และรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถเป็นขอ้ความท่ีมีความหมายทางบวก 5 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 2, 4, 6, และ 7 และ
ขอ้ความท่ีมีความหมายทางลบ 5 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3,5,8,9 และ 10 ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั มีค  าตอบให้
เลือก 4 ลกัษณะ และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี  
     

 คะแนนขอ้ความทางบวก คะแนนขอ้ความทางลบ 
มีความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 4 1 
มีความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนบ่อย 3 2 
มีความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนนานๆคร้ัง 2 3 
ไม่มีความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนเลย 1 4 

 

        การแปลผลคะแนนรวม ท าโดยการรวมคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบบั ซ่ึงมีค่าคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 10-40 คะแนน และ
การแบ่งคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยใชพิ้สัยและอนัตรภาคชั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

10-20 คะแนน หมายถึง มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัต ่า หรือแสดงวา่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีต่อตนเอง 
21-30 คะแนน หมายถึง มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง หรือแสดงวา่มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง

   พอสมควร 
31-40 คะแนน หมายถึง มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัสูง หรือแสดงวา่มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองมาก 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. แบบวดัความเครียดสวนปรุงเป็นแบบวดัความเครียดท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือวดัความเครียด ท่ีเหมาะสมส าหรับ คนไทย  

จากกรอบแนวคิดทางดา้นชีวภาพ จิตใจ และสังคม แบบวดัน้ีเหมาะกบัผูต้อบในวยัท างานหรือวยัเรียน มีทั้งหมด 20 ขอ้ มีค่าความ
เช่ือมั่นครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) มากกว่า 0.7 ของความเครียด จากนั้ นน าไปทดลองใช้ (Try out)  
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กับกลุ่มนักศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกันของกลุ่มกันกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ราย เพ่ือทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ
(reliability) ไดค้่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากบั 0.84 

2.  แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง (Rosenberg’ Self-Esteem Scale) สร้างข้ึนโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรีมรกตแปล 
และดดัแปลงเม่ือปีพ.ศ 2536 แบบประเมินน้ีไดเ้คยน าไปใชใ้นการวิจยัและทดสอบความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73[8] ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีน าแบบประเมินไปทดลองใช ้
(Try out) กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัของกลุ่มกนักบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย เพ่ือทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ
(reliability) ไดค้่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากบั 0.78 

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็ขอ้มูลผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีดว้ยตนเองซ่ึงมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. ขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 2. เม่ือไดรั้บอนุญาตให้เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัเขา้พบนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1-4 โดยเขา้พบกลุ่ม
ตวัอยา่งก่อนล่วงหนา้ 2 วนั เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั แจง้รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและขอความร่วมมือใน
การเกบ็ขอ้มูล  

3. อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจและให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัมารับคืนดว้ย
ตนเอง (Self Administered Questionnaires) หลงัจากแจกแบบสอบถามได ้5 วนั 

4. ผูว้ิจยัรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
5. เม่ือไดแ้บบสอบถามครบ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามมาคิดคะแนนตามท่ีก าหนดไว ้

จากนั้นน าไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป  
 

การวเิคราะห์ข้อมูลวเิคราะห์ 
 ผูว้ิจยัท าการขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงก าหนดระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ
ขั้นตอนในการวเิคราะห์มีดงัน้ีแยกวเิคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี คือ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ใชก้ารวเิคราะห์ ค  านวณค่าร้อยละ และ แจกแจงความถ่ี 
 2. ความเครียด ความมีคุณค่าในตนเองใชก้ารวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความเครียดและความมีคุณค่าในตนเองใชส้ถิติการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถามหรือขอ้มูลทั้งหมดจะไม่มีการเปิดเผยใดๆ ทั้งส้ิน  การน าเสนอขอ้มูลจะเสนอในลกัษณะ
ภาพรวมของกลุ่มประชากร ขอ้มูลท่ีไดจ้ะใชป้ระโยชน์เฉพาะการวิจยัเท่านั้น หากกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการออกจากการศึกษาสามารถ
แจง้ขอออกจาการศึกษาได ้ก่อนท่ีการด าเนินการวจิยัจะส้ินสุดลง โดยการกระท าดงักล่าวจะไม่มีผลอยา่งใดต่อกลุ่มตวัออยา่ง 

 

ค าจ ากดัความที่ใช้ในการวจิัย 
 1. ความมีคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล เก่ียวกบัการยอมรับ นบัถือตนเอง เห็นคุณค่าของ
ตนเอง และเช่ือมัน่ในตนเอง ตามการรับรู้ของนกัศึกษา การเห็นคุณค่าในตนเองวดัโดยแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของ
โรเซนเบิร์ก (Rosenberg Self-Esteem Scale) ซ่ึงสร้างข้ึนโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรี ศรีมรกต แปลและดดัแปลงเม่ือปี พ.ศ.2536  
ซ่ึงแบ่งความเห็นคุณค่าในตนเองออกเป็น 3 ระดบั คือ ความเห็นคุณค่าในตนเองในระดบัต ่า ความเห็นคุณค่าในตนเองนะดบั 
ปานกลาง และความเห็นคุณค่าในตนเองในระดบัสูง [9] 
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 2. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาพยาบาลท่ีก าลงัศึกษาท่ีวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี  
ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 -4 ทุกคน ในปีการศึกษา 2562 
 3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี หมายถึง สถานท่ีท่ีนักศึกษาได้เขา้ศึกษาและได้รับการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ก าหนด 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ผลการวจิัย 
จากการรวบรวมขอ้มูลแลว้น ามาวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์

ไดผ้ลจากการวเิคราะห์ ซ่ึงสามารถน ามาอธิบายในรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางท่ี 2จ านวนร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตัวแปร ระดบัตัวแปร จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาย ุ  16-20 383 95.75 
 21-25 14 3.5 
 26-30 2 0.5 
 31-35 0 0 
 มากกวา่ 35  1 0.25 
ชั้นปี 1 107 26.75 
 2 108 27 
 3 78 19.5 
 4 107 26.75 
เกรดเฉล่ีย 2.0-2.5 6 1.5 
 2.51-3.0 244 61 
 3.01-3.5 116 29 
 3.51-4.0 34 8.5 
สถานภาพสมรสของ แยกกนัอยู ่ 24 6 
บิดามารดา หยา่ร้าง 18 4.5 
 อยูด่ว้ยกนั 353 88.25 
 อ่ืนๆ 5 1.25 

ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 
ความมคุีณค่าในตนเอง 

- ความมีคุณค่าในตนเองต ่า 
- ความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง 
- ความมีคุณค่าในตนเองสูง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อายุ  ชั้ นปี  เกรดเฉล่ี ยสะสม 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพ
ของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจใน
ครอบครัว รูปร่างแรงจูงใจในการเรียน 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ตัวแปร ระดบัตัวแปร จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาชีพของบิดามารดา รับราชการ 12 3 
 ธุรกิจส่วนตวั 18 4.5 
 พนกังานบริษทั 12 3 
 เกษตรกรรม 202 50.5 
 อ่ืนๆ 156 39 
รูปร่าง BMI ต ่ากวา่ปกติ 37 9.25 
 BMI ปกติ 298 74.5 
 BMI สูงกวา่ปกติ 65 16.25 
แรงจูงใจในการเรียน อยากเรียนดว้ยตนเอง 270 67.5 

 เรียนตามผูป้กครองแนะน า   125 31.25 
 เรียนตามเพื่อน 2 0.5 
 อ่ืนๆ 3 0.75 
 รวม   400 100 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า อายุของนกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ มีอายุ16-20ปี ร้อยละ 95.75รองลงมาคือ 21-25ปี ร้อยละ 3.5 
โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 26.75 นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 27 นกัศึกษา
พยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 19.5 นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 26.75  เกรดเฉล่ีย ส่วนใหญ่นกัศึกษา
พยาบาลศาสตรบณัฑิตมีเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.51-3.00 ร้อยละ 61 รองลงมาคือเกรดเฉล่ีย 3.01-3.5 ร้อยละ 29 สถานภาพสมรสของ
บิดามารดาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ส่วนใหญ่บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 88.25 รองลงมาคือหย่าร้าง ร้อยละ 4.5  
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 50.5  รองลงมาคือ อ่ืนๆ ร้อยละ39 รายไดข้องครอบครัวต่อเดือนของนักศึกษาพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต ส่วนใหญ่มีรายได1้0,000-15,000 ร้อยละ 57 รองลงมาคือ รายได1้5,001-20,000 บาท ร้อยละ 15.75 รูปร่างส่วนใหญ่  
มีค่า BMI ปกติ ร้อยละ 74.5 และแรงจูงใจในการเรียน ส่วนใหญ่ อยากเรียนดว้ยตนเอง ร้อยละ 67.5 

 

ส่วนที ่2 ความมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางท่ี 3 ความมีคุณค่าในตนเองในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 

ระดบัความมคุีณค่าในตนเอง จ านวน ร้อยละ 
ความมีคุณค่าในตนเองต ่า 0 0 
ความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง 22 5.5 
ความมีคุณค่าในตนเองสูง 378 94.5 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าระดบัความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 94.5 
รองลงมาคือความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง ร้อยละ 5.5 
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ส่วนที ่3 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล กบัระดบัความมีคุณค่าในตนเอง 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นปีและเกรดเฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัความมีคุณค่าในตนเอง
ของนกัศึกษามากท่ีสุด โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r = 2.177 และ 3.549) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี สามารถ
น ามาอภิปรายผลตามค าถามการวจิยัดงัน้ี 
 1. ระดบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
 จากการศึกษาระดบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยูร่ะดบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษา
พยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 94.5 รองลงมาคือความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง ร้อยละ 5.5 โดยปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
ระดบัชั้นปีและเกรดเฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษามากท่ีสุด โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r = 2.177 
และ 3.549) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัจุฑารัตน์ ทองสลบั [10] ท่ีวา่การศึกษาในวยัรุ่นพบวา่ ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความแขง็แกร่งในชีวติ ความรู้สึกมีคุณค่า ในตนเองกบัความแขง็แกร่งในชีวิตของวยัรุ่น
มีความสัมพนัธ์กันในทางบวก นั่นคือเม่ือวยัรุ่นมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสูง จะมีความมั่นใจในความสามารถของตน  
(I am) ท าให้สามารถ จดัการกบัความเครียดหรือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้(I can) เม่ือ วยัรุ่นสามารถจดัการกบัความเครียดไดแ้ลว้ 
จะเป็นการเสริม สร้างศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตนท่ีวยัรุ่นสามารถดึงเอามาใชใ้น สถานการณ์ต่างๆ ได ้(I have) บุคคลท่ีมีความรู้สึกมี
คุณค่าใน ตนเองสูงจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความแขง็แกร่งในชีวติสูง 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบวา่ระดบัชั้นปีการศึกษาท่ี1 นกัศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสูงกวา่นกัศึกษา
ในชั้นปีท่ีสูงข้ึน อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาพึ่ งได้เข้ามาเรียนตามแรงจูงใจท่ีตนเองต้องการและสมปรารถนาตามต้องการ   
จึงมีความเห็นคุณค่าในตนเองสูง และในชั้นปีแรกๆรูปแบบการจดัการเรียนการสอนยงัไม่ยากมาและยงัไม่เขา้สู่กระบวนการเรียน
ภาคปฏิบติัมากนกันกัศึกษาจึงยงับริหารจดัการเรียนการสอนของตนเองไดต้ามท่ีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้นซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
เกรดเฉล่ียท่ีนกัศึกษาได ้จะเห็นไดว้า่ชั้นปีแรกๆนกัศึกษาจะมกัมีเกรดเฉล่ียค่อนขา้งดี 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(r) P-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ชั้นปี 
4. เกรดเฉล่ีย 
5. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
6. อาชีพของบิดามารดา 
7. รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 
8. รูปร่าง 
9. แรงจูงใจในการเรียน 

 
.115 
.209 

2.177 
3.549 
-.079 
-.007 
.208 
.125 
.117 

 
.513 
.312 
.031 
.001 
.308 
.927 
.316 
.129 
.132 
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ดงันั้นจากการศึกษาดงักล่าวอาจสรุปไดว้่า นกัศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีแรก นกัศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสูง
เน่ืองจากมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถรู้สึกประสบผลส าเร็จในการเรียนของตนเองไดสู้งกวา่เน่ืองจากการเรียนการสอน
จะเป็นทฤษฎีมากกว่าปฏิบติัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุขศิริ ประสมสุข [11] ท่ีประยกุตแ์นวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจของ 
Fleury มาใชก้บัผูสู้งอายโุรคเร้ือรังและครอบครัว และบทบาทของพยาบาลจะปรับเปล่ียนจาก“ผูเ้ช่ียวชาญ” มาเป็น “ผูส้นบัสนุน”
โดยให้ญาติผูดู้แลรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับในความคิดเห็น สามารถคุมหรือจดัการกบัปัญหาไดมี้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ 
มีการรับรู้พลงัอ านาจในตนเองท่ีดีข้ึน ส่งผลให้ผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังมีพฤติกรรมการดูแลดีข้ึน พบวา่ผลของโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของผูสู้งอายใุนชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของอภิวฒัน์  แก่นจ าปา [6] ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกกบัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและ
เยาวชน ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอกดา้นความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่และสมาชิกในบา้นดา้นโรงเรียนและสังคม ดา้นสถานภาพทาง
สังคม และดา้นสังคมและกลุ่มเพ่ือน กบัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน พบว่า ปัจจยัภายนอกของเด็กและ
เยาวชนกบัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน มีความสัมพนัธ์กนัและมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นเชิงบวกแสดงให้
เห็นวา่ ปัจจยัภายนอกของเดก็และเยาวชนกบัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ เด็กและเยาวชนท่ีมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเองสูงก็จะมีระดบัการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงเพ่ิมข้ึนไปดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
1. ด้านปฏิบัติการพยาบาล: เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้กับพยาบาลหรือบุคคลากรในทีมสุภาพส าหรับวางแผนการดูแล

นกัศึกษาพยาบาล ในช่วงฝึกภาคปฏิบติัใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหาและไดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
2. ดา้นบริหาร: น าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายป้องกนัช่วยเหลือ และดูแลความมีคุณค่าใน

ตนเองของนกัศึกษาพยาบาล โดยควรพิจารณาเร่งนโยบายส่งเสริมสุขภาพจิตโดยเนน้เร่ืองการอบรมและการจดัโปรแกรมเสริม
ทกัษะการเผชิญความเครียดท่ีถูกวธีิเพ่ือป้องกนัผลเสียต่อตวันกัศึกษาพยาบาลและหนา้ท่ีการงานในระยาวได ้
 3. ดา้นวิชาการ: ผลการวิจยัสามารถไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับนกัวิชาการหรือผูท่ี้สนใจ เพื่อศึกษาและวิจยัในเร่ืองความ 
มีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลในจงัหวดัอ่ืน หรือในหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใหเ้กิดการพฒันากา้วหนา้ในองคก์รนั้นๆต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) ศึกษากลยทุธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 2) ศึกษากลยทุธ์
การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และ3) ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่าย
กลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั คือ ครูเครือข่าย จ านวน 6 คน 
และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในกลุ่มบา้นลาดหาดทราย จ านวน 227 คน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ คู่มือการใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และแบบประเมินทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน มีค่าความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติบรรยาย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัพบวา่  
1) กลยทุธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ  ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ กลยทุธ์การมีส่วนร่วม กลยทุธ์

การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร และกลยทุธ์การประสานงาน ใชใ้นการขบัเคล่ือนครูในการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษไดแ้ก่ 
ทกัษะการฟัง และทกัษะการพดู  

2) กลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ คือ การสอนทกัษะการฟังและพูดภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
ตอบสนองดว้ยท่าทาง บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมืองเพชรและการแสดงบทบาทสมมติ  

3) ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน พบว่า หลงัการใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันา นกัเรียนมี
ระดบัคุณภาพทกัษะการฟังและพดูภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัดี และมีร้อยละความกา้วหนา้เท่ากบั 33.91  

 

ค าส าคญั : กลยทุธ์การขบัเคล่ือน  กลยทุธ์การพฒันา  ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
 

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 
 
 

บทน า   
  ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีของโลกมีการพฒันาอยา่งกวา้งขวาง ทุกคนจ าเป็นตอ้งตามให้ทนัเพื่อให้ทนัสมยั
และรับรู้ข่าวสารต่างๆไดท้ดัเทียมกบันานาประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารเขา้มาเก่ียวขอ้งเพ่ือติดต่อกบันานาประเทศซ่ึง
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาสากลในการติดต่อส่ือสารเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัและภาษาสากลท่ีใชใ้นปัจจุบนัก็คือภาษาองักฤษ [1] จาก
ความส าคัญของภาษาอังกฤษตามท่ีกล่าวน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศท่ีทุกระดบัชั้นใชเ้พ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษยส์ร้างศกัยภาพในการคิดและการท างานอยา่งสร้างสรรค์
เป็นรากฐานในการเตรียมความพร้อมในการเรียนของเยาวชนรุ่นใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสังคมยคุขอ้มูลข่าวสาร ช่วยใหน้กัเรียนเป็น
ผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกลสามารถพฒันาความคิดและมองโลกกวา้งข้ึนโดยมีความคาดหวงัว่าเม่ือนักเรียนเรียนภาษาองักฤษอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา นกัเรียนจะมีความรู้ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิดความรู้ความเขา้ใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม [2] ทกัษะการพูดในการเรียนการสอนภาษาองักฤษนบัวา่เป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็น
เพราะผูท่ี้พูดไดย้อ่มสามารถฟังผูอ่ื้นพูดไดเ้ขา้ใจ  และยงัเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนทุกคนมุ่งหวงัท่ีจะใหป้ระสบความส าเร็จแต่ในเป็นจริง
การพูดภาษาองักฤษของคนไทยยงัประสบปัญหา [3]) นั่นคือผูเ้รียนยงัไม่สามารถน าภาษาองักฤษไปใชใ้นสถานการณ์จริงได้
เท่าท่ีควร แมปั้จจุบนัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยเปล่ียนไปจากท่ีเคยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการท่องจ า
กฎไวยากรณ์ต่างๆ มาสู่การกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และมีความสนุกสนาน มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนมากข้ึน  
โดยการน าวธีิการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารมาใช ้หรือท่ีเรียกวา่ Communicative Approach อยา่งไรกต็ามทกัษะการพูดยงัเป็นท่ียาก
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานความสนใจและธรรมชาติของ
เด็ก สามารถช่วยกระตุน้และพฒันาทักษะการพูดของเด็กได้   โดยเฉพาะเด็กนักเรียนวยัประถมศึกษาจนถึงนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงเป็นวยัท่ีชอบการเคล่ือนไหว การแข่งขนั ไม่ชอบนัง่อยูก่บัท่ีเพ่ือฟังส่ิงท่ีครูพูดหรืออธิบายนานๆ ดงันั้นครู
จึงจ าเป็นตอ้งเลือกวิธีการหรือรูปแบบการสอนท่ีใชเ้กมประกอบเพ่ือช่วยใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเองฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิด
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และตดัสินใจดว้ยตนเอง ไม่ใช่ให้ครูเป็นผูก้  ากบับทบาท และการใชเ้กมประกอบการสอน จะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้
เป็นไปดว้ยความน่าสนใจเร้าใจสนุกสนาน อีกทั้งยงัช่วยใหน้กัเรียนเกิดทศันคติท่ีดีต่อวชิาท่ีเรียนอีกดว้ย [4]  

ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษานอกจากจะพบปัญหาท่ีผูเ้รียนไม่กระตือรือร้นแลว้ 
กระบวนการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่มีความรู้และน าทกัษะกระบวนการใชใ้นการวางแผนการสอน แต่ความเขม้ขน้สมบูรณ์
ของการใหผู้เ้รียนเรียนจากการปฏิบติัจริงดว้ยกระบวนต่างๆนอ้ย เน่ืองจากคุณครูมีภาระงานเยอะท าใหน้กัเรียนไม่ไดพ้ฒันาทกัษะ
การส่ือสารอยา่งแทจ้ริง โดยครูผูส้อนจะเนน้ไปในดา้นการจ าค  าศพัท์ กฎไวยากรณ์ ซ่ึงไม่ส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร ท าใหน้กัเรียน
ไม่เขา้ใจในการส่ือสารภาษาองักฤษ ไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งได ้อีกทั้งนกัเรียนมีโอกาสท่ีจะไดส่ื้อสารภาษาองักฤษนอ้ย ทกัษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษจ าเป็นตอ้งอาศยัการพูดคุยบ่อย ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนรวมไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษซ่ึงมีผลช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความพอใจในการเรียนโดยครูผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถในการ
เรียนและเนน้ใหน้กัเรียนไดส่ื้อสารภาษาองักฤษใหม้ากท่ีสุด [5] และจากศึกษาปัญหาเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจะมีปัญหาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษด้านการฟังและพูดไม่สามารถส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นความจ าเป็นในการวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารงานวิจยัและ
เอกสารเก่ียวกบักลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน พบวา่ กลยทุธ์การขบัเคล่ือนการ
พฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีพบมากท่ีสุด คือ กลยทุธ์การมีส่วนร่วม และจากการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ลยทุธ์ท่ีส าคญัอีก 
3 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร และกลยทุธ์การประสานงาน และส าหรับกลยทุธ์การพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารดา้นการฟังและการพดู พบวา่ กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมคือการสอนทกัษะการฟังและพดูภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
ตอนสนองดว้ยท่าทาง บูรณาการกบักิจกรรมการประกอบอาหารและการแสดงบทบาทสมมติ [6] นอกจากน้ีกิจกรรมทางภาษาจะ
ช่วยท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลยทุธ์การขบัเคล่ือนทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้น
ลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาด
หาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือพฒันากลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  

กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ครูในสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 จ านวน 6 คน ใน 6 โรงเรียน  
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 2. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา ในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 360 คน 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
1. ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย กลยทุธ์การมีส่วนร่วม กลยทุธ์การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร กลยทุธ์การประสานงาน 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบวจิยัปฏิบติัการ (Action Research) ผูว้จิยัไดด้  าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา  
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาสังเคราะห์ได้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ 1)  กลยุทธ์การมีส่วนร่วม 2) กลยุทธ์การท างานเป็นทีม  
3) กลยทุธ์การส่ือสาร และ 4) กลยทุธ์การประสานงาน และกลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพูด ไดก้ลยทุธ์การสอน
ทกัษะการฟังและพูดโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหาร ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระยกุต์
กบัอตัลกัษณ์เด่นของเมืองเพชรบุรี เป็นการบูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมืองเพชรและการแสดงบทบาทสมมติ 

ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ผูว้ิจัยพฒันาและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การขับเคล่ือนและการพฒันาทักษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาในศูนย์เครือข่ายกลุ่มบ้านลาดหาดทราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 2.1 การพฒันา (ร่าง) คู่มือการใช้กลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทรายท่ีผูว้ิจยัร่วมร่างคู่มือกบัครูท่ีสอนภาษาองักฤษของศูนยเ์ครือข่าย
กลุ่มบา้นลาดหาดทราย จ านวน 6 คน โดยกลยุทธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทรายใช ้4 กลยทุธ์ คือ 1) กลยทุธ์การมีส่วนร่วม 2) กลยทุธ์การท างานเป็นทีม 3) กลยทุธ์การ
ส่ือสาร และ 4) กลยทุธ์การประสานงาน ส่วนกลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษจะเนน้ดา้นการฟังและพูด และใชก้ล
ยทุธ์การพฒันา คือ การสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการกิจกรรมการประกอบอาหารหวานเมือง
เพชร และการแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ขั้นท่ี 2.2 ผูว้ิจยัน า (ร่าง) คู่มือการใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไปใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง และน าขอ้เสนอของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์มาปรับแกคู้่มือฯ ใหมี้ความสมบูรณ์ 

 ขั้นท่ี 2.3 ผูว้ิจยัน า (ร่าง) คู่มือการใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ท่ีปรับปรุง
แลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าความสอดคลอ้ง หรือ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 

 ขั้นท่ี 2.4 การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั  จ านวน 1 ฉบบั คือ แบบประเมินทกัษะการ
ส่ือสาร ดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนักเรียน เป็นแบบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน และน าแบบประเมินทกัษะการ
ส่ือสารดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนักเรียนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และผูว้ิจยัน ามา
ปรับแกใ้ห้มีความถูกตอ้ง หลงัจากนั้นไดน้ าแบบประเมินทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนักเรียนไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าความสอดคลอ้งหรือ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
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ขั้นตอนท่ี 3  การน าคู่มือการใช้กลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไปใชก้บัครู
สอนภาษาองักฤษในศูนยเ์ครือข่ายฯ จ านวน 6  คน จาก 6 โรงเรียน ประกอบดว้ย  1) โรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม 2) โรงเรียนวดัท่า
ศาลา 3) โรงเรียนวดักุ่ม 4) โรงเรียนวดัโพธ์ิกรุ 5) โรงเรียนวดัเขาทโมน และ 6) โรงเรียนวดัห้วยเสือ โดยผูว้ิจยัใชก้ลยุทธ์การ
ขับเคล่ือน 6 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การมีส่วนร่วม 2) กลยุทธ์การท างานเป็นทีม 3) กลยุทธ์การส่ือสาร และ 4) กลยุทธ์การ
ประสานงาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การใชก้ลยทุธ์การขบัเคล่ือนการพฒันาครูเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร ดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนใน
ศูนยเ์ครือข่ายบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
      1.1กลยทุธ์การมีส่วนร่วม มีขั้นตอนการด าเนินการ โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของครูเครือข่าย โดยครูเครือข่ายร่วม
พิจารณาปัญหาเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีสมควรไดรั้บ
การพฒันา ร่วมกนัวางแผน ร่วมพิจารณาตดัสินใจ ก าหนดกลยทุธ์การพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพดูภาษาองักฤษ 
      1.2 กลยุทธ์การท างานเป็นทีม ผูว้ิจยัท างานเป็นทีมกบัครูเครือข่าย จ านวน 6 คน ในการพฒันาคู่มือกลยุทธ์การ
ขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และร่วมกนัด าเนินการพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นการฟังและพูด
ภาษาองักฤษในโรงเรียนของศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม 
2) โรงเรียนวดัท่าศาลา 3) โรงเรียนวดักุ่ม 4) โรงเรียนวดัโพธ์ิกรุ 5) โรงเรียนวดัเขาทโมน และ 6) โรงเรียนวดัหว้ยเสือ และไดมี้การ
พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ดา้นการฟังและการพดูใหน้กัเรียนจ านวน 360 คน  
      1.3 กลยุทธ์การส่ือสาร ผูว้ิจัยได้ใช้กลยุทธ์การส่ือสารกับทีมงานครูเครือข่ายในการพฒันาทักษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษดา้นการฟังและพูดอย่างต่อเน่ืองในการท างานร่วมกนั เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งการท างานร่วมกนั 
      1.4 กลยุทธ์การประสานงาน  ผูว้ิจัยได้ใช้กลยุทธ์การประสานงานกับผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้ ง 6 โรงเรียน และ
ประสานงานกบัครูเครือข่าย จ านวน 6 คน ในการขบัเคล่ือนการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน 

ขั้นตอนท่ี 4 การนิเทศติดตามเครือข่ายครูภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนในศูนย์
เครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  โดยผูว้ิจยัประเมินเครือข่ายครู
ภาษาองักฤษโดยการจดัการความรู้ KM และเครือข่ายน าเสนอผลงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  และผูว้ิจยัรวบรวมแบบประเมินทกัษะ
การส่ือสารภาษาภาษาองักฤษจาก 6โรงเรียน ผูว้ิจยัวิเคราะห์และแบบประมวลผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
 ขั้นตอนท่ี 5  การประเมินเครือข่ายและผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คู่มือกลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย แบบทดสอบการฟังและพูดของนักเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติบรรยาย คือ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และร้อยละความกา้วหนา้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 1. กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ  มีกลยทุธ์ 4 กลยทุธ์ ประกอบดว้ย กลยทุธ์
การมีส่วนร่วม กลยทุธ์การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร กลยทุธ์การประสานงานใชใ้นการขบัเคล่ือนครูในการพฒันาทกัษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง และทกัษะการพดู 
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 2. กลยุทธ์ท่ีครูเครือข่ายในโรงเรียนใชใ้นการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คือ  กลยทุธ์การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
 3.  ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2พบวา่ หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันา  นกัเรียนมีระดบัทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  และมีร้อยละความกา้วหนา้เท่ากบั 33.91 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษากลยุทธ์การขบัเคล่ือนการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนและการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ  มีกลยทุธ์ 4 กลยทุธ์ ประกอบดว้ย กลยทุธ์
การมีส่วนร่วม กลยทุธ์การท างานเป็นทีม กลยทุธ์การส่ือสาร กลยทุธ์การประสานงานใชใ้นการขบัเคล่ือนครูในการพฒันาทกัษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง และทกัษะการพูด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยรุนนัท ์วรรณรักษ ์กาญจนา บุญส่ง 
และนิภา เพชรสม [6] ได้วิจัยเร่ือง กลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันาทักษะการฟังและพูดภาษาองักฤษของนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 พบวา่ มีการใชก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือนและพฒันาทกัษะการฟังและพูดภาษาองักฤษ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ [7]ไดศึ้กษาการ
น าเสนอกลยทุธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินของโรงเรียนมธัยมศึกษา ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทยัธานี  พบว่า  กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
โดยมี 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดัท านโยบายใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช ้
การประเมินผลหลกัสูตร 2) เร่งรัดให้จดัท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 3) จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ส่ือสารระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และ 4) พฒันาครูและบุคลากรของชุมชนในเร่ืองการจดัท าหลกัสุตตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน   
 2. กลยทุธ์ท่ีครูเครือข่ายในโรงเรียนใชใ้นการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่ม
บา้นลาดหาดทราย สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คือ  กลยทุธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของณฐมน วงศท์าทอง [8] ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจดว้ยเทคนิควิธีสอน
อ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจดว้ยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใชข้อ้มูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดัใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [1] กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็นและนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดค านวณท่ีซบัซอ้นข้ึนตอ้งมีการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน 

3. ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกลุ่มบา้นลาดหาดทราย สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา่ หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันา  นกัเรียนมีระดบัทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัดีเยี่ยม  และมีร้อยละความกา้วหน้าเท่ากบั 33.91 สอดคลอ้งกบังานวิจัยของวงศ์เดือน เป็ดทอง [9]  
ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความรู้ดา้นการอ่านและการเขียนค าควบกล ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการสอนดว้ยแบบฝึก
ทักษะกับการสอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการ พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าควบกล ้ ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.33/83.63 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้ และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะมีความรู้ดา้น
การอ่านและการเขียนค าควบกล ้า สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูของกรมวชิาการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้   
 1.1 กลยุทธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการช่วยให้การพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ดงันั้นโรงเรียนสามารถน ากลยุทธ์การวิจัยและพฒันาไปใชใ้นการพฒันาดา้นการจัดการเรียนการสอน การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การบูรณาการในการสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์กบัคุณภาพการเรียนของนกัเรียนได ้
 1.2 คู่มือกลยุทธ์การขบัเคล่ือนและการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียน สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ส าหรับเป็นแนวทางการท าวจิยัในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได ้โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้  าแนะน าก่อนน าไปใชก่้อน 
 2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ศึกษาควรมีการวจิยัเชิงประเมิน การส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน 
 2.2 การศึกษาการใช้กลยุทธ์การขบัเคล่ือนการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้
(Knowledge Management) รวมกบักลยุทธ์ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันา การส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนให้มี
คุณภาพมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองในปัจจุบนั2) สร้างรูปแบบการ
เพิ่มสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง และ 3) ทดลอง และประเมินการพฒันารูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของ
ก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัคือ ก าลงัพลของศูนยก์ารก าลงัส ารอง จ านวน 40 นาย โดยเลือกแบบเจาะจงก าลงั
พล ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 58 ปี เพศ ชาย ท่ีมีสุขภาพดี และไม่มีอาการเจบ็ป่วย ในวนัทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เชิงปริมาณ คือความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์สถิติทดสอบที  ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่       
1. รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองในปัจจุบนัมีหลากหลายและไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน 
2. การสร้างรูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายมี 3 รูปแบบคือ การพฒันาวธีิออกก าลงักาย การโภชนาการ และการพกัผอ่น ซ่ึงได้

จากการอภิปรายกลุ่ม และน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 นาย ของหน่วยงานศูนยก์ารก าลงัส ารอง  
3. ระเมินกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 นาย ของหน่วยงานศูนยก์ารก าลงัส ารอง และใช้สถิติทดสอบเปรียบเทียบ ก่อนและหลงั

ทดลองรูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายทางทหารจะเห็นได้ว่า ผลของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายส่วนมากมีค่าสูงข้ึน 
เน่ืองจากการใชรู้ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายมาใชง้าน 
  

ค าส าคญั : การพฒันารูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลกองทพับกไทย  สมรรถภาพร่างกาย  ศูนยก์ารก าลงัส ารอง 
 

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 
 
 

บทน า   
  การทหารในโลกปัจจุบันได้มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านอาวุธ  
การติดต่อส่ือสาร รูปแบบการรบ และหน่วยทหารท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจการรบ ช่วยรบ หรือ สนบัสนุนการรบซ่ึงในส่วนต่างๆ นั้น 
ทุกประเทศไดพ้ฒันาไปอยา่งมากตามก าลงัความสามารถ และงบประมาณตามท่ีได ้จะเห็นไดว้่าหน่วยทหารชั้นน าต่างๆของแต่ละ
ประเทศจะมีการฝึกท่ีมีความเขม้ขน้แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัภารกิจในการปฏิบติังาน อาทิ หน่วย Navy Seals ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
หน่วย British Special Air Service (SAS) ของประเทศองักฤษ หน่วย National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) ของประเทศ
ฝร่ังเศส หน่วย Alpha Group ของประเทศรัสเซีย หน่วย Unidad de Operaciones Especiales ของประเทศสเปน และหน่วย The Special 
Services Group (SSG) ของประเทศปากีสถาน เป็นตน้ ซ่ึงทหารท่ีจะเขา้รับการฝึกในหลกัสูตรต่างๆ จะตอ้งมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
และทนทาน สามารถทนต่อการฝึกท่ีเขม้ขน้เป็นเวลายาวนานทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจได ้เม่ือส าเร็จการฝึกแลว้กจ็ะเป็นก าลงัทหาร
ท่ีมีศกัยภาพสูงสามารถปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงคภ์ารกิจทางการทหารไม่ว่าจะเป็นหน่วย
ก าลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หรือ หน่วยช่วยรบ โดยส่วนใหญ่จะต้องอาศัยความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจ  
อยา่งมากในการปฏิบติัภารกิจไม่วา่จะเป็นงานสนามโดยตรง หรือในปัจจุบนัจะเป็นงานช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณ
ภยั ซ่ึงทางทหารจะเรียกว่าการปฏิบติัการทางทหารนอกเหนือการสงคราม แต่ในภารกิจในรูปแบบเดิมคือการสู้รบกนัจะมีน้อยลง 
เน่ืองจากอาศยัความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึน จะใชก้ าลงัทหารนอ้ยลง สู้รบการดว้ยเทคโนโลยมีากข้ึน  
 ตามแนวคิด[2]จากนโยบาย “Smart Army” ของ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทบ.) ตอ้งการใหก้ าลงัพล ของกองทพับกมี
ลกัษณะของ “Smart Man” หรือ “Smart Soldier” ท่ีส าคญั 5 ประการ คือ สมรรถภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ระเบียบวินยั จิตใจท่ีกลา้
หาญ ความรู้ตามต าแหน่งหนา้ท่ีอยา่งเช่ียวชาญ ลึกซ้ึง มีจริยธรรม คุณธรรม รักชาติ และความพร้อมท่ีจะปฏิบติัภารกิจอยูต่ลอดเวลา 
จากแนวคิดดงักล่าวสรุป ไดว้่า สมรรถภาพร่างกายท่ีแข็งแรงคือพ้ืนฐานท่ีส าคญัยิ่งของก าลงัพลของ กองทพับก ท่ีจะน าไปสู่
พฒันาการในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของ“Smart Man” หรือ “Smart Soldier” และผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีตอ้งการคือ กองทพับกมีความ 
แขง็แกร่ง เป็นกองทพัท่ีทนัสมยัตามสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั กองทพัสมยัใหม่กองทพับก เป็นหน่วยงานหลกั
ของชาติ[5] ท่ีรับผิดชอบการปกป้องผืนแผ่นดิน เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช และความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผลประโยชน์ ของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ในขณะเดียวกนัยงัมีส่วนร่วม
ในการพฒันาประเทศ แกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการเพื่อสันติภาพภายใตก้รอบของ 
สหประชาชาติซ่ึงเป็นตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด  
 กองทพับกจึงก าหนดนโยบายการพฒันาสมรรถภาพ ร่างกายของก าลงัพล[6] เพ่ือให้ก าลงัพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีจิตส านึก ในการรักษาและพฒันาสุขภาพร่างกายดว้ยตนเองให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็น กองทพัสมยัใหม่ท่ีก าลงัพล
กองทพับกตอ้งมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีความเขม้แข็ง สง่าผ่าเผย มีทกัษะ (Skill) มีความรู้ (Knowledge) มีทศันคติ 
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(Attitude) มีพฤติกรรม (Behavior) ท่ีดีต่อกองทพั เพื่อมีสมรรถนะสูง (Competency) และให้เป็น Smart Soldier หรือ Smart Army 
ท่ีจะน าพาให้กองทัพบก มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) [7] 
ซ่ึงพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนจึงให้ด าเนินการจัดท าแนวทางในการพฒันา
สมรรถภาพร่างกายก าลงัพลให้มีความแขง็แกร่ง พร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของหน่วย รวมถึง การเขา้รับการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายเป็นประจ าทุกปี  ปีละ 2 คร้ัง  
 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของหน่วยต่างๆ ภายในกองทพับกถูกก าหนดเป็นค าสั่งกองทพับกท่ี 823/2530 เร่ือง
ก าหนดแนวทางในการรับราชการของนายทหารสัญญาบตัร และในค าสั่งน้ีไดแ้กไ้ขรวมถึงนายทหารประทวนดว้ย โดยในการ
ทดสอบร่างกายประจ าปีนั้น จะท าการทดสอบปีละ 2 คร้ัง แต่ละคร้ังจะมีระยะเวลาต่างกนั 6 เดือน ผลการทดสอบจะเป็นตวัช้ีวดัวา่
จะด าเนินการกบัก าลงัพลอยา่งไร ซ่ึงจะก าหนดไวใ้นค าสั่งกองทพับกดงักล่าวขา้งตน้ 
 ดงันั้นการท่ีจะพฒันาสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพล[8]ให้เพ่ิมข้ึนจึงเป็นการลดความสูญเสียของก าลงัพลในทางออ้ม
ในเร่ืองของการเสียชีวิต ท าให้ร่างกายแขง็แรง สามารถปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท า
ใหมี้ผลดีต่อการปฏิบติังาน ยิง่ในหนา้ท่ีท่ีตอ้งอยูใ่นสภาพการปฏิบติังานท่ีตอ้งตรากตร า การท่ีมีสมรรถภาพร่างกายท่ีดีและเพ่ิมข้ึน
จึงมีผลดีในทุกดา้น รวมทั้งดา้นสุขภาพร่างกายท าให้มีร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เกิดโรคภยักบัตวัก าลงัพลเองเป็นการประหยดัค่า
รักษาพยาบาล และท าใหเ้ป็นก าลงัพลท่ีมีลกัษณะท่าทางท่ีดีเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงานและกองทพับกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองในปัจจุบนั  

2. เพ่ือสร้างรูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง 
3. เพื่อทดลอง และประเมินการพฒันารูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาหารูปแบบการออกก าลงักาย อาหารท่ีดีมีประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายแก่กลุ่ม
ตวัอย่างในการทดสอบ และมีตวัช้ีวดัการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (3 ท่า) ตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
กองทพับก โดยมีค่าเป็นเกณฑผ์า่นเป็นร้อยละตามบริบทของแต่ละหน่วย 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมี 3 กลุ่มดงัน้ี 1. ผูเ้ช่ียวชาญหัวหนา้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2. ครูฝึกท่ีเก่ียวขอ้ง และ 3. ก าลงั
พลของศูนยก์ารก าลงัส ารอง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 58 ปี เพศ ชาย จ านวน 40 นาย โดยเลือกแบบเจาะจงก าลงัพลโดยการศึกษาคร้ังน้ี
กระท ากบัก าลงัพลท่ีมีสุขภาพดี และไม่มีอาการเจบ็ป่วย ในวนัทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 3. ขอบเขตด้านตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรอิสระ (Dependent Variable) ไดแ้ก่ รูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายประกอบดว้ย วิธีการออกก าลงักายแบบ
ต่างๆ ภาวะทางโภชนาการ และการพกัผอ่นของก าลงัพลภายในศูนยก์ารก าลงัส ารอง 
 ตัวแปรตาม (Independent Variable) ได้แก่ สมรรถภาพร่างกายของก าลังพลท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงวดัด้วย 3 ท่าทดสอบ คือ  
ท่าดนัพ้ืน ท่าลุกนัง่ และวิง่ 2 กิโลเมตร 
 4. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการวิจยั ท าการศึกษาทดสองรูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกาย 2 คร้ัง โดยมีระยะเวลาต่างกนั 6 เดือน 
(ซ่ึงอยูใ่นหว้งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปีของกองทพับก) 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลกองทพับกไทยในศตวรรษท่ี 21 เป็นการวิจยัและ
การพฒันา (Research & Development) เป็นการสร้างรูปแบบในการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารของก าลงัพลในกองทพับก
ไทย โดยไดน้ า แนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

แผนแบบการวิจัย 
 แผนแบบท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันาคร้ังน้ี คือ การวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ (Pre – experimental Designs) กล่าวคือมีกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว ไม่มีกลุ่มควบคุม สมาชิกกลุ่มตวัอยา่งไม่ไดม้าโดยใชว้ธีิการสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกแบบเจาะจงก าลงัพล 

ขั้นตอนด าเนินการวจิัย 
1. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการเพ่ิมสมรรถภาพร่างการของหน่วยงานต่างๆ 
2. สนทนากลุ่มจากครูท่ีเป็นผูฝึ้กและพฒันาสมรรถภาพร่างกายเพ่ือท่ีจะหารูปแบบการพฒันาสมรรถภาพร่างกายทั้ง 3 

ดา้น คือ วธีิออกก าลงักาย ภาวะโภชนาการ และการพกัผอ่น 
 3. การประเมินสมรรถภาพร่างกาย 
 3.1 คดัเลือกก าลงัพลท่ีมีอายุ ระหว่าง 18 – 58 ปี และมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ท่ีมีการออกก าลงักายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วนั 
 3.2 คดัเลือกจากก าลงัพลท่ีมีความสมคัรใจ และยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมจนส้ินสุดการทดลอง 
 3.3 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติั จ านวน 40 นาย 
 3.4 ด าเนินกิจกรรม โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเพ่ือช้ีแจงก่อนท าการทดสอบสมรรถภาพร่างกายคร้ังท่ี 1 (การปฏิบติั
อยา่งจริงจงั) และภายในช่วง 6 เดือน ก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายคร้ังท่ี 2 จดัใหมี้การพิจารณากระบวนการเลือกท่าในการ
ฝึกเพ่ือน าไปจดัท าคู่มือในการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

4. น าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์โดยวธีิทางสถิติ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) โดยสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง จ านวน 4 คน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยการคดัเลือกจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเขา้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จ านวน 40 คน โดยคดัเลือก จ านวน 7 คน จาก 7 กลุ่มอายุ 3) แบบประเมิน
สมรรถภาพร่างกายตามระเบียบของกองทพับก  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. สัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง จ านวน 4 คน 
 2. สนทนากลุ่มกบัครูฝึกการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายเพ่ือท่ีจะไดก้ารพฒันาสมรรถภาพร่างกายท่ีเหมาะสมส าหรับก าลงั
พลของศูนยก์ารก าลงัส ารอง 
 3. ท าการทดสอบตามท่าท่ีก าหนด 3 ท่า คือ ท่าดนัพ้ืน ท่าลุกนั่ง และการวิ่ง 2 กิโลกรัม เพ่ือเก็บคะแนนหลงัจากการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปีซ่ึงมีระยะห่างกนั 6 เดือน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์และสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งการพฒันาสมรรถภาพร่างกายของหน่วยงาน
โดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

2. วเิคราะห์และสรุปการสนทนากลุ่ม น ามาสร้างเป็นรูปแบบของการพฒันาสมรรถภาพร่างกายเพ่ือท่ีจะใหก้ าลงัพลกลุ่ม
ตวัอยา่งไดป้ฏิบติัตามค าแนะน า 
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3. เปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถภาพร่างกายทางทหาร ระหวา่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี คร้ังท่ี 1 
และ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงมีระยะเวลาห่างกนั 6 เดือน โดยใช ้สถิติทดสอบที ( t – dependent) 

 

ผลการวจิัย 
จากการศึกษาการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองในปัจจุบนั พบวา่ รูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพ

ทางกายของก าลงัพลภายในกองทพับก [2] หรือเหล่าทพัอ่ืนๆ นั้นมีหลากหลายและไม่ชดัเจน ซ่ึงอาจจะไม่ไดส่้งผลถึงการเพ่ิม
สมรรถภาพร่างกายของก าลงัพล และการปฏิบติัของหน่วยยงัไม่เด่นชัด เป็นเพียงการฝึกเฉพาะบุคคลเท่านั้น ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดลอ้มของก าลงัพลท่ีปฏิบติังานอยู ่  

ในปัจจุบนัการเพ่ิมสมรรถภาพทางดา้นร่างกายของกองทพับกในแต่ละหน่วยจะแตกต่างกนัออกไป มีความเขม้ขน้ท่ี
แตกต่างกนัไป ในบางหน่วยงานผูบ้งัคบับญัชาก็มีการส่งเสริม แต่อาจจะเป็นในลกัษณะท่ีให้มีการผ่อนคลาย มีการท ากิจกรรม
ร่วมกนั มิไดเ้นน้ในการเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกายทางทหาร บางหน่วยฐานการเขา้ร่วมกิจกรรมมีนอ้ย ขาดการเอาใจใส่จากก าลงั
พลท าให้โครงการหรือกิจกรรมไม่ไดรั้บผลการตอบรับเท่าท่ีควร และการจดัให้มีการออกก าลงักายจะไม่เนน้ในเร่ืองของการฝึก
ความแขง็แรง แต่โดยทัว่ไปจะเนน้ท่ีความทนทาน  

รูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายส าหรับก าลงัพลในปัจจุบนัยงัไม่มีชดัเจน เน่ืองจากการใชก้ารพฒันาสมรรถภาพ
ร่างกายของทหารกองประจ าการ[8]นั้น อายขุองผูเ้ขา้รับการฝึกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหาร จะใกลเ้คียงกนั แต่ส าหรับ
ก าลงัพลมีหลายระดบัอายกุารใชรู้ปแบบการพฒันาสมรรถภาพร่างกายกต็อ้งค านึงถึงส่ิงน้ีดว้ย 

การพฒันาการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายในปัจจุบนัจะตอ้งใชว้ิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเขา้มามีส่วนในการพฒันา ซ่ึงดูจาก
ประเทศมหาอ านาจทางทหารทั้งหลายจะเห็นไดว้า่จะใช ้วิทยาศาสตร์การกีฬาเขา้มามีบทบาทในการพฒันาสมรรถภาพของก าลงั
พลในประเทศตวัเองทั้งส้ิน และส่ิงส าคญัอีกอยา่งคือ การเอาใจใส่ในเร่ืองโภชนาการควบคู่กบัการเพ่ิมสมรรถภาพทางดา้นร่างกาย
ท่ีส าคญั คืออาหารโดยกล่าวว่า การไดรั้บโภชนาการท่ีดีส าหรับนักกีฬาก็เป็นส่ิงท่ีขาดเสียไม่ได ้เพราะเป็นปัจจัยส าคญัท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัความส าเร็จของนกักีฬาทุกคน และส่ิงท่ีส าคญัคือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเห็นความส าคญักบัการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของ
ก าลงัพลดว้ยจึงจะมีส่วนช่วยใหโ้ครงการท่ีเกิดข้ึนประสบผลส าเสร็จ แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะขาดเสียมิไดคื้อ การปฏิบติัตอ้งท าอยา่ง
จริงจงั และตั้งใจ ซ่ึงรูปแบบการพฒันาสมรรถภาพร่างกายทางทหารจะดีเพียงใดแต่ถา้ความสม ่าเสมอ ความตั้งใจ มีนอ้ยกไ็ม่เกิดผล
ต่อการพฒันาสมรรถภาพร่างกายทางทหารกบัก าลงัพล 

การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
รูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบดว้ยวิธีการออกก าลงักาย 

ภาวะโภชนาการ และการพกัผอ่น ในดา้นการพฒันาการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารของก าลงัพล ในระดบับุคคลก็จะมีการ
ฝึกเฉพาะบุคคลอยู่แลว้ แต่ถา้เป็นในระดบัหน่วยแลว้ การเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารของก าลงัพลจะสามารถดูไดจ้าก
ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วย คือถา้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความส าคญัและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของก าลงัพลภายในหน่วยก็จะมาร่วม
กิจกรรมออกก าลงักายกบัก าลงัพลของตนเอง ซ่ึงกจ็ะสามารถสร้างแรงจูงใจในการออกกงักายของก าลงัพลทุกนายดว้ย การท่ีจะฝึก
ให้ก าลงัพลมีสมรรถภาพร่างกายท่ีเพ่ิมข้ึนจะตอ้งมีการออกก าลงักายท่ีใชลู้กน ้ าหนักเขา้มาเสริม การพฒันาท่ีส าคญัอีกอย่างคือ
กลา้มเน้ือจะตอ้งมีความแขง็แรงจึงตอ้งมีการดูแลภาวะทางโภชนาการควบคู่ไปดว้ย และส่ิงท่ีส าคญัล าดบัถดัมาคือการพกัผ่อนท่ี
เพียงพอจะท าใหร่้างกายฟ้ืนตวัจากการฝึกไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ในอดีตการออกก าลงักายเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพร่างการทางทหาร จะปฏิบติัดว้ยการวิ่งเป็นส่วนมาก และใชท่้ากายบริหาร
ทางทหารเพ่ือเพ่ิมความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเป็นหลกั ซ่ึงกจ็ะไดใ้นเร่ืองของความคล่องแคล่ว แต่ภารกิจทางทหารมิไดมี้เพียงการ
ใชค้วามคล่องแคล่วเท่านั้น ความทนทาน และความแข็งแรงของกลา้มเน้ือก็ยงัมีความจ าเป็นอยา่งมาก เม่ือไดศึ้กษาจากประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีไดมี้การพฒันาก าลงัพลของตนเอง ไดท้ั้งความทนทาน ความแข็งแกร่ง และความคล่องแคล่ว แลว้จะเห็นไดว้่ามีการใช้
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ลูกน ้าหนกัเขา้มาเป็นองคป์ระกอบดว้ยทั้งส้ิน ผลท่ีออกมาจะไดท้ั้งความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ และสัดส่วนรูปร่างท่ีดีตามมา และ
ในปัจจุบนัผูบ้งัคบับญัชาของกองทพับก ไดเ้ห็นความส าคญัของการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย โดยจดัหางบประมาณเพ่ือจดัหาเคร่ือง
ออกก าลงักายมอบให้กบัหน่วยต่างๆ ภายในกองทพับกแลว้[10] ในอนาคตต่อไป ก าลงัพลของกองทพัจะตอ้งมีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง และมีสมรรถภาพร่างกายเพ่ิมข้ึนอยา่งแน่นอนถา้ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ท่ีไดรั้บมา อยา่งถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ 
 ผลการทดลองและประเมินการพฒันารูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง พบวา่ กลุ่ม
ทดลองมีสมรรถภาพทางดา้นร่างกายสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เป็นสัญญาณอนัดีท่ีจะเป็นการเร่ิมตน้ในการรักษาสุขภาพร่างกายของ
ตนเองซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลดีแก่ทั้งตนเองและหน่วยงานรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า สถิติ t-test dependent ของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ศูนยก์าร
ก าลงัส ารอง (หน่วยศสร.) ประจ าปี 2561 คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 
 

การทดสอบ N �̅� S.D. t sig. 
คร้ังท่ี 1 40 189.40 27.006   

    4.255 0.000 ** 
คร้ังท่ี 2 40 203.18 30.951    

 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการพฒันารูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหาร และน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 นาย  
ของหน่วยงานศูนยก์ารก าลงัส ารอง และใชส้ถิติทดสอบเปรียบเทียบ ก่อนและหลงัทดลองรูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทาง
ทหารจะเห็นไดว้่า ผลของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายส่วนมากมีค่าสูงข้ึน เน่ืองจากการใชรู้ปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพ
ร่างกาย (วิธีการออกก าลงักาย ภาวะโภชนาการ และการพกัผ่อน) มาใช้ในการพฒันาสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลซ่ึงจะท าให้
สมรรถภาพร่างกายก าลงัพลเพ่ิมข้ึน ค่าคะแนนสมรรถภาพร่างกายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการทดลองอาจเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจากตอ้งใช้
ระยะเวลา ในการทดลองใชร้ะยะเวลาเพ่ือปรับสภาพร่างกายในการฝึกใชรู้ปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารเพียงหว้งเวลา 
6 เดือน เท่านั้น  
 ผลค่าคะแนนการทดสอบสมรรถภาพของก าลงัพลท่ีอยูใ่นช่วงอายไุม่มาก แต่กลบัมีค่าคะแนนการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายต ่ากว่าคร้ังแรก จากการสัมภาษณ์ พบวา่เกิดจากปฏิบติัภารกิจท่ีไม่มีเวลาในการปฏิบติัตามค าแนะน าของรูปแบบการเพ่ิม
สมรรถภาพร่างกาย จะท าใหผ้ลคะแนนในการทดสอบต ่ากวา่คร้ังแรก และจากการวเิคราะห์การปฏิบติังานของก าลงัพลในส่วนนั้น 
พบวา่เป็นก าลงัพลท่ีท าหนา้ท่ีพลขบั สาเหตุเน่ืองจากตอ้งขบัพาหนะบ่อย และการปฏิบติังานอาจจะเลยเวลาช่วงท่ีเหมาะสมในการ
ออกก าลงักาย จึงไม่มีเวลาในการออกก าลงักายตามค าแนะน าส าหรับกลุ่มตวัอยา่งถดัมาท่ีคะแนนทดสอบสมรรถภาพต ่า เน่ืองจาก 
เป็นก าลงัพลในส่วนของหมวดดุริยางค ์ซ่ึงในเวลานอกเหนือจากทางเวลาราชการก็จะไปท าอาชีพเสริมโดยการรับเล่นดนตรีตาม
ร้านอาหารภายใน อ าเภอ หัวหิน เวลาร้านปิด ประมาณ 24.00 น. จึงเดินทางกลบับา้น ดงันั้นจึงไม่มีเวลาให้กบัการปฏิบติัตาม
ค าแนะน าตามรูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารท่ีจดัท าข้ึนจึงมีผลต่อค่าคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

จะเห็นไดว้า่เม่ือน าแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกบัการออกก าลงักาย การเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายในแต่ละเร่ืองรวมถึง
ค าแนะน าของผูท่ี้มีส่วนในการพฒันาสมรรถภาพร่างกายมีท าการวิเคราะห์ และไดรู้ปแบบการพฒันาสมรรถภาพร่างกายท่ี
เหมาะสมส าหรับบริบทแต่ละหน่วยงานมาใชใ้นการพฒันาก าลงัพลในหน่วยงานของตน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. บรรจุในหลักสูตรของ โรงเรียนทหาร เช่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนนายสิบทหารบกหรือ  
โรงเรียนต ารวจ เช่น โรงเรียนนายร้อยต ารวจ เพ่ือท่ีจะพฒันาร่างกายนกัเรียนใหมี้ความ อดทน แขง็แกร่งพร้อมท่ีจะออกปฏิบติังานใน
อนาคตต่อไป 
 2. สามารถน าไปใช้เพ่ิมสมรรถภาพร่างกายโดยตรงกบัทหารกองประจ าการท่ีตอ้งการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง  
รวมถึงก าลงัพลท่ีตอ้งคดัเลือกเขา้เรียนในหลกัสูตร ส่งทางอากาศ และการรบแบบจู่โจม ซ่ึงตอ้งเป็นก าลงัพลท่ีมีสมรรถภาพร่างกายท่ีดี 
 3. ก าหนดให้รางวลัส าหรับผูท่ี้สามารถทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ไดค้ะแนนร้อยละ 100 เพื่อเป็นการสร้างแรงใจใน 
การตั้งใจการปฏิบติั 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทดลองใชรู้ปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย เป็นระยะเวลา 1 ปี เน่ืองจากเม่ือครบรอบ 1 ปี 
จะสามารถวดัผลส่ิงต่างๆ ไดม้ากข้ึน เช่น 

1.1 น ้าหนกัท่ีคงท่ี 
1.2 สัดส่วนร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
1.3 ผลการตรวจร่างกายประจ าปี 

2. ควรมีการเปรียบเทียบ การใชภ้าวะโภชนาการแบบส าเร็จรูป “Whey Protein” กบัการกินอาหารตามภาวะโภชนาการ
ตามปกติ 
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บทคดัย่อ 
แผนการทดลองแผนแบบสุ่มสมบูรณ์เป็นแผนการทดลองท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดลองเปรียบเทียบ 

วา่ทรีตเมนตท่ี์มาทดลองน้ีวา่จะใหผ้ลการทดลองท่ีแตกต่างหรือไม่แตกต่างกนั การจดัทรีตเมนตใ์ส่หน่วยทดลองเป็นไปอยา่งสุ่มและแต่ละ 
ทรีตเมนตห์น่วยทดลองจะเท่ากนัหรือไม่ก็ได ้แต่เพื่อไม่ให้เกิดความเอนเอียง หน่วยทดลองในแต่ละทรีตเมนตค์วรก าหนดให้เท่ากนั หรือ
จ านวนซ ้ า เท่ากนัและมีความสม ่าเสมอกนัซ่ึงการวิเคราะห์จะเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว มีตวัแปรอิสระเป็นตวัแปรเชิง
กลุ่ม ท่ีก าหนดเป็นปัจจยั เพียง 1 ปัจจยัเท่านั้น แต่มีระดบัของปัจจยัตั้งแต่ 2 ระดบัข้ึนไปท่ีเรียกวา่ ทรีตเมนต ์ขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์เป็นขอ้มูล
เชิงคุณภาพอยูใ่นระดบันามบญัญติัและระดบัเรียงอนัดบั และมีตวัแปรตามท่ีเป็นปริมาณ 1 ตวั ซ่ึงกคื็อ ผลของทรีตเมนต ์
  

ค าส าคญั : การวางแผนทดลอง การวเิคราะห์การทดลอง สุ่มสมบูรณ์ 
 

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 
 
 

บทน า   
  แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) เป็นแผนการทดลองแบบจ าแนกทางเดียว  
ท่ีใชเ้ม่ือหน่วยทดลองมีความสม ่าเสมอหรือมีความคลา้ยคลึง (Homogeneous) มาอยู่ก่อนแลว้ โดยการทดลองจดัทรีตเมนต์ใส่
หน่วยทดลองอย่างสุ่ม โดยแต่ละหน่วยจะมีโอกาสไดรั้บทรีตเมนต์ใดทรีตเมนต์หน่ึงเท่ากนั การทดลองแบบ CRD ใชก้บัการ
ทดลองท่ีมีทรีตเมนต์มาก ๆ และทรีตเมนตแ์ต่ละทรีตเมนต์มีหน่วยทดลองไม่เท่ากนัได ้แต่ปกติแลว้มกัจะใชก้บัการทดลองท่ีมี
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หน่วยทดลองเท่ากนั การทดลองแบบ CRD น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดลองเปรียบเทียบวา่ทรีตเมนตท่ี์มาทดลองน้ี แตกต่างกนัหรือไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงรายละเอียดผูเ้ขียนจะไดอ้ธิบายต่อไปในส่วนเน้ือหา 
 

เน้ือหา 
ในส่วนของเน้ือหาของบทความผูเ้ขียนน าเสนอเพ่ือใหผู้อ้่านมีความเขา้ใจดงัน้ี 
(1) วิธีสุ่มและผงัการทดลอง (2) จ านวนทรีตเมนตท่ี์ใชใ้นการทดลอง (3) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของรายคู่ทรีตเมนต์  

(4) ขอ้ดีและขอ้เสียของการทดลองแบบ CRD (5) การวเิคราะห์การทดลองแบบ  CRD  
วธีิสุ่มและผงัการทดลอง 

1 วธีิสุ่ม 
เน่ืองจากหน่วยทดลองมีความสม ่าเสมอ การท่ีหน่วยทดลองใดจะไดรั้บ ทรีตเมนตใ์ด จึงมีผลลพัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนั [1] 

วิธีการสุ่มก็คือ การท าให้หน่วยทดลองมีโอกาสถูกเลือกให้ไดรั้บทรีตเมนต์ใดก็ไดเ้ท่ากนั ซ่ึงวิธีการแบบน้ีเรียกว่า การสุ่มแบบ
สมบูรณ์หรือสุ่มตลอด 

2 ผงัการทดลอง 
กรณีท่ีมีหน่วยทดลอง 12 หน่วย และมี 3 ทรีตเมนต ์คือ A, B และ C ซ่ึงผูท้ดลองอาจก าหนดใหจ้ านวนซ ้ าเท่ากนัหรือไม่

เท่ากนัก็ได ้ถา้มีจ านวนซ ้ าเท่ากนัในแต่ละทรีตเมนตจ์ะมี 4 ซ ้ า 3 ทรีตเมนต์ การทดลองจะมีขนาด 4 x 3 = 12 การสุ่มและผงัการ
ทดลอง ดงัรูปท่ี 1 ดงัน้ี 
 

 1   2   3  

A B C 
 4   5   6  

A C B 
 7   8   9  

C B A 
 10   11   12  

B A C 
 

รูปท่ี 1 การสุ่มและผงัการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของแผนการทดลอง CRD 

SOV df SS MS F Sig. 
Treatment (Tr or t) t - 1 SStr SSTr/t-1 MSTr/MSE <  ท่ีทดสอบ

นยัส าคญัทางสถิติ Error (E) t(r - 1) SSE SSE/t(r - 1)  

Total tr - 1 SST    
 

เม่ือ Tr หรือ t  คือ ทรีตเมนต ์(Treatment) และ r คือ จ านวนซ ้ า (Replication) 
จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน เม่ือ Sig. <  ท่ีทดสอบนัยส าคญัทางสถิติจะยอมรับสมมติฐาน H1 และจะตอ้ง

ทดสอบต่อไป เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของทรีตเมนตต่์าง ๆ 
  

A B C 
A C B 
C B A 
B A C 
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สมมตฐิานที่ก าหนดของแผนการทดลอง CRD   สมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบคือ  
H0: 1 = 2 = 3 
H1: มีค่า i อยา่งนอ้ย 1 ค่าท่ีแตกต่างจากค่า j อ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

จ านวนทรีตเมนต์ที่ใช้ในการทดลอง 
  ในแผนแบบ CRD ถา้ใชท้รีตเมนต์น้อยจะตอ้งใชห้น่วยทดลองมาก แต่ถา้ใชท้รีตเมนต์จ านวนมากหรือหลายทรีตเมนต์ 
จ านวนหน่วยทดลองจะนอ้ยลงได ้ทั้งน้ี เพ่ือใหมี้จ านวนชั้นความเป็นอิสระ (df : Degree of Freedom) มากพอสมควร เพื่อใชป้ระมาณ
ค่าความคลาดเคล่ือนของการทดลอง โดยทัว่ไปแลว้จ านวนชั้นความเป็นอิสระของความคลาดเคล่ือน (df Error) ไม่ควรนอ้ยกว่า 9 
โดยปกติจะใชต้ั้งแต่ 10-12 เพ่ือใหค้่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (MSE: Mean Square Error) ลดลง ซ่ึงเม่ือค่า MSE ลดลง 
ย่อมจะท าให้ความเคล่ือนชนิดท่ี 1 (Type I Error) ลดลงดว้ย พิศมยั หาญมงคลพิพฒัน์ [2] แนะน าว่าถา้ก าหนดขนาดของหน่วย
ทดลอง ตามขอ้ก าหนดวา่ df Error ไม่ควรนอ้ยกวา่ 9 นั้น จะไดสู้ตร N - t  9 เช่น  

เม่ือ N - t  9  เม่ือ t (Treatment) = 3  ทรีตเมนต ์
จะได ้ N = 9 + t  
           N = 9 + 3 = 12 

     เม่ือ  N  =  12  จะไดจ้ านวนตวัอยา่งแต่ละทรีตเมนต ์(n)  =  4 
แต่เพ่ือให้ลดความคลาดเคล่ือนของการตดัสินใจทั้งแบบ  Error และแบบ  Error  ในการทดสอบสมมติฐาน ก่อนการ

ตดัสินใจก าหนดขนาดตวัอยา่งในแต่ละทรีตเมนต ์ผูท้ดลองควรวิเคราะห์อ านาจการทดลอง (Power of Test) ก่อน ดว้ย ค  าสั่ง Power 
and Sample Size  เพ่ือใหไ้ดข้นาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในแต่ละทรีตเมนต ์โดยเฉพาะในการทดลองท่ีไม่มีบลอ็ก หรือไม่มีสภาวการณ์
ควบคุม เช่น การทดลองแบบ CRD  

 

การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ของรายคู่ทรีตเมนต์ 
  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของรายคู่ทรีตเมนตห์รือบางทีเรียกวา่ การเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparisons) มีวธีิต่าง ๆ 
ดงัน้ี [3] 

(1) วิธีฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference: LSD) วิธีน้ีใช้ค่าความแตกต่างกันท่ีน้อยท่ีสุดของคู่ทรีตเมนต์  
เป็นค่าวิกฤตและทดสอบค่าวิกฤต หากมีนยัส าคญัทางสถิติถือว่ามีความแตกต่างกนัระหว่างทรีตเมนต ์ซ่ึง LSD ใชไ้ดก้บักรณีทรีต
เมนตท่ี์มีหน่วยทดลองเท่ากนัหรือไม่เท่ากนั 

(2) วิธีบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni’s Test: Bonferroni) เป็นวิธีพฒันาจาก LSD เปรียบเทียบความแตกต่างของจ านวนคู่ระหวา่ง 
ทรีตเมนตน์ั้น ๆ หากจ านวนคู่เปรียบเทียบมีนยัส าคญัทางสถิติถือวา่ทรีตเมนตน์ั้นมีความแตกต่างกนั Bonferroni ใชเ้หมือน LSD 

(3) วิธีทูคีย ์(Tukey’s W Procedure: Tukey) วิธีเหมือน LSD วิธีน้ีเหมาะกบัการทดลองท่ีแต่ละทรีตเมนต์มีหน่วยทดลอง
เท่ากนั และมีจ านวนคู่เปรียบเทียบมากคู่ 

(4) วิธี Sidak เป็นวิธีท่ีพฒันามาจากวิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni’s Test: Bonferroni) บางคร้ังเรียกวา่วิธี Dunn Sidak 
Test จ านวนคู่มีมากใชว้ธีิ Sidak เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉล่ียจะดีกวา่ การใชว้ธีิของบอนเฟอร์โรนี 

 

ข้อดีและข้อเสียของการทดลองแบบ CRD 
  ข้อด ี[4]  

1) เป็นการวางแผนการทดลองไม่สลบัซบัซอ้นจดัทรีตเมนตใ์หห้น่วยทดลองไดง่้าย 
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2) ทรีตเมนตท่ี์ใชใ้นการทดลองจะมีก่ีทรีตเมนตแ์ละจ านวนซ ้ าเท่ากนัหรือไม่เท่ากนักไ็ด ้
3) วเิคราะห์ขอ้มูลง่าย สะดวก 
4) หากมีขอ้มูลสูญหายจะส่งผลต่อการทดลองหรือการวเิคราะห์อยูใ่นระดบันอ้ย 
5)จ านวนองศาอิสระของความคลาดเคล่ือน (df Error) มากกวา่การวางแผนการทดลองแบบอ่ืน ๆ จึงท าใหก้ารทดลองขนาด

เลก็มีความเท่ียงตรงสูงและมีความไวในการทดสอบความแตกต่างระหวา่งทรีตเมนตไ์ดดี้กวา่การวางแผนการทดลองแบบอ่ืน ๆ  
ข้อเสีย  
1) เป็นการวางแผนการทดลองท่ีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ มีความแม่นย  าต ่า โดยเฉพาะหากหน่วยทดลองมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะมาจากหน่วยทดลองหรือจากสภาวะแวดลอ้ม 
2) เป็นการวางแผนการทดลองท่ีเหมาะสม เม่ือมีจ านวนทรีตเมนต์น้อย หน่วยทดลองในแต่ละทรีตเมนต์มีจ านวนไม่

แตกต่างกนัมาก หน่วยทดลองตอ้งมีความสม ่าเสมอกนั แต่ในการทดลองบางคร้ังหน่วยทดลองจะผนัแปรสูงเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม 
ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารทดลองมีความคลาดเคล่ือนสูงตามไปดว้ย 
 

การวเิคราะห์การทดลอง CRD ที่ค านวณหาค่าอ านาจการทดสอบ (P) 
ตัวอย่างที่ 1 ฝ่ายควบคุมคุณภาพตอ้งการวิเคราะห์ว่าอตัราความเร็วของสายพานเล่ือนส าหรับการผลิตจะมีผลต่อจ านวนผลไม้
กระป๋อง มีต าหนิ (Defect) หรือไม่ บริษทัจึงทดสอบเดินเคร่ืองให้สายพานเล่ือนดว้ยความเร็วต่างกนั 4 ระดบั โดยท่ีระดบัความเร็ว
ของสายพานเป็นระดบั 1 = 50 ระดบั 2 = 80 ระดบั 3 = 100 และระดบั 4 = 120  RPM ทดสอบท่ี  = 0.05 การทดสอบ [5] 

1) ตั้งสมมติฐานการทดสอบ 
H0 : 

1L = 
2L = 

3L  

H1 : i    j  

2) หาจ านวนตวัอยา่งในแต่ละทรีตเมนตท่ี์เหมาะสม ใชค้  าสั่ง 
(1) Stat  Power and Sample Size  One-Way ANOVA หนา้จอเติม ดงัน้ี 

(1.1) Number of Level เม่ือก าหนด 4 ระดบั จึงใส่เลข 4 
(1.2) Values of the Maximum Difference Between Means เป็นค่าความแตกต่างสูงสุดระหว่างค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่ม 

ปกติใหเ้ติม 1 และท่ี Power Values เป็นค่าอ  านาจทดสอบเติม 0.9 และท่ี Standard Deviation เติม 1 ดงัน้ี 
 

 
 

(1.3) ท่ี Options ใหก้ าหนดค่า Significance ของการทดสอบ เม่ือก าหนด  = 0.05 จึงเลือกตามโปรแกรม 
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(1.4) คลิก  OK 

      
 

 
 

      
 
 

ผลการวิเคราะห์หาจ านวนตวัอย่างท่ีเหมาะสมในแต่ละระดบั พบว่า Sample Size เท่ากบั 30 และมีอ านาจการทดสอบท่ี
แทจ้ริง เท่ากบั 0.9707115 

3) เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยคดัเลือกกระป๋องมาตรวจสอบดว้ยการสุ่มทุกชัว่โมงของการทดสอบระดบัละ 3 วนั ๆ ละ 12 ชัว่โมง 
และนบัจ านวนกระป๋องผลไมมี้ต าหนิไดข้อ้มูล ดงัน้ี 
 

 ระดบั จ านวนต าหนิบนกระป๋องผลไม ้
ความเร็วของสายพาน 1 2 4 3 2 4 5 4 2 3 5 4 5 4 3 5 

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

 4 4 3 4 3 2 3 2 4 5 4 3 4 3 2 3 
 2 4 2 3 4 5 4 3 3 3 2 4 3 4 3 

 
 

ค่าความแตกต่างท่ีตอ้งการทดสอบ 

จ านวนตวัอยา่ง
แต่ละระดบัของ

ปัจจยั 

ค่าอ านาจทดสอบ 
ท่ีแทจ้ริง 

ตวัอยา่งของแต่ละระดบัปัจจยั 
Sample Size = 30 

ค่า P ท่ีแทจ้ริง 
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4) วเิคราะห์ CRD ดว้ย General Linear Model ใชค้  าสั่ง 
(1) Stat  ANOVA  General Linear Model  Fit General Linear Model 

 
(2) ท่ี Responses เติมขอ้มูลค่าผลการวดัค่าจากตวัอยา่ง 
(3) ท่ี Factors เติมขอ้มูลระดบัปัจจยั 

 
(4) ท่ี Random/Nest โปรแกรมก าหนดใหเ้ลือกประเภทของปัจจยั ซ่ึงมี 2 ทางเลือก  

(4.1) Model 1 เป็นโมเดลตวัแบบคงท่ี (Fixed Effect Model หรือ Model 1) ตวัแบบน้ีน าเอาค่าของการวดัจากตวัอยา่ง
ทุกค่ามาทดสอบ ในท่ีน้ีเลือกโมเดลแบบคงท่ี (Fixed Effect Model) 

(4.2) Model 2 เป็นโมเดลแบบสุ่ม (Random Effect Model หรือ Model 2) โมเดลน้ีจะน าค่าของการวดัจากหน่วย
ตวัอยา่งมาวิเคราะห์อยา่งสุ่ม 

(5) ท่ี Graph เลือกทั้งหมดทุกกราฟ เลือกตามภาพ 
(6) คลิก OK ดงัน้ี 

    
 

ใส่คอลมัน์ท่ีเป็น
ระดบัปัจจยั 

ใส่คอลมัน์ผลการทดสอบ
ของแต่ละหน่วย 

ตรวจสอบการแจกแจง
ขอ้มูลค่าความผดิพลาด
ขอ้มูลควรเป็นแบบปกติ ขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีความ

ผดิพลาดสม ่าเสมอ สังเกต
ขอ้มูลตอ้งอยูก่ึ่งกลาง 

ของเส้นประ 

ขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีลกัษณะ 
ท่ีอยูใ่นลกัษณะแผนภูมิ 

การควบคุมท่ีดี 
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ผลลพัธ์จากโปรแกรม 
6.1) ท่ี Residual Plot for Defect 

1) Normal Probability Plot ตรวจสอบขอ้มูลการแจกแจงวา่เป็นแบบปกติหรือไม่  
2) Versus Fits ตรวจสอบความแปรปรวนคงท่ีของค่าผดิพลาด ปกติขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีความสม ่าเสมอกนัทุกกลุ่มท่ี

ทดสอบ 
3) Versus Order ตรวจสอบความเป็นอิสระของขอ้มูล ลกัษณะขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีการกระจายภายใตก้ารควบคุมท่ีดี

และเป็นแบบปกติ 
6.2) ท่ี General Linear Model : Defect Versus Level  

1) ท่ีAnalysis of Variance แสดงตาราง ANOVA การวิเคราะห์ค่า P-Value = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า  = 0.05  
ท่ีก  าหนด การทดสอบสมมติฐานจึงปฏิเสธ H0 

ในการวิเคราะห์ ANOVA หากพบว่า ยอมรับ H0 แสดงว่าค่าเฉล่ียของประชากรเหล่านั้นไม่แตกต่างกนั การ
วเิคราะห์จะยติุเพียงเท่านั้น แต่หากผลการวเิคราะห์ปฏิเสธ H0 แสดงวา่ค่าเฉล่ียของประชากรเหล่านั้นอยา่งนอ้ย 1 คู่ แตกต่างกนั จึง
ทดสอบต่อไปวา่คู่ใดแตกต่างกนับา้งในโปรแกรม Minitab จะใชค้  าสั่งในฟังกช์นั Comparisons  
การเปรียบค่าเฉลีย่รายคู่  ใชค้  าสั่งดงัน้ี 

(1) Stat ANOVA General Linear Model   Comparisons 
(2) คลิกท่ี Comparisons ท่ีหนา้จอ 

(2.1) ท่ีหนา้จอเลือกวธีิทดสอบเปรียบค่าเฉล่ียรายคู่ ตามท่ีตอ้งการ  

ทดสอบสถิติค่าเอฟ 

การวเิคราะห์ความแปรปรวน 
P-Value = 0.000 แสดงวา่ 
ยอมรับ H1 นัน่คือ ความเร็ว
ของสายพานเล่ือน มีผลต่อ
ต าหนิของผลไมก้ระป๋อง 

ไม่ใชใ้นการวเิคราะห์ 
ความแปรปรวน 

ต าแหน่งขอ้มูลหน่วย
ทดลองมีขอ้ผดิพลาดสูง 

ต าแหน่งค่าผดิพลาด 
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(2.2) คลิกท่ี Level เพ่ือเลือกกลุ่มการเปรียบเทียบ 
(3) คลิกท่ี Graphs เลือกตามท่ีตอ้งการ  
(4) คลิก OK จะได ้ดงัน้ี 

     

     

 
ความหมายผลลพัธ์ 
 ระดบัความเร็วของสายพานเล่ือน 4 ระดบั  1,  2,  3,  4  และกระป๋องผลไมมี้ต าหนิ เฉล่ียจ านวน  3.7,  5.7,  6.8  และ 3.2 
ระดบัความแตกต่างของค่าเฉล่ียโปรแกรมจะแสดงดว้ยตวัอกัษร หากตวัอกัษรอยูใ่นระดบัคอลมัน์เดียวกนั แสดงวา่ไม่แตกต่างกนั 
ในท่ีน้ีความเร็วระดบั 1 กบั 4 ตวัอกัษร A, B, C หรือ D จ านวนตวัอกัษรข้ึนอยู่กบัส่ิงทดลองท่ีน ามาเปรียบเทียบกนั ถา้มี 3 ส่ิง
ทดลองมาเปรียบเทียบ จะมีตวัอกัษร 3 ตวั เรียงล าดบัคือ A, B และ C ในท่ีน้ีคือ C กบั C แสดงวา่ความเร็วระดบั Level 1 กบั Level 
4 ไม่แตกต่างกนั เม่ือดูในกราฟ แสดงค่า Tukey Simultaneous 95 % CIS จะท าให้ทราบว่า Level 2 กบั Level 1 แตกต่างกนั และ
เม่ือพิจารณา Level 4 กบั Level 1 ต  าหนิกระป๋องผลไมไ้ม่มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากช่วงของความเช่ือมัน่ (CIs) ทบัเส้น 0  
 

ตัวอย่างที่ 2 ผูท้ดลองสนใจสียอ้มผา้ยีนส์ท่ีพฒันาข้ึนจาก 4 สูตร ไดแ้ก่ A, B, C และ D การทดลองผูท้ดลองใชก้ารทดลองแบบ 
CRD ซ ้ า 4 ซ ้ า ขนาดการทดลองจึงเป็น 4×4=16 โดยการทดลองผูท้ดลองน าผา้ยีนส์มา1ผืนจากระบวนการผลิตและตดัออกเป็น
ส่วน ๆ 16 ส่วน ๆ ละ 1 ผืน ๆ ละ 1 ตารางเมตร สุ่มสียอ้มผา้ท่ีพฒันาข้ึนมาจากสูตร 1 สูตร จาก 4 สูตร น าไปเขา้กระบวนการยอ้ม
ผา้ยีนส์ท่ีเป็นหน่วยทดลอง 1 ผืน การสุ่มท าซ ้ าครบ 16 คร้ัง ตามหน่วยทดลองท่ีเป็นผืนผงัยีนส์ขนาด 1 ตารางเมตร ยอ้มผา้ยีนส์
เสร็จและน าไปตากแห้ง ควบคุมอุณหภูมิ เวลาตากให้ผา้แห้ง เม่ือแห้งดีแลว้ น าลงมาลา้งในน ้ าอุณหภูมิปกติ จากนั้นวดัค่าความ
เขม้ขน้ของสีท่ีละลายในน ้าลา้งผา้ยนีส์ ขอ้มูลการวดัค่าความเขม้ขน้ของสีละลายน ้าลา้งผา้ยนีส์ ผูท้ดลองแสดงไวด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

คู่ท่ีทบัเส้น 0 (ศูนย)์ ไม่มี 
ความแตกต่างกนั ในท่ีน้ี 

Level_4 กบั Level_1  
ไม่มีความแตกต่างกนัของ
ผลไมก้ระป๋องมีต าหนิ 

Level_4 กบั Level_1 ไม่มี 
ความแตกต่างกนัของผลไม้

กระป๋องมีต าหนิ 
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(1) 
C = .03 

(2) 
A = .03 

(3) 
D = .06 

(4) 
B = .04 

(5) 
B = .03 

(6) 
C = .04 

(7) 
A = .01 

(8) 
D = .07 

(9) 
A = .02 

(10) 
D = .09 

(11) 
B = .05 

(12) 
C = .06 

(13) 
C = .05 

(14) 
A = .01 

(15) 
B = .04 

(16) 
D = .08 

 

1) (1) ถึง (16) คือ ผนืผา้ยนีส์ผนืละ 1 ตรม. 
2) A, B, C และ D คือ ทรีตเมนตท์ าเป็นสูตรสี 
จงทดสอบดูวา่สีทั้ง 4 สูตร เกาะติดผา้ยนีส์ไดแ้ตกต่างกนัหรือไม่ โดยทดสอบท่ี  = .05 
วิเคราะห์การทดลองแผน CRD ดงัน้ี จากขอ้มูลบนัทึกเป็นแฟ้มขอ้มูล MINI-20 ดงัน้ี 

 
1) ใชค้  าสั่ง Stat  ANOVA  General Linear Model  Fit General Linear Model 

1.1) ท่ี Responses ใส่ Value 
1.2) ท่ี Factors ใส่ Treatment 

 2) ท่ี Result เลือกดงัน้ี 
2.1) Method 
2.2) Factor Information 
2.3) Analysis of Variances 

 3) ท่ี Graphs เลือก Four in One 
 4) คลิก OK จะได ้ดงัน้ี 
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การวิเคราะห์ ANOVA พบว่า Treatment มีสถิติค่าเอฟ (F-Value) เท่ากับ 18.22% และ P-Value เท่ากับ 0.000 แสดงว่า 

ทรีตเมนตมี์ความแตกต่างกนัจึงทดสอบรายคู่ดว้ยฟังกช์นั Comparisons ต่อไป ดงัน้ี 
5) ใชค้  าสั่ง StatANOVAGeneral Linear ModelComparisons 
6) ท่ี Method เลือก Turkey 
7) ท่ี Choose Terms for Comparisons เลือกตามท่ีตอ้งการ  
8) ท่ี Graphs เลือก Interval Plot for Differences of Means  
9) คลิก OK จะไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 

   

 
สรุปและข้อคดิเห็น 

ในการวางแผนการทดลองแบบ CRD เป็นการจัดการทดลองท่ีไม่ยุ่งยาก  โดยมีวตัถุประสงค์ของการทดลอง คือ 
เปรียบเทียบทรีตเมนตท่ี์น ามาทดลองท่ีมีตั้งแต่ 3 ทรีตเมนตข้ึ์นไปว่ามีจะให้ผลการทดลองความแตกต่างกนัหรือไม่แตกต่างกนั ใน
การทดลองท่ีตอ้งค านึงถึงมากท่ีสุดคือ หน่วยทดลองตอ้งมีความเหมือนกนั จึงจะช้ีชดัผลของส่ิงทดลองไดดี้ ในการวิเคราะห์หาก
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หน่วยทดลองขาดหายกย็งัวิเคราะห์ได ้จุดอ่อนหรือขอ้จ ากดัของการทดลองแบบน้ีกคื็อ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นแบบปัจจยั
เดียว ไม่มีสภาวการณ์การควบคุม บางท่ีอาจท าใหผ้ลการทดลองขาดความเท่ียงตรงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้หากหน่วยทดลองไม่เท่ากนั
หรือมีอิทธิพลจากภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้งในช่วงเวลาการทดลอง 
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บทคดัย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอสาระส าคญัเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรง ซ่ึงเป็นการคิด
ขั้นสูงดว้ยปัญญาต่อการกระท าท่ีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ โดยการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วาม
รุนแรงจะตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตดัสินขอ้มูล ระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงต่อการใช้ความรุนแรงด้วยความ
ระมดัระวงัและสมเหตุผล ในบทความน้ีจึงน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั ความส าคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใชค้วามรุนแรงและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรง และขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่น 
  

ค าส าคญั : การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การใชค้วามรุนแรง เดก็วยัรุ่น การคิดขั้นสูง 
 

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 
 
 

บทน า   
การใชค้วามรุนแรงมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน จากขอ้มูลสารสนเทศและข่าวสารในหลายช่องทางการ

ส่ือสาร ความรุนแรงในสังคมไทยมกัจะเกิดข้ึนจากการถูกระท าของผูท่ี้อ่อนแอ หรือบุคคลท่ีดอ้ยโอกาส ไม่สามารถต่อสู้ ปกป้อง
ตนเองได ้โดยรูปแบบของการใชค้วามรุนแรงมีดว้ยกนัหลายประเภททั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ ค าพดู การลอ้เลียน ย ัว่ย ุท่ีท าใหเ้กิด
ความความกระทบกระเทือนทางอารมณ์และจิตใจ เหตุของการใชค้วามรุนแรงมีดว้ยกนัหลายสาเหตุและหลากหลายช่วงวยัท่ี
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แตกต่างกนั ทั้งเด็ก ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ (คนชรา) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จริยา ทรงพระ [1] ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วน
บุคคลไดแ้ก่ ระดบัชั้น ผลการเรียน ท่ีพกัอาศยัและระดบัการศึกษาของบิดามารดา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง 
และปัจจยัทางสังคมทั้งดา้นกลุ่มเพ่ือน ส่ือ และเกมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง นอกจากน้ีสาเหตุ
หน่ึงของการใชค้วามรุนแรงคือการท่ีบุคคลขาดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และช่วงวยัท่ีมีการใชค้วามรุนแรงและมกัเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการสั่งสมพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงคือ เด็กวยัรุ่น ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากข่าวสาร คดีความของการกระท าความผิดและการใช้
ความรุนแรงของเด็กวยัรุ่น การปลน้ การท าร้ายร่างกาย การฆาตกรรม ซ่ึงทวีความรุนแรงมากข้ึนในสังคมไทย โดยผูเ้ขียนได้
มองเห็นความเช่ือมโยงของการคิดอย่างมีวิจารณญาณกบัการใช้ความรุนแรงในสังคมไทยและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมเพ่ือลดการใชค้วามรุนแรงโดยใชก้ระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนการใชค้วามรุนแรง นอกจากน้ีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากในศตวรรษท่ี 21 คุณลกัษณะหน่ึงของวยัรุ่นท่ี
ส าคญัคือการสนใจใคร่รู้และการมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ และเม่ือแสวงหาความรู้ไดแ้ลว้ตอ้งสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ส่ิง
ท่ีไดศึ้กษาผา่นกระบวนการรับรู้ขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตดัสินขอ้มูล ระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงต่อการใชค้วาม
รุนแรงดว้ยความระมดัระวงัและสมเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงเป็นการคิดโดยใช้ปัญญาอย่างรอบคอบจะสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเดก็วยัรุ่นต่อการใชค้วามรุนแรงได ้
 

ความส าคญัของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 ความเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของโลกเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดแนวคิดของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล โดยทกัษะดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี [2-4]  
 1. ทักษะการคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา เม่ือผูเ้รียนสนใจใคร่รู้และมีทักษะในการหาความรู้ผ่านช่องทาง
เทคโนโลยีไดแ้ลว้ ทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นคือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ส่ิงท่ีไดศึ้กษามาวา่อะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไร
เป็นความจริงอะไรเป็นความเขา้ใจ ซ่ึงผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งให้ความส าคญัควบคู่ไปกบัทกัษะการแกปั้ญหา ท่ีมีเหตุผล
และชาญฉลาดพอ  
 2. ทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันานวตักรรม เป็นทกัษะการคิดอะไรใหม่ถือเป็นส่ิงจ าเป็นมากในศตวรรษท่ี 21 เพราะ
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทุกดา้นและทุกรูปแบบ การแกปั้ญหายิง่ตอ้งใชค้วามคิดใหม่อยา่งมาก ซ่ึงจะตามมาดว้ยนวตักรรมท่ีเกิดจาก
ความคิดใหม่นั้น นวตักรรมถือไดว้า่เป็นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. ทกัษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า เป็นทกัษะการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม ร่วมมือร่วมพลงัในการ
ท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รู้จกับทบาทของผูน้ า สมาชิกและกระบวนการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม 
 4. ทกัษะความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ เป็นทกัษะท่ีสะทอ้นเครือข่ายของโลกยุคใหม่ท่ีมากบัแนวคิด
เก่ียวกบัคนในสังคมโลกจะตอ้งรู้จกัคนอ่ืน โดยเฉพาะในโลกอ่ืนท่ีไม่ใช่โลกของตนเอง การรู้จกัโลกและวฒันธรรมอ่ืนมีทั้ ง
เป้าหมายเพ่ือการอยูร่่วมกนัและเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจพร้อมกนัไปดว้ย 
 5. ทกัษะการส่ือสารและร่วมมือกนั ศตวรรษท่ี 21 เป็นศตวรรษท่ีนวตักรรมและผลผลิตใหม่จะเกิดข้ึนมากมาย ยุคของ
ศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นยุคของความร่วมมือ ยุคของเครือข่ายท่ีบุคคลจะติดต่อถึงกนัผ่านเทคโนโลยีและการส่ือสารในรูปแบบใหม่ 
ความสามารถทางดา้นน้ีจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เช่นเดียวกบัทกัษะอ่ืน 
 6. ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และการรู้เท่าทนัเทคโนโลยี เป็นทกัษะท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ซ่ึงผูเ้รียนและคนในยคุ
ใหม่โดยเฉพาะยคุศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งเรียนรู้และสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสาร
และการส่ือสาร ท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 
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 7. ทกัษะทางอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถเช่ียวชาญในอาชีพท่ีตนเองสนใจ โดยมี
ความสามารถในการปรับตวั เรียนรู้สังคมและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถช้ีน าตนเอง ก าหนดเป้าหมายและเวลาในการท างาน 
สามารถสร้างงานไดอ้ยา่งอิสระ 
 8. การมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย  (compassion) เป็นทกัษะพ้ืนฐานขั้นตน้ของทกัษะทั้งหมด ท่ีเด็กไทย
จ าเป็นตอ้งมี   
 ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในศตวรรษท่ี 21 การสนใจใคร่รู้และการมี
ทกัษะการแสวงหาความรู้ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสมแลว้ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
เป็นการคิดท่ีอาศยัปัญญาอย่างรอบคอบ วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์หรือตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มูล ตั้งสมมติฐานถึงส่ิงท่ีสามารถ
เป็นไปไดแ้ละประเมินผลรวมถึงสรุปอา้งอิงในการสร้างความคิดรวบยอดอยา่งมีเหตุผลเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเช่ือหรือเลือกปฏิบติั
ไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง เช่น การคิดอยา่งวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่นจ าเป็นตอ้งใชปั้ญญาอยา่งรอบคอบของ
เด็กวยัรุนในการวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา ตดัสินขอ้มูล ระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงต่อการใชค้วามรุนแรงดว้ยความ
ระมดัระวงัและสมเหตุผล  

 

กระบวนการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงเป็นการระบุและนิยามปัญหา การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา การจดัระบบขอ้มูล

หรือเรียงล าดบั การเลือกสมมติฐานและการสรุปและตดัสินใจ หรืออาจกล่าวไดว้า่กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณประกอบดว้ย
กระบวนการท่ีส าคญั [5] ไดก้ล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปได ้5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การนิยามปัญหา การ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา การจัดระบบขอ้มูล การเลือกสมมติฐานและการสรุปอา้งอิง จากกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อการใช้ความรุนแรง ผูเ้ขียนได้น ามาสังเคราะห์ร่วมกับการใช้ความรุนแรงของเด็กวยัรุ่น สามารถสรุปได้ว่า
กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่น ควรมีขั้นตอนการคิดดงัน้ี 

1. การนิยามปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีพบ เป็นความสามารถในการตั้ งค  าถาม อะไรคือสาเหตุ สามารถระบุปัญหา 
การศึกษาขอ้มูลใหช้ดัเจน เช่น บอกไดว้า่ปัญหาท่ีพบนั้นมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง บอกสาเหตุหรือท่ีมาของปัญหาความรุนแรงได้ 
บอกวา่ไดว้า่ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือสถานการณ์ความรุนแรงนั้น 
 2. การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เป็นการสืบเสาะแสวงหาขอ้มูลสาระสนเทศของปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีพบ 
พร้อมทั้งสรุปวา่ขอ้มูลใดมีความจ าเป็นและคดัเลือกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง บอกไดว้า่ขอ้มูลใดมีความส าคญัต่อการน าไปใชก่้อนและหลงั
และมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ 
 3. การจัดระบบขอ้มูลหรือเรียงล าดับ เป็นการจัดกลุ่ม จ าแนกประเภทของขอ้มูล แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ระบุความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล สามารถจ าแนกไดว้่าขอ้มูลใดเป็นจริงและเช่ือถือได ้ขอ้มูลใดเป็นขอ้มูลเท็จท่ีไม่สามารถเช่ือถือได้และ
เรียงล าดบัความส าคญัของมูลท่ีตอ้งน าไปใชใ้นการตดัสินใจ 
 4. การเลือกสมมติฐาน เป็นการก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด โดยสมมติฐานจะเป็นขอ้ความท่ีแสดงถึงความ
คาดหวงัท่ีเป็นไปได ้ในการก าหนดสมมติฐานตอ้งพิจารณาวา่สมมติฐานใดมีความส าคญัและเป็นไปไดใ้นอนัดบัแรกและอนัดบั
ต่อมา 
 5. การสรุปและตดัสินใจ เป็นการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการน าขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ปสู่การตดัสินใจวา่ควรจะกระท า
หรือไม่ ซ่ึงการสรุปและการตดัสินใจจะตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้งดว้ย รวมทั้งประเมินสถานการณ์และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีประกอบดว้ยการนิยามปัญหา การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา การจดัระบบ
ขอ้มูลหรือเรียงล าดบั การเลือกสมมติฐาน และการสรุปและตดัสินใจ ผูเ้ขียนไดส้รุปกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใช้
ความรุนแรงของเดก็วยัรุ่นท่ีเหมาะสมและเสอดคลอ้งกบับริบทของการเรียนรู้ของเดก็วยัรุ่น ไดแ้ก่ การนิยามปัญหา การตดัสินขอ้มูล 
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การระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิง ทั้งน้ี การคิดอยา่งมีวิจารณญาณสามารถน าไปใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชค้วาม
รุนแรงของเด็กวยัรุ่นไดท้ั้งทางดา้น กาย วาจาและจิตใจ โดยการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะช่วยให้วยัรุ่น คิดหาเหตุของปัญหา คน้หา
ขอ้มูล บอกแนวทางท่ีเป็นได ้(ทางเลือก) แลว้จึงตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ดงันั้น การแกปั้ญหาการใชค้วามรุนแรง
ของเดก็วยัรุ่นในสังคมไทย ประการหน่ึงคือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเดก็วยัรุ่นใหคิ้ดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรง  
 

การใช้ความรุนแรงและการปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
ความรุนแรง (violence) เป็นการกระท าท่ีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจและทางเพศ โดยการ

บงัคบั ท าร้ายทุบตี หรือการใชก้ าลงั อาวุธหรือข่มขู่ว่าจะใชก้  าลงั โดยการกระท ารุนแรงทางร่างกายหมายถึง การใชก้ าลงัหรือ
อุปกรณ์ เป็นการท าร้ายร่างกายเกินกวา่เหตุ มีผลท าใหร่้างกายไดรั้บบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต การกระท ารุนแรงทางจิตหมายถึง การ
กระท าท่ีมีผลให้ผูถู้กกระท าไดรั้บความกระทบกระเทือนดา้นจิตใจหรือสิทธิเสรีภาพ  การกระท ารุนแรงทางเพศหมายถึง การ
กระท าท่ีมีผลใหผู้ถู้กกระท าไดรั้บความกระทบกระเทือนหรือเสียหายเก่ียวกบัเร่ืองเพศ การถูกบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์ การอนาจาร 
ลวนลามและถูกบงัคบัหรือล่อลวงใหค้า้ประเวณี โดยลกัษณะพฤติกรรมความรุนแรง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายลกัษณะ [6]  
 1. การทะเลาะวิวาท เป็นพฤติกรรมท่ีพบไดบ่้อย ซ่ึงเป็นผลมาจาก พฒันาการของวยัรุ่นท่ีมีอารมณ์ปรวนแปร ไม่คงเส้น
คงวา เดก็วยัรุ่นทะเลาะกนัไดง่้ายแมใ้นเร่ืองเลก็นอ้ย  
 2. การลอ้เลียนปมดอ้ย ส่ิงท่ีมกัจะเป็นประเด็นในการลอ้เลียน ส่วนใหญ่ในหมู่นกัเรียนหญิงจะใชค้  าพูดเสียดสี เยาะเยย้ 
ลอ้เลียนและ การไม่ยอมรับเขา้กลุ่ม ส าหรับกลุ่มนกัเรียนชายจะชอบลอ้เลียนนกัเรียนหญิง มากกวา่ลอ้เลียนเพศเดียวกนั  
 3. การข่มขู่รีดไถเงิน เดก็ท่ีชอบข่มขู่รีดไถมกัจะรวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ ท าตวัเรียกร้องความสนใจ ส่วนเหยือ่นั้นพบวา่ มกั
เป็นเดก็ท่ีถูกเล้ียงดูมาอยา่งทะนุถนอม ท่าทางอ่อนแอ พดูนอ้ย หรือไม่ค่อยพดู จึงมกัตกเป็นเบ้ียล่าง ของเดก็พวกน้ี  
 4. การละเมิดทางเพศ มกัเป็นการลวนลามระหว่างนักเรียนชายหญิง เช่น นักเรียนชายท่ีชอบแอบมอง หรือเดินตาม
นกัเรียนหญิงท่ีตนเองชอบ หากการติดตามนั้นเป็นไปอยา่งไม่ลดละ นกัเรียนหญิงนั้นกจ็ะไม่มีความสุข ตอ้งคอยระแวง และส่งผล
ระยะยาวต่อการไม่อยากมาโรงเรียน ซ่ึงเร่ืองน้ีอาจดู ไม่รุนแรงนกัแต่หากไม่ไดรั้บการดูแลควบคุมจากผูใ้หญ่ ผูล้ะเมิดกมี็แนวโนม้ 
ท่ีจะก่อเหตุท่ีรุนแรงข้ึนได ้ 
 จากลกัษณะพฤติกรรมความรุนแรงในวยัรุ่น ดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นได้ว่า ลกัษณะพฤติกรรมความรุนแรงในวยัรุ่น 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่ การทะเลาะวิวาท การลอ้เลียนปมด้อย การข่มขู่รีดไถเงินและการละเมิดทางเพศ 
นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่น ไดแ้ก่  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ลกัษณะทางชีวภาพและปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช  
 2. ปัจจัยเก่ียวกับครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวมีการใช้ความรุนแรง  มีความขดัแยง้สูง มีการท าหน้าท่ีภายใน
ครอบครัวบกพร่อง ครอบครัวแตกแยก เดก็ถูกทอดท้ิง หรือบุคคลในครอบครัวมีอาการทางจิตเวชหรือสุขภาพจิต การอบรมเล้ียงดู 
การถูกเล้ียงดูในวยัเดก็จึงก าหนดพฤติกรรมของเดก็ไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ รวมทั้งพฤติกรรมกา้วร้าวดว้ย ดงันั้นครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลอยา่งยิง่ต่อพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง  
 3. ปัจจยัเก่ียวกบัเพ่ือน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในวยัรุ่น เดก็บางคนเขา้กลุ่มเพ่ือนเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับและใชก้ลุ่มเป็นพ้ืนท่ีใน
การแสดงตวัตนของตนเอง เด็กท่ีคบเพ่ือนกลุ่มเส่ียงหรือเกเรจะเลียนแบบเพ่ือนในหลายพฤติกรรมรวมทั้งพฤติกรรมการใชค้วาม
รุนแรงดว้ย  
 4. ปัจจยัเก่ียวกบัโรงเรียน วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าวมกัมีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมอ่ืนในโรงเรียนมาก่อน ทั้ง
พฤติกรรมการหนีเรียน การใชก้ าลงัในโรงเรียน การกลัน่แกลง้รังแกเพ่ือน รวมทั้งการคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมในลกัษณะเดียวกนั 
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 5. ปัจจยัเก่ียวกบัชุมชนและสภาพสังคม ปัจจยัดา้นความยากจน การว่างงาน ความเป็นอยูท่ี่แออดั เต็มไปดว้ยอบายมุข  
วิถีชีวิตในชุมชนท่ีขาดการมีส่วนร่วมในชุมชน ขาดการจดัระบบท่ีดี ยอ่มส่งผลใหเ้ดก็วยัรุ่นและน าไปสู่มูลเหตุของการเกิดการใช้
ความรุนแรง 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชค้วามรุนแรงของเด็กวยัรุ่นมีดว้ยกนัหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัเส่ียงจากตวับุคคล ความผิดปกติทาง
สมอง ระดบัสติปัญญาท่ีบกพร่อง ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งมารดา ตั้งครรภ ์ปัญหาโรคทางจิตเวช การตระหนกัในคุณค่าตนเองและ
ทกัษะชีวิต รวมทั้งการมีค่านิยมและแรงจูงใจดา้นลบ ครอบครัวท่ีมีการใชค้วามรุนแรง ปัจจยัจากเพื่อนและโรงเรียน ภาวะสังคมท่ี
เตม็ไปดว้ยความรุนแรงและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเตม็ไปดว้ยอบายมุข ขาดการบงัคบักฎหมาย การเขา้ถึงสุรา ส่ิงเสพติด และอาวุธปืนได้
ง่าย รวมทั้งการเลียนแบบจากส่ือ และเกมออนไลน์ท่ีขาดการจดัการควบคุมท่ีดี  
 พฤติกรรมจ านวนมากท่ีบุคคลแสดงออกจะมาจากส่ิงเร้าซ่ึงเป็นปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางปัญญา จากแนวคิดดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมา [7] ดงันั้นการปรับพฤติกรรมทางปัญญาจึงเป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอกของบุคคล โดยการเปล่ียนความคิด การตีความ การตั้งสมมติฐาน หรือกลไกในการ
ตอบสนองต่อการใชค้วามรุ่นแรงของเด็กวยัรุ่นได ้กระบวนการหน่ึงท่ีสามารถปรับพฤติกรรมทางปัญญาของเด็กวยัรุ่นได ้คือการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณซ่ึงเป็นกระบวนการคิดท่ีใชเ้หตุผลโดยมีการศึกษาขอ้เทจ็จริง หลกัฐานและขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 
แลว้น ามาพิจารณาวิเคราะห์อยา่งสมเหตุผล ก่อนตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ ส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท า ดงันั้น ผูท่ี้มี
ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณจะเป็นผูมี้ใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล ไม่ยดึถือความคิดเห็นของตนเอง ก่อนจะ
ตดัสินใจในเร่ืองใดก็จะมีขอ้มูลหลกัฐานเพียงพอและสามารถเปล่ียนความคิดเห็นของตนเองให้เขา้กบัผูอ่ื้นได ้ถา้ผูน้ั้นมีเหตุผลท่ี
เหมาะสมถูกตอ้งกวา่กม็กัจะเป็นผูมี้ความกระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลและความรู้ก่อนการตดัสินใจท่ีจะใชค้วามรุนแรง  

 

การวดัการคดิอย่างมีวจิารณญาณต่อการใช้ความรุนแรง 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงเป็นการใชปั้ญญาอยา่งรอบคอบของเด็กวยัรุนในการวิเคราะห์ปัญหา 

ระบุปัญหา ตดัสินขอ้มูล ระบุสมมติฐานและการสรุปอา้งอิงต่อการใชค้วามรุนแรงดว้ยความระมดัระวงัและสมเหตุผล การวดั
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ [5, 8-9] เป็นแนวทางในการวดั  
การวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี  
 1. การนิยามปัญหา หมายถึงความสามารถในการระบุปัญหา วิเคราะห์และบอกลกัษณะของปัญหา ก าหนดค าถามท่ี
เหมาะสมในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาการใชค้วามรุนแรง  
 2. การตดัสินขอ้มูล หมายถึงความสามารถในการเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา พิจารณาตดัสินความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูล พิจารณาความสอดคลอ้งและความเพียงพอของขอ้มูล จ าแนกขอ้มูลออกเป็นขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น และเลือกขอ้มูล
เพ่ือน ามาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการใชค้วามรุนแรง 
 3. การระบุสมมติฐาน หมายถึงความสามารถในการก าหนดหรือพยากรณ์ค าตอบโดยอาศยัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
และมีความพยายามในการคิดถึงความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา หรือความเป็นไปไดข้องสมมติฐานโดยพิจารณาถึงความเป็นเหตุ
เป็นผลของปัญหาและผลท่ีเกิดข้ึนต่อการใชค้วามรุนแรง   
 4. การสรุปอา้งอิง หมายถึงความสามารถในการลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล แบบนิรนยัและอุปนยั โดยการคิด พิจารณา
ความเป็นเหตุเป็นผลกนั โดยค านึงถึงขอ้เทจ็จริงอยา่งสมเหตุสมผลต่อการใชค้วามรุนแรงดว้ยความระมดัระวงัและสมเหตุผลของ
การใชค้วามรุนแรง  
 การวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณนั้นพบวา่เคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใชใ้นการวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบซ่ึงพบวา่มีทั้งเป็นแบบอตันยัและปรนยัแบบเลือกตอบ โดยนิยมใชเ้ป็นแบบทดสอบท่ีมีลกัษณะเป็นสถานการณ์
ใหบุ้คคลไดคิ้ดอยา่งมีวจิารณญาณต่อสถานการณ์ความรุนแรงท่ีก าหนดข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กวยัรุ่น  
 การเสนอแนะแนวคิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงของเด็กวยัรุ่นในคร้ังน้ีใชแ้นวคิดการจดัการกบั
ปัญญาและพฤติกรรม เทคนิคการปฏิบติัท่ีเนน้ทกัษะการจดัการกบัปัญญาและพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี [7]  
 1. การฝึกตนเอง เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของความคิดและพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ใชค้วามรุนแรง ควรเปล่ียนแปลงจากภายใน เปล่ียนแปลงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลต่อการใช้ความ
รุนแรง 
 2. การฝึกการจดัการความวิตกกงัวล (ความรุนแรง) เป็นความเช่ือวา่ความวติกกงัวลเกิดข้ึนจากแรงขบัท่ีถูกกระตุน้จากส่ิง
เร้า ถา้สามารถแยกแยะส่ิงเร้าได ้และสามารถระงบัความวติกกงัวลได ้ความวติกกงัวล (ความรุนแรง) กจ็ะไม่เกิดข้ึน  
 3. การบ าบดัแบบการแกปั้ญหา เป็นกระบวนการท่ีสามารถใชบ้ าบดัความเครียด ความซึมเศร้า ความกลวั ความโกรธ 
พฤติกรรมกา้วร้าว และการใช้ความรุนแรงโดยการสร้างความเขา้ใจ การก าหนดปัญหาและการตั้งเป้าหมาย เสนอทางเลือก 
ตดัสินใจเลือก และด าเนินการแกปั้ญหา  
 4. การแก้ปัญหาทางปัญญาระหว่างบุคคล เป็นกระบวนการท่ีมีลักษณะคล้ายกันกับการบ าบัดแบบการแก้ปัญหา  
(ความรุนแรง) โดยการตระหนกัถึงเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดสภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหา การระลึกถึงแนวทางการแกปั้ญหา การวางแผน
ตามขั้นตอนท่ีท าใหบ้รรลุเป้าหมาย การคาดคะเนถึงผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าของบุคคล 
 5. การฝึกการป้องกนัความเครียด (ความรุนแรง) เป็นกระบวนการพฒันาทกัษะการเอาชนะปัญหา โดยใชท้กัษะท่ีมีความ
ยดืหยุน่สูง ทกัษะสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล  วฒันธรรมและสภาพการณ์ การน าขอ้มูลท่ีตนเองมีอยูม่าพิจารณาร่วมกบั
สภาพการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด และการเผชิญกบัสภาพการณ์จริง 
 6. การพิจารณาเหตุผลอย่างเป็นระบบ เป็นการบ าบดัให้มีทกัษะในการผ่อนคลายตนเองและลดความรู้สึกโดยการฝึก
ทกัษะการเอาชนะ การเอาชนะปัญหา (ความรุนแรง) โดยการอธิบายรูปแบบของการฝึกทกัษะการเอาชนะปัญหา การใชว้ิธีการ
ผอ่นคลาย การใชล้  าดบัขั้นในการเสนอเร่ืองราว การฝึกการผอ่นคลายเพ่ือเผชิญกบัภาพท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความกงัวล 
 7. การบ าบดัแบบพิจารณาเหตุผลเชิงพฤติกรรม (ความรุนแรง) เป็นเทคนิคท่ีเรียกวา่ RBT ซ่ึงใชว้ิธีการจินตนาการ การ
พิจารณาเหตุผลและอารมณ์ การฝึกการแสดงออก  และการผอ่นคลายในการลดอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมไปสู่อารมณ์ท่ีเหมาะสมและ
ควบคุมตนเองอีกดว้ย  

 8. การบ าบดัแบบควบคุมตนเองต่อการใชค้วามรุนแรง เป็นการบ าบดัท่ีใชห้ลกัการเดียวกบัการก ากบัตนเอง
โดยวเิคราะห์ความสามารถในการควบคุมตนเอง จากนั้นจึงสอนทกัษะการควบคุมตนเองใหก้บัผูท่ี้เขา้รับการบ าบดั 

 

สรุป 
การใชค้วามรุนแรงเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลหรือวยัรุ่นแสดงออกจากสภาพแวดลอ้มหรือบริบทท่ีตนเองไดรั้บรู้ ไม่ใช่

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง ดงันั้นเดก็วยัรุ่นอาจสนองตอบส่ิงเร้าเดียวกนัต่างกนัออกไป  ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัการรับรู้หรือการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณของแต่ละบุคคล (ตวัแปรทางปัญญา) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเด็กวยัรุ่นจึงเนน้ทกัษะ
การจดัการกบัปัญหา หรือการจดัการความขดัแยง้ หรือการป้องการใชค้วามรุนแรง การพิจารณาการใชค้วามรุนแรงดว้ยความ
ระมดัระวงับนพ้ืนฐานของการใชเ้หตุผลและการแสดงออกอย่างถูกตอ้งตามหลกักฎหมายและหลกัจริยธรรม ซ่ึงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมต่อการใชค้วามรุนแรงก็ยงัคงอาศยัประสบการณ์ สภาพแวดลอ้ม การไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีเหมาะสมต่อสถานภาพ
ส่วนบุคคลของเดก็วยัรุ่นดว้ย 
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 บทความวิชาการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อการใช้ความรุนแรงของเด็กวยัรุ่น ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวตักรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาและสังเคราะห์
ความรู้เก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเด็กวยัรุ่น จะถูกน าไปใชใ้นการพฒันาบทเรียนออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการใชค้วามรุนแรงของเดก็วยัรุ่นต่อไป 
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[2] Conklin, W. Higher-order thinking skills. California: Shell Education; 2012. 
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เป็นฐานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5. [วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร; 2559. 
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ค ำแนะน ำ 
 

กำรส่งบทควำมต้นฉบับเพ่ือกำรตีพมิพ์ 
ของวำรสำรวชิำกำรมหำวิทยำลยัรำชภัฏเพชรบุรี 

 

วารสารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  เป็นวารสารดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีบทความ   ท่ีจะไดรั้บการ
เผยแพร่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ  (peer review) ในสาขาวิชานั้ นๆ  อย่างน้อย 3 ท่านต่อ  
1 บทความในรูปแบบผู ้พิจารณาไม่ทราบช่ือผู ้แต่ง และ ผู ้แต่งไม่ทราบช่ือผู ้พิจารณา (Double-blind peer review)  
โดยบทความวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ถือเป็นกรรมสิทธ์ิ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ห้ามน าข้อความทั้ งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ ้ า  เว ้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเน้ือหาต้นฉบับท่ีปรากฏในวารสารฯ  
เป็นความรับผิดชอบของผูนิ้พนธ์บทความหรือนักวิจัยผูเ้ขียนบทความ ทั้ งน้ีไม่รวมความผิดพลาดอนัเกิดจากเทคนิค 
การพิมพก์องบรรณาธิการฯ  
 

วตัถุประสงค์และขอบเขตของวำรสำร 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีเป็นวารสารกลุ่ม สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เปิดรับบทความวิชาการ (review article) และบทความวิจัย (research article) ของทั้ งผูท้รงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาจารย์ 

นกัศึกษา ตลอดจนผูท่ี้มีประสบการณ์หรือมุมมองทางดา้นงานวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์แบบบูรณาการท่ี

ส่งผลกระทบต่อการพฒันาองคค์วามรู้ พฒันาสงัคมและประเทศชาติอยา่งกวา้งขวาง โดยบทความดงักล่าวตอ้งน าเสนอองค์

ความรู้หรือแนวคิดใหม่ท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ การวิจยัท่ีลุ่มลึก และไม่เคยถูกน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพอ่ื์นในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมาก่อน  
 

ก ำหนดพมิพ์เผยแพร่ 
วารสารมีก าหนดพิมพเ์ผยแพร่ปีละ  3 ฉบบั ดงัน้ี   
ฉบบัท่ี  1  เดือนมกราคม – เมษายน   

ฉบบัท่ี  2  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

ฉบบัท่ี 3   เดือนกนัยายน – ธนัวาคม 
 

ข้อก ำหนดของบทควำมต้นฉบับ 
ตน้ฉบบัตอ้งพิมพด์ว้ยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชัน่ 2003 หรือ 2007 หนา้กระดาษ A4 

ความยาวไม่เกิน 8-10 หนา้กระดาษ รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอา้งอิง ดา้นบนและดา้นในเวน้ห่างจากขอบกระดาษ 2.7 
เซนติเมตร ด้านล่างและด้านนอกเวน้ห่างจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติเมตร มีเลขหน้าก ากับทุกหน้า ท่ีด้านบนขวา 
ของเอกสาร  บทความตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 ช่ือเร่ืองภาษาไทย  พิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ตวัหนาขนาด 20 pt จดักลางหนา้ 
 ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 20 pt จดักลางหนา้ 
 ช่ือผูเ้ขียนภาษาไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เวน้ห่างจากช่ือเร่ือง

ภาษาองักฤษ  1  บรรทดั 



 
 

 ช่ือผูเ้ขียนภาษาองักฤษ  พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 16 pt จดักลางหนา้ เวน้ห่างจากผูเ้ขียน
ภาษาไทย  1  บรรทดั 

 หน่วยงาน สถานท่ีท างาน หรืออีเมลข์องผูเ้ขียนพิมพด์ว้ย Angsana New  ตวัปกติ ขนาด 16 pt จดักลางหนา้ 
 บทคดัย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New ตวัหนา ขนาด 16 pt เน้ือหาในบทคดัย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New  

ตวัปกติ ขนาด 14 pt ความยาวไม่เกิน 300 ค า ซ่ึงควรประกอบดว้ยรายละเอียดโดยสรุปของวตัถุประสงคก์ารวิจยั ระเบียบ
วธีิการวจิยัและผลของการวจิยัเป็นตน้  
  ค ำส ำคัญ 3-5 ค า พิมพ์ด้วย Angsana New  ตวัปกติ ขนาด 14 pt ไม่ตอ้งคัน่ด้วยเคร่ืองหมาย comma  
โดยเวน้ห่างจากบทคดัยอ่ 1 บรรทดั 

 Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนา ขนาด 16  pt เน้ือหาใน Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New  
ตวัปกติ ขนาด 14 pt ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบับทคดัยอ่และการเขียนถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ดา้นภาษา   

 Keywords มี 3-5 ค า พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt เวน้ห่างจาก abstract 1 บรรทดั  
 บทความภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้เรียงล าดบัเหมือนกนัดงัน้ี คือ ช่ือเร่ือง, ช่ือผูเ้ขียน, หน่วยงาน, 

บทคดัยอ่, ค าส าคญั, Abstract และ Keywords จากนั้นจึงตามดว้ยเน้ือเร่ือง 
 เน้ือเร่ืองภาษาไทย พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt จดักระจายแบบไทย และจดัเป็นแบบ 1 

คอลมัน์ 
 เน้ือเร่ืองภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt จดักระจายแบบไทย และจดัเป็น

แบบคอลมัน์ 1 คอลมัน์  
 ตารางและภาพประกอบ  

ตำรำง  
ให้ระบุช่ือตารางท่ีกระชบัและส่ือถึงเน้ือหาในตารางโดยพิมพเ์หนือตาราง (ชิดซ้าย) และเรียงล าดบัตารางดว้ย

ตวัเลขอารบิคจากนอ้ยไปมากตามล าดบั (ตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2, Table 1, Table 2) ซ่ึงในตารางอาจใชต้วัยอ่ไดแ้ต่ตอ้งอธิบาย
เพ่ิมเติมใตต้ารางแบบเชิงอรรถ (footnote) ให้ชดัเจน  หากจ าเป็นตอ้งระบุท่ีมาของตารางให้ระบุในรูปแบบของการอา้งอิง
แทรกในเน้ือหา (ดูหลกัการเขียนอา้งอิงแทรกในเน้ือหา)   

ภำพประกอบ 
ให้ระบุช่ือภาพประกอบให้ระบุท่ีมาไวใ้ตรู้ปภาพ (จดักลาง) กรณีท่ีมีรูปภาพหลายภาพ ให้ระบุล าดบัของรูปภาพ 

(รูปท่ี 1 รูปท่ี 2, Figure 1 , Figure 2) หากจ าเป็นตอ้งระบุท่ีมาของรูปภาพให้ระบุในรูปแบบของการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา 
(ดูหลกัการเขียนอา้งอิงแทรกในเน้ือหา) และหากเป็นรูปภาพท่ีผูเ้ขียนจดัท าหรือถ่ายรูปนั้นเองใหร้ะบุหลงัจากช่ือภาพหรือ
ค าอธิบายใตภ้าพดว้ยขอ้ความดงัน้ี “(ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั)” แนบไฟลภ์าพประกอบท่ีใชใ้นบทความโดยบนัทึกแต่ละไฟลใ์น
รูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF ภาพตอ้งคมชดัและมีขนาดท่ีสามารถเห็นรายละเอียดไดอ้ยา่งครบถว้น 

 เอกสารอา้งอิง  ให้เรียงเอกสารท่ีใช้อ้างอิงทั้ งหมดตามล าดับตัวอกัษรตวัแรกของรายการท่ีอ้างอิง   
โดยยดึวธีิการเรียงตามพจนานุกรม  และใชว้ธีิการอา้งอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver) 

 

 



 
 

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงองิ 
 เอกสารอา้งอิงทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งหรือถูกกล่าวในบทความ  การเขียนเอกสารอา้งอิงใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กำรอ้ำงองิแทรกในเน้ือเร่ือง 
 เม่ือส้ินสุดขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งอิง  ใส่หมายเลขอา้งอิงไวใ้นวงเล็บใหญ่  โดยใชเ้ลขอารบิค เช่น [1] หรือ [1, 5] 
หรือ [1-3] 

2. กำรอ้ำงองิท้ำยบทควำม 
 2.1 วำรสำร   
 ช่ือผูเ้ขียน.  ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร ปีท่ีพิมพ;์ เล่มท่ี:หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย.  เช่น 
  [1] นวลจันทร์ วนัเพ็ญผ่อง. การบูรณาการขอ้มูลประชากร. วารสารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
2554;3:20-29. 
 [2] จิราภรณ์ จนัทร์จร. การใชโ้ประแกรม EndNote: จดัการเอกสารอา้งอิงทางการแพทย.์ จุฬาลงกรณ์
เวชสาร 2551; 52:241-53.  

 [3] Kane RA, Kane RL. Effect of genetic for risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2009;361:298-9.  
  หากเป็นภาษาองักฤษใหใ้ชช่ื้อสกลุก่อน  ตามดว้ยอกัษรยอ่ตวัหนา้ตวัเดียวของช่ือตวัและช่ือรอง กรณีมีผู ้
นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ ช่ือเพียง 6 คนแรก และคั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (comma-,) แล้วตามด้วย et al.  
(ในภาษาองักฤษ) หรือ และคณะ (ในภาษาไทย).  
 [1] Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jone RN, Prigerson HG, et al. The clinical course 
of advanced dementia. N Engl J Med 2009; 361:1529-38.  
 [2] จริยา เลิศอรรฆยมณี, เอมอร รักษมณี, อนุพนัธ์ ตนัติวงศ์, กรุณา บุญสุข, อิงอร นิลประดบั, พุฒฑิ
พรรณี วรกิจโภคาทร, และคณะ. ความเส่ียงและประสิทธิผลของการผ่าตัดต่อมลูกหมาก. จดหมายเหตุทางแพทย์ 
2545;85:1288-95. 
 2.2 วทิยำนิพนธ์   
  ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือเร่ือง [ประเภท/ระดบัปริญญา). เมืองท่ีพิมพ:์ มหาวทิยาลยั; ปีท่ีไดป้ริญญา. เช่น 
  [1] เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. การวิเคราะห์ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2540. 
  [ 2 ]  Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. 
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