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กระบวนการประชาสังคมทีส่งผลต่อประสทิธิผลในโครงการสวัสดกิารชุมชนตาม

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก 

ในจงัหวัดภูเกต็ พังงา กระบี1 

 

The Civil Society Process Effecting Community Welfare Projects in 3 Years 

Development Plan of Small Sub-District Administrative Organization  

in Phuket, Phang Nga and Krabi Province1 

 

ฐิติกร โพธิสาร2 ดร.ชิรวฒัน์ นจิเนตร3 

Thitikon  Phothisan, Chirawat  Nitchanet 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือ 1) ศกึษาระดบัของกระบวนการประชาสงัคม

ทีสามารถขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปีขององค์การบริหาร

สว่นตําบล (อบต.) ขนาดเลก็ในจงัหวดั ภูเก็ต พงังา กระบี 2) ศกึษาผลของการขบัเคลอืน

โครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี 3) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับ

ของกระบวนการประชาสังคมกับผลของการขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่

แผนพฒันาสามปี ซงึประชากรทีใช้ในการวิจยัคือ ผู้นํา คณะกรรมการและสมาชิกกองทนุ

สวัสดิการชุมชนตําบล 20,918 คน ผู้บริหาร อบต. 210 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ

หลายขนัตอน ซงึใช้เครืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ระดับลกึ 

โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุและวิเคราะห์พหุระดับทีใช้แบบจําลองการวิเคราะห์

เชิงเส้นตรงระดบัลดหลนั (HLM)  

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับของกระบวนการประชาสงัคมทีสามารถขับเคลือน

โครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการสร้าง

ความไว้วางใจ การสร้างจิตสาธารณะ การสือสาร การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหาร
 

1 ดุษฎีนพินธ์หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 2557 
1 นกัศึกษาหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
1 รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต อาจารย์ทีปรึกษา 
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จัดการกองทุน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจุด

ประกายความคิด การสรุปบทเรียนและขยายผล การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน 

การจัดเวทีประชาสงัคม การค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน การสร้างเครือข่าย 

ผลการขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี ภาพรวมตํากว่า

ร้อยละ 50ของโครงการและงบประมาณสวสัดิการทงัหมดของอบต. โดยสมาชิกกองทุน 

มีความพึงพอใจต่อโครงการสวัสดิการในระดับปานกลาง ด้านการส่งเสริมกีฬาและ

นนัทนาการ การมีสขุภาพอนามัยทีดี การศึกษาทีดี การอนุรักษ์สิงแวดล้อม ฌาปนกิจ

สงเคราะห์และผู้สงูอายุ การสร้างอาชีพเสริม บริการสงัคมทัวไปและการมีทีอยู่อาศัย 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหพุบว่า การดําเนินงานจดัสวสัดิการชมุชน มีความสมัพันธ์กับ

อตัราสว่นจํานวนโครงการของกองทนุกบัโครงการสวสัดิการชุมชนทงัหมดร้อยละ 35.60 

มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .001 และการดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน มีความสมัพันธ์

กบัอตัราสว่นงบประมาณโครงการของกองทุนกับงบประมาณสวัสดิการชุมชนทังหมด

ร้อยละ 25.60 มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 การวิเคราะห์พหุระดับ พบผลปฏิสมัพันธ์

ข้ามระดบัดงันี 1) การสรุปบทเรียนและขยายผล การสร้างวฒันธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อ    

การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ 2) การสร้างวฒันธรรมองค์กรและการจัดโครงสร้างองค์กร

มีอิทธิพลต่อการสร้างภาวะผู้นํา 3) การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุนมีอิทธิพล

ต่อการจุดประกายความคิด การสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการกองทุนทีมี

ประสทิธิภาพ ซงึสง่ผลต่อระดบัความพงึพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการสวัสดิการ

ชมุชนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

คําสาํคญั : กระบวนการประชาสงัคม ประสทิธิผลองค์กร สวสัดิการชมุชน 

 

Abstract 

 The purposes of this research was 1) to study the civil society 

process that drove community welfare projects in a 3 years development plan 

of small sub-district administrative organization in Phuket, Phang Nga and 

Krabi Province, 2) to study the effect of process and 3) to study the 
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relationship between the civil society process and their effects. The population 

of this research included community leaders, community committees and 

20,918 member of community welfare fund, 210 executive members of sub-

district administrative organization.  Research samples were selected using 

multi-stage sampling. The questionnaires and in-depth interviews were applied 

in conducting the research. Multiple regression and multi-level analysis were 

used to test the research hypotheses following the Hierarchical Linear Model 

(HLM). 

 The findings presented a mean value of the civil society process 

including trust building, public consciousness, communication organizational 

structure, community management, quality improving service, organizational 

culture, generating new idea, reviewing project administration and developing 

of new services to members and community, strengthening community welfare 

services, creating public forum, seeking community potential and social 

capital as well as network building. The analysis of projects and budget 

showed that the community committee was not quite efficient in representing 

local demand. It was less than half of the projects that were inserted. The 

satisfaction level of community member was at mean value in sport and 

recreation promoting, sanitation, education, environment conservation, elder 

and cremation service, supplementary occupations, community service, 

livelihood. The result of multiple regression analysis was that the strengthening 

community welfare service civil society process had positive relationship with 

the ratio of projects at 35.60% with 0.001 significant and the strengthening 

community welfare service civil society process and the ratio of budget were 

25.60% at 0.01 significant. Multi-level analysis found that 1) Reviewing project 

administration and developing of new services to members and community 
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and organizational culture at community level had positive relationship the 

regression slope between participation. 2) Organizational culture and 

organizational structure at community level had positive relationship the 

regression slope between leadership. 3) Building strengthen knowledge for 

projects administration at member level had positive relationship the regression 

slope between generating new idea, network building, community management 

and satisfaction level of community member at 0.05 significant.  

 

Keywords : civil society process, organizational efficiency, community welfare  

 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ได้กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการ

สาธารณะของรัฐ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน (อปท.) และระหว่างอปท. ด้วยกันเอง 

โดยได้ถ่ายโอนภารกิจให้อปท. เป็นผู้ มีอํานาจจดัสรรทรัพยากรภายในท้องถินด้วยตนเอง

และจดัทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยตรง ซึงอปท. ทีทํางานบริการใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากทีสดุคือ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าทีตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม 

(ฉบบัที 3) พ.ศ.2543 ในการจดัทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจ่ายประจําปี

เพือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ (องค์การบริหาร

ส่วนตําบล, 2545) อย่างไรก็ตาม อบต. ยังไม่สามารถบริหารงานอย่างอิสระตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายโดยแท้จริง โครงการพฒันาจํานวนมากทีดําเนินการในพืนทีเขต

เมืองและชนบทมกัประสบความล้มเหลวหรือไม่สมัฤทธิ ผลเท่าทีควร ไม่สามารถขยายผล

และขาดความยังยืนซึงเท่ากับนโยบายส่วนใหญ่ทีดําเนินการไปไม่สามารถนําไปสู่

ความเป็นนโยบายสาธารณะเพือคุณภาพชีวิตทีดีได้ (เนาวรัตน์ พลายน้อย และธีรเดช 

ฉายอรุณ, 2552 : 1-2)  
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 กระบวนการประชาสงัคมจงึเป็นแนวทางทีช่วยเสริมช่องว่างระหว่างการดําเนิน

กิจการบริการสาธารณะของรัฐและความต้องการคุณภาพการบริการของประชาชน 

(ชยัอนนัต์ สมทุวณิช และคณะ, 2541 : 41 - 162) โดยกลุม่บคุคลทีมีจิตสาํนกึความเป็น

พลเมืองรวมตัวเป็นองค์กร มีเครือข่ายทีเข้มแข็งและการสือสารระหว่างสมาชิกเพือ

เสริมสร้างความร่วมมือกนัตดัสนิใจแก้ไขปัญหาทีมีความยุ่งยากซับซ้อนเกียวข้องกับคน

หลายกลุม่ทําให้ชมุชนสามารถพงึพาตนเองได้อย่างยังยืนและตอบสนองความต้องการ

ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี โดยนําแนวคิด ทฤษฎีประสิทธิผลองค์กรและการบริหารแบบมี

สว่นร่วมมาประยกุต์ใช้เพือประเมินสมรรถนะทงัในเชิงปริมาณและคณุภาพ  

 สาํนกังานการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้แบ่งขนาด

อบต. เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพือให้เกิดความเป็น

ธรรมในการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขันตําของอบต. โดย

พิจารณาจากหลกัเกณฑ์สาํคญั 5 ประการ ดงัน ี1) เกณฑ์ระดับรายได้ 2) เกณฑ์ตัวชีวัด

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3) เกณฑ์ตัวชีวัดด้านเศรษฐกิจและสงัคม 4) เกณฑ์ตัวชีวัดด้าน

ประสทิธิภาพในการปฏิบติั 5) เกณฑ์ตวัชีวดัด้านธรรมาภิบาล (สาํนกังานคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน, 2553 : 8-9) หากอบต. มีขนาดเลก็ 

มีทรัพยากรจํากดัในการบริหารจดัการเพียงลาํพงั ข้อเสนอทางเลอืกในการดําเนินกิจการ

บริการสาธารณะให้แก่ชมุชนท้องถินทีก่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้มาตรฐานคุณภาพ

การให้บริการต้องระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือ (โกวิทย์ พวงงาม, 2552 : 356) 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของชัยวัชน์ หน่อรัตน์ (2546 : 238) พบว่า ประชาชนขาด

การมีสว่นร่วมในนโยบายสวสัดิการชมุชนระดบัหมู่บ้านและระดับตําบล เพราะนโยบาย

ดงักลา่วเป็นรูปแบบทีชมุชนจดัการเองไม่ได้ ทําให้งบประมาณทีรัฐบาลจัดสรรให้อปท. 

ไม่ได้ถกูตรวจสอบหรือประกันความเสียหาย เนืองจากประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า

งานสวัสดิการชุมชนเป็นงานในหน้าทีของอบต. ดังนัน ผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า 

กระบวนการประชาสงัคมสามารถขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา

สามปีของอบต. ขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี ได้หรือไม่ อย่างไร อันจะเป็น
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ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการประชาสังคมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของ

อบต. ต่อไป  

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1.  เพือศกึษาระดบัของกระบวนการประชาสงัคมทีสามารถขบัเคลอืนโครงการ

สวสัดิการชมุชนตามแผนพฒันาสามปีของอบต. ขนาดเลก็ในจงัหวดัภูเก็ต พงังา กระบี 

 2.  เพือศกึษาผลของการขบัเคลอืนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา

สามปีของอบต. 

 3.  เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัของกระบวนการประชาสงัคมกับผล

ของการขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปีของอบต.  

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวิจัยครังนีศึกษากระบวนการประชาสังคมทีส่งผลต่อประสิทธิผลใน

โครงการสวสัดิการชมุชนตามแผนพฒันาสามปีของอบต. ขนาดเลก็ในจงัหวดัภูเก็ต พงังา 

กระบี มีขอบเขตการวิจยั ดงันี 

 ประชากร 

 ประชากรสําหรับการวิจัย ได้กําหนดเงือนไขดังนี 1) เป็นอบต.ขนาดเล็ก ใน

จงัหวดัภูเก็ต พังงา กระบี โดยพิจารณาตามเกณฑ์การแบ่งขนาดอบต. ของสํานักงาน

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เนืองจากอบต. ขนาดเล็กมี

งบประมาณที จํากัดและจําเ ป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพือการพัฒนาระบบ

สาธารณปูโภคขนัพืนฐานเป็นหลกั ทําให้การพฒันาสวสัดิการชุมชนมีข้อจํากัดมากกว่า

อบต. ขนาดอืน 2) มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลในพืนทีซึงได้จดแจ้งและรับรองจาก

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของ

มนษุย์จงัหวดั และทงั 3 พืนทีดงักลา่วมีสภาพ ภูมิสงัคมและสภาพเศรษฐกิจทีคล้ายกัน

เพือควบคุมตัวแปรสภาพแวดล้อมซึงในการวิจัยครังนีไม่ได้ศึกษา ดังนัน ประชากร

สาํหรับการวิจยั คือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน ประกอบด้วย ผู้นํากองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบล 105 คน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 595 คน สมาชิก
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กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 20,218 คน ผู้บริหารของอบต. 210 คน (กรมส่งเสริม

การปกครองสว่นท้องถิน, 2553 : 11) 

 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามเงือนไขจากหน่วยการวิเคราะห์ จํานวน 

600 คนจากการคํานวณ โดยใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi - 

Stage Sampling) ดงันี 

 1. การเลอืกตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster Sampling) ประกอบด้วยตวัแทนของ

ประชากร ดงันี ผู้นํากองทนุ คณะกรรมการกองทุน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบล เพือตอบแบบสอบถาม 

 2. การเลือกตัวอย่างโดยสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

ประกอบด้วย 1) ผู้นํากองทุน 3 คน คณะกรรมการกองทุน 3 คน และกําหนดให้เป็น

สมาชิกกองทนุ 14 คน รวม 20 คนต่อหน่วย ทําให้มีขนาดตัวอย่างทังสิน 30 หน่วย โดย

ใช้วิธีการสุม่ด้วยการจบัฉลาก เพือตอบแบบสอบถาม  

 3. การเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงเพือสมัภาษณ์ระดับลกึผู้ ให้ข้อมูลหลกั 

(Key Informants) ในกองทนุและอบต. ทีเป็นกรณีศกึษา 2 แห่ง 

 ตัวแปร ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ คือ ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมแบ่ง

ได้ 2 ระดบั ดงันี 

 1. ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมระดบัสมาชิกกองทนุ ได้แก่ อายุ ระดับ

การศกึษา เงินสะสม อาชีพ การมีสว่นร่วมในงานกองทุน การฝึกอบรมหรือการศึกษาดู

งาน การสร้างจิตสาธารณะ การสร้างภาวะผู้นํา การสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน

กองทนุ การสอืสารระหว่างสมาชิกกองทนุทีมีประสิทธิภาพและการสร้างความไว้วางใจ

ในการบริหารงานกองทนุ 

 2. ระดับของกระบวนการประชาสังคมระดับกองทุน ได้แก่ การจุดประกาย

ความคิด การค้นหา ศกัยภาพและทนุของชมุชน การจดัเวทีประชาสงัคม การดําเนินงาน

จัดสวัสดิการชุมชน การสรุปบทเรียนและขยายผล การสร้างเครือข่าย การสร้าง
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วฒันธรรมองค์กร การบริหารจัดการกองทุนทีมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสร้างองค์กร

และการพฒันาคณุภาพการให้บริการ 

 ตวัแปรตาม คือ ผลของการขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันา

สามปี มีตวัชีวดั  

 1. อตัราสว่นจํานวนโครงการและงบประมาณสวสัดิการของกองทุนสวัสดิการ

ชมุชนกบัจํานวนโครงการและงบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมดตามแผนพฒันาสามปี 

 2. ระดบัความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการสวัสดิการชุมชนตาม

แผนพฒันาสามปี 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  ระดับของกระบวนการประชาสังคมระดับกองทุนมีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนโครงการสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนกับโครงการสวัสดิการชุมชน

ทงัหมดตามแผนพฒันาสามปี 

 2.  ระดับของกระบวนการประชาสังคมระดับกองทุนมีความสัมพันธ์กับ

อตัราสว่นงบประมาณสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนกับงบประมาณสวัสดิการ

ชมุชนทงัหมดตามแผนพฒันาสามปี 

 3.  ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมระดบัสมาชิกกองทนุมีความสมัพนัธ์กับ

ระดบัความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุต่อโครงการสวสัดิการชมุชนของอบต.  

 4.  ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมระดับสมาชิกและระดับความพึงพอใจ

ของสมาชิกต่อโครงการสวสัดิการชมุชนได้รับอิทธิพลร่วมกันจากระดับของกระบวนการ

ประชาสงัคมระดบักองทนุ 

 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด  

 การวิจัยนีได้รวบรวมผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยทีเกียวข้อง

เพือสร้างกรอบแนวคิดตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงัน ี
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 ประชาสังคม (Civil Society)  

 ประชาสงัคม หมายถงึ การรวมตวักนัของประชาชนทีมีจิตสาธารณะและจัดตัง

ขนึเป็นองค์กรอาสาสมคัรเพือร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมกัน

อย่างอิสระ ดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังนัน การสร้างจิต

สาธารณะ หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกในประชาสังคมทีมีความรัก เอืออาทร 

ปรารถนาดีต่อกัน มีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของ มีจิตสํานึกร่วมกันทีต้องการ

ช่วยเหลอืกนัทําประโยชน์ต่อชุมชนด้วยความสมัครใจ อธิบายตามทฤษฎีประชาสงัคม

ดงันี 

 ทฤษฎีประชาสงัคมและภาคสาธารณะของเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Habermas, 

1998 : 63) ได้รับอิทธิพลจากการเปลยีนโครงสร้างทางสงัคมตามตัวแบบของเฮเกลทีมี

อํานาจรัฐเป็นศูนย์กลาง ตัวแบบของมาร์กซ์ทีมีอํานาจทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลาง 

ประชาสงัคมจงึควรมีสงัคมเป็นศูนย์กลางและได้รับอิทธิพลเรืองการสือสารระหว่างกัน

ตามแนวคิดของท็อกเกอร์วิลล์ในการสร้างพืนทีสาธารณะให้องค์กรชุมชนและกลุ่ม

พลเมืองอาสาได้มีสถาบันทีเป็นศูนย์กลางของประชาสงัคม สถาบันทางสงัคมจึงควร

ตังอยู่บนพืนฐานแห่งสิทธิพลเมือง (Cohen & Arato, 1992 : 410 - 411) โดยทฤษฎี

ได้อธิบายถึงบุคลิกภาวะหรืออัตลกัษณ์ของบุคคล เกิดจากจริยธรรมทีแฝงฝังอยู่ใน

การสือสารระหว่างบุคคล แบ่งได้ 2 ส่วน คือ อัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์ร่วม 

(Collective Identity) โดยการก่อรูปของอัตลกัษณ์นันต้องกระทําผ่านกระบวนการ

ยอมรับซึงกันและกัน (Mutual Recognition) ภายในกลุ่มอันส่งผลต่อความสมานฉันท์ 

ความต้องการหรือประสบการณ์ในการแก้ปัญหาร่วมกนั ดงันนั กระบวนการประชาสงัคม 

หมายถงึ วิธีดําเนินการของสมาชิกกองทนุเพือร่วมกนัขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชน

ให้เข้าสูแ่ผนพฒันาสามปีอย่างเป็นขนัตอน ดงันี 

 1.  การจดุประกายความคิด หมายถงึ การรวมกลุม่ของสมาชิกเพือแลกเปลียน 

ประสบการณ์ปัญหาหรือความต้องการของชุมชน โดยวิเคราะห์สาเหตุ แนวทาง 

การแก้ปัญหาทีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจนประชาชนเกิดความเข้าใจและตระหนัก

ถงึความจําเป็นทีต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและเชือมโยงกับศักยภาพและ

ทนุทางสงัคมทีมีอยู่อย่างมีประสทิธิภาพ 
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 2.  การค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มของสมาชิก

เพือระดมความเห็นในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของชุมชน 

รวมทงัสงัเคราะห์ให้เป็นหมวดหมู่ จดัเวทีประชาคมเพือให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักใน

การรวมตวักนัแก้ไขปัญหาโดยชมุชน 

 3. การจดัเวทีประชาคม หมายถึง การเปิดพืนทีให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็น ผ่านช่องทางการสือสารทีหลากหลายและไม่เป็นทางการ โดยนําเสนอ

ประเด็นทีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพือสร้างความไว้วางใจในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์

หาสาเหต ุแนวทางการแก้ปัญหาและนําไปสูก่ารปฏิบติั 

 4. การดําเนินงานจดัสวสัดิการชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มของสมาชิกเพือ

ช่วยเหลอืสวสัดิการชมุชน โดยการระดม เงินทนุ ความรู้ บุคลากรและการบริหารจัดการ 

และหาแนวทางผลกัดนัโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปี 

 5. การสรุปบทเรียนและขยายผล หมายถึง การรวมกลุ่มของสมาชิกเพือ

ร่วมกนัทบทวนเป้าหมายและสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนทีผ่านมา รวมทังพัฒนา

กลยทุธ์ในการจดัสวสัดิการชมุชนให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อสมาชิกกองทุน

ได้และมีการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพยิงขนึ 

 การเสริมสร้างพลังอํานาจ (Empowerment)  

 การเสริมสร้างพลังอํานาจ หมายถึง กระบวนการหรือผลลัพธ์การพัฒนาที

มุ่งเน้นให้เกิดความเชืออํานาจภายในตน (Internal Locus of Control) และมีสว่นร่วมใน

การตดัสนิใจแก้ไขปัญหาจนเกิดผลสมัฤทธิ ในระดบับคุคล องค์กรและชมุชน ซงึแนวคิดนี

ได้นํามาใช้ร่วมกบักระบวนการประชาสงัคม ดงันี  

 1.  การสร้างภาวะผู้นํา หมายถงึ การแสดงออกของผู้นํากองทนุในการโน้มน้าว

ให้สมาชิกเห็นเป้าหมายเดียวกนัและชกัจงูให้ร่วมมือกนัดําเนินการให้บรรลเุป้าหมายนัน 

โดยคํานึงถึงความต้องการและเคารพในความแตกต่างของสมาชิกกองทุน (Drury, 

Cocking, Beale, Hanson & Rapley, 2005 : 316)  

 2.  การพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ หมายถงึ การแสดงออกของสมาชิก

ในการปฏิบัติงานทีมีผลต่อความสาํเร็จของงาน เช่น มีความรู้ความเข้าใจในงาน 
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มีความมุ่งมันรับผิดชอบในการทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมัพันธภาพทีดีภายใน

กองทนุ (Amenumey & Lockwood, 2008 : 270)  

 3.  การสือสารทีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกใน

การถ่ายทอดความรู้ แลกเปลียนความคิดเห็นกันเพือความเข้าใจทีตรงกัน (Ibrahim & 

Alkire, 2007 : 385) 

 4.  การสร้างความไว้วางใจ หมายถงึ การแสดงออกของสมาชิกถงึความเชือมนั

ในความสําเร็จและการสนับสนุนผู้นําทีดูแลความต้องการของสมาชิก และมีความพึง

พอใจทีมีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานและมีความผูกพัน (Foster-Fishman & 

Keys, 1997 : 364)  

 5.  การสร้างวฒันธรรมองค์กร หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกถึงบรรทัด

ฐานค่านิยม มาตรฐานจริยธรรม แนวปฏิบติัไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนัเช่น การทํางานเป็นทีม 

การช่วยเหลอืดแูลอย่างใกล้ชิด มีข้อตกลงร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นผลสมัฤทธิ

ของงาน (Psoinos & Smithson, 2002 : 138)  

 6.  การจัดโครงสร้างองค์กร หมายถึง การกําหนดแนวทางการเชือมโยง

ทรัพยากรเข้ากับระบบปฏิบัติงานเพือให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Miller, 

Goddard & Laschinger, 2001 : 1882) 

 7.  การบริหารจัดการกองทุนทีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การระดมทรัพยากร 

ความรู้และการจัดการจากสมาชิกเพือการวางแผนจัดสวัสดิการชุมชน ควบคุมและ

ประเมินผลการดําเนินงาน รวมทงัพฒันาระบบบริหารจดัการภายใต้วตัถปุระสงค์ร่วมกัน

อย่างประหยดัและสร้างประโยชน์สงูสดุ  

 8.  การสร้างเครือข่าย หมายถึง การสร้างระบบความสัมพันธ์ทีเชือมโยง

บทบาทของสมาชิกและระบบปฏิบัติงานเข้าด้วยกันโดยความสมัครใจ มีวัตถุประสงค์

ร่วมกนั การสอืสารและการจดัโครงสร้างองค์กรทีมีประสิทธิภาพ (Kolodinsky, Stewart 

& Bullard, 2006 : 31 ; Mintzberg, 1989 : 17 - 32)  
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 9.  การพฒันาคณุภาพการให้บริการ หมายถึง การจัดบริการสวัสดิการชุมชน

ให้กบัสมาชิกโดยตรงตามข้อกําหนดของกองทนุ ภายใต้มาตรฐานเดียวกนั ด้วยอธัยาศัย

ไมตรีจิต เพือให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายและพงึพอใจต่อการรับบริการทกุครัง 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 การบริหารแบบมีสว่นร่วม หมายถงึ ระดับของการมีส่วนร่วมของกระบวนการ

ประชาสงัคมเพือขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนให้เข้าสู่แผนพัฒนาสามปี มีดังนี 

1) การร่วมคิด ร่วมวางแผนกําหนดปัญหาหรือความต้องการในชุมชน 2) การร่วม

ตัดสินใจเพือจัดลําดับความสําคัญของปัญหาหรือความต้องการในชุมชน 3) การร่วม

กําหนดแผนการพัฒนาให้ได้ผลตามความต้องการเพือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

ยังยืน 4) การร่วมดําเนินการตามโครงการ เพือให้บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ 

5) การร่วมรับผลประโยชน์ทีพงึจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายของอปท. 

ซึงครอบคลมุทังในเชิงปริมาณ คุณภาพและการกระจายของผลประโยชน์ทีเกิดจาก

การมีส่วนร่วม 6) การร่วมติดตามผลการดําเนินการ รวมทังปรับปรุงนโยบายหรือ

โครงการ (ศิริพร ตนัติยมาศ, 2550 : 29) 

 ประสิทธิผลองค์กร 

 ประสทิธิผลองค์กร หมายถึง ผลของการขับเคลือนโครงการเข้าสู่แผนพัฒนา

สามปี มีตวัชีวดั ดงันี 

 1. อตัราสว่นจํานวนโครงการและงบประมาณสวสัดิการของกองทุนสวัสดิการ

ชมุชนกบัจํานวนโครงการและงบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมดตามแผนพฒันาสามปี 

 2. ระดบัความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุต่อโครงการในงานสวัสดิการชุมชน

ของอบต. 

 งานสวัสดิการชุมชน 

 งานสวัสดิการชุมชน หมายถึง การจัดบริการพืนฐานสําหรับประชาชนที

เกียวข้องกบัวิถีชีวิต โดยคนในชมุชนร่วมกันสร้างระบบบริหารจัดการ ร่วมรับประโยชน์

และร่วมกันรับผิดชอบ เพือความเป็นอยู่ทีดี ทําให้ชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง

เหมือนกนัและยกระดบัมาตรฐานการดําเนินชีวิต (ออมทรัพย์ พลพงษ์, 2553 : 16 - 18) 

ดงันี การมีสขุภาพอนามยัทีดี การศกึษาทีดี การมีทีอยู่อาศัย การมีงานทําการกีฬาและ
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นนัทนาการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการสงัคม

ทวัไป  

 การจดัทําแผนพัฒนาสามปี 

 แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอบต. เพือ

กําหนดนโยบาย แนวทาง รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท้องถินทีจัดทําขึน

สาํหรับปีงบประมาณแต่ละปีทีมีความต่อเนืองกันเป็นแผนก้าวหน้า มีขันตอนดังนี 

1) การเตรียมการจดัทําแผน โดยหน่วยงานทีรับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาชีแจงผู้บริหาร

ท้องถิน 2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 4) การวิเคราะห์ข้อมูลจาก 

การประเมินผลการพัฒนาทีผ่านมา คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดลําดับ

ความสําคัญและการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา 5) การพิจารณาคัดเลือกและ

จดัทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเพือจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี

และร่างแผนพฒันาสามปีให้สมบรูณ์ต่อไป (อดลุย์ แก้วเทพ, 2553 : 40 - 42) 

 

วิธีการวิจยั 

 การวิจัยครังนีใช้อบต. เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และออกแบบ

งานวิจัยในลกัษณะผสมผสานโดยศึกษาแบบอธิบาย (Explanatory Design) เริมจาก

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลกัแล้วใช้ผลการวิจัยทีได้เพือพิจารณาคัดเลือกประเด็น

และผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการวิจัยเชิงคุณภาพเพือช่วยอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ (นิทรา 

กิจธีระวฒุิวงษ์, 2556 : 134-136) มีขนัตอนในการดําเนินงานวิจยั ดงันี 

 ประชากร คือ คณะกรรมการพฒันาท้องถินในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี 

ประกอบด้วย 1) ผู้นํากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 105 คน 2) คณะกรรมการกองทุน

สวสัดิการชมุชนตําบล 595 คน 3) สมาชิกกองทนุสวสัดิการชมุชนตําบล 20,218 คนและ 

4) ผู้บริหารของอบต. 210 คน 

 กลุ่ มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของประชากรทุกกลุ่มตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
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กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากร 35 หน่วย โดยคํานวณได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง 600 คน ใช้วิธีกําหนดกลุม่ตวัอย่างแบบหลายขนัตอน ดงันี 

 1. การเลอืกตวัอย่างแบบกลุม่ ประกอบด้วย ตวัแทนของประชากรทกุกลุม่  

 2. การเลอืกตวัอย่างโดยสุม่แบบง่าย มีขนัตอน ดงันี 

  2.1 กําหนดขนาดตัวอย่างจาก 30 หน่วย โดยแต่ละหน่วยประกอบด้วย 

1) ผู้นํากองทนุ 3 คน 2) คณะกรรมการกองทุน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาฯ และ 3) สมาชิกกองทนุ 14 คน รวมจํานวนตัวอย่างในแต่

ละหน่วยเท่ากบั 20 คน เพือตอบแบบสอบถาม 

  2.2 เนืองจากในจงัหวดัภูเก็ตมีอบต. ขนาดเลก็ทีมีกองทุน 1 แห่ง จึงเลือก

ตัวอย่างโดยสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) กําหนดให้เป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง 1 หน่วย ซงึกําหนดตวัอย่างตาม 2.1 

  2.3 กําหนดกลุม่ตวัอย่างในจงัหวดัพงังาและกระบี โดยวิธีการคํานวณแบบ

สดัส่วนต่อจํานวนประชากร จังหวัดกระบีมีกลุ่มตัวอย่าง 13 หน่วยและจังหวัดพังงามี

กลุม่ตวัอย่าง 16 หน่วย รวม 29 หน่วย 

  2.4 จบัฉลากแบบไม่มีการคืนที จากจํานวนประชากรทีเหลือ 34 หน่วยใน

จงัหวดัพงังาและกระบี ให้เป็นกลุม่ตวัอย่างจํานวน 29 หน่วย โดยกําหนดตัวอย่างแต่ละ

หน่วยตาม 2.1 

  2.5 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพือสมัภาษณ์ระดับลกึผู้ ให้

ข้อมูลหลกั โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างกองทุนกรณีศึกษา 2 หน่วยทีมีผลคะแนนเฉลีย

ความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุต่อโครงการสวสัดิการชมุชนในระดบัสงูสดุและตําสดุ 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1.  ร่างเครืองมือวัดตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยกําหนดนิยามปฏิบัติการ 

ประกอบด้วยเครืองมือวัด 3 ชุดได้แก่ แบบสอบถาม แบบสํารวจจํานวนโครงการ

งบประมาณและแบบสมัภาษณ์ระดบัลกึ 

 2.  นําแบบสอบถามให้ผู้ เชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเทียงตรงและเป็น

ปรนยัโดยใช้ดชันีวดัความสอดคล้องความเห็นของผู้ เชียวชาญ (Index of Congruence : 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

15 

IOC) โดยตดัข้อคําถามทีซํากนัออก 1 ข้อ ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ถือว่าข้อคําถาม

ทีผู้ วิจยัได้พฒันาขนึ ได้รับการยอมรับจากผู้ เชียวชาญ 

 3. นําเครืองมือวัดทังหมดไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรทีไม่ใช่

กลุม่ตวัอย่างจํานวน 40 ชุด โดยใช้ค่าสมัประสิทธิ ของความเชือมันสตูรของครอนบาค 

มีค่า α = 0.994 

 4. นําเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปรับปรุงอีกครัง จนสามารถ

นําไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างจริงได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครังนี สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างได้ 28 หน่วย จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด 30 หน่วยและใช้สถิติเพือการวิเคราะห์

ข้อมลู ดงันี 

 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพืนฐานกระบวนการประชาสงัคม ผลของการขับเคลือน

โครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปีจากข้อมูลในแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์เพียร์สนั  

 2.  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการประชาสังคมกับผลของ 

การขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเ ข้าสู่แผนพัฒนาสามปีจากข้อมูลใน

แบบสอบถามและแบบสาํรวจ ซงึทงัหมดเป็นตวัแปรเชิงปริมาณมีระดับการวัดเป็นแบบ

ช่วง สามารถใช้สถิติวิเคราะห์ ดงัน ี

  2.1  การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพือวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประชาสังคมระดับกองทุนและอัตราส่วนจํานวน

โครงการและงบประมาณสวัสดิการชุมชนของกองทุนกับจํานวนโครงการและ

งบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมด 

  2.2 การวิเคราะห์พหรุะดบั (Multi - Level Analysis) เพือวิเคราะห์ความสมัพันธ์ 

ระหว่างกระบวนการประชาสังคมระดับสมาชิกกับระดับความพึงพอใจของสมาชิก

กองทุนต่อโครงการสวัสดิการชุมชนตามแผนพัฒนาสามปีทีได้รับอิทธิพลร่วมกันจาก

กระบวนการประชาสงัคมระดบักองทนุ  
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 3.  การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือศกึษาการขบัเคลอืนโครงการ

สวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี โดยสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ ให้ข้อมูลหลักจาก

กองทุน กรณีศึกษา 2 หน่วยทีมีคะแนนเฉลียความพึงพอใจของสมาชิกต่อโครงการ

สวสัดิการชมุชนระดบัสงูสดุและตําสดุ  

 

ผลการศึกษา 

 1.  ผลการวิเคราะห์ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมพบว่า มีค่าเฉลียอยู่ใน

ระดบัปานกลางในระดบัสมาชิก ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจในการบริหารงานกองทุน 

การสร้างจิตสาธารณะ การสือสารระหว่างสมาชิกกองทุนทีมีประสิทธิภาพ และระดับ

กองทุน ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการกองทุนทีมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาคณุภาพการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจุดประกายความคิด 

การสรุปบทเรียนและขยายผล การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน การค้นหาศักยภาพ

และทนุของชมุชน การสร้างเครือข่าย 

 2.  ผลของการขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปี มีดงัน ี 

  2.1  ผลการวิเคราะห์อตัราสว่นจํานวนโครงการและงบประมาณสวัสดิการ

ชุมชนของกองทุน สวัสดิการชุมชนภาพรวมอยู่ในระดับตํากว่าร้อยละ 50 ของจํานวน

โครงการและงบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมดในปี 2555 

   2.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการ

สวสัดิการชมุชนของอบต. พบว่า ทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบัดงันี การส่งเสริม

กีฬาและนันทนาการ การมีสขุภาพอนามัยทีดี การศึกษาทีดี การอนุรักษ์สิงแวดล้อม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์และผู้สงูอาย ุการสร้างอาชีพเสริม บริการสงัคมทวัไปและการมีทีอยู่

อาศยั 

 3.  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัของกระบวนการประชาสงัคมกับ

ผลของการขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี ตามสมมติฐาน

การวิจยั ดงันี  
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  3.1  การดําเนินงานจดัสวสัดิการชมุชนมีความสมัพนัธ์กบัอตัราสว่นจํานวน

โครงการสวสัดิการของกองทนุกบัจํานวนโครงการสวสัดิการชมุชนทงัหมด ร้อยละ 35.60 

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  3.2  การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชนมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน

งบประมาณสวสัดิการชมุชนของกองทนุกบังบประมาณสวัสดิการชุมชนทังหมด ร้อยละ 

25.60 มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  3.3  การมีส่วนร่วมในงานกองทุน การสร้างภาวะผู้ นํา การสร้างความรู้

ความเข้าใจในงานกองทุนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการ

สวสัดิการชมุชนตามแผนพฒันาสามปี 

  3.4  การค้นหาศกัยภาพและทุนของชุมชน การสรุปบทเรียนและขยายผล 

การสร้างเครือข่าย มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของสมาชิกอย่างมีนัยสําคัญ ซึงผล

การทดสอบปฏิสมัพนัธ์ข้ามระดบัสามารถ สรุปผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1 ดงันี  
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พหรุะดบัตามแบบจําลองสดุท้าย (Final Model)  

อิทธิพลคงที  Coefficient SE t-ratio p-value 

ค่าเฉลียความพงึพอใจของสมาชิกโดยรวม  00  2.686 0.054 49.480 0.000 

กระบวนการประชาสงัคมระดบัสมาชิกกองทนุ     

     การค้นหาศกัยภาพและทนุของชุมชน  02  0.952 0.370 2.574 0.020 

     การสรุปบทเรียนและขยายผล  05   1.121 0.373 3.004 0.008 

     การสร้างเครือข่าย  06   -1.203 0.492 -2.447 0.026 

กระบวนการประชาสงัคมระดบัสมาชิกกองทนุ     

     การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ x การสรุปบทเรียนและขยายผล 21   
-0.465 0.137 -3.398 0.002 

     การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ x การสร้างวฒันธรรมองค์กร 22    
0.368 0.129 2.862 0.008 

     การสร้างภาวะผู้นํา x การสร้างวฒันธรรมองค์กร 41   0.727 0.143 5.093 0.000 

     การสร้างภาวะผู้นํา x การจดัโครงสร้างองค์กร 42  -0.620 0.115 -5.377 0.000 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุ  50  0.146 0.061 2.385 0.025 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุ x  การจุดประกายความคิด  51  0.559 0.233 2.403 0.024 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุ x การสร้างเครือข่าย  52  -0.491 0.201 -2.440 0.022 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุ x การบริหารจดัการกองทนุทีมี 

     ประสทิธิภาพ  53
 

-0.241 0.112 -2.153 0.042 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

อิทธิพลสุ่ม ..DS  Variance df 2  p-value 

ระดบักองทนุ
 

     

    ค่าเฉลียความพงึพอใจของสมาชิก
  ju0     

 
0.297 0.088 16 60.007 0.000 

     อาชีพ  ju1  0.068 0.005 26 37.322 0.070 

     การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ  ju2  0.030 0.001 24 31.263 0.146 

     การสร้างจิตสาธารณะ  ju3  0.300 0.090 26 64.194 0.000 

     การสร้างภาวะผู้นํา  ju4  0.236 0.057 24 43.208 0.010 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจ  ju5  0.253 0.064 23 58.401 0.000 

ระดบัสมาชิก  ijr      0.539 0.290    

Deviance =  1026.873 จํานวนค่าพารามิเตอร์ทีประมาณค่า = 22 
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สรุปและอภิปรายผล  

 1.  ระดับกระบวนการประชาสังคมทีสามารถขับเคลือนโครงการสวัสดิการ

ชมุชน มีค่าเฉลยีอยู่ในระดบัปานกลางทังระดับสมาชิกและระดับกองทุน ได้แก่ การค้นหา

ศักยภาพและทุนของชุมชน การดําเนินจัดสวัสดิการชุมชน การสรุปบทเรียนและ

การขยายผล การสร้างเครือข่าย การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุน การมี

ส่วนร่วมในงานกองทนุ การสร้างภาวะผู้นํา 

 2.  ผลของการขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี        

มีตวัชีวดั ดงันี 

  2.1  กองทนุสามารถขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา

สามปี ภาพรวมอยู่ในระดับตํากว่าร้อยละ 50 ของจํานวนโครงการและงบประมาณ

สวสัดิการชมุชนทงัหมดในปี 2555  

  2.2  ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการสวัสดิการชุมชน

ของอบต. อยู่ในระดับปานกลาง ดังนี การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การมีสขุภาพ

อนามัยทีดี การศึกษาทีดี การอนุรักษ์สิงแวดล้อม ฌาปนกิจสงเคราะห์และผู้สงูอายุ 

การสร้างอาชีพเสริม บริการสงัคมทวัไปและการมีทีอยู่อาศยั 

 3.  ความสมัพันธ์ระหว่างระดับของกระบวนการประชาสงัคมกับผลของ

การขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปี ดงันี 

  3.1  การค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน มีความสมัพันธ์กับระดับ

ความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุในโครงการสวสัดิการชมุชนของอบต. มีค่าสมัประสิทธิ

เป็นบวกแสดงว่า กองทนุทีมีการค้นหาศกัยภาพและทนุของชมุชนมากมีแนวโน้มทีระดับ

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อโครงการสวัสดิการชุมชนสูงกว่ากองทุนทีมีการค้นหา

ศักยภาพและทุนชุมชนน้อยและกองทุนกรณีศึกษาทีมีค่าเฉลียความพึงพอใจของ

สมาชิกต่อโครงการสวัสดิการชุมชนของอบต. ในระดับสูงสดุมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และภูมิปัญญาท้องถิน  

  3.2  การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน

จํานวนโครงการและงบประมาณสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนกับจํานวน

โครงการและงบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมดของอบต. โดยมีค่าสมัประสทิธิเป็นบวก



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

21 

แสดงว่า กองทนุทีมีการดําเนินงานจดัสวสัดิการชมุชนได้มากมีแนวโน้มทีจะเพิมจํานวน

โครงการและงบประมาณสวสัดิการชุมชนทีเข้าสู่แผนพัฒนาสามปีได้สงูกว่ากองทุนทีมี

การดําเนินงานจดัสวสัดิการชมุชนได้น้อย 

  3.3  การสรุปบทเรียนและขยายผล มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจ

ของสมาชิกกองทุนและมีอิทธิพลต่อขนาดของการมีส่วนร่วมในงานกองทุนทีมีผลต่อ

ระดบัความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุในโครงการสวสัดิการชมุชนของ อบต.  

  3.4  การสร้างเครือข่าย มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความพงึพอใจของสมาชิก

กองทุนและมีอิทธิพลต่อขนาดการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุนทีมีผลต่อ

ความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุในโครงการสวสัดิการชมุชนของอบต. 

  3.5  การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุน มีอิทธิพลต่อขนาดของ

การจุดประกายความคิด การสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการกองทุนที มี

ประสทิธิภาพ โดยระหว่างการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุนกับการจุดประกาย

ความคิดมีผลปฏิสัมพันธ์เป็นบวก แสดงว่า กองทุนทีมีความถีของการจุดประกาย

ความคิดสงูมีผลต่อความพงึพอใจของสมาชิกในโครงการสวสัดิการชุมชนสงูกว่ากองทุน

ทีมีความถีของการจุดประกายความคิดตํา ขณะทีการสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน

กองทุนกับการสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการกองทุนทีมีประสิทธิภาพ มีผล

ปฏิสมัพนัธ์เป็นลบ แสดงว่าทงัสองตวัแปรดงักลา่ว กองทนุยงัไม่สามารถดําเนินการเป็น

รูปธรรมได้เท่าทีควร 

  3.6  การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ มีอิทธิพลต่อขนาดของการสรุปบทเรียน

และขยายผลการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในโครงการ

สวสัดิการชมุชนของอบต. 

  3.7  การสร้างภาวะผู้นํา มีอิทธิพลต่อขนาดของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

และการจดัโครงสร้างองค์กรประชาสงัคมทีมีผลต่อความพงึพอใจของสมาชิกในโครงการ

สวัสดิการชุมชนของอบต. โดยการสร้างภาวะผู้นํากับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีผล

ปฏิสัมพันธ์เป็นบวก ขณะทีการสร้างภาวะผู้ นํากับการจัดโครงสร้างองค์กรมีผล

ปฏิสมัพนัธ์เป็นลบ แสดงว่ากองทนุควรจดัโครงสร้างองค์กรทีมีความยืดหยุ่น 
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อภิปรายผล 

 1.  การค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน อบต. ควรร่วมมือกับสํานักงานพัฒนา

ชุมชนหรือภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานและ

การจัดทําประชาคมหมู่บ้าน เพือร่วมกันค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน เนืองจาก 

ทุนทางสงัคมและทุนมนุษย์ต้องอาศัยระยะเวลาอันเป็นผลจากการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือประสานงานกันในแนวราบ องค์กรมีความเข้มแข็งในการจัดการภายใน 

เน้นทีกําลงัทนุ สติปัญญา ทรัพยากร อันนําไปสู่การสร้างประชาสงัคม (ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 

2549 : 42 - 43)  

 2.  การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน กองทุนควรให้ความสําคัญเป็นอันดับ

แรก จากความเห็นของผู้ บริหารอบต. จะพิจารณาผลการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

กองทนุเป็นหลกั โดยเสนอแนะให้กองทนุมีการจดัประชุมเพือติดตามผลการดําเนินงาน

อย่างสมําเสมอ และสมาชิกกองทุนให้ความเห็นว่า คณะกรรมการกองทุนและอบต. 

ควรร่วมมือกับผู้นําชุมชน ผู้ ใหญ่บ้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันพัฒนา

องค์กรเอกชน (2550 : 7 - 10 อ้างถงึใน ธิดารัตน์ คีมกระโทก, 2551 : 45 - 46) ทีอธิบาย

ว่า การบริหารกองทุน ควรจัดให้มีคณะกรรมการกองทุนโดยคัดเลือกจากตัวแทนทีมี

ความหลากหลาย โดยการทํางานต้องประสานกบัผู้นําชมุชน เพือให้ดแูลสมาชิกได้ทวัถงึ 

 3.  การสรุปบทเรียนและการขยายผล มีผลปฏิสมัพันธ์เป็นลบแสดงว่า การทบทวน

เป้าหมายและการวางแผนพฒันากลยทุธ์ของกองทนุยงัขาดประสิทธิภาพ ทําให้สมาชิก

ขาดความไว้วางใจ กองทุนจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ

อบต. ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนตามหลกัการบริหาร

อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทงัประชาสมัพนัธ์ผลงานต่อสาธารณะอย่างต่อเนือง 

 4. การสร้างเครือข่าย การวิจยัครังนีเน้นศกึษาอบต. ขนาดเล็กในพืนทีชนบท 

ซึงมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ

สวสัดิการชมุชนได้อย่างทวัถงึ โดยสมาชิกกองทนุให้ความเห็นว่า คณะกรรมการกองทุน

และอบต. ควรร่วมมือกนัทํากิจกรรมเพือช่วยกันผลกัดันโครงการในภาพรวมของตําบล 

การสร้างเครือข่ายจงึเป็นการช่วยลดข้อจํากดัจากขนาดและทรัพยากรของกองทุนลงได้ 
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ซึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้าน

สงัคมและเศรษฐกิจ (Kolodinsky, Stewart & Bullard, 2006 : 31) 

 5. การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุน กองทุนควรเร่งสร้างความร่วมมือ

กับอปท. สํานักงานพัฒนาชุมชนหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาในการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุแก่สมาชิกอย่างทวัถึง เพือให้เกิดการพัฒนา

แนวคิดต่าง ๆ ไปสู่การกําหนดเป้าหมายทีมีคุณค่าและตอบสนองความคาดหวัง 

(Cannon & Bowers, 1991 : 23) 

 6. การมีส่วนร่วมในงานกองทุน โดยผู้นําและคณะกรรมการกองทุนได้เปิด

โอกาสให้สมาชิกเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัปานกลาง คือ การรับข้อมูลความคิดเห็นและ

ร่วมกนัปรึกษาหารือในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิน เนืองจากการมีสว่นร่วมเกียวข้องกบั

ความสมัพนัธ์ภายในกลุม่ การเห็นคณุค่าและผลประโยชน์ร่วมกนั การเข้าถึงสารสนเทศ

ทีมีคณุภาพ การเสริมสร้างพลงัอํานาจของบคุคล ความไว้วางใจ การมีวิสยัทัศน์อันเป็น

พืนฐานของภาวะผู้นํา (Dambe & Moorad, 2008 : 583)  

 7.  การสร้างภาวะผู้นํา จากการสมัภาษณ์ผู้นํากองทุนกรณีศึกษาทีมีค่าเฉลีย

ความพงึพอใจของสมาชิกต่อโครงการสวัสดิการชุมชนในระดับสงูสดุพบว่า มีลกัษณะ

เป็นผู้นําการเปลยีนแปลง มีความมุ่งมนัทีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

มีวิสยัทศัน์ มีเป้าหมายชดัเจนทีจะขยายงานสวัสดิการชุมชนอย่างครบวงจรและเข้าถึง

ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทังมีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน เพือให้กองทุน

สามารถพงึพาตนเองได้อย่างแท้จริง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การค้นหาศกัยภาพและทนุของชมุชน เป็นกระบวนการประชาสงัคมระดับ

กองทนุขนัตอนแรกในการทําความเข้าใจถึงลกัษณะพืนฐานและขีดความสามารถของ

ชุมชน อบต. จึงควรประสานสํานักงานพัฒนาชุมชน เพือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

การจดัเก็บข้อมลูพืนฐานแก่คณะกรรมการกองทุนและผู้นําชุมชนเพือเพิมประสิทธิภาพ

ในการจดัเก็บข้อมลูและการค้นหาศกัยภาพและทนุของชมุชนได้อย่างแท้จริง  
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 2. การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน ซึงมีความสัมพันธ์กับการพิจารณา

จดัสรรงบประมาณอุดหนุนจากอบต. เพือให้กองทุนสามารถจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่

สมาชิกได้อย่างมีคุณภาพและยังยืน อบต. จึงควรประสานงานในการจัดประชุม

คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยเชิญคณะกรรมการกองทนุเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างต่อเนือง 

เพือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน

ของกองทนุอย่างใกล้ชิด รวมทงัระดมความคิดและทรัพยากรทีมีอยู่ตามศกัยภาพและทนุ

ของชมุชนในการแก้ไขปัญหาของกองทนุให้สาํเร็จลงได้ 

 3. การสรุปบทเรียนและขยายผล ทีมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุน

สวสัดิการชมุชนในอนาคต ดังนัน กองทุนควรนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการต่อที

ประชมุคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างสมําเสมอ เพือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน และอบต. 

ได้เห็นถงึศกัยภาพการบริหารกองทนุจากความร่วมมือกบัอบต.  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2) เปรียบเทียบ

ระดบัการรับรู้คณุภาพการบริการของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ วิจัยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจาก

นกัศกึษาต่างชาติ ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 130 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าความถี ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสถิติความแตกต่างระหว่างกลุ่มสองกลุ่มและการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 25 

ปี มีภูมิลําเนาอยู่ในทวีปยุโรป ถือสัญชาติเยอรมัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

เงินเดือน(ไม่รวมทนุทีได้รับ) มากกว่า 12,500 บาท สว่นใหญ่ศกึษาคณะการบริการและ

การท่องเทียว และเป็นนักศึกษาแลกเปลียน กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้คุณภาพ

การบริการต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

29 

โดยมีระดับการรับรู้คุณภาพการบริการเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี ด้านการให้

ความมันใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความน่าเชือถือหรือไว้วางใจ ด้าน

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ

ผู้ รับบริการ 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของนักศึกษา

ต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จําแนกตามปัจจัยส่วน

บคุคล พบว่า 

 1)  นกัศกึษาต่างชาติทีมีเพศ อายุ สญัชาติ ระดับการศึกษาและประเภทของ

นกัศกึษาแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ด้านความน่าเชือถือหรือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้

ความมันใจ และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ ไม่แตกต่างกัน 

2) นกัศกึษาต่างชาติทีมีภูมิลาํเนาและเงินเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพการบริการ

ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 3) นกัศกึษาต่างชาติทีมีคณะแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพ

การบริการในภาพรวม แตกต่างกนั 

 แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการวิจัยครังนี 

พบว่า นกัศกึษาต่างชาติต้องการบคุลากรทีมีความรู้เฉพาะด้านของรายวิชาให้เพียงพอ

ต่อการสอน มีความเป็นมืออาชีพ มีอิสระในการเลือกวิชาเรียนได้ด้วยตนเอง เปิดสอน

รายวิชาต่างๆตามหลกัสตูรทุกภาคการศึกษา ต้องการเข้าถึงสือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการสือสารได้โดยง่ายและรวดเร็ว ต้องการอุปกรณ์การกีฬาทีมีสภาพดี เพียงพอ 

มีความทันสมัยในมาตรฐานสากล ต้องการสิงอํานวยความสะดวกพืนฐานในหอพัก

นกัศกึษาและระบบรักษาความปลอดภัยทีดี 

 

คําสําคัญ : การรับรู้ คณุภาพการบริการ นกัศกึษาต่างชาติ 
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Abstract 

 The objectives of the research were: 1) to examine international 

students’ perception toward service quality of Prince of Songkla University, 

Phuket Campus, 2) to compare the level of international students’ perception 

toward service quality of Prince of Songkla University, Phuket Campus by 

personal factors. The researcher utilized questionnaires to ask 130 

international students who were studying at the Prince of Songkla University, 

Phuket Campus in 2013. The data was then analyzed by using a computer 

program and the results were shown in frequency, percentage, means, and 

one-way analysis of variance. 

 According to the questionnaires, many of international students were 

female, aged from 21-25 years old. Resident region of students was Europe, 

most of them were German, and studying for a bachelor’s degree in Faculty of 

Hospitality and Tourism. They were exchange students and had an income 

more 12,500 baht per month (excluding scholarships) The level of perception 

toward service quality in the university was found to be high in all aspects. The 

service quality was ranked from the most to least perception as follows : 

assurance, responsiveness, reliability, tangibles and empathy. 

 An analysis to compare the level of international students’ perception 

toward service quality of Prince of Songkla University, Phuket Campus by 

personal factors found that: 

 1) The international students who have gender, age group, nationality, 

level of education, and type of student are different, they have a perception 

toward service quality in all aspects; tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance and empathy are not different. 2) The international students who 

have region of residence and current monthly allowance (excluding 

scholarships) are different, they have a perception toward service quality in 
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total are not different. 3) The international students who have faculty are 

different, they have a perception toward service quality in total are different. 

 Suggestions to develop perception toward service quality of 

institutions of higher education in Thailand as follows: international students 

need professional lecturers who know about the subjects very well, they also 

need freedom to choose the courses of study and prefer that the university 

offer all courses as listed in the schedule, they want to access information 

technology easily and flexible, they need sports equipment provided in 

sufficient good quality, modern and standardized, the facilities in dormitory 

should be well maintained and safety system as well.  

Keyword(s) :  Percept ion,  Serv ice Qual i ty ,  Internat ional Students 

 

บทนํา  

 ในแต่ละประเทศทัวโลก ย่อมมีสถาบันต่างๆเป็นโครงสร้างรากฐานของ

ประเทศตนเอง ไม่ว่าจะเป็น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง 

สถาบันการศึกษาซึงเป็นสถาบันหนึงที มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

สถาบันการศึกษาเป็นโครงสร้างพืนฐานทีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และได้นําความรู้ความสามารถเหล่านัน

ไปช่วยในการพัฒนาประเทศของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติ ซึง

ปัจจุบันในทุกประเทศนัน ต่างมีสถาบันการศึกษาทีเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ในด้าน

ต่างๆ และได้มีการแลกเปลียนองค์ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ  ระหว่าง

สถาบนัการศกึษาในแต่ละประเทศ นอกจากนนัแล้วยังมีการแลกเปลียนความรู้ระหว่าง

ประเทศอีกด้วย ซึงเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้เกิดแนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ โดย

การแลกเปลยีนบคุลากรทางด้านการศกึษาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือนกัศกึษา 

 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี พ.ศ.2556 นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามา

ศกึษาหลากหลายวิธี เช่น การทําข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษาในการแลกเปลียน
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นกัศกึษาต่อกนัทงัในหลกัสตูรระยะสนัและระยะยาว การมอบทุนการศึกษาจากภาครัฐ

หรือหน่วยงานภายนอก การเดินทางมาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว ทําให้โอกาสทางการศึกษา

ของนักศึกษาต่างชาติทีมีความสนใจต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนันสงูขึน 

ตามด้วยคุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาทีมีต่อนักศึกษาต่างชาติต้องมี

การรองรับในระดับทีดีด้วยเช่นกัน เนืองจากหลายๆเหตุผล ได้แก่ ความต้องการ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน การประชาสมัพันธ์การศึกษาและ

วัฒนธรรมของประเทศให้เป็นทีรู้จักในต่างประเทศ การกระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้

การอยู่ร่วมกนัในสงัคมทีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของสงัคมนนัๆ เรียนรู้การสอืสารข้ามวฒันธรรมและวิชาการใหม่ๆทีแตกต่างไปจากวิชา

ทีสอนในสถาบันต้นสงักัด เรียนรู้ภาษาต่างประเทศทังด้านวิชาการและการสือสาร ได้

เปิดโลกทศัน์สูส่ากล (พินิติ รตะนานกุลู, 2555 : 9-10) 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัในสงักัดของรัฐทีมีชือเสียง

สถาบนัหนงึของประเทศไทย เนืองด้วยเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของภาคใต้ มีวตัถุประสงค์

ของการจัดตังเพือกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอ ุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพือ

สนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค และเพือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย 

เป็นมหาวิทยาลยัทีมีเจตนาก่อตงัทีจะให้เป็นมหาวิทยาลยัหลายวิทยาเขต ซึงในปัจจุบัน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี 

วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต ซงึในแต่ละ

วิทยาเขตของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีหลกัสตูรการศึกษาทีเปิดสอนแตกต่างกัน 

ขนึอยู่กบัสภาพทีตงัทางภูมิศาสตร์ของแต่ละวิทยาเขตนนัๆ 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาตังอยู่ใน

จงัหวดัภูเก็ต ซงึมีสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงจํานวนมากส่งผลให้สภาพแวดล้อมส่วน

ใหญ่เป็นอตุสาหกรรมการบริการและการท่องเทียว และเป็นจังหวัดหนึงทีมีความสําคัญ

ในด้านของเศรษฐกิจการท่องเทียวทีสําคัญของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เปิดสอนหลกัสตูรนานาชาติขึน เพือมุ่งเน้นการจัด

การศึกษาที มีคุณภาพในหลักสูตรนานาชาติ และได้จัดการเรียนการสอนเป็ น
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ภาษาองักฤษ ตงัแต่ปีการศกึษา 2537 พร้อมทงัผลติบณัฑิตทีมีความสามารถทํางานใน

ระดบันานาชาติและสามารถได้รับการพฒันาเป็นผู้บริหารระดบัสงูได้ 

 ในปัจจ ุบ ันมีน ักศ ึกษาต่างชาติเด ินทางเข้ามาศ ึกษาในมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จํานวนมาก ดังนัน จึงมีการพัฒนาสถาบันให้

ขับเคลือนสู่ความเป็นวิทยาเขตนานาชาติ ซึงมีหลกัสตูรนานาชาติรองรับ ได้แก่ คณะ

การบริการและการท่องเทียวในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และคณะวิเทศ

ศกึษาในระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรทัวไป ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม และ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะข้างต้นมีนักศึกษาต่างชาติ

ศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ภาคปกติ และนักศึกษาแลกเปลียน

จากประเทศต่างๆ ปีการศกึษา 2556 รวมทังหมด 200 คน (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 

2556) 

 เนืองจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ในประเทศไทยทีกําลังมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นวิทยาเขตนานาชาติ มีการเปิดหลักสูตร

นานาชาติหลายสาขาวิชา อีกทงัมีนกัศกึษาต่างชาติเดินทางเข้ามาศึกษาทังในระยะสนั

และระยะยาว ผู้ วิจยัได้เลง็เห็นถงึความสาํคญัของคุณภาพการบริการและมีความสนใจ

ทีจะศึกษาวิจัยเ รือง การรับรู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติที มี ต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพือพัฒนาคุณภาพการบริการของ

สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 

วัตถปุระสงค์ 

 การวิจัยเรือง การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดงันี 

 1.  เพือศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 2.  เพือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้คณุภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติที

มีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
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สมมติฐานการวิจยั 

 การวิจัยเรือง การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีสมมติฐานในการวิจยั ดงัน ี

 1.  ปัจจยัสว่นบคุคลของนักศึกษาต่างชาติทีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้

คณุภาพการบริการต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แตกต่างกนั 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 การวิจัยเรือง การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติที มีต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเ ก็ต เ ป็นการวิจัยเ ชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์และสรุปผล

การศกึษา และมีรายละเอียดเกียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัดงัน ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการศกึษา ได้แก่ นกัศกึษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2556 รวมจํานวน 200 คน (ศูนย์กิจการนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2556 : 10) จากคณะการบริการและการท่องเทียว 

คณะวิเทศศกึษา คณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ นักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2556 จํานวน 130 คน 

ซึง ได้มาจากตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซ ซีและมอ ร์แก น

(Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) และมีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ

เป็น (Nonprobability Sampling) โดยใช้ วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามโดยให้

นักศึกษาต่างชาติตอบคําถามในแบบสอบถามด้วยตนเองซึงประกอบด้วยคําถาม
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ปลายปิด (Closed End) และปลายเปิด (Opened End) โดยแบบสอบถามทีใช้ใน

การเก็บข้อมูลจําแนกได้ 3 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อาย ุภูมิลาํเนา สญัชาติ ระดบัการศกึษา เงินเดือน (ไม่รวมทุนทีได้รับ) คณะ 

และประเภทของนักศึกษา 2) แบบสอบถามเกียวกับระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ 

3) ข้อเสนอแนะอืนๆ 

 

การสร้างและการพัฒนาเครืองมือ 

 ผู้ วิจยัดําเนินการพฒันาเครืองมือทีใช้ในการวิจยัตามรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 1.  ศกึษาข้อมลูเกียวกบันกัศกึษาต่างชาติ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้

คุณภาพการบริการ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ

ความต้องการ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการบริหารลกูค้าสัมพันธ์ และงานวิจัยที

เกียวข้องเพือเป็นแนวทางในการนํามาสร้างแบบสอบถาม 

 2.  นําข้อมลูทีได้จากการเก็บรวบรวมมาสร้างแบบสอบถาม 

 3.  นําแบบสอบถามทีสร้างขนึเสนอต่อท่านผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่านได้แก่ 

     3.1  ผศ.สวุรรณา กาญจนเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต 

    3.2 ดร.พรพิษณ ุพรหมศิวะพลัลภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

      3.3  ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์

เก่าสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

  เพือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดําเนินการปรับปรุงแก้ไข จากนัน

ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) รวมทัง

ภาษาทีใช้ให้มีความหมายรัดกมุ ชดัเจน และตรงกบัเรืองทีต้องการศกึษา 

 4.  แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนทีจะพัฒนาให้

เป็นแบบสอบถามเพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในงานวิจยัต่อไป 
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 5.  นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอ

กะทู้  จงัหวดัภูเก็ตจํานวน 30 คน เพือหาค่าความเชือมนัตามวิธีหาค่าสมัประสิทธิ อัลฟา

ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) และได้ค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.80 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละและการแจกแจง

ความถี 

 2.  ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้คุณภาพการบริการทีมีต่อมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลียและ

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 3.  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ค ุณภาพ

การบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบสถิติความแตกต่างโดยใช้

ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และการทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s test 

 4.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการรับรู้คุณภาพ

การบริการของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

ผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 1.  ข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่างการวิจัยเรือง การรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พบว่า 

สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มีภูมิลําเนาอยู่ในทวีปยุโรป ถือสญัชาติ

เยอรมัน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีเงินเดือน (ไม่รวมทุนทีได้รับ) มากกว่า

12,500 บาท ส่วนใหญ่ศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียว และเป็นนักศึกษา

แลกเปลยีน 
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 2.  ระดบัการรับรู้คณุภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 푥̅ S.D. ระดับการรับรู้ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.45 0.52 มาก 

ด้านความนา่เชือถือหรือไว้วางใจ 3.61 0.53 มาก 

ด้านการตอบสนองความต้องการ 3.65 0.59 มาก 

ด้านการให้ความมนัใจ 3.93 0.56 มาก 

ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ 3.40 0.69 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.46 มาก 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า น ักศึกษาต่างชาติมีระดับการรับรู้คุณภาพ

การบริการต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยระดับการรับรู้มากทีสดุ คือ ด้านการให้ความมันใจ รองลงมาด้านการตอบสนอง

ความต้องการ ด้านความน่าเชือถือหรือไว้วางใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

และน้อยทีสดุคือด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ 

 3.  การทดสอบสมมติฐาน ค่าความแตกต่างการรับรู้คุณภาพการบริการของ

นักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จําแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้การทดสอบสถิติความแตกต่างโดยใช้ค่าที (t-test) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี

ของ Scheffe’test ดงัตาราง 2 - 6 
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ตาราง 2  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างเพศ ระด ับการศ ึกษาและ

ประเภทของนกัศกึษากบัการรับรู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติ

ทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 푥̅ S.D. t p 

เพศ ชาย 3.59 0.49 -0.423 0.673 

 หญิง 3.62 0.44   

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 3.62 0.46 0.145 0.885 

 ปริญญาโท 3.60 0.43   

ประเภทของนกัศึกษา นกัศึกษาภาคปกติ 3.54 0.37 -0.897 0.372 

 นกัศึกษาแลกเปลียน 3.63 0.48   

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ตทีมีเพศ ระดับการศึกษา และประเภทของนักศึกษาต่างกัน มีการรับรู้

คณุภาพการบริการ ไม่แตกต่างกนั 

 

ตาราง 3  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างอายุ ภูมิลําเนา สญัชาติ เงินเดือน

(ไม่รวมทุนที ไ ด้รับ) และคณะกับการรับรู้คุณภาพการบริการที มี ต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

ตัวแปร df SS MS F p 

อายุ   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 .065 .033 .153 .858 

ภายในกลุม่ 127 26.976 .212  
 

รวม 129 27.041 
 

 
 

ภูมิลําเนา   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 .587 .294 1.415 .247 

ภายในกลุม่ 126 26.149 .208  
 

รวม 128 26.736 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
ตัวแปร df SS MS F p 

สญัชาติ   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 7 .937 .134 .639 .723 

ภายในกลุม่ 120 25.141 .210  
 

รวม 127 26.078 
 

 
 

เงินเดือน(ไม่รวมทนุทีได้รับ)   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 4 .273 .068 .327 .859 

ภายในกลุม่ 119 24.792 .208  
 

รวม 123 25.065 
 

 
 

คณะ   
 

 
 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.276 .638 3.757 .026* 

ภายในกลุม่ 114 19.362 .170  
 

รวม 116 20.638 
 

 
 

*p<0.05 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ตทีมีอาย ุภูมิลาํเนา สญัชาติ เงินเดือน (ไม่รวมทุนทีได้รับ) ต่างกัน มีการรับรู้ 

คณุภาพการบริการ ไม่แตกต่างกนั สว่นนกัศกึษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ตทีมีคณะต่างกันมีการรับรู้คุณภาพการบริการแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตาราง 4  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคณะกบัการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

การรับรู้คุณภาพบริการ df SS MS F p 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.011 .506 2.560 .082 

ภายในกลุม่ 114 22.513 .197  
 

 
รวม 116 23.525 

 
 

 
ด้านความนา่เชือถือหรือไว้วางใจ 

ระหวา่งกลุม่ 2 .269 .134 .494 .611 

ภายในกลุม่ 114 31.007 .272  
 

 
รวม 116 31.275 

 
 

 
ด้านการตอบสนองความต้องการ 

ระหวา่งกลุม่ 2 2.317 1.159 3.830 .025* 

ภายในกลุม่ 114 34.482 .302  
 

 
รวม 116 36.799 

 
 

 
ด้านการให้ความมนัใจ 

ระหวา่งกลุม่ 2 2.424 1.212 4.402 .014* 

ภายในกลุม่ 114 31.394 .275  
 

 
รวม 116 33.818 

 
 

 
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.440 .720 1.756 .177 

ภายในกลุม่ 114 46.762 .410  
 

 
รวม 116 48.202 

 
 

 
รวม 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.276 .638 3.757 .026* 

ภายในกลุม่ 114 19.362 .170  
 

 
รวม 116 20.638 

 
 

 
*p<0.05 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

41 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต ทีมีคณะต่างกนั โดยภาพรวมมีการรับรู้คุณภาพการบริการแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 เมือทําการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ด้วย

วิธีของ Scheffe’test พบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ

และด้านการให้ความมนัใจ มีความแตกต่างกนั  

 

ตาราง 5  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ของการรับรู้คุณภาพการบริการของ

นักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

จําแนกตามคณะ ในภาพรวม 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการ

ภาพรวม 푥̅ S.D. 
คณะ 

การบริการฯ 

คณะ 

เทคโนโลยีฯ 

คณะ 

วิเทศฯ 

คณะการบริการและการทอ่งเทียว  3.64 0.42 -   

คณะเทคโนโลยีและสงิแวดล้อม 4.03 0.33 .39 -  

คณะวเิทศศึกษา 4.25 0.27 .61* .22 - 

  *p<0.05 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต ทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียวและคณะวิเทศศึกษา โดย

ภาพรวมมีการรับรู้คณุภาพการบริการแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตาราง 6  ผลการทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ระหว่างคณะกับการรับรู้คุณภาพ

การบริการของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ภูเก็ต ด้านการตอบสนองความต้องการและด้านการให้ความมนัใจ 

 

ด้าน 푥̅ S.D. 
คณะ 

การบริการฯ 

คณะ 

เทคโนโลยีฯ 

คณะ 

วิเทศฯ 

ด้านการตอบสนองความต้องการ      

คณะการบริการและการทอ่งเทียว  3.67 0.55 -   

คณะเทคโนโลยีและสงิแวดล้อม 4.25 0.50 .58* -  

คณะวเิทศศึกษา 4.42 0.35 .74* .17 - 

ด้านการให้ความมนัใจ      

คณะการบริการและการทอ่งเทียว  3.96 0.52 -   

คณะเทคโนโลยีและสงิแวดล้อม 4.46 0.63 .50 -  

คณะวเิทศศึกษา 4.83 0.24 .88* .38 - 

*p<0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต ทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียวกับคณะเทคโนโลยีและ

สงิแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเทียวกับคณะวิเทศศึกษา มีการรับรู้คุณภาพ

การบริการด้านการตอบสนองความต้องการแตกต่างกัน และนักศึกษาต่างชาติทีศึกษา

คณะการบริการและการท่องเทียวกับคณะวิเทศศึกษา มีการรับรู้คุณภาพการบริการ

ด้านการให้ความมนัใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 นกัศกึษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทีศึกษาคณะ

เทคโนโลยีและสงิแวดล้อมมีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ

สงูกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียว นักศึกษาต่างชาติ

ทีศกึษาคณะวิเทศศกึษามีการรับรู้คณุภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ

สูงกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียว และนักศึกษา

ต่างชาติทีศึกษาคณะวิเทศศึกษามีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจ
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สงูกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะการบริการและการท่องเทียว อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดบั 0.05 สว่นคู่อืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยเรือง การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อภิปรายผลการวิจยัได้ดงัต่อไปน ี

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายรุะหว่าง 21 – 25 ปี มีภูมิลําเนาอยู่ในทวีปยุโรป ถือสญัชาติเยอรมัน การศึกษาอยู่

ในระดับปริญญาตรี มีเงินเดือน (ไม่รวมทุนทีได้รับ) มากกว่า12,500 บาท ส่วนใหญ่

ศกึษาคณะการบริการและการท่องเทียว และเป็นนักศึกษาแลกเปลียน อภิปรายผลได้

ว่า มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตมีหลกัสตูรนานาชาติรองรับ มีชือเสียง

ทางด้านภาษาต่างประเทศและด้านการบริการทังการโรงแรมและการท่องเทียว ซึงทาง

คณะการบริการและการท่องเทียวได้มีการทําสญัญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศในการแลกเปลียนนักศึกษา อีกทังนักศึกษาต่างชาติจากทวีปยุโรปให้

ความสนใจในการมาศกึษาและแลกเปลยีนวฒันธรรมใหม่ๆในระดบัปริญญาตรี 

 2.  ระดบัการรับรู้คณุภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พบว่า การรับรู้คณุภาพบริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้ความมันใจมีค่าเฉลียสงูสดุ รองลงมาคือ

ด้านการตอบสนองความต้องการ ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียตําสดุคือด้านการเข้าใจการรับรู้

ความต้องการของผู้ รับบริการอยู่ในระดบัปานกลาง 

 จากผลการศกึษาเรืองการรับรู้คณุภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติทีมีต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลียอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกบังานวิจยัของนฤมล อินทะโส (2554 : 129-133) เรืองการรับรู้จริงต่อ

คณุภาพการบริการในโครงการพิเศษหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและความภักดี

ของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า นักศึกษามีการรับรู้จริงต่อ

คุณภาพการเรียนการสอน ด้านความเชือถือได้ในมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน

โดยรวม และด้านย่อยได้แก่ ด้านคุณภาพหลักสูตร ด้านการบริหารโครงการพิเศษ
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หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต และด้านคุณภาพของ

พนกังานในโครงการพิเศษหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

ดุสิต อยู่ในระดับดี ส่วนด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน มีการรับรู้จริงอยู่ในระดับดีมาก 

และมีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการเรียนการสอน ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ

ของนกัศกึษาโดยรวม ด้านความมนัใจโดยรวม ด้านความเข้าใจ/เห็นอกเห็นใจโดยรวม 

ด้านบริการทีเป็นรูปธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัดี 

 ผลทีได้จากการวิจัยในครังนี อภิปรายผลได้ว่า ในภาพรวมมีปัจจัยมาจาก

หลายๆด้านทีทําให้การรับ รู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติที มี ต่อ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อยู่ในระดบัมาก พบว่า ด้านการให้บริการ

ของบุคลากรมีความสําคัญต่อการรับรู้คุณภาพการบริการต่อนักศึกษาต่างชาติอย่าง

แท้จริง จากความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ความสภุาพของบุคลากร และการบริการ

ด้วยใจ การติดต่อประสานงานอย่างราบรืนและแก้ปัญหาอย่างสะดวก รวดเร็ว ให้แก่

นกัศกึษาต่างชาติ มีการสอืสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ

ตรงกัน และมีการวางแผนเตรียมงานในการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี ในด้าน

การตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลียน

วัฒนธรรมเพือเพิมพูนความรู้เกียวกับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง

นกัศกึษาต่างชาติไทยและนักศึกษาต่างชาติ การจัดรถประจําทางในการเดินทางไปยัง

สถานทีต่างๆ การมีโอกาสเลือกฝึกงานในแผนกและสถานทีทีต้องการ การเข้าถึงของ

บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายรอบมหาวิทยาลยั 

 3.  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการบริการทีมีต่อมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พบว่า ในภาพรวมมีการรับรู้คุณภาพการบริการของ

นักศึกษาต่างชาติแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวริศรา ร่มโพธิทอง (2554 : 

135-136) เรืองการรับรู้และความคาดหวังของชุมชนทีมีต่อบทบาทการบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลทีมีผล

ต่อการรับรู้ของคนในชุมชน ด้านเพศ อายุ และอาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และลกัษณะส่วนบุคคลทีมีผลต่อความคาดหวัง
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ของคนในชมุชน ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในส่วนของการเปรียบเทียบ

การรับรู้และความคาดหวังของคนในชุมชนและผู้ นําชุมชนทีมีต่อบทบาทการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 เมือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง

ความต้องการและด้านการให้มนัใจ จําแนกตามคณะ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

ที 0.05 ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของทศพล เกียรติเจริญผล (2549 : 37-38) เรืองการวัด

ประเมินการรับรู้และความคาดหวังของนิสิตต่อหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์และการบริการ

การศึกษาโดยใช้แบบจําลองคุณภาพในการบริการ (SERVQUAL) พบว่า นิสิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มีความคาดหวังคุณภาพของการบริการการศึกษาสูงกว่าระดับ

คณุภาพทีได้รับ ในทกุมิติของแบบจําลอง SERQUAL การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ

ระหว่างนิสติทงัสองหลกัสตูร ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในมิติของความเข้าใจหรือเอาใจใส่

ของผู้ให้บริการ โดยนิสติหลกัสตูรต่อเนืองมีค่าเฉลียการรับรู้ระดับคุณภาพทีตํากว่าของ

นิสติภาคปกติซงึอาจเกิดจากช่วงเวลาของการศกึษาอยู่ในช่วงวนัเสาร์และอาทิตย์ ทําให้

ไม่สามารถได้พบอาจารย์และรับบริการจากหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถอภิปรายผลได้ว่า นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ภูเก็ต ทีศกึษาคณะวิเทศศกึษามีการรับรู้คณุภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ

สงูกว่าคณะอืนๆ เนืองจากคณะวิเทศศกึษาเน้นพฒันาทกัษะความรู้ด้านวิเทศศึกษาบน

พืนฐานพหวุฒันธรรม สามารถนําไปประยกุต์เพือให้เกิดสมรรถนะสากล เมือทดสอบค่า

ความแตกต่างรายคู่พบว่านักศึกษาต่างชาติคณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมมีการรับรู้

คณุภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการสงูกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษา

คณะการบริการและการท่องเทียว เนืองจากคณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเน้นการเรียนรู้ 

พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมากขึน เรียนวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์พืนฐานลดลง และเน้นการเพิมทกัษะภาษาองักฤษโดยการจัดให้อย่างน้อย

ร้อยละ 30 ของวิชาด้านคอมพิวเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษ การดูแลเอาใจใส่จากทาง
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วิชาการคณะมากยิงขึนและการสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

และนักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะวิเทศศึกษามีการรับรู้ค ุณภาพการบริการด้าน

การตอบสนองความต้องการสงูกว่านักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะการบริการและ

การท่องเทียว เนืองจากคณะวิเทศศึกษามีการพัฒนาโครงการบริการวิชาการให้มี

ความทันสมัยและมีความหลากหลายภาษาอย่างต่อเนืองและมีการพัฒนาศูนย์การ

บริการวิชาการในศาสตร์ของคณะให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ 

ส่งผลให้นักศึกษาต่างชาติได้รับรู้ถึงการตอบสนองความต้องการจากมหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกบัทฤษฎีการรับรู้คณุภาพการบริการของกรอนรูส (Gronroos, 1990 : 3-17) 

พบว่าลกัษณะทางด้านเทคนิคหรือผลทีได้เป็นการพิจารณาเกียวกบัผู้ ให้บริการ ผู้ ให้บริการ

จะใช้เทคนิคอะไรทีจะทําให้ผู้ รับบริการทีเข้ามาใช้บริการเกิดความพอใจตามความต้องการ

พืนฐาน การรับรู้คณุภาพทีดีเกิดขึนเมือความคาดหวังของผู้ รับบริการตรงกับการรับรู้ที

ได้จากประสบการณ์ทีผ่านมา ถ้าความคาดหวงัของผู้ รับบริการต่อการบริการไม่เป็นจริง 

การรับรู้ถึงคุณภาพโดยรวมตํา แต่ถ้าความคาดหวังของผู้ รับบริการทีตังไว้ตรงกับ

การรับรู้จริง คุณภาพการบริการนันจะสูง โดยทีความคาดหวังต่อคุณภาพจะได้รับ

อิทธิพลจากการสอืสารทางตลาด การสือสารแบบปากต่อปาก ภาพลกัษณ์ขององค์กร 

และความต้องการของผู้ รับบริการเอง ส่วนการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจ 

สามารถอภิปรายผลได้ว่า นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ภูเก็ต ทีศกึษาคณะวิเทศศึกษามีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจสงู

กว่าคณะอืนๆ เนืองจากคณะวิเทศศึกษามีระบบโครงสร้างการบริหารคณะที ดี 

นักศึกษาต่างชาติได้รับข้อมูลทางวิชาการอย่างรวดเร็ว คณะมีความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศจํานวนมาก เมือทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่พบว่า

นักศึกษาต่างชาติทีศึกษาคณะวิเทศศึกษามีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการให้

ความมนัใจสงูกว่านกัศึกษาต่างชาติคณะการบริการและการท่องเทียว เนืองจากคณะ

วิเทศศึกษา มีการติดต่อประสานงานเพือแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาอย่างรวดเร็ว 

อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นมืออาชีพและชือเสียงของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์สร้าง

ความเชือมนัให้แก่นักศึกษาต่างชาติ สอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการรับรู้ของอินเนส 
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(Innes, 2010 : 136) เรืองการตงัใจรับข้อมลูทีได้เลือกสรร พบว่าเมือผู้ รับบริการเลือกที

จะตังใจรับข่าวสารอย่างใดอย่างหนึง ผู้ ให้บริการจะต้องใช้ความพยายามทีจะสร้าง

ลกัษณะเด่นและน่าสนใจเพือทําให้ผู้ รับบริการเกิดความตังใจรับข่าวสารอย่างต่อเนือง

และเกิดความเชือมนักบัความต้องการของตน 

 ทงันีผลจากการรับรู้คณุภาพการบริการของนกัศกึษาต่างชาติทีมีต่อมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชือถือ

หรือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมันใจ และด้านการเข้าใจ

การรับรู้ความต้องการ ส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในความสามารถของการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ด้านวิชาการ การพัฒนาการจัดการด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พัฒนาสิง

อํานวยความสะดวกในด้านกายภาพให้มีความเป็นนานาชาติและมีความเป็นสากล

โดยทียังรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยทีดีงาม และตระหนักถึงการใช้ชีวิตในสงัคม

และความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับโลก การเพิมพูนความรู้เกียวกับ

ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาไทยและ

นกัศกึษาต่างชาติ เพือเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีทางการค้าและการเคลือนย้าย

เสรีของแรงงานฝีมือในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างภาพลกัษณ์ทีดีของวิทยา

เขตภูเก็ตให้เป็นวิทยาเขตนานาชาติ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีรู้จักแพร่หลายเพือ

ดงึดดูนกัศกึษาไทย นกัศกึษาต่างชาติและนกัวิจยัต่างชาติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเพือเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการแก่นักศึกษาต่างชาติในด้านต่างๆให้มี

ประสทิธิภาพมากขนึ ดงัต่อไปนี 

 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มหาวิทยาลยัควรเพิมจํานวนของเครือง

เล่นออกกําลังกาย ณ ศูนย์ออกกําลังกายให้มีความเพียงพอเพือรองรับกับจํานวน

นักศึกษาทีมีมาก พร้อมทังจัดตังบุคลากรในการดูแลอุปกรณ์การกีฬาและเครืองเล่น

ออกกําลงักายให้อยู่ในสภาพดีอย่างสมําเสมอ ส่วนหอพักนักศึกษาควรมีระบบรักษา
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ความปลอดภัยทีดี มีสิงอํานวยความสะดวกพืนฐานในห้องและจํานวนห้องพักสําหรับ

นักศึกษาต่างชาติควรมีความเพียงพอในการรองรับนักศึกษา และมหาวิทยาลยั

ควรจัดจ้างบคุลากรในการดแูลความสะอาดแก่โรงอาหารมากกว่าน ี

 ด้านความน่าเชือถือหรือไว้วางใจ บุคลากรคณะควรให้ข้อมูลทางวิชาการแก่

นกัศกึษาอย่างถกูต้องและชดัเจน หากมีการเปลยีนแปลงควรแจ้งลว่งหน้าอย่างรวดเร็ว 

ด้านการตอบสนองความต้องการ มหาวิทยาลยัควรเพิมความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต

เพือง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล การเชือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทําการเข้าถึงได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว มีการติดตังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายทุกอาคารเรียนและบริเวณ

รอบมหาวิทยาลยั 

 ด้านการให้ความมนัใจ มหาวิทยาลยัต้องจ้างอาจารย์ผู้สอนทีมีความรู้เฉพาะ

ด้านของรายวิชาและมีความเป็นมืออาชีพในการถ่ายทอดความรู้ มีการประเมินอาจารย์

ผู้สอนหลงันกัศกึษาจบการเรียนทกุรายวิชา 

 ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ นักศึกษาต่างชาติ

ต้องการให้มีรถมหาวิทยาลยับริการรับ-สง่ไปยงัสถานทีต่างๆภายในเมืองภูเก็ตพร้อมทัง

มีความตรงต่อเวลาในการรับนักศึกษาต่างชาติตามจุดต่างๆ ในส่วนห้องพยาบาล 

มหาวิทยาลยัควรมีป้ายบอกตําแหน่งและสถานทีอย่างชดัเจนเพือง่ายแก่การเข้าถึงและ

ความสะดวกแก่นกัศกึษาในการใช้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

 1.  ควรศกึษาเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักศึกษาต่างชาติ

ทีมาศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย 

 2.  ควรมีการศึกษาวิธีการจูงใจผู้ ทีมีความสนใจทีจะศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท เพือทีจะได้นําผลทีได้จากการวิจัยมาพัฒนาเป็นแนวทางใน

การจงูใจผู้ทีมีความสนใจมาสมคัรเรียน 

 3.  ควรศกึษาเกียวกบัการสือสารระหว่างบุคลากรไทยและนักศึกษาต่างชาติ

ในการติดต่อประสานงาน การทําความเข้าใจกนัซงึกนัและกนั 
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 4.  ควรศึกษาการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การบริการของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยทีมีต่อนกัศกึษาต่างชาติ 
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพือการจดัการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ 

ของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช1 
 

THE DEVELOPMENT OF INTERNAL SUPERVISION MODEL FOR EXCELLENT 

 INSTRUCTION OF SCHOOLS IN NAKHON SI THAMMARAT1 

 

นพรัตน์  ชยัเรือง
2
, สาลินี จงใจสรุธรรม

3
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1)สร้างและพัฒนาพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

ภายในและ 2) เพือประเมินพฒันารูปแบบการนิเทศภายในเพือการจดัการเรียนการสอน

ทีเป็นเลศิ ของสถานศกึษาในจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี

ส่วนร่วม มีขันตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขันตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ปัญหาและปัจจยัความสาํเร็จในการนิเทศภายใน 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ

ภายใน 3) การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน และ 4) การประเมินความเป็นไปได้

ของรูปแบบการนิเทศภายใน ประชากรทีใช้ในศึกษาวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน 

ครูพีเลยีง 18 คน อาจารย์นิเทศก์ 9 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน 

รวมทงัสนิ จํานวน 61 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม  แบบบันทึกผล

การพฒันา แบบประเมินผลการพฒันา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการหาค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ โดยใช้โปรแกรม SPSS 

for the Windows วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Content 

analysis) ผลการวิจยัปรากฏดงัน ี

 1.  การดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

 2.  ปัญหาของการนิเทศภายในของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

1
 งานวจิยัเพือพฒันาทางวชิาการทีได้รับทนุจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2
 อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

3
 ศึกษานเิทศก์ สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 (ผู้ ร่วมวจิยั) 
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 3.  ปัจจัยในการนิเทศภายในของสถานศึกษาทีส่งผลให้เกิดความสําเร็จ 

ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา วิธีการและกระบวนการนิเทศ การวัด

และประเมินผลการนิเทศ 

 4.  องค์ประกอบ ขนัตอน และวิธีการของรูปแบบการนิเทศภายใน มีความเชือมโยง

สมัพนัธ์ 

 5.  ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสดุ 

 6.  คณุภาพการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 

 7.  ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก 

 8.  ความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก   

คําสําคัญ :  รูปแบบการนิเทศภายใน การจดัการเรียนการสอนทีเป็นเลศิ  

 

ABSTRACT  

 The aims of this research were: 1) to study and develop the Internal 

Supervision Model, and 2) to evaluate the Internal Supervision Model for Excellent 

Instruction of Schools in Nakhon Si Thammarat. This research was Research 

and Development by applying the Participatory Action Research. The study 

design included four continuing steps : step 1 Investigate the state, problems 

and the success factor of Internal supervision management ; step 2 construct 

and develop the Internal Supervision Model ; step 3 the Internal Supervision 

Model was tried out ; step 4 evaluate the possibility of Internal Supervision 

Model for Excellent Instruction of Schools in Nakhon Si Thammarat. The 

populations of this study were 6 principles, 18 school supervisors, 9 University 

supervisors, 31 student teachers and 61 total. There were 3 kinds of 

instruments using in this study : 2 questionnaires, the developing result 
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Record, and 3 evaluation form.  The statistic using SPSS for the windows for 

data analysis consisted of Mean, and Standard Deviation, Median, and Inter-

quartile range. The analyzing of qualitative data used content analysis. The 

research results  revealed that :  

1.  The states of the internal supervision in the school were the high level. 

2.  The overall of internal supervision problems of school was the high 

level. 

3. The factors to effective success of internal supervision were supervisor, 

administrator, methods and supervision process, measurement and evaluation 

of supervision. 

4.  The options, the methods, steps and process of internal supervision 

were affected and related. 

5.   The overall of possibility of internal supervision was the most level. 

6.   The instructional quality of student teaches were the high level. 

7.   The suitability of internal supervision model for Excellent Instruction 

was the high level.  

8.   The overall satisfaction the internal supervision model was the high 

level. 

Keywords : Internal Supervision Excellent Instruction 

 

บทนํา 

การศกึษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม 

โดยการถ่ายทอดความรู้ การสืบสานทางวัฒนธรรม และการจัดการศึกษาต้องยึดหลกั

ว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญ

ทีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศกัยภาพ โดยคํานงึถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแห่งชาติ, 2546 : 52) ทังนีกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกระบวน การติดตามนิเทศการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ ดังนันผู้บริหารควรมีพฤติกรรมส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน และ

ความเป็นผู้นําทางวิชาการทําให้ครูปรับวิธีเรียนเปลยีนวิธีสอน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 

2548 : 13; วิเชียร ขระณีย์, 2547 : 113  และ กมล โกมทุธพงษ์, 2547 : 207)  

เนืองจากการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปัจจุบันประสบ

ปัญหามาก เช่น ขาดแคลนอาจารย์นิเทศก์ การนิเทศมีหลายมิติ และการนิเทศมีหลาย

ฝ่าย เช่น การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์

วิชาเอกของมหาวิทยาลยั การนิเทศจากสถานศึกษา และการนิเทศจากศึกษานิเทศก์

ของหน่วยงานต้นสังกัด ซึงแต่ละภาคส่วนมีประเด็น ข้อรายละเอียดวามแตกต่างกัน

หลายประการตลอดจน ความรู้ คว 

ามเข้าใจและทกัษะการนิเทศของผู้นิเทศก็แตกต่างกนั (ประทุม ศรีวะโร, 2548 : 

95) และ การนิเทศภายในโรงเรียนหลายแห่งยงัดําเนินการไม่เป็นระบบ และนิเทศอย่าง

ทัวถึงต่อเนือง การนิเทศภายในโรงเรียนโดยผู้ บริหารโรงเรียนในภาพรวมและ

รายละเอียดยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ บุคลากรมีเวลาน้อยทําให้การนิเทศไม่ครบ

ตามแผนทีกําหนด การนิเทศเป็นทีมมีน้อย การบันทึกและรายงานการนิเทศไม่

ต่อเนือง ขาดแคลนบุคลากร ขาดความเป็นระบบ และขาดการต่อเนือง (สุรศักดิ  

จําปาหอม, 2550 : 167) การแก้ปัญหาควรให้มีการประชมุอบรมเรืองการนิเทศภายในเพือ

หารูปแบบการนิเทศ ระบบกลุ่มครูแกนนําช่วยในการนิเทศภายใน (เอืออารี ท้วมเสม, 

2549 : 271-272; วิโชติ ชยัชนะ, 2544 : 66- 68;  นฤมล สภุโตษะ, 2550 :10)  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป ซงึเป็นการจดัการเรียนการสอนทีต้องมีความรับผิดชอบ

ทังระบบ ทังนีเพราะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ดังกล่าวเป็นบุคลากรคนหนึงของ

สถานศึกษานันๆ ดังนันการนิเทศภายในของสถานศึกษาจึงครอบคลมุนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ด้วย เช่นกัน ขณะทีอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลยั ก็มีการนิเทศตาม

หลักสูตรวิชาชีพครูด้วย ซึงอาจก่อให้เกิดความซําซ้อน และเกิดความสับสนในทาง
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ปฏิบติั ทงัทีการนิเทศสาํหรับนกัศกึษา ควรมีระบบและมีเอกภาพ หรือรูปแบบทีชัดเจน

เป็นหนงึเดียว ดงันนั ผู้ วิจยัจงึมุ่งทีศกึษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับครู

พีเลยีงและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือเพิมประสิทธิภาพในการนิเทศและ

การจดัการเรียน ของสถานศกึษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้

ต่อไป  

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับครูพีเลียงและนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ ของสถานศึกษาใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  2. เพือประเมินรูปแบบการนิเทศภายใน สําหรับครูพีเลียง และนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ ของสถานศึกษาใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการร่วมกันทางการศึกษาของผู้บริหาร

สถานศกึษา ครูพีเลยีงและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีคณุภาพ และเกิดผลสมัฤทธิ สงูสดุแก่ผู้ เรียนทําให้ผู้ เรียนได้พัฒนาเต็มตาม

ศกัยภาพ 

   รูปแบบการนิเทศภายใน หมายถึง วิธีการ ขันตอนและแนวปฏิบัติทีเป็น

กระบวนการในการร่วมกนัทางการศกึษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรของ

สถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ สูงสดุต่อ

ผู้ เรียนทําให้ผู้ เรียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพ 

 การจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ  หมายถึง การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผู้ รับผิดชอบ 

ในการจัดการเรียนรู้ในชันเรียน ในรายวิชาทีรับผิดชอบ ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 
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2555 โดยพิจารณาจากตัวชีวัดต่อไปนี คือ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

ความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในเพือการจดัการเรียนการสอน 

 คุณภาพการจดัการเรียนการสอน หมายถงึ คณุภาพการสอนของนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยการประเมินของครูพีเลียง และอาจารย์

นิเทศของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช จากเครืองมือทีผู้ วิจยัได้พฒันาขนึ 

           ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกียวข้อง หมายถงึ ความพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ

ภายในเพือการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาทีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใน

สถานศกึษาโดยการสาํรวจจากผู้บริหารสถานศกึษา ครูพีเลยีง และอาจารย์นิเทศก์  

  ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายใน หมายถึง ความสอดคล้อง

โครงสร้างและขันตอน ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมในรูปแบบนิเทศภายใน

ของสถานศึกษา ระดับความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีได้จากตอบแบบสอบถามที

ผู้ วิจัยสร้างขึนชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ 4, 3, 2, และ 1 

ค่ามัธยฐาน (Mdn.) มากกว่า 3.00 ขึนไป และมีค่าพิสยัระหว่าง ควอไทล์ (IR) ไม่เกิน 

1.00 ถือว่าแนวทางนัน ประเด็นนัน มีความเหมาะสม และสามารถนํามาเป็นแนวทาง 

การนิเทศภายในของสถานศกึษาได้  

  ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายใน หมายถึง คะแนนทีได้จาก

แบบสอบถามทีมีความสอดคล้องในด้านต่าง ๆ ในขันตอนการนิเทศภายใน ของ

ผู้บริหารสถานศกึษา ครูพีเลยีง อาจารย์นิเทศและนักศึกษาฝึกประสบ การณ์วิชาชีพครู

ทีได้จากตอบแบบสอบถาม ทีผู้ วิจยัสร้างขึนชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

4 ระดับ คือ 4, 3, 2, และ 1 ค่าเฉลียตังแต่ 3.50 ขึนไป ส่วนเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 

1.00 จงึถือว่าแนวทางนนั ประเด็นนันมีความเป็นไปได้และสามารถนํามาเป็นแนวทาง 

การนิเทศภายในของสถานศกึษา  

              อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครศรีธรรมราชทีสง่นิสติออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและได้รับแต่งตังให้ทํา

หน้าทีนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ 
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 ครูพีเลียง หมายถึงครูประจําการของโรงเรียนทีผู้ บริหารโรงเรียนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูมอบให้ทําหน้าทีแนะนํา ดูแล ช่วยเหลือและประเมินการสอน

นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นรายบคุคลและได้รับการแต่งตังจากคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใช้ในการวิจัยในครังนี ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง 

อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนบ้านคลองดิน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โรงเรียนบ้าน

ท่าเรือมิตรภาพ 30 สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียน

ช้างกลางประชานุกูล สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รวม

จํานวน 61 คน ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดกลุ่มประชากรใน

แต่ละขนัตอน ดงันี 

 1.  ประชากรในการศึกษาสภ าพการดําเนิน การ  ปัญหา และปัจจัย

ความสาํเร็จในการนิเทศภายใน ของสถานศกึษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา 6 คน ครูพีเลียง 

18 คน อาจารย์นิเทศก์ 9 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน รวม

ทงัสนิจํานวน 61 คน  

  2.  ประชากรในการศึกษารูปแบบและวิธีการนิเทศภายในของสถานศึกษา

ได้แก่ ผู้บริหารสถาน ศกึษา 6 คน ครูพีเลยีง 18 คน อาจารย์นิเทศก์ 9 คน และนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน รวมทงัสนิจํานวน 61 คน   

 3.   ประชากรในการประเมินความเหมาะ สมของรูปแบบนิเทศภายในของ

สถานศกึษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน ครูพีเลียง 18 คน อาจารย์นิเทศก์ 9 คน 

และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน รวมทงัสนิจํานวน 61 คน  

 4.   ประชากรในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ ครูพีเลยีง 18 คน นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

31 คน รวมทงัสนิจํานวน 49 คน  
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 5.  ประชากรในการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในของของ

สถานศกึษา ได้แก่ ครูพีเลียง 18 คน และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน 

รวมทงัสนิจํานวน 49 คน  

 6.  ประชากรในการประเมินความเป็นไปได้รูปแบบ การนิเทศภายในของ 

สถานศกึษาเพือการจดัการเรียนการสอนทีเป็นเลศิ ได้แก่ ผู้ เชียวชาญ จํานวน 7 คน 

 เครืองมือและการพัฒนาเครืองมือวิจยั 

 1.  แบบสอบถาม เพือศกึษา สภาพดําเนินการ ปัญหา และปัจจัยความสําเร็จ

ในการดําเนินการนิเทศ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับครูและ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา โดยผู้ วิจัยได้นําแบบสอบถามทีผู้ วิจัยได้

พัฒนาขึนเองและมีผู้ เชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงทาง ด้านเนือหา 5 คน คือ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี จันทรา ประธานกรรมการหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2) ดร.สําเริง จันชุม  

ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3)ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ 

ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพังยอม สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

4) ดร.อารี สาริปา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครศรีธรรมราช และ 5) ดร.สรุพงศ์ เอือศิริพรฤทธิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา เขต 4 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อคําถาม (IOC : Index of item – objective congruence) พิจารณาข้อทีมีค่า  

IOC ≥ .05 นอกจากนี ผู้ วิจยันําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่องต่าง ๆ เช่น การใช้

ภาษา คําถกูคําผิด การเว้นวรรคตอน เป็นต้น มาปรับปรุงแก้ไข และนําแบบสอบถาม ที

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรทีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ 

คณะครูในสถานศึกษาต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 30 ชุด หาความเชือมันโดย

วิธีสมัประสิทธิ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ซึงแบบสอบถามสภาพดําเนินการนิเทศ

ภายใน  แบบสอบถามปัญหาการนิเทศภายใน และปัจจยัความสาํเร็จในการนิเทศได้ค่า

ความเชือมนัเท่ากบั .90, .96 และ .96 ตามลําดับ  มีค่าความอํานาจจําแนกรายข้อทุกข้อ 

อยู่ระหว่าง .20 - .80 ซงึแบบสอบถามในการวิจยัดงักลา่วเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 4 

ระดบั คือ 4, 3 , 2 และ 1 (4 = มากทีสดุ  3= มาก  2=น้อย และ 1 = น้อยทีสดุ) 
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 2.  แบบสอบถามปลายเปิด สาํหรับผู้ เชียวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง 

และอาจารย์นิเทศก์ เกียวกบัรูปแบบและวิธีการในการนิเทศภายในของโรงเรียนทีส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูโดยผู้ วิจัยพัฒนาขึนเองและมี

ผู้ เชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงทางด้านเนือหา 5 คน ตามข้อ 1 โดยการพิจารณา

ประเด็นในการสนทนา ใช้ประเด็นทีผู้ เชียวชาญอย่างน้อย 3 คน มีความเห็นตรงกันคือ 

1) ผู้นิเทศก์ 2) เครืองมือนิเทศ 3) โครงสร้างและรูปแบบ และ4) ขันตอนและกระบวนการ

ดําเนินงานนิเทศภายใน 

 3.  แบบสอบถามเพือประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในทีจะ

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ สําหรับผู้ บริหารสถานศึกษา  

ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีกระบวนการและขันตอนใน

การสร้างคือ 1) คัดเลือกข้อความจาก ข้อที 3 ทีมีค่าระดับความเหมาะสมตังแต่ระดับ

มากขนึไป นํามาแก้ไขปรับปรุง และพฒันารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลจาก

การตรวจสอบ ทังนีผู้ วิจัยนําแบบประเมินความเหมะสมดังกล่าวไปตรวจสอบกับ

ผู้ เชียวชาญตามข้อ 1 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม (IOC : Index of 

item–objective congruence) พิจารณาข้อทีมีค่า  IOC  ≥ .05 และนําแบบสอบถามที

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรทีไม่ใช่กลุม่เป้าหมายทีใช้ในการศึกษา 

คือ คณะครูในสถานศึกษาต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 30 ชุด หาความเชือมัน

โดยวิธีสมัประสทิธิ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามสภาพ

ดําเนินการปัญหาและปัจจัยความสําเร็จในการนิเทศ ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ .96 

และมีค่าความอํานาจจําแนกรายข้อทุกข้ออยู่ระหว่าง .20 - .80 ซึงแบบสอบถามเป็น

แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที 1 เป็นข้อคําถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนที 2 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ส่วน คือ 1) แนวคิด

และหลกัการในรูปแบบการนิเทศภายใน 2)โครงสร้างและรูปแบบการนิเทศภายใน และ 

3) ขนัตอนของกระบวนการดําเนินงานนิเทศ ซึงแบบสอบถามดังกล่าวเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่าความเป็นไปได้ 4 ระดบั คือ 4 = มากทีสดุ 3 = มาก 2 = น้อย และ 1= น้อยทีสดุ 
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 3.  แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

โดยครูพีเลยีง และอาจารย์นิเทศก์ ซงึเป็นลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่ามี 4 ระดับ 

โดยมีผลระดบัคะแนน คือ คือ 4 = มากทีสดุ 3 = มาก 2= น้อย และ 1 = น้อยทีสดุ 

 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ บริหารโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์ 

ครูพีเลยีง และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ต่อรูปแบบการนิเทศภายในทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน 

ทังนีแบบสอบถามดังกล่าวผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนเองและมีผู้ เ ชียวชาญตรวจสอบ

ความเทียงตรงทางด้านเนือหา 5 คน พร้อมทังนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทีไม่ใช่

โรงเรียนทีใช้ทดลอง ได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม (IOC : Index of 

item – objective congruence) พิจารณาข้อทีมีค่า IOC ≥ .50 จากนนันําแบบสอบถาม 

ทีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรทีไม่ใช่ประชากรกลุ่มเป้าหมายใน

การศึกษา คือ คณะครูในสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 30 ชุด หา

ความเชือมันโดยวิธีสมัประสิทธิ แอลฟา (Alpha – coefficient) ได้ค่าความเชือมัน

เท่ากับ .96 และมีค่าความอํานาจจําแนกรายข้อทุกข้ออยู่ ระหว่าง .20- .80 ซึง

แบบสอบถามดังกล่าวเป็นมาตราส่วนประมาณค่าความพึงพอใจ มี 4 ระดับ คือ 

4 = มากทีสดุ 3 = มาก 2 = น้อย และ 1 = น้อยทีสดุ 

 5.  แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในไปใช้

พฒันาคณุภาพการเรียนการสอนทีเป็นเลศิของผู้ เชียวชาญ ซงึเป็นแบบสอบถามทีผู้ วิจัย

ปรับปรุงและพฒันาจากงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวข้องในการประเมินรูปแบบ ทังนีผู้ วิจัยนํา

แบบประเมินความเหมาะสมได้ดังกล่าวไปตรวจสอบโดยผู้ เ ชียวชาญตามข้อ 1  

แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ ตอนที 1 เป็นข้อคําถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนที 2 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ส่วน คือ 1) แนวคิด

และหลกัการในรูปแบบ 2) โครงสร้างและรูปแบบ และ 3) ขันตอนและกระบวนการ

ดําเนินงานนิเทศภายใน  โดยนําแบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ทีได้จากการปรับปรุง

ในข้อ 3 ให้ผู้ เชียวชาญพิจารณาความเหมาะสม ซึงแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน 

ประมาณค่า 4 ระดบั คือ 4 = มากทีสดุ 3 = มาก 2 = น้อย และ 1 = น้อยทีสดุ 
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 การดําเนินการวิจยั  

1. การเก็บรวบรวมข้อม ูลการศ ึกษา สภาพปัจจุบ ัน ปัญหาและปัจจ ัย

ความสาํเร็จ ในการดําเนินการนิเทศภายใน ด้วยการลงพืนทีเป้าหมายเพือเก็บรวบรวม

ข้อมลูด้วยตนเอง  

2. เก็บข้อมลูด้านข้อ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้บริหารสถาน ศึกษา 

ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เกียวกับการนิเทศ

ภายในของโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด   

3. สนทนากลุ่มกับผู้ บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศ และ

นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือสรุปรูปแบบการนิเทศภายในสู่การจัดการเรียน

การสอนทีเป็นเลศิกบัผู้บริหาร   

4. เก็บรวบรวมผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบนิเทศภาย เพือ

พฒันารูปแบบการนิเทศภายใน สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศ 

และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้แบบ สอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 4 ระดบั  

5. เก็บรวบรวมข้อมลูผลการประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์หลังมีการนิเทศภายในจากผู้ บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง และ

อาจารย์นิเทศ โดยใช้แบบประเมินคณุภาพการเรียนทีทางมหาวิทยาลยัได้พฒันาขนึ 

6. เก็บรวบรวมข้อมลูผลการประเมินความพงึพอใจ ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูพีเลยีง อาจารย์นิเทศ และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต่อรูปแบบการนิเทศ

ภายในของสถานศกึษา และ  

7. เก็บรวมผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบนิเทศภายใน จากการใช้

แบบสอบถามมาตรสว่นประมาณค่า เพือการยืนยนัความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศ

ภายในทีผู้ วิจยัได้ปรับปรุงและพฒันาขนึ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล   

 ขันตอนที 1 ผู้ วิจัยดําเนินการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงาน ปัญหา และ

ปัจจัยความสําเ ร็จในการดําเนินการนิเทศภายใน ของ สถานศึกษาในจังหวัด
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นครศรีธรรมราชโดยครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพือหาค่าเฉลยี () และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ()    

 ขนัตอนที 2 วิเคราะห์ข้อมลูเพือพฒันาเป็นรูปแบบการนิเทศภายใน ดงันี 

 1.  วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามปัญหา และปัจจัยความสําเร็จในการนิเทศ

ภายในของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือพิจารณาประเด็นต่างๆ 

มากําหนดเป็นประเด็นการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในนําเสนอในรูปแบบของ

การพรรณนาวิเคราะห์  

    2.  วิเคราะห์ข้อมลูจากการสอบถามรูปแบบและวิธีการนิเทศภายใน วิเคราะห์

ข้อมูลจาการสนทนากลุ่มการนิเทศภายในของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ครูพีเลยีง  และอาจารย์นิเทศ ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ และ 

    3.  วิเคราะห์แบบสอบถามเพือประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศ

ภายใน โดยผู้บริหาร ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู รวมจํานวน 55 คน จากการใช้แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมต่อ

รูปแบบการนิเทศภายใน และพิจารณาจากคะแนนเฉลีย () และ ค่าส่วนเบียง

มาตรฐาน () ตามความคิดเห็นต่อรูปแบบการนิเทศภายใน นําเสนอในรูปแบบตาราง

วิเคราะห์ประกอบการบรรยายใต้ตาราง เพือประกอบการพิจารณากําหนดเป็นรูปแบบ

การนิเทศภายในทีเหมาะสมก่อนนําไปใช้  

  ขันตอนที 3 วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน ของ

สถานศกึษา ดงันี 

 1.  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 31 คน โดยครูพีเลียง จากการใช้แบบบันทึกผล

การประเมินคณุภาพการเรียนการสอนทีพฒันาขนึ  

    2.  วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในของ

ของสถานศึกษาโดยผู้ บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูของสถานศึกษาทีเป็นกลุ่มทดลองในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  และนําเสนอ

ข้อมูลในรูปของตารางประกอบการบรรยายใต้ตาราง (Descriptive analysis) จากการใช้
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายใน และแปลผลการให้คะแนน 

จากคะแนนเฉลยี () และ ค่าสว่นเบียงมาตรฐาน ()  

  ขันตอนที 4 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในต่อ

ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากผู้ เชียวชาญจํานวน 9 คน คือ 1)รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี จันทรา ประธาน

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ประธานหลกัสตูร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบ ริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 3)ดร.สําเริง  จันชุม ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 4) ดร.สภุาพ เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพงัยอม สงักัดสํานักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 5) ดร.อารี สาริปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 6) ดร.ปรีดา เบ็ญคาร อาจารย์

ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 7) ดร.สุรพงศ์ เอือศิริพรฤทธิ  

ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 

เขต 4 8) นายกรีฑา วีระพงศ์ ผู้อํานวยการเชียวชาญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา 

และ 9) ดร.สาํเริง จนัชมุ ศกึษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

ใช้ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่าง ควอไทล์ (Inter quartile Rang) โดย

การพิจารณาจากข้อคําถามทีมีค่า 3.00 ขึนไป และค่าพิสยัเบนควอไทล์ 1.00 ลงมา 

เพือสรุปความเป็นไปได้ จากการใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า   

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวิจยั สรุปได้ ดงันี 

 1.  การดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่าสภาพการดําเนินงาน 

การนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.17) หากพิจารณา

รายด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างขวัญกําลังแก่
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ผู้ปฏิบติังาน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ทุกด้านมีด้านการดําเนินงาน

อยู่ในระดบัมาก  

 2. ปัญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 2.51) หากพิจารณารายด้านพบว่า 

หลายด้านมีปัญหาการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการดําเนินการ

ปฏิบัติงานนิเทศภายใน ( = 2.64) และด้านการประเมินผลการนิเทศภายใน ( = 

2.64) ส่วนด้านการวางแผนการนิเทศภายในและด้านการสร้างเสริมกําลังใจให้แก่

ผู้ ปฏิบัติงานนิเทศภายในมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ( = 2.31และ  = 2.49 

ตามลาํดบั) 

  3.  ปัจจัยในการดํา เนินการนิ เทศภ ายในของสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

ความสําเร็จในการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.40) หาก

พิจารณารายด้านพบว่า ทกุด้านเป็นปัจจยัความสาํเร็จการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก 

ส่วนด้านปัจจัยความสําเร็จมีค่าเฉลียสงูสดุ คือการวัดผลและประเมินผล ( = 3.47) 

รองลงมา คือด้านผู้นิเทศโดยผู้บริหารสถานศกึษา ( = 3.46)  

 4.  รูปแบบและวิธีการของการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่า ทุกองค์ประกอบ 

และทุกขันตอนมีความสําคัญและความจํา เ ป็น เ ชือมโยงส ัมพันธ์  ผู้ นิ เทศก์ 

อาจารย์นิเทศก์ เครืองมือนิเทศทีใช้ในการนิเทศ รูปแบบและวิธีการนิเทศภายใน 

กระบวนการนิเทศภายใน ซงึประกอบด้วย ขันวางแผนการนิเทศภายใน ขันการปฏิบัติการ

ดําเนินงานนิเทศ ขันตอนการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ ขันการประเมินผลการนิเทศ

ภายใน และขันการ สะท้อนผลการประเมินการนิเทศภายใน (Feedback) ซึงจาก

การวิเคราะห์แนวคิด หลกัการ รูปแบบวิธีการ ขันตอนการนิเทศภายในจากเอกสารที

เกียวข้องทังหมด รวมทังจากการศึกษาการดําเนินงานทีผ่านมา ผู้ วิจัยจึงพัฒนาเป็น

รูปแบบการนิเทศภายในเพือการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ จําลอง พร้อมทังนําไป

ประเมินความเหมาะสม และประเมินความเป็นไปได้ในลาํดบัต่อไป 

 5.  คุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยครูพีเลียง

และอาจารย์นิเทศก์ พบว่าคณุภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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  6.  ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่า 

รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาเพือการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศจาก

การประเมินโดยผู้ บริหาร ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ ( = 3.51) พิจารณารายด้านพบว่า มีหลาย

ด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสดุ เช่น ด้านแนวคิดและหลกัการนิเทศ ( = 

3.54) และด้านกระบวนการดําเนินงานนิเทศภายใน ด้านการสร้างเสริมกําลังใจแก่

ผู้ปฏิบติังาน ( = 3.55) สว่นด้านโครงสร้าง และด้านกระบวนการดําเนินงานอืน ๆ อยู่

ในระดบัมาก    

 7.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในของของ

สถานศึกษา พบว่าความพึงพอใจของครูพีเลียงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ต่อการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.49) หาก

พิจารณารายด้าน พบว่า หลายด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสดุ ได้แก่ วิธีการ

นิเทศภายใน ( = 3.58) และขันดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน ( = 3.51) ส่วน

ด้านทีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้แก่ ผู้ นิเทศก์ ( = 3.45) การสร้างเสริม

กําลงัใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ( = 3.45) ขันการประเมินผลการนิเทศภายใน ( = 3.45) 

และขนัการวางแผนการนิเทศภายใน ( = 3.41)    

 8.  ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาทีพัฒนาขึน

ตามความคิด เห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ มีข้อทีมีค่ามธัยฐาน ตงัแต่ 3.00 ขึนไป และค่าพิสยั

ระหว่างควอไทล์ 1.00 ลงมา  จํานวน 15 ข้อ  ไม่ถงึเกณฑ์ทีกําหนด จํานวน 1 ข้อ ดังนัน

หากพิจารณาโดยรวมสรุปได้ว่ารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาทีพัฒนาขันมี

ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก ( = 3.35)   

 จากการศึกษาแนวคิดต่าง ๆ การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

การประเมินความพงึพอใจ และการปรับปรุงขนัตอน รูปแบบวิธีการ กระบวนการต่าง ๆ 

ในการนิเทศภายในตามของคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้ เชียวชาญ ผู้ วิจยัได้สรุปรูปแบบการนิเทศ

ภายในเพือการเรียนการสอนทีเป็นเลศิ ประกอบด้วย ขนัตอน 11 ขันตอน ประกอบด้วย 

1) ขนัสร้างความเข้าใจ (Information) 2) ขนัศกึษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
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(Problem& Needs Survey) 3) ขันแต่ตังกรรมการนิเทศภายใน (Committee) 4) ขัน

ประชมุวางแผนในการนิเทศภายใน(Planning)  5) ขันดําเนินการนิเทศภายใน (Doing) 

6) ขันกํากับ ติดตามการนิเทศ (Monitoring) 7) ขันประเมินผลนิเทศภายใน (Evaluating)  

8) ขันเสริมสร้างขวัญและกลังใจ (Reinforcing) 9) สะท้อนผลการประเมินการนิเทศ

ภายใน (Feedback) 10) การปรับปรุงและพฒันาระบบ (Action) และ 11) การเผยแพร่

และประชาสมัพนัธ์ (Promote) ซงึสรุปเป็นแผนภาพได้ดงัภาพ 1  
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การปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

(Action) 

1. จัดประชมุกรรมการและผู้ ที

เกียวข้องกบัการนิเทศเพือสรุปผลการ

นิเทศภายใน 

2. ปรับปรุงแก้ไขสว่นทีบกพร่อง

หลงัจากทดลองดแูล้วModification) 

3. ปรับปรุงแผนปฏิบตังิานนิเทศ

ภายในของสถานศึกษา 

สะท้อนผลการประเมินการนิเทศ

ภายใน (Feedback) 

1. โรงเรียนจัดทํารายงานผลการนิเทศ

ภายในให้แก่ผู้ รับการนิเทศเป็นระดบั

บคุคล ระดบักลุม่ และระดบัโรงเรียน 

2. โรงเรียนจัดประชมุเพือให้แต่ละคน 

แต่ละฝ่ายได้ให้ความคิดเห็นหรือท้วง

ติงหรือให้ความคดิเห็นเพมิเติม 

ศึกษาสภาพปัจจบุันปัญหาและความ

ต้องการของการนิเทศภายในด้านการ

เรียนการสอน (Problem& Needs 

Survey) 

          - ระดบับคุคล  

          - ระดบัแผนก และ 

          - ระดบัโรงเรียน 

 1. การพฒันาแผนการเรียนรู้ 

 2. การพฒันาสอืการเรียนการสอน 

 3. การพฒันาทกัษะและวิธีการสอน    

 4. การพฒันาบรรยากาศในห้องเรียน 

 5. การควบคมุชันเรียน 

 6.  พฒันาเครืองมือการวดัและประเมินผล 

 7. ทกัษะการวดัและประเมินผล 

 8. ฯลฯ 

สร้างความเข้าใจ (Information) 

1. ทําความเข้าใจพระราชบญัญตัิการศึกษา 

2. ระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

3. ระเบียบกฎหมายเกียวกบัการนิเทศ 

4.  มาตรฐานและตวัชีวดั 

5.กําหนดประเด็นในการพฒันา (ด้านการ

เรียนการสอน) 

ขันวางแผนในการนิเทศภายใน (Planning) 

1. ประชมุวางแผน 4  ฝ่าย คือ กรรมการนิเทศ ครูพเีลยีง นกัศึกษาและ อาจารย์นิเทศก์  

2.   กําหนดแต่งตงัคณะกรรมการนิเทศภายในผู้ รับผิดชอบเฉพาะ 

      2.1   การกําหนดจุดประสงค์นิเทศ (Objective )      

      2.2   กําหนดเป้าหมายในการนิเทศ(Goals) 

      2.3    พฒันาทางเลอืกในการแก้ปัญหา (Alternatives) 

      2.4   เลอืกทางเลอืกทีดีทีสดุไม่เกิน 5 กิจกรรม มาปฏิบตัิเพือแก้ปัญหา 

 สาธิตการสอน (สอนร่วมในชันเรียน) 

 สงัเกตการสอนในห้องเรียน 

 เยียมชันเรียน 

 การให้คําปรึกษา/แนะนําแบบไม่เป็นทางการ 

 เพือนช่วยเพือน 

       2.5  พฒันาเครืองมือในการนิเทศภายใน 

3.  กําหนดแนวปฏิบตัิการนิเทศภายในร่วมกนั 4  ฝ่าย  

 4.    จัดทําคู่มือและแนวทางปฏิบตังิานนิเทศภายใน 

5.   ประกาศและประชาสมัพนัธ์ให้ ทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิ

ขันดาํเนินการนิเทศภายใน (Doing) 

1.  ประชมุชีแจงการนิเทศภายในต่อผู้ รับการนิเทศ  1) วตัถปุระสงค ์ 2)เป้าหมาย และ   

     3) แนวปฏิบตัใินการนิเทศภายใน 

2.  แจ้งปฏิทินการนิเทศภายใน 

3.  ปฏิบตัิการนิเทศภายในตามแผนทีวางไว้ 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถุนายน 2558 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 67  





20    วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 รูปแบบการนิเทศภายในเพือการเรียนการสอนทีเป็นเลศิ 

ขันเสริมสร้างขวัญและกลังใจ (Reinforcing) 

 1. การสนบัสนนุสอื อุปกรณ์ในการนิเทศ                    2. การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้นิเทศ กบัผู้ รับการนิเทศ     

 3. การส่งเสริมการวิจยั    4. การจดักิจกรรมนาํเสนอผลงานของครูเพือประกาศเกียรติคุณ 

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

(Promote)  

 

- รายงานผลการดําเนินงาน 

- จําทาํเป็นเอกสารเผยแพร่ 

- การเผยแพร่ผา่นระบบออนไลน ์

  แต่งตังกรรมการนิเทศภายใน 

(Committee) 

   แต่งตัง กรรมการร่วม  2 ฝ่ายคือ

โรงเรียนและมหา วิทยาลยั ของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เพือวางแผนการดําเนินการนิเทศ

ภายใน 

ขันประเมินผลนิเทศภายใน (Evaluating) 

1. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การประเมินผลว่าสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

เป้าหมายของการนิเทศภายใน 

2. ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

3. ประเมินความพงึพอใจของครูและนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ต่อการนิเทศภายใน 

 

ขันกํากับ ติดตามการนิเทศ (Monitoring) 

 1.ประชมุกรรมการกํากบัติดตามเพือกําหนดบทบาทและภารกิจ 

  2. ประชมุสรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานของการนิเทศภายใน 

 3. ปรับปรุงเทคนิคหรือวิธีการนิเทศระหว่างคณะกรรมการนิเทศ และผู้ รับการนิเทศ  

กรณีพบข้อบกพร่อง 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ในการสรุปและอภิปรายผลการการศึกษาในครังนี ผู้ ศึกษานําเสนอตาม

ประเด็นทีค้นพบดงัต่อไปนี 

    1. ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

พบว่าสภาพการ ดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ทงันีเพราะสถานศกึษาสว่นใหญ่ตระหนกัในความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าทีของ

สถานศกึษาในการกํากบั ติดตามผลการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา ตามทีกําหนดใน

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

พุทธศักราช 2546 ส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ ทีเกียวข้องในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาอย่าง

เข้มแข็งมากขึน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมศักดิ  วงศักดา (2547 : บทคัดย่อ) ที

พบว่าสภาพกระบวนการนิเทศภายใน เพือการสอนทีเน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญของ

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ขณะทีเฉลียว นันยา (2550 : 157) ปราณิตรา พืชเนาวรัตน์ (2546 : 139) และ 

สมศักดิ เศวตสุพร (2549 : 104) ก็พบว่า กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา

โดยรวมก็อยู่ในระดบัมาก 

 2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่าปัญหา

การนิเทศภายในในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเพราะในการนิเทศ

ภายในมีกระบวนการและขันตอนในการดําเนินการมากมาย ดังนันในการดําเนินการ

นิเทศให้เกิดความสมบรูณ์ จะต้องบูรณาการกับกระบวนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ อืนๆ จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาการดําเนินงานนิเทศ

ภายในของสถานศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วรสิทธิ  

วรรณพงษ์ (2552 : 101) ทีได้ศึกษาปัญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษาเขต

เทศบาล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีพบว่า สภาพปัญหาการดําเนินงานนิเทศภายใน

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

  3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จในการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

พบว่าปัจจัยความ สําเร็จในการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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ทงันีเพราะ ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาให้ความสําคัญ

กบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามแนวการปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ทีมีการปฏิรูปการศึกษาทังระบบ ทําให้ผู้บริหารและครูได้ตระหนักและให้ความสําคัญ

กบัการกํากบั ติดตาม  การปฏิบติัหน้าทีอย่างจริงจัง สอดคล้องกับแนวคิดและหลกัการ

ของการนิเทศภายในและสอด คล้องกับแนวคิดของแฮริส (Harris, 1985 : 10 - 12) ได้

เสนอความคิดในเรืององค์ประกอบความสาํเร็จในการนิเทศการศกึษา ได้แก่ การพัฒนา

หลกัสตูร การจัดระบบการเรียนการสอน การบริหารบุคลากร การจัดหาสิงอํานวย

ความสะดวก การจดัหาวสัดอุปุกรณ์ การจัดฝึกอบรมครูประจําการ Education การจัด

ปฐมนิเทศครูใหม่ การจัดบริการพิเศษแก่ครู การสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน และ

การประเมินผลการสอน (Evaluation) ซึงงานทุกงานจะช่วยให้โรงเรียนสามารถ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไปด้วยดี และทําให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมี

ประสทิธิภาพ   

  4. ผลการวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการของการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

พบว่า ทกุองค์ประกอบและทกุขนัตอนมีความสาํคญัและความจําเป็น เชือมโยงสมัพันธ์ 

หากพิจารณาในแต่ละขันตอนหรือแต่ละองค์ประกอบ ทังนีเพราะกระบวนการ

ดําเนินการในการพฒันาระบบการนิเทศภายในผู้ วิจัยให้ความสําคัญกับกระบวนการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวข้องกับการนิเทศภายในโดยตรง เช่น ผู้ บริหาร

สถานศึกษา ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือ

การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู เป็นเหตุ

ให้การกําหนดวิธีการและขันตอนในการนิเทศ สอดรับกับกระบวนการดําเนินการจริง

ของสถานศึกษาทีมีการดําเนินการทุกปี ดังนันรูปแบบและวิธีการนิเทศภายในของ

สถานศกึษาทกุองค์ประกอบและทกุขนัตอนทัง 11 ขันตอน คือ 1) ขันสร้างความเข้าใจ 

2) ขนัศกึษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้อการ 3) ขันแต่ตังกรรมการนิเทศภายใน 

4) ขันประชุมวางแผนในการนิเทศภายใน 5) ขันดําเนินการนิเทศภายใน 6) ขันกํากับ 

ติดตามการนิเทศ 7) ขันประเมินผลนิเทศภายใน 8) ขันเสริมสร้างขวัญและกําลงัใจ 

9) สะท้อนผลการประเมินการนิเทศภายใน 10) การปรับปรุงและพัฒนาระบบ และ 
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11) การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ซงึมีความเชือมโยงสมัพันธ์กันอย่างดี เช่นเดียวกับ 

กันยา เจริญถ้อย (2553) ทีพบว่า แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้การสอนงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มี

ความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ 1) ขันการเตรียม 

การนิเทศได้แก่ รู้จกัและเข้าใจสภาพ ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้เดิม 2) ขันการปฏิบัติ

ให้ดู ได้แก่สภาพทีพร้อม แจ้งวัตถุ ประสงค์ แจ้งลักษณะงาน สาธิต วิธีการสอน 

เสนอแนะการแก้ปัญหา 3) ขนัการปฏิบติัการนิเทศ ได้แก่ เข้าใจและรู้ถึงข้อบกพร่อง ให้

คําแนะนํา แก้ไขในสงิทีผิดพลาด สงัเกตการเรียนรู้ เป็นต้น และ 4) ขันการทดสอบและ

ติดตามผลการนิเทศ ได้แก่ การนิเทศทันที แนะนําให้มีพีเลียงคอยช่วยเหลือนิเทศ

เพิมเติม ติดตามการนิเทศ รับฟังความคิดเห็น กําหนดแนวทางประเมิน ผลเลือกวิธีการ

วดัและประเมินผลทีเหมาะสมหลากหลาย 

 5. ผลการวิเคราะห์คณุภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเพราะ ในการดําเนินการนิเทศภายในของ

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้รับความร่วม มืออย่างดีจากทุกภาคส่วนทีเกียวข้อง มี

การพดูคยุและแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างจริงจงั  รวมทังนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเองก็ได้รับการกระตุ้น และการเสริมสร้างขวัญกําลงัใจอย่างดี จากผู้บริหาร

และอาจารย์นิเทศก์ เป็นเหตเุป็นผลให้นักศึกษาในฐานะผู้ รับการนิเทศเกิดความตระหนัก

และความรับผิดชอบในภาระหน้าทีมากขึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภควัต 

เทศน์ธรรม (2552 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษา ความสมัพันธ์ระหว่างสภาพการนิเทศภายใน

กับผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพืนที

การศกึษาเลยทีพบว่า มีความ สมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  6.  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิ เทศภายในของ

สถานศึกษา พบว่า ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา

เพือการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ ทังนีเพราะใน

การดําเนินการพฒันารูปแบบการนิเทศในครังนี ผู้ วิจัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ



72    วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

ทกุภาคสว่นทีเกียวข้องกบัการนิเทศภายในโดยตรง ส่งผลให้ขันตอน กระบวนการและ

แนวปฏิบติัต่าง ๆ สอดรับกบัความต้องการและความจําเป็น ตลอดจนประสบการณ์ใน

การนิเทศภายในทีผ่านมาของผู้ รับการนิเทศ และผู้ทีเกียวข้องกับการนิเทศ ส่งผลให้

รูปแบบการนิเทศภายในทีพัฒนาขึน มีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับสภาพ

จริงของครูในสถานศกึษานนั ๆ 

 7.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในของของ

สถานศึกษา พบว่าความพึงพอใจของครูพีเลียงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ต่อการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเพราะใน

การดําเนินการนิเทศภายในตามรูปแบบจําลองการนิเทศภายในทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนได้

ใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนทีเกียวข้องโดยตรง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเหตุให้รูปแบบทีพัฒนาขึนสอดรับกับ

ความต้องการของนักศึกษาในฐานะผู้ รับการนิ เทศโดยตรงซึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ วิโชติ ชัยชนะ (2544 : 68-69) ทีสรุปไว้ว่า การปฏิบัติงานการนิเทศ

ภายใน เป็นการช่วยเหลือ แนะนําและปรับปรุงงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สงักัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา เพือให้ครูอาจารย์สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ 

 8.  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการนิ เทศภายในของ

สถานศกึษาทีพฒันาขนึตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อทีมีค่ามัฐยฐาน ตังแต่ 

3.00 ขึนไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00 ลงมา จํานวน 15 ข้อ ไม่ถึงเกณฑ์ที

กําหนด จํานวน 1 ข้อ คือ กิจกรรมในขันตอนการวางแผนสอดคล้องและสมัพันธ์กัน 

(Mdn. = 3.00, I.R. = 2.00) หากพิจารณาโดยรวมสรุปได้ว่า รูปแบบกานนิเทศภายใน

ของสถานศกึษาทีพฒันาขนัมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องผลการวิจัยของ 

กันยา เจริญถ้อย (2553:บทคัดย่อ) ทีพบว่าแนวทางการนิเทศภายในของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 มีความเหมาะสม 

และมีความเป็นไปได้ ประกอบด้วย 4 ขนัตอน คือ 1) ขนัการเตรียมการนิเทศ ได้แก่ รู้จัก

และเข้าใจสภาพ ศึกษา และวิเคราะห์ความรู้เดิมกําหนดเป้าหมาย  2) ขันการปฏิบัติ  
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ให้ดไูด้แก่ แจ้งวตัถปุระสงค์ แจ้งลกัษณะงาน สาธิต วิธีการสอน เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา 

ยกตวัอย่างประกอบคําอธิบาย 3) ขันการปฏิบัติการนิเทศ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ

และให้รู้ถึงข้อบกพร่อง ให้คําแนะนํา แก้ไขในสิงทีผิดพลาด สงัเกตการเรียนรู้ อธิบาย

สงิทีได้เรียนรู้ ปฏิบติัซํา กระตุ้นความพอใจในการเรียนรู้ สร้างเครืองมืออย่างหลากหลาย 

เลอืกกิจกรรมให้เหมาะ กําหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสม สร้างขวัญและกําลงัใจ และ 

4) ขันการทดสอบและติดตามผลการนิเทศ ได้แก่ การนิเทศทันที แนะนําให้มีพีเลียง

คอยช่วยเหลือ นิเทศเพิมเติม ติดตามการนิเทศ รับฟังความคิดเห็น และประเมินผล

ทีเหมาะสมหลากหลาย นอกจากนีย ังสอดคล้องกับผลการวิจ ัย ของศิวกร นันโท 

(2550 : 20) ทีพบว่า รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วย 4 ขันตอน 

คือ 1) กําหนดผู้ รับผิดชอบในการนิเทศภายใน ได้แก่ กําหนดโครงสร้างการนิเทศภายใน 

กําหนดบทบาทผู้ เกียวข้องกับการนิเทศภายใน 2)วางแผน การนิเทศภายใน ได้แก่ 

การศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาและความต้องการของโรงเรียน การวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา 3) การจัดทําโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

ได้แก่ การเตรียมการก่อนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนการ ควบคุม

การปฏิบติัการนิเทศ การสร้างขวัญกําลงัใจประเมินผลการนิเทศภายใน และ 4) การสรุป 

ผลการดําเนินการเพือการปรับปรุง ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน พบว่า 

สามารถปฏิบติัได้ในสถานการณ์จริงของโรงเรียนขนาดเล็ก และผลการประเมินรูปแบบ

การนิเทศภายใน เช่นเดียวกับที ซิลวา และ ดาน่า (Silva & Dana, 200 1: 45 – A) ได้

ศึกษาเรือง การนิเทศแบบร่วมมือในโรงเรียนสู่ระดับมืออาชีพ ผลการวิจัย ได้เสนอ

รูปแบบความร่วมมือโดยเน้นการตรวจสอบและการใช้ข้อมูลเพือพัฒนาโรงเรียนที

พัฒนาสู่มืออาชีพ มี 4 ขันตอน คือ 1) ขันเตรียมความพร้อม 2) การนิเทศโดยตรง 

3) ผลการนิเทศ และ 4) ความต้องการของครู ซงึการนิเทศต้องยึดยึดหลกัทัง 4 ประการ

อย่างผสมผสาน ในการนิเทศต้องกําหนดบทบาทหน้าทีของผู้นิเทศอย่างชัดเจน ดังนัน

การศกึษารูปแบบของการนิเทศจึงจําเป็นต้องกําหนดกระบวนทีชัดเจนและทุกขันตอน

ต้องประสานสมัพนัธ์และเชือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ ส่วนรายละเอียดในแต่ละขันตอน
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ว่ามีการดําเนินการอย่างไรนันขึนอยู่กับลกัษณะและกรอบแนวคิดซึงเป็นพืนฐานใน

การพัฒนารูปแบบนัน ๆ (Willes, 1967 : 83) 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพือศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตร 2)นําเสนอ

แนวทางการบริหารจัดการทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

(In-depth Interview) กับผู้ประกอบการทีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเทียว ใน

ภาคตะวันออกทัง 3 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถินทีเกียวข้อง15 คนแล้ว

นํามาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีแหล่ง

ท่องเทียวมากมายหลายแบบ รูปแบบหนึงทีเริมเติบโตในระยะ 1 ปีทีผ่านมา คือ แหล่ง

ท่องเทียงเชิงเกษตร ทีจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ซึงธุรกิจการท่องเทียว

เชิงเกษตรของภาคตะวันออก มีแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรจํานวน 136 แห่ง แต่มี

ผู้ประกอบการทีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเทียว ประเภทแหล่งท่องเทียวเชิง

เกษตร มีเพียง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสภุัทราแลนด์ จังหวัดระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จังหวัด

ปราจีนบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 ผลการศึกษา พบว่า ด้านการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด 7-S McKinsey 

พบว่า ไม้เค็ดโฮมสเตย์ และสวนสภุัทราแลนด์มีโครงสร้างองค์กรแบบทางการและไม่

เป็นทางการ บริหารแบบครอบครัว ไม่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่น และศูนย์ศึกษา         

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นแบบราชการทีปฏิบัติงานตามแผนจากผู้ บังคับบัญชา 

นอกจากนีมีการรวมกลุ่มดําเนินงานและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน ในการนํา

ผลผลิตมาจําหน่าย การบริหารยึดหลกัการลดต้นทุนการผลิต เป็นเกษตรอินทรีย์เน้น 
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ความพงึพอใจของนกัท่องเทียว ตามวิถีชาวบ้านมีการฝึกอบรมด้านบริการเบืองต้น และ

การท่องเทียว  

 ด้านส่วนประสมการตลาด ทัง 3 แห่ง พบว่า เน้นผลผลิตทางการเกษตร

ท้องถิน และการให้ความรู้ควบคู่กับการท่องเทียว ให้ความสําคัญคุณภาพสินค้าและ

สนิค้าปลอดสารพิษ ราคาค่าบริการย่อมเยาว์ ส่วนไม้เค็ดโฮมสเตย์และศูนย์การศึกษา

พฒันาเขาหินซ้อนไม่มีค่าเข้าชมสถานที มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าเฉพาะกลุ่ม และ

จําหน่ายงานประจําปีประจําจงัหวดั การประชาสมัพันธ์ผ่านทางสือออนไลน์ต่างๆ แผ่น

พับ ป้าย และทุกแห่งมีโครงสร้างพืนฐานรองรับ เดินทางสะดวก ปลอดภัยแก่

นกัท่องเทียว ท่องเทียวได้ตลอดทงัปี 

 แนวทางการบริหารอย่างมีประสทิธิภาพ คือ ควรเป็นองค์กรขนาดเล็ก ลดต้นทุน

การจดัการ ได้แก่ ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ระบบนําหยด ใช้นําหมุนเวียน มีกิจกรรมการท่องเทียว

หลากหลาย และเชือมโยงกบัแหลง่ท่องเทียวทางธรรมชาติโบราณสถาน วัฒนธรรมเพือ

ดงึดดูนกัท่องเทียว ใช้กลยทุธ์ประชาสมัพันธ์แบบบูรณาการและเชิงรุก ให้ความสําคัญ

คณุภาพสนิค้าเน้นเกษตรอินทรีย์ ทฤษฎีใหม่ และหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนด้าน

ความรู้ การตลาด และการท่องเทียวเชิงเกษตรแก่เกษตรกร 

คําสําคัญ : การท่องเทียวเชิงเกษตร แนวทางการจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

Abstract 

 This qualitative research aims to study the problem and obstacles of 

the management in the agro-tourism in the eastern of Thailand and to presents 

an appropriate approach and efficient management in agro-tourism by in–

depth interviewing with 3 entrepreneurs who have won the tourism industry 

award and 15 people in the local government agencies involved. This 

research analyzed the data by content analysis method. In the Eastern of 

Thailand there are many tourist attractions. A type of attraction growth is agro-

tourism in Prachinburi, Chachoengsao and Rayong. The eastern agro-tourism 
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has 136 sites but there are only 3 attractions won the tourism industry award in 

agro-tourism category, Maiket Homestay, Supattra Land and KhaoHin Son 

Development Education Center.  

 The McKinsey 7-S Framework proved thatMaiket Homestay and 

Supattra Land are the organization which the formal and informal or family 

management structure while KhaoHin Son Development Education Center 

organizes by usingbureaucracy management.The 3 attractions also operate 

by local community such as selling local goods. Moreover, they reduce the 

production cost by using organic fertilizer and drip irrigation system. The 

attraction’smarketing mix focus on agricultural products and knowledge when 

traveling.Their highlights are product’s quality, non-toxic products and 

reasonable price. Only Supattra Land has entrance fee but the othersdon’t 

have. They have a specific distribution channel and the annual provincial 

festival. The promotionis advertised on social media, brochures and sign 

boards. The facilities are safe and convenient for the tourists. 

 The efficient agro-tourism management of should organize by a small 

business and cost reducing; various traveling activities and attraction’s 

network (archaeological, natural, cultural sites). The 3 attractions should use 

integrated marketing communication (IMC). The research‘s result suggest that 

it is better if the government organizations support knowledge and marketing 

and agro-tourism management to agricultural people.  

Key Word: Agro-Tourism, Approaches for Efficient Management 
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บทนํา 

 ปัจจุบัน ภาคการเกษตรของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาหลายประการ 

ปัญหาหลกัทีสาํคญัๆ  ได้แก่ ปัญหาด้านผลผลิตตกตํา ปัญหาด้านราคาและตลาดของ

สนิค้าเกษตรปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรปัญหาเรืองคุณภาพและ

ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรปัญหาโรคระบาดและปัญหาปัจจัยการผลิตหลักที

สําคัญคือ ทีดินและนําเริมมีปริมาณและคุณภาพลดลง (สถาบันอิศรามูลนิธิพัฒนา

สอืมวลชนแห่งประเทศไทย, 2554 : 1) รูปแบบการทําเกษตรของประเทศไทยยังคงเป็น

รูปแบบเชิงเดียว ได้แก่ การทํานา การทําสวนการเลียงสัตว์ การประมงแม้ว่าจะมี

การเกษตรผสมผสานแล้ว แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย จากการสํารวจสภาพปัญหาของ

เกษตรกรในปัจจบุนั (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) พบว่า ครอบครัวเกษตรกร

สว่นใหญ่ มีความรู้ตํา หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชันศึกษาภาคบังคับมีภาวะหนีสิน 

บางสว่นติดอบายมขุและการพนนัรายได้น้อย แต่มีค่าใช้จ่ายสงูขาดการเอืออํานวยด้าน

การตลาดและราคาผลผลิตดังนัน ทุกรัฐบาลจึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนภาค

การเกษตรผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจบุนัภาคการเกษตรทีแข็งแกร่งได้รับการสง่เสริมให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวคือ 

แปรรูปผลผลติทางการเกษตร และพัฒนาการทางการตลาดให้ผสานกับการท่องเทียว 

เช่น การท่องเทียวไร่องุ่น, การนําชมสวนทเุรียน มงัคดุ มะม่วง เป็นต้น 

 การท่องเทียวเชิงเกษตรเป็นการท่องเทียวทีมุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถี

เกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเทียวในการดําเนิน

กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้มาทําให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัว

เกษตรกร เป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเทียวเพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม(กระทรวงท่องเทียวและกีฬา, 2552 : 2)  

 ปัจจบุนัสถานทีท่องเทียวเชิงเกษตรในภาคตะวนัออก ขึนทะเบียนเป็นสถานที

ท่องเทียวเชิงเกษตรมีทงัหมด 136 แห่งแต่มีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตร

ทีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทียวไทย ประเภทแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร จาก      

การท่องเทียวแห่งประเทศไทยมีเพียง 3 แห่งเท่านนั (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2555 : 1) 
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ดังนันผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเพือศึกษาแนวทางการจัดการการอย่างมี

ประสทิธิผลสาํหรับการท่องเทียวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพือเป็น

แนวทางการเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการในด้านการจัดการการท่องเทียว

เชิงเกษตรในภาคตะวันออก เพือเสริมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจการท่องเทียว       

เชิงเกษตร ซงึจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและจดัการของผู้ประกอบทงัทีมีการดําเนิน 

การอยู่ ผู้ทีกําลงัจะมีการดําเนินการ และผู้ทีคิดจะดําเนินการด้านการท่องเทียงเชิงเกษตร 

รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้องกับการท่องเทียวใน

ประเทศไทย ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพือให้การท่องเทียวเชิงเกษตรเป็นที

นิยมและประสบความสาํเร็จในอนาคต 

 

วัตถปุระสงค์ 

 การวิจยัในครังนีมีวตัถปุระสงค์ 

 1. เพือศกึษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการการท่องเทียวเชิงเกษตรในภาค

ตะวนัออกของประเทศไทย 

 2. เพือหาแนวทางการจัดการการอย่างมีประสิทธิผลสําหรับการท่องเทียว   

เชิงเกษตรในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 

วิธีการวิจยั 

 ผู้ วิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีเกียวข้อง และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย

การสมัภาษณ์แบบกงึโครงสร้างกับผู้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ เพือให้ทราบข้อมูลเชิงลกึในทุก

ประเด็นทงัจากผู้ประกอบการ 3 แห่งและหน่วยงานภาครัฐ 3 จังหวัด และสรุปเป็นแนว

ทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตรภาคตะวันออกของประเทศไทย มี 3 

ขนัตอนดงันี 

 ขันท ี1 ศึกษาเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทีเกียวข้องทีผ่านมา

จากอดีตจนถงึปัจจบุนัและจากสอืต่างๆ นําข้อมลูเหลา่นนัมาดําเนินการศกึษา 

 ขันท ี2 ดําเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึง

โครงสร้างกับผู้ ประกอบการแหล่งท่องเทียว 3 แห่งทีได้รับรางวัลแหล่งท่องเทียว           
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เชิงเกษตร จากการท่องเทียวแห่งประเทศไทยคือ สวนสภุัทราแลนด์ จงัหวดัระยอง ไม้เค็ด

โฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจาก

พระราชดําริ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือสอบถามสว่นประสมการตลาด 7P’s และการบริหาร

จดัการตามกรอบความคิด 7-S McKinsey และหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องได้แก่ เกษตร

จงัหวดั 3 คนนายกเทศมนตรีองค์กรปกครองสว่นจงัหวดั 3 คน และนายกองค์กรปกครอง

สว่นตําบล/เทศบาลตําบล 3 คน ผู้อํานวยการการท่องเทียวแห่งประเทศไทยสํานักงาน

สาขา 3 คน และผู้อํานวยการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาจังหวัด3 คน รวม 15 คน 

ระยะเวลาดําเนินการตงัแต่ พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 

 ขันท ี3  สรุปผลและนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ของธุรกิจท่องเทียวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์

เนือหา (Content Analysis) เพือประโยชน์สาํหรับผู้ประกอบการการท่องเทียวเชิงเกษตร

ในการประยกุต์ใช้ต่อไป 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  

 แบบสมัภาษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพือใช้ในการสัมภาษณ์  

เชิงลกึ ดงันี 

 1. แบบสมัภาษณ์สําหรับผู้ประกอบการ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบปลายเปิด (Open-end Question) โดยผู้ วิจัยอ้างอิงและประยุกต์แบบสอบถามให้

เข้ากบังานวิจยัครังนี โดยรวบรวมข้อมลูทีได้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง

โดยนําแนวคิดสว่นประสมทางการตลาด 7P’s และ แนวคิดMcKinsey 7-S Framework 

มาประยกุต์ใช้ในการวิจยัครังนี  

 2. แบบสัมภาษณ์สําหรับเจ้าหน้าทีหน่วยงานภาครัฐ สําหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ ได้แก่เกษตรจงัหวดั 3 คนนายกเทศมนตรีองค์กรปกครองสว่นจังหวัด 3 คน และ

นายกองค์กรปกครองส่วนตําบล/เทศบาลตําบล 3 คน ผู้อํานวยการการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทยสํานักงานสาขา 3 คน และผู้อํานวยการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา

จังหวัด3 คน รวม 15 คน เป็นแบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นเป็นคําถามแบบ

ปลายเปิด ได้แก่นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเทียวเชิงเกษตร 
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ปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตร และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการศึกษา พบว่า ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีแหล่งท่องเทียว    

เชิงเกษตรจํานวน 136 แห่ง ดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1 จํานวนแหลง่ท่องเทียวเชิงเกษตรในภาคตะวนัออก 

 

จงัหวัด จาํนวนทีท่องเทียวเชิงเกษตร 

  จนัทบรีุ 29 

ฉะเชิงเทรา 31 

ชลบรีุ 37 

ตราด 4 

ปราจีนบุรี 2 

ระยอง 33 

สระแก้ว 0 

รวม 136 

 

ทีมา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555 

 จากการศกึษาพบว่า แหล่งท่องเทียวภาคตะวันออกของประเทศไทย มีแหล่ง

ท่องเทียวเชิงเกษตรจํานวน 136 แห่ง โดยมีแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรมากทีสดุจังหวัด

ชลบรีุ จํานวน 37 แห่ง รองลงมาจงัหวดัระยอง จํานวน 33 แห่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จํานวน 31 แห่ง สระแก้ว ไม่มีแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร และผู้ ประกอบการทีได้รับ

รางวลัอตุสาหกรรมการท่องเทียว ประเภทแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร จากการท่องเทียว

แห่งประเทศไทยเพียง 3 แห่ง คือ สวนสภุัทราแลนด์ จังหวัดระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ 
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จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 1.  ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาด 7 P’s ของสวนสุภัทราแลนด์ 

จงัหวดัระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จงัหวดัปราจีนบรีุ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อนัเนืองมาจากพระราชดําริ จงัหวดัฉะเชิงเทรามีรายละเอียด ดงัน ี

  ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า สวนสภุัทราแลนด์ จังหวัดระยอง 

ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จงัหวดัปราจีนบุรี  เน้นการท่องเทียวสวนผลไม้และสามารถท่องเทียว

ได้ตลอดทงัปี จําหน่ายสนิค้าทางเกษตร เช่น ทเุรียน เงาะ มงัคดุ มะม่วง มะปราง เป็นต้น 

และพันธุ์ไม้ผล เฉพาะทีไม้เค็ดโฮมสเตย์ และจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้าน

หรือ OTOP แต่ละแหล่งท่องเทียวจะมีสินค้าทีคล้ายคลึงกัน และมีการนําสินค้าทาง 

การเกษตรนอกพืนทีมาจําหน่าย โดยเน้นคณุภาพและราคาทีเหมาะสม ดังคํากล่าวของ

ตวัแทนผู้ประกอบการ “อันนีเราอยากจะทําให้ทุกสวนเหมือนกัน ให้มีคุณภาพ ตอนนี

จังหวัดเริมมีงานเกษตร เขาเริมติดสติกเกอร์แล้ว กลุ่มพวกทีเข้ามาแล้ว ทุเรียนมี

คณุภาพ จะติดสติกเกอร์ของปราจีนเลย”นอกจากนี มีทีพักแบบโฮมสเตย์ ห้องประชุม

เพือเพิมความสะดวกแก่นกัท่องเทียวและดึงดูดให้นักท่องเทียวเดินทางมาเพิมขึน และ

เป็นการสร้างรายได้เพิมขนึสนิค้าบางอย่างขาดมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้า จาก

หน่วยงานทีเกียวข้อง 

  สว่นศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เน้นการท่องเทียวเชิงเกษตร ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทีมีชีวิต” 

(Living Natural Museum) ทังสวนสมุนไพร ปศุสตัว์ ประมง การปลกูข้าว การพัฒนา

ทีดิน เป็นต้น เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และสามารถเทียวชมได้ตลอดทังปี มี

การผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเองสินค้าแปรรูปในโครงการทีผลิตเองได้

บางสว่น และสนิค้าทีทางเกษตรกรนํามาฝากขาย สินค้ามีความหลากหลายปานกลาง 

เช่น แชมพ ูสบู่ ข้าวถงุ ยาสมนุไพร ผกัปลอดสารพิษ เป็นต้น และห้องอบสมนุไพร 

  ด้านราคา พบว่า ทัง 3 แห่ง ไม่มีการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ทีแน่นอน 

ขึนอยู่กับนโยบายของผู้ประกอบการเป็นหลัก และฤดูกาลของผลผลิต มีการกําหนด
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ราคาขายถูกกว่าราคาตลาดบางสินค้า คํากล่าวของตัวแทนผู้ประกอบการ “ราคาของ

เราถูกกว่าท้องตลาดก็มี แพงกว่าท้องตลาดก็มี อย่างข้าวบางตัวเป็นสินค้าเกษตร

อินทรีย์ก็แพงกว่า”และ “ในนีเขาขายปกติ แล้วแต่เขา สว่นใหญ่เขาจะไม่ตดัราคา แต่เขา

จะแถมสว่นใหญ่” ไม่ใช่กลยทุธ์ลดราคาสนิค้าราคาค่าทีพัก ห้องประชุมราคาปานกลาง

ตามมาตรฐานของแต่ละแห่ง 

  ด้านช่องทางการจําหน่าย พบว่า มีการผลิตตามคําสงัซือหรือการขายส่ง

นอกจากนียังจําหน่ายสินค้าภายในแหล่งท่องเทียวเอง ดังคํากล่าวของตัวแทน

ผู้ประกอบการ “เราจะบอกเลย วันนีนะจะมีรถบัสมาใครมีมะนาวเอามะนาวมาขาย 

ใครมีหน่อไม้เอามาขาย” และร้านค้าปลีกภายนอกสวน โดยเฉพาะสวนสภุัทราแลนด์ 

มีการจําหน่ายสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วย นอกจากนีมีช่องทางการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ในงานประจําปีของจังหวัด เช่น งานผลไม้และของดีเมืองระยอง ส่วนศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรามีร้าน

จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนเอง และร้านค้า

ภายนอก คํากลา่วของตัวแทนผู้ประกอบการ “มีวางจําหน่ายพวกโกลเดนเพลส แล้วก็

ตอนนีกําลงัติดต่อกับภัทรพัฒน์และร้านเลมอน ฟาร์ม และงานโครงการพระราชดําริ 

ทีศนูย์ประชมุแห่งชาติสริิกิตติ  กรุงเทพฯ ประจําทกุปี ปีละ 2 ครัง” 

  ด้านการสง่เสริมการตลาด พบว่า ทงั 3 แห่งใช้การประชาสมัพันธ์ผ่านทาง

คู่มือท่องเทียว แผ่นพับ สือออนไลน์ คือ เว็บไซต์ ของจังหวัดและการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทย ดงัคํากลา่วของตวัแทนผู้ประกอบการ “ผมมีเว็บไซต์ตลอด นักท่องเทียวมา

นี ลงให้ เ ต็มเลย เ ป็นสิบๆ เลย เขาเอาไปลงให้ ”  โดยจัดทําทังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ สวนสุภัทราแลนด์ใช้การส่งเสริมการตลาดผ่านบริษัทนําเทียว

เพิมเติมจากทีอืน เนืองจากมีกลุ่มนักท่องเทียวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเทียวด้วย 

ได้แก่ ชาวจีน ชาวญีปุ่ น ชาวยโุรป เป็นต้นนอกจากนียงัใช้กลยุทธ์ความหลากหลายของ

สนิค้า ท่องเทียวควบคู่กบัการให้ความรู้ทงัเรืองประเภทของผลไม้ การเลือกซือ การปลกู 

การจัดทัวร์นําเทียวนําชมสวนผลไม้ ใช้กลยุทธ์ด้านการชิมไม่จํากัด เป็นกลยุทธ์หลกั” 

เพือดงึดดูนกัท่องเทียวให้เข้ามาท่องเทียว และลมิลองรสชาติของผลไม้ทีมีคุณภาพและ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ“ก็ทําเอกสาร มีเอกสารเผยแพร่ ทําประจําทุกปี”  

การจําหน่ายสนิค้าราคาย่อมเยา 

  ด้านบคุลากรพบว่า บคุลากรท้องถินเป็นเจ้าของและดําเนินงาน บุคลากร

ปฏิบัติงานมีความรู้ และความเข้าใจในการเกษตร และการต้อนรับนักท่องเทียวใน

การเยียมชม บคุลากรบางสว่นยงัไม่เข้าใจเรืองการท่องเทียวเชิงเกษตรหรือความรู้เรือง

การท่องเทียวมากนัก ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาเจ้าหน้าทีภาครัฐทีมีอย่าง

จํากดัไม่สามารถดแูลได้อย่างทวัถงึและดําเนินการได้เพียงบางสว่น บางระยะเวลาเท่านนั 

  ด้านลกัษณะทางกายภาพพบว่า แหล่งท่องเทียวทีได้รับรางวัลจะมี

การดําเนินการทีดี การตกแต่งดี แนวธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน ดังคํากล่าวของตัวแทน

ผู้ประกอบการ “เราตกแต่งแบบง่าย สไตล์ของผม แบบชาวบ้านๆ” มีสิงอํานวย

ความสะดวกพร้อม เดินทางสะดวก มีโครงสร้างพืนฐานรองรับนักท่องเทียว ได้แก่ ถนน 

ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แต่แหล่งทีไม่ได้รับรางวัลยังไม่

สมบรูณ์ ทําให้การเดินทางลําบาก หรือไม่ได้รับความสะดวกมากนัก จัดแบ่งพืนทีเป็น

สดัสว่น และเป็นการปลกูพืนแบบผสมผสาน ตามทฤษฎีใหม่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนมีการจดัพืนทีอย่างสวยงาม แบ่งเป็นสว่นๆ ตามประเภทของกิจกรรม เช่น ส่วน

ปศสุตัว์ สวนสมนุไพร พิพิธภัณฑ์ โรงสข้ีาว แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ เป็นต้น มีโครงสร้าง

พืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา ลานจอดรถทีกว้างขวางและเพียงพอกับผู้มาเยียมชม 

สถานทีสะอาด และร่มรืน, มีป้ายบอกเส้นทาง และข้อมลูแหลง่ท่องเทียวต่างๆ ชดัเจน 

  ด้านกระบวนการ พบว่า สวนสภุัทราแลนด์ จงัหวดัระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ 

จงัหวดัปราจีนบรีุ กระบวนการจองทีพกัหรือเข้าชมสถานที ไม่ซับซ้อน สามารถโทรศัพท์

จองได้ บริการรวดเร็วสว่นศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดฉะเชิงเทราการเข้าเยียมชม ต้องประสานงานและทําหนังสือขอเยียมเฉพาะ   

การเยียมชมเป็นหมู่คณะ ถ้าส่วนบุคคล สามารถเยียมชมได้ ตามเวลาราชการ            

มีเจ้าหน้าทีให้คําแนะนําตามจดุและนําเทียว สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมล์

ได้ห้องประชมุและทีพกั ต้องแจ้งลว่งหน้า 1 เดือน ซงึอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนกั 
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 2. ด้านการบริหาร ตามกรอบแนวคิด 7-S McKinsey  

  สวนสุภัทราแลนด์ รูปแบบดําเนินการเป็นเอกชน ในรูปบริษัทจํากัด 

โครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน เป็นแบบครอบครัว ใช้บุคลากรน้อย แต่มีประสิทธิภาพ 

คลอ่งตวัในการดําเนินงานและแก้ปัญหา มีการแบ่งฝ่ายการทํางานทีชัดเจน มีผู้จัดการ

ทัวไป และหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้บริหาร ดูแลสวน เพือเพิมศักยภาพในการท่องเทียวและ

การจดัการผลผลติให้มีประสทิธิภาพ มีศกัยภาพในการกําหนดราคา ส่วนไม้เค็ด โฮมสเตย์ 

มีรูปแบบดําเนินการเป็นเอกชนเช่นเดียวกัน โครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน เป็นแบบ

ครอบครัว ใช้บุคลากรน้อย แต่มีประสิทธิภาพ และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรทีปลกูหรือ

ผลติสนิค้าทางการเกษตรเข้าด้วยกนั เพือเพิมศักยภาพในการท่องเทียวและการจัดการ

ผลผลติให้มีประสทิธิภาพ มีศักยภาพในการกําหนดราคาและดึงดูดนักท่องเทียวให้มา

ท่องเทียวทีแหลง่ผลติโดยตรง 

   ส่วนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

โครงสร้างองค์กรเป็นแบบราชการ ดําเนินงานตามแผนและปฏิบัติตามคําสังของ

ผู้บังคับบัญชา โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนืองมาจากพระราชดําริ โดยมีองคมนตรี เป็นประธาน และรองเลขาธิการ กปร. 

เป็นกรรมการและเลขานกุาร และมีคณะอนกุรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เนืองมาจากพระราชดําริ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการ

จัดทําแนวทางด้านการบริหารจัดการ และคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตาม

ประเมินผลและมีคณะอนุกรรมการดําเนินการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 

ผู้อํานวยการศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนเป็นเลขานุการ และเป็นประธานคณะทํางาน

ด้านอํานวยการ ด้านวิชาการ และด้านขยายผล ซึงในแต่ละคณะอนุกรรมการ

ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าทีจากกรมต่าง ๆ อีก 12 กรม เข้ามาดําเนินการ

ร่วมกนั เพือเป็นศนูย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ดังคํากล่าว

ของตัวแทนผู้ ประกอบการ “…มันเป็นหน่วยงานบูรณาการ คือพระบาทสมเด็จ        

พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเห็นว่าควรจะมีหน่วยงานทีแบบ เข้ามารวมกันอยู่ในนี เวลา

ประชาชนเขาเข้ามาสอบถามอะไร เขาไม่ต้องวิงมา อยากรู้เรืองประมง ก็ต้องไปตรงโน้น 
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อยากจะรู้เรืองปศุสัตว์ต้องไปทีโน่น อยากรู้เรืองพัฒนาทีดินต้องไปทีนี คือเป็นศูนย์

เบ็ดเสร็จ ทีเข้ามาแล้ว เขาก็จะไปถามหรือไปดูตัวอย่างได้ในทีเดียว ไม่ต้องวิงไปวิงมา

ไปทีโน่นทีนี โดยให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามารวมกันอยู่ในนี เพือทีประชาชนเขาจะได้ไม่

เสยีเวลา…” 

  กลยุทธ์ทัง 3 แห่งเน้นเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรทีให้ความรู้ด้าน

การเกษตรควบคู่กับการท่องเทียว เป็นสวนเกษตรแบบอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน

เน้นคุณภาพสินค้าเกษตร ปลอดสารพิษสามารถเทียวได้ตลอดทังปีนอกจากนียัง

กําหนดกลยทุธ์ลดต้นทนุการผลติ ได้แก่ การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี การใช้

ปุ๋ ยชีวภาพ ระบบนําหยด การใช้นําหมนุเวียน รักษ์สงิแวดล้อมและลดการเผาใบไม้ โดย

การนํามาทําปุ๋ ยชีวภาพแทน การขายสินค้าจากคําสังซือหรือขายส่งเป็นหลักและ

จําหน่ายปลกีแก่ผู้สนใจทวัไป และทงั 3 แห่งเน้นการให้ชมุชนมีสว่นร่วม และความพึงพอใจ

ของนกัท่องเทียว 

  ดงัคํากลา่วของตวัแทนผู้ประกอบการ “โฮมสเตย์เป็นจดุหนึง เป็นจุดดึงดูด

แรกให้ผู้บริโภคเข้ามาดึงนักท่องเทียวเข้ามา ให้นักท่องเทียวมาซือโดยตรง เขาจะได้รู้

แหล่ง ไม่ใช่ไปซือข้างถนน”ยกเว้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจาก

พระราชดําริทีเน้นการเป็นแหลง่เรียนรู้ทางการเกษตรมากกว่าการขายสินค้าหรือบริการ 

เน้นการสาธิต วิจยัและพฒันาการเกษตร การพฒันาทีดิน ปศุสตัว์ ประมง และการพัฒนา

ด้านสงัคมและงานศิลปหัตถกรรมพืนบ้าน จัดทําเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทีมีชีวิต” 

ซึงเกษตรกรและผู้ เยียมชมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร 

และด้านศิลปหัตถกรรมพืนบ้าน เพือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึนดังคํากล่าว

ของตัวแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “…ศูนย์ฯ ต้องตังวิสยัทัศน์เอง ตังยุทธศาสตร์เอง ตังกล

ยทุธ์เอง แต่ละกลยทุธ์ก็จะมีแผนงานในแต่ละกลยทุธ์อีก เสร็จแล้วกิจกรรมทีเขาทําแผน

หรือขอมา เราก็ให้ดูตามกลยุทธ์ว่ามันอยู่ในกรอบของกลยุทธ์มัย ไม่ใช่คุณจะคิดอะไร

ขนึมาคณุก็ทํา ไม่อย่างนนัมนัก็จะไม่เป็นไปตามวิสยัทศัน์ทีเรากําหนด” 

  บุคลากร มีระบบการรับสมัคร ประเมินผล ตามนโยบายของบริษัท จะ

คัดเลือกบุคลากรท้องถินมาร่วมงาน และใช้แรงงานต่างด้าว เพือลดปัญหาการขาด
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แคลนแรงงาน มีการฝึกอบรมเสมอ ด้านการบริการ ความรู้ด้านการเกษตรการท่องเทียว 

มีความเป็นอิสระในการทํางาน ไม่เข้มงวดมากนกั จูงใจโดยให้เห็นคุณค่าการท่องเทียว

และความเป็นเจ้าของ การติดต่อสอืสารไม่เป็นทางการ 

 ส่วนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ บุคลากร

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บุคลากรของหน่วยงานกรมต่างๆ ทีเข้ามาตังอยู่ในศูนย์

การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน การดําเนินงานและประเมินผลขึนอยู่กับหน่วยงานนันๆ 

เป็นผู้พิจารณา และบคุลากรของศนูย์การศกึษาพฒันาเขาหินซ้อน เป็นบุคลากรท้องถิน 

ซึงทางศูนย์จะรับสมัคร แต่งตัง ประเมินผลเอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นอัตราจ้าง หรือ

ลกูจ้างชวัคราว มีการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรตามแผนงานจาก กปร. 

 ทกัษะพนกังานมีทักษะด้านความรู้และการถ่ายทอดความรู้การเกษตรดีมาก 

มีความคิดในการทําสถานทีให้พิเศษจากแหล่งอืนๆ เข้าใจแนวทางการการท่องเทียว 

ทีเน้นสร้างความพงึพอใจ มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี ตามแบบวิถีชาวบ้าน  

 เจ้าหน้าทีปฏิบติังานมีทกัษะด้านความรู้และการถ่ายทอดความรู้การเกษตรดี

มาก เข้าใจแนวทางการการท่องเทียวเชิงเกษตร เน้นสร้างความพึงพอใจและความรู้แก่

ผู้มาเยือนทังบุคคลทัวไป และเกษตรกร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี การทํางานเป็นทีมและ

ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

และให้ตรงกบัความต้องการของเกษตรกร 

 ค่านิยมร่วม ทัง 3 แห่งยังไม่ได้กําหนดค่านิยมเป็นลายลกัษณ์อักษร แต่อาจ

คาดคะเนได้ว่า เน้นคุณภาพสินค้า ราคาเหมาะสม ความรู้ควบคู่กับการท่องเทียว

การเกษตรแบบพอเพียง ยึดถือแนวทางพระราชดําริในการดําเนินการ และใน

ชีวิตประจําวัน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริใช้

หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้แก่ ศกึษาอย่างเป็นระบบ ประหยัด 

เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงูสดุ การมีส่วนร่วม การพึงตนเองและแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ “เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทีมีชีวิต ผลผลิตเกษตรยังยืน ฟืนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติ นําชีวิตสูวิ่ถีทีพอเพียง 
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 รูปแบบการบริหารพบว่า สวนสุภัทราแลนด์และไม้เค็ดโฮมสเตย์มีรูปแบบ  

การบริหารงานแบบครอบครัว ยืดหยุ่น ดังคํากล่าวของตัวแทนผู้ประกอบการ “ง่ายๆ 

ครับ ไม่มีรูปแบบอะไรมาก ว่างมัยรับมัย คนนีเขาอาจจะติดธุระ ไม่ว่างก็ไม่รับ” และ

ง่ายๆ แบบชาวบ้าน ไม่มีพิธีรีตองอะไรมาก” ผู้ บริหารมีความเป็นผู้ นําสูง มีวิสยัทัศน์

กว้างไกล การแบ่งภาระหน้าทีตามสายผลิตภัณฑ์  เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด ตาม

ความถนัดของแต่ละเกษตรกร ผู้บริหารทําหน้าทีต้อนรับลกูค้าและเป็นวิทยากรด้วย 

การสอืสารทงัแบบทางการและไม่ทางการ เพือสะดวกในการสือสารและแก้ไขปัญหาได้

ทนัท่วงที เน้นการเกษตรอย่างยงัยืน สนิค้ามีคณุภาพ ปลอดสารพิษ รับฟังความคิดเห็น

ของผู้ ร่วมงานทุกระดับ เน้นเป้าหมายเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ คํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ร่วมงาน และองค์กร ดําเนินธุรกิจในสายผลติภัณฑ์ทีมีความเชียวชาญ 

ใช้บคุลากรน้อยในการบริหารและปฏิบติังาน แต่ทรงไว้ซึงประสิทธิภาพ การทํางานเป็น

ทีม ผู้ ร่วมงานมีอํานาจในการตดัสนิใจระดบัต้นได้ 

 ส่วนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริรูปแบบ  

การบริหาร เป็นแบบการบริหารรัฐกิจ มีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศูนย์         

การพฒันาเขาหินซ้อนทําหน้าทีกํากบั ดแูล และประสานงานให้บรรลวุัตถุประสงค์ตาม

แผนแม่บท ซงึแผนแม่บท มีระยะเวลาดําเนินการครังละ 4 ปี และจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําปี ให้คําปรึกษา แต่งตังคณะปฏิบัติงานในพืนที โดยมีคณะอนุกรรมการเป็น

ผู้จดัทําโครงสร้างและอตัรากําลงับุคลากร จัดทํางบประมาณ และวางแผนและติดตาม

ประเมินผลศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ติดตามผลการดําเนินการ 

กลันกรองรายละเอียดโครงการและงบประมาณประจําปี รูปแบบเป็นทางการ          

ความคลอ่งตวัน้อย รับคําสงัจากผู้บงัคบับญัชา 

 ดงัคํากล่าวของตัวแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “…งบประมาณมันก็จะมาจากสอง

แหลง่ แหล่งหนึงก็คือมาจากกรมแม่เขา อีกแหล่งก็คือ งบประมาณของศูนย์ ซึงของบ

พิเศษจาก กปร… ให้พาไปดูพืนที ไปดูว่าทําจริงหรือเปล่า ไม่ได้มีแค่กระดาษอย่าง

เดียว…” 
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 ระบบหรือวิธีการ มีการดําเนินการเป็นแบบไม่ทางการ บริหารคล่องตัว มีการฝึก 

อบรม มีระบบค่าตอบแทนทีเป็นธรรม แบ่งภาระหน้าทีตามสายผลิตภัณฑ์ เช่น มะม่วง 

ทเุรียน มงัคดุ ตามความถนัดของแต่ละเกษตรกร ผู้บริหารทําหน้าทีต้อนรับลกูค้า เป็น

วิทยากรด้วย เน้นการกระทําสงิต่างๆ อย่างเรียบง่าย 

 ระบบหรือวิธีการศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนืองมาจากพระราชดําริ 

พบว่ามีระบบการดําเนินการและระบบตรวจสอบแบบราชการตามสายบังคับบัญชา

ดําเนินการตามงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในหน่วย

อํานวยการ มีการฝึกอบรม ระบบบริหารค่าตอบแทนการแบ่งภาระหน้าทีตามสายงาน 

ได้แก่ งานวิชาการ, งานขยายผล และงานอํานวยการ  

 ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีหน่วยงานภาครัฐ 

 นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเทียวเชิงเกษตรของ

หน่วยงานภาครัฐ  พบว่าทัง 3 จังหวัด ยังไม่ได้กําหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม 

การท่องเทียวเชิงเกษตรทีชัดเจน ทังแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปีและแผนพัฒนา 3 ปีของ

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีการปรับยุทธ์ศาสตร์ของจังหวัดใหม่ 

ทีเน้นการท่องเทียวมากขึน จากเดิมทีเน้นภาคอุตสาหกรรมในส่วนของจังหวัดระยอง 

มีการกําหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเทียว 

ซึงการท่องเทียวเชิงเกษตรของจังหวัดระยอง มีการเติบโตอย่างต่อเนืองหลาย 10 ปี

มาแล้ว แต่ไม่ได้กําหนดแผนทีชัดเจน ส่วนใหญ่มีโครงการทีเกียวเนืองกับการส่งเสริม

การเกษตร เช่น งานวันผลไม้และของดีเมืองระยอง งานวันเกษตรปราจีนบุรี เป็นต้น 

และโครงการส่งเสริมการท่องเทียวทีเน้นการฝึกอบรม สิงอํานวยความสะดวกและ

โครงสร้างพืนฐาน เช่น อาคาร ป้าย เว็บไซด์ การอบรมมัคคุเทศก์ การให้ความรู้ด้าน

การเกษตร การศกึษาดงูาน เป็นต้น 

 ปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตร พบว่า ปัญหา

และอปุสรรคในการสง่เสริมการท่องเทียวเชิงเกษตร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ 

คือ เกษตรกร เจ้าหน้าทีภาครัฐและนโยบาย และงบประมาณ 

 เกษตรกรหรือชาวบ้าน ชุมชน ให้ความสนใจด้านการท่องเทียวไม่มากนัก 

และขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเทียว บางส่วนชาวบ้านหรือ
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เกษตรกรเห็นว่าน่าจะดําเนินงานได้ แต่ไม่สนใจอยากดําเนินงาน เนืองจากต้องมี      

การเตรียมการค่อนข้างมากและการบริการนกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียว แม้ว่าจะ

มีการฝึกอบรมด้านการท่องเทียวและการแนะนําถึงผลประโยชน์จากการท่องเทียวโดย

เจ้าหน้าทีภาครัฐแล้วก็ตาม นอกจากนี คือ นักท่องเทียวเองทีท่องเทียวโดยขาด     

ความรับผิดชอบ มีการทําลายต้นไม้หรือดึงผลไม้ทียังไม่สุกดี ทําให้ต้นไม้บางส่วน

เสียหาย เกษตรกรบางส่วนจึงไม่สนใจดําเนินการดังคํากล่าวของตัวแทนเจ้าหน้าที

ภาครัฐ “เขาอาจจะบอกว่าเขารวยแล้ว เขาจะไม่ต้องขยายเพิมก็ได้มงั เขามีฐานะแล้ว ก็

ไม่ต้องเดือดร้อนอีก อะไรอย่างนี บางคนก็คิดแบบนนั” 

 ปัญหาด้านแรงงาน และผู้ สืบทอด เนืองจากปัจจุบันปัญหาแรงงานด้าน

การเกษตร มีน้อย แรงงานสว่นหนงึเขาสู่ภาคอุตสาหกรรม ทํางานในโรงงาน เนืองจาก

เป็นงานทีสบายกว่า และมีสวัสดิการ และความมันคงดีกว่า จึงทําให้แรงงานภาค

การเกษตรขาดแคลน และลกูหลานเจ้าของสวนผลไม้เองก็ไม่นิยมหรือสืบทอดกิจการ

ต่อ ดงัคํากลา่วของตวัแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “คนทีมีฐานะส่งลกูไปเรียน แต่ลกูกลบัมา 

ไม่ไปทําแบบพ่อหรอกนะ ไปทํางานเอกชนบ้าง เข้ารัฐบ้าง ก็จะหายไป คนสืบทอดก็จะ

หายไป เพราะฉะนันคนทีจะทําเนีย ต้องพลิกรูปแบบของการท่องเทียว ทีเราหยิบ

การเกษตรขนึมาเนียเพราะว่า ยาก” 

 เจ้าหน้าทีภาครัฐ มีการโยกย้ายเปลยีนแปลงเจ้าหน้าทีภาครัฐ ซงึการโยกย้าย 

เจ้าหน้าทีตามการหมนุเวียนเปลยีนพืนทีการทํางานตามทีได้รับมอบหมายจากต้นสงักัด 

เช่น ผู้ ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อํานวยการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา

จังหวัด เป็นต้น เมือมีการเปลียนแปลงก็มักมีการปรับเปลียนนโยบายหรือจัดทํา

โครงการต่าง ๆ ใหม่ ทําให้โครงการขาดความต่อเนือง ทําให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา

งานใหม่ จึงทําให้โครงการต่างๆ ชะลอหรือหยุดชะงักไป หรือเปลียนนโยบายตาม

รัฐบาลในขณะนัน และปัญหาเจ้าหน้าทีมีจํานวนน้อยกว่าปริมาณงาน จึงทําให้ขาด 

การดําเนินงานต่อเนือง ดงัคํากลา่วของตวัแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “แต่ในสภาพความเป็น

จริง มนัไม่ใช่ คนมาใหม่ก็มีนโยบายใหม่ เขาบอกว่าเมือก่อนได้ล้านหนึงก็ทํา โอ้โห ดีใจ

จังเลย อยากทํา ทีนีพอผมขอให้  10 ล้าน เบิก 10 ล้านไป พัฒนาก็เ งียบ…” 
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“เพราะฉะนนั เราบอกว่า เฮ้ย เขามีแผนชดัเจนแล้ว เดียวใครมาก็ต้องทําต่อ ผู้ ว่ามาใหม่ 

รือใหม่ ทําใหม่ จบ” 

 งบประมาณดําเนินงาน ดงัคํากลา่วของตวัแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “ทังหมดนี

ไม่มีเงินในวิสาหกิจชมุชนนี ท่องเทียวนะ ไม่มีตังค์ ถ้ามีต้องไปขอทางท่องเทียวจังหวัด

เพราะเขามีตงัค์ และของบประมาณต้องขอทางนี…” 

 “…เวลากระทรวงให้มา เชือมัยครับว่า จังหวัดอย่างพวกผมเนีย กระทรวงให้

เงินมาใช้ทังปีนะ ค่าลกูจ้าง ค่าเจ้าหน้าที ค่านํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่านํามันเชือเพลิง 

ให้มาปีหนงึ 8 แสนบาท….” 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 สวนสภุัทราแลนด์ และไม้เค็ดโฮมสเตย์ มีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารใน

รูปแบบครอบครัว มีโครงสร้างทางการและไม่เป็นทางการ ใช้บุคลากรน้อย แต่มี

ประสิทธิภาพดําเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรที มีผลผลิตคล้ายกันเข้าด้วยกัน เพือ

ประโยชน์ในการกําหนดราคาขาย ผลประโยชน์และรายได้สูเ่กษตรกรและชุมชนท้องถิน  

ให้มีโอกาสในการสร้างรายได้มากขึน ความสมัพันธ์ชุมชนดีขึน กลยุทธ์ทัง 3 แห่งเน้น

เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรทีให้ความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กับการท่องเทียว เป็น

สวนเกษตรแบบอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน เน้นคุณภาพสินค้าเกษตร ปลอดสารพิษ

สามารถเทียวได้ตลอดทังปี นอกจากนียังกําหนดกลยุทธ์ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่      

การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ ระบบนําหยด การใช้นํา

หมุนเวียน มีการฝึกอบรมด้านการบริการและความรู้ด้านการเกษตรแก่พนักงาน 

ประเมินผลปฏิบติังาน และความพงึพอใจนกัท่องเทียวทีมาเยือนเสมอพนักงานมีทักษะ

ด้านความรู้และการถ่ายทอดความรู้การเกษตรดีมาก มีความคิดในการทําสถานที

ท่องเทียวเชิงเกษตรให้แตกต่างจากแหล่งอืนๆ เข้าใจแนวทางการการท่องเทียว ทีเน้น

สร้างความพึงพอใจ มีมนุษย์สมัพันธ์ดี บริการและต้อนรับนักท่องเทียวตามแบบวิถี

ชาวบ้านทงั 3 แห่งยงัไม่ได้กําหนดค่านิยมเป็นลายลกัษณ์อักษร แต่อาจคาดคะเนได้ว่า 

เน้นคุณภาพสินค้า ราคาเหมาะสม ความรู้ควบคู่กับการท่องเทียวการเกษตรแบบ

ผสมผสาน ยึดถือแนวทางพระราชดําริในการดําเนินการ และในชีวิตประจําวันระบบ
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ค่าตอบแทนทีเป็นธรรม แบ่งภาระหน้าทีตามสายผลติภัณฑ์  เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด 

ตามความถนดัของแต่ละบคุลากรผู้บริหารทําหน้าทีต้อนรับลกูค้าและเป็นวิทยากรด้วย 

เน้นการกระทําสงิต่างๆ อย่างเรียบง่าย 

 สว่นการบริหารจดัการศนูย์การศกึษาพฒันาเขาหินซ้อนฯ เป็นแบบราชการ มี

แบบแผนปฏิบัติแน่นอน รับคําสังจากผู้ บังคับบัญชา ผู้ บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้

กําหนดแผน แนวทางปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน มีการรวมหลายหน่วยงานรัฐ

เข้าด้วยกนั เพือความสะดวกในการบริหารและดําเนินการในพืนทีเดียว แบบ One Stop 

Service 

 ด้านการตลาด ทงั 3 แห่งมีโปรแกรมนําเทียว และพักค้างคืน ไม้เค็ดโฮมสเตย์ 

และศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ ไม่มีการจดัเก็บค่าเข้าชมสถานที ให้ความสนใจ

กบัการท่องเทียวควบคู่กบัความรู้ด้านการเกษตร เช่น การปลกูไม้ผล การเลือกซือผลไม้ 

เป็นต้น และยังให้ความสนใจถึงความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมาใช้บริการมี

ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทังไม้ผล ผักสวนครัวแบบ Hydroponic สวนกล้วยไม้ ไร่องุ่น

ไร้เมล็ด และห้องประชุมสมัมนา ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีพันธุ์ไม้ผลทีมีคุณภาพไว้จําหน่าย 

พร้อมสาธิตการปลกู และคดัสรรผลติภัณฑ์จากประสบการณ์ของชาวสวน การเดินทาง

สะดวก การตกแต่งเน้นธรรมชาติ มี กิจกรรมด้านการเกษตรและวัฒนธรรม มี

สภาพแวดล้อมทีเป็นธรรมชาติสงู แหลง่ท่องเทียวใกล้ตัวจังหวัด ราคาค่าใช้จ่ายไม่แพง 

มีช่องทางการจําหน่ายแบบขายปลีกและขายส่ง กระบวนการจองทีพักหรือการเข้าชม 

ไม่ซบัซ้อน สะดวกและง่าย ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อน เน้นแหลง่ท่องเทียวเกษตร

อินทรีย์ ทฤษฎีใหม่ จําหน่ายสินค้าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเองและชุมชนฝากขาย 

เน้นการสาธิต วิจัยและพัฒนา และการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ สนใจและ

เกษตรกร มีตราสินค้าของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนเอง ทีพักและห้อง

ประชมุสมัมนา และเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทีมีชีวิต และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ  

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ เกษตรกรขาดความรู้ด้านการตลาดและ

การจัดการด้านการท่องเทียวแบบครบวงจร ขาดผู้สืบทอดกิจการ ลกูหลานเกษตรกร

ประกอบอาชีพอืน เช่น รับราชการหรือพนักงานเอกชน นอกจากนียังพบปัญหาด้าน
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แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน เนืองจากสว่นหนึงหันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแทน เพราะ

มีโรงงานจํานวนมากในพืนทีทัง 3 จังหวัด และเกษตรกรยังประสบปัญหาต้นทุน       

การผลิตสูง เนืองจากการปรับค่าแรงขันตําจากเดิมเป็น 300 บาทต่อวัน ค่าปุ๋ ย ค่า

นํามัน ภาวะราคาผลผลิตทีตกตํา และผลผลิตในแต่ละปีไม่แน่นอน เนืองจากสภาพ

อากาศทีเปลียนแปลง ซึงเป็นปัจจัยทีควบคุมไม่ได้ส่วนด้านการตลาด พบว่า แหล่ง

ท่องเทียวทงั 3 แห่ง ขาดการประชาสมัพันธ์เชิงรุก และเชือมโยงการท่องเทียวกับแหล่ง

ท่องเทียวทางธรรมชาติ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรม งบประมาณสนับสนุนจาก

ภาครัฐไม่เพียงพอ กิจกรรมภาครัฐสว่นใหญ่เป็นการอบรม และให้ความรู้เกษตรกร และ

โครงสร้างพืนฐาน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการจัดการการท่องเทียวให้แก่ ผู้นํา

ชมุชน และผู้ประกอบการมีเพียงศกึษาดงูาน 

 ผลการศึกษาพบว่า การท่องเทียวเชิงเกษตรภาคตะวันออก มีลกัษณะเป็น

การเยียมชมและศึกษาดูงาน กับการเยียมชม ชิมและซือสินค้าทางการเกษตร และ

สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของเทพกร ณ สงขลา (2554: 5-6) เรือง 

“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการท่องเทียวเชิงเกษตรและการใช้ทรัพยากร

เกษตรของชุมชน: กรณีศึกษาท่องเทียวเชิงเกษตรช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

ระบกุารท่องเทียวเชิงเกษตรมีรูปแบบการเยียมชมสวนเกษตรต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4

ประเภท คือ แบบสาธิต แบบการให้ความรู้ แบบจําหน่ายสินค้าชุมชน และแบบแนะนํา

ธุรกิจการเกษตร โดยผสมผสานหลายรูปแบบเข้าด้วยกนั  

 ผลการศกึษาพบว่า การท่องเทียวเชิงเกษตรของทัง 3 แห่ง คือ สวนสภุัทราแลนด์ 

จงัหวดัระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จงัหวดัปราจีนบรีุ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ฯ มีส่วนประสมการตลาด 7P’s  และกรอบการบริหาร 7S McKinsey ตรงกับแนวคิด

ทฤษฎี และสามารถเดินทางท่องเทียวได้ตลอดทังปี เนืองจากมีการจัดการที มี

ประสิทธิภาพ คือ มีกิจกรรมหลากหลายมีผลผลิตตลอดทังปีและสามารถลดต้นทุน

การผลิตมากกว่าร้อยละ 70 สอดคล้องกับกรอบความคิด 7-S ของ McKinsey 

(Pascale, R.andAthos, A., 1981 : 30) งานวิจัยของ วีรพล จินดามณี (2550 : 324 - 325) 

แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศในโครงการหลวง : กรณีศึกษาโครงการหลวง



96    วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ทีอธิบายว่าปัจจัยทีมีผลต่อการบริหารจัดการทีมี

ประสทิธิภาพต้องประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้าน Hardware คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง 

และระบบ และองค์ประกอบด้าน Software คือ ค่านิยมร่วม ทักษะ รูปแบบบริหาร และ

บุคลากร เน้นการประเมินการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมุ่งเน้น     

การปฏิบติั การแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน และทดลองปฏิบัติใหม่ เช่น การใช้ระบบนําหยด 

(Springer Water) แทนการลดนําแบบเดิม เพือประหยัดแรงงานและนําทีใช้ การใช้ปุ๋ ย

ชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ ยเคมี เพือบํารุงตันไม้ให้ออกดอกผล เป็นต้น องค์กรที มี

ประสิทธิภาพจะมีโครงสร้างและระบบบริหารทีรองรับการบริหารขององค์กร ซึงทัง 2 

แหล่งท่องเทียวใช้รูปแบบการบริหารแบบครอบครัว เป็นองค์กรขนาดเล็ก เพือ       

ความสะดวกในการบริหารและสงัการ ดูแลงานอย่างใกล้ชิด เข้มงวดและผ่อนปรนใน

เวลาเดียวกนั รวมทงัศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 

แต่ก็ใช้แนวทางการบริหารแบบนี โดยทัง 3 แห่งผู้บริหารมีความเป็นผู้นําสงู เป็นแบบ

ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมและตดัสนิใจ มีการประชุมปรึกษาหารือ

กนั สนบัสนนุพนกังานให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการ 

เพือความประสิทธิภาพในการบริหารและตอบสนองความต้องการลกูค้า และแก้ไข

ปัญหาได้รวดเร็ว โดยผ่านการสือสารแบบแนวนอน และให้ความสําคัญกับพนักงาน

เสมือนเป็นทรัพยากรทีสาํคญั ทีจะเพิมผลผลติทีมีคุณภาพทังผลิตภัณฑ์และการบริการ

ทีเป็นเลิศ โดยยึดหลักการดําเนินงานทีว่า การท่องเทียวควบคู่กับความรู้ การเป็น

พิพิธภัณฑ์ทีมีชีวิต นอกจากนีองค์กรทีมีประสิทธิภาพจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมลกูค้า 

และเสนอคุณภาพบริการและความน่าเ ชือถือทีเหนือกว่าทีอืนๆ ได้แก่ การให้

ความสําคัญกับคุณภาพสินค้า คือ มีผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลและปลอด

สารพษิ เนืองจากเป็นเกษตรอินทรีย์ เน้นความพึงพอใจของนักท่องเทียว และไม่ละทิง

ความชํานาญพืนฐาน ได้แก่ การประกอบการเกษตรเป็นหลกั แม้ว่าธุรกิจจะประสบ

ผลสําเร็จแล้วก็ตาม องค์กรเหล่านีจะให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึง

ธุรกิจจะประสบผลสาํเร็จได้นนัต้องผสานองค์ประกอบทังสองด้านเข้าด้วยกันเพือนํามา

พฒันาจดุแข็งขององค์กรให้เหนือกว่าคู่แข่ง 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

97 

 ผลการศกึษาด้านการตลาดของแหลง่ท่องเทียวทงั 3 แห่ง พบว่า มีส่วนประสม

การตลาด 7P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

กระบวนการ บุคคล และลกัษณะทางกายภาพ ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสม

การตลาด 7P’s (Kotler & Keller, 2009: 17-18) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธินิกานต์ 

ประไกรวนั.(2549: 101-106) การพฒันาการจดัการสวนเกษตร สูก่ารเป็นแหลง่ท่องเทียว

เชิงเกษตร: กรณีศึกษา สวนยอ “รอยัลทรอปปิคส” ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นความสําคัญ 

การท่องเทียวควบคู่กับความรู้ด้านการเกษตร และให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้า

และความหลากหลายของผลไม้ตามฤดูกาลเป็นหลัก โดยกําหนดราคาจําหน่ายที

เหมาะสมและคุ้ มค่ากับการเลือกซือสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรง ซึงถูกกว่า             

การจําหน่ายทัวไป จะใช้กลยุทธ์การแถมสินค้า และให้ชิมสินค้า มากกว่าการลด แลก 

แจกสินค้า เพราะจะทําให้ราคาสินค้าตกตํา ซึงทาง 3 แหล่งท่องเทียวนันมีช่องทาง

จําหน่ายสินค้าแบบขายปลีก และจําหน่ายโดยรับคําสงัซือหรือขายส่ง และมีการออก

งานแสดงสินค้าหรืองานวันเกษตรของจังหวัด เพือเพิมช่องทางจําหน่าย เป็น           

การประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึง ยังมีการจัดทําเว็บไซด์ แผ่นพับ สือออนไลน์ คือ 

Facebook และการเชือมโยงตราสินค้ากับเว็บไซด์หน่วยงานราชการ เช่น เว็บไซด์ของ

จงัหวดั เว็บไซด์การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่ข่าวสารอีกด้วย โดยได้รับ

การสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วน และดําเนินการเองส่วนหนึงซึงปัจจุบันแนวโน้ม

นกัท่องเทียวใช้สอืออนไลน์เพิมขนึในการสบืค้นข้อมลูการท่องเทียว และให้ความสําคัญ

กับเนือหา และเชือมันในคําแนะนําแหล่งท่องเทียวผ่านทางสือออนไลน์ ในส่วนของ

กระบวนการและบุคคลากรนัน มีการฝึกอบรมด้านความรู้การบริการและความรู้ทาง  

การเกษตรอย่างดี เน้นความพงึพอใจของนกัท่องเทียว ซงึมีการสํารวจวัดความพึงพอใจ

ประจําปี และนําผลลพัธ์ทีได้นํามาปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินต่อไป 

และกระบวนการจองห้องพกั หรือการเข้าชมก็ไม่ยุ่งยาก ไม่มีการเสียค่าเข้าชมสถานที 

เว้นสวนสภุัทราแลนด์เท่านัน แต่ก็เป็นราคาทีไม่แพงมาก รวมทังทีพักและห้องประชุม

ด้วย ส่วนลกัษณะทางกายภาพ ก็เน้นทีความร่มรืน เป็นธรรมชาติ แบบวิถีชีวิตชาวสวน 

รักษาสงิแวดล้อมโดยการนํานําบางส่วนกลบัมาใช้ใหม่ นําเศษวัสดุเหลือใช้ไปผลิตปุ๋ ย
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ชีวภาพ และจําหน่ายเป็นของเก่าไป เพือไป recycle เน้นความสะอาดของสถานที ห้อง

สขุา มีป้ายบอกเส้นทางตลอดการเดินทาง เดินทางสะดวกใกล้ตัวเมือง และมีทีจอดรถ

เพียงพอ 

 จากการศึกษาค้นพบองค์ประกอบใหม่ทีจําเป็นสําหรับการประกอบธุรกิจ

ท่องเทียวเชิงเกษตรต้องให้ความสําคัญ ได้แก่ การนําเกษตรทฤษฎีใหม่มาดําเนินการ 

การมีสว่นร่วมของชมุชน และเครือข่ายการเกษตรและการท่องเทียว เนืองจากเกษตรกร

สว่นใหญ่จะทําเกษตรเชิงเดียว คือ ทํานาหรือทําสวนผลไม้อย่างใดอย่างหนึง ทําให้ใน

แต่ละปีต้องประสบปัญหาผลผลิตตกตํา ราคาสินค้าเกษตรตกตํา ปัญหาค่าแรง ค่า

นํามนั ปุ๋ ยและสารเคมีมีราคาเพิมขนึทกุปี เพือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกษตรกรทีประสบ

ผลสาํเร็จในการดําเนินการท่องเทียวเชิงเกษตรจงึหนัมาใช้ทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพืนทีเป็น 

4 ส่วน คือ แหล่งนํา นาข้าว พืชผสมผสาน โครงสร้างพืนฐาน โดยนําทฤษฎีใหม่มา

ประยุกต์ใช้ตามสภาพพืนทีของแต่ละบุคคล เน้นการพออยู่พอกิน เป็นเกษตรอินทรีย์ 

โดยใช้ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี ซึงสามารถลดต้นทุนการผลิต

ได้มากกว่าร้อยละ 70 และการปลกูพืชแบบผสมผสาน ทังไม้ผล และพืชผักสวนครัว 

เพือให้เกิดความหลากหลายของผลผลิต ซึงจะมีผลผลิตตลอดทังปี ตามวงจรชีวิตของ

พืชแต่ละชนิด เช่น ในสวนของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ก็จะมีผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 

มะปราง มะยงชิด มะไฟ ชมพู่ เป็นต้น เพือให้สามารถเปิดบริการได้ตลอดทังปี

นอกจากนียงัมีการรวมกลุ่มกัน ร่วมมือกันบริหารจัดการ กําหนดราคาขายทีเหมาะสม 

เพือแก้ปัญหาราคาตกตําของเกษตรกรภายในพืนที  มีเครือข่ายการดําเนินงานโดย

สามารถเข้าเยียมชมสวนทีอยู่ภายในกลุ่มได้ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยนํา

ผลผลิตมาจําหน่ายได้ และเชือมโยงการท่องเทียวระดับตําบล อําเภอ เพือให้เกิด     

การท่องเทียวแบบครบวงจร เช่น ไปท่องเทียวทะเลก่อน แล้วจึงมาเทียวสวนผลไม้ และ

ยังมีทีพักแบบโฮมสเตย์ภายในกลุ่มหรือข้ามกลุ่มระดับตําบล อําเภอ เพือดึงดูด

นักท่องเทียวให้เข้ามาเยียมชมมากขึนและเป็นการสร้างรายได้เพิมขัน นอกจาก       

การเทียวชมสวน 
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ข้อเสนอแนะ 

 แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ด้านการบริหารจดัการ 

 1. สนบัสนนุและสง่เสริมการมีสว่นร่วมชองชุมชนท้องถินในการประกอบการ

ด้านการท่องเทียวเชิงเกษตร และผลประโยชน์ทีได้รับจากการท่องเทียวสูช่มุชนท้องถิน  

 2.  กําหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตรให้เป็น

รูปธรรมทีชัดเจน และมีกิจกรรมต่อเนืองตลอดทังปี และเชือมโยงกับแหล่งท่องเทียว

อืนๆ เพือความหลากหลาย และดงึดดูนกัท่องเทียว 

 3. ฝึกอบรมและพัฒ นาความรู้ของผู้ ประกอบการ ไ ด้แก่  การตลาด 

ประชาสมัพันธ์ การบริหารจัดการ และการบริการทีเป็นเลิศ ความรู้ด้านการท่องเทียว

และการเป็นผู้นํา 

 4.  ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ 

นําหมกัชีวภาพ ระบบนําหยด   

 5.  สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรพอเพียงทฤษฎีใหม่ การเก็บกักนําไว้ใช้

หน้าแล้ง การผลติอย่างพอเพียง เพือลดผลผลติทีมากเกินไป และราคาตกตํา 

 6.  หน่วยงานภาครัฐ เป็นพีเลยีงคอยดแูล สนบัสนนุ ส่งเสริมด้านความรู้ และ

โครงสร้างพืนฐาน  

 ด้านการตลาด 

 1. สง่เสริมการตลาดและช่องทางการจําหน่าย และเพิมมูลค่าสินค้า การจัดตัง

ศนูย์จําหน่ายสนิค้าทีระลกึ ของฝากทีเป็นสินค้าเกษตรและไม่ใช่สินค้าเกษตร รวบรวม

สนิค้าเกษตรแปรรูป และผลติภัณฑ์เกษตรท้องถิน สนิค้า OTOP ทีโดดเด่น 

 2.  จัดทําป้ายบอกเส้นทาง และป้ายแหล่งท่องเทียว เพือความสะดวกใน   

การเดินทาง  

 3.  ประชาสมัพนัธ์แหลง่ท่องเทียวแบบบรูณาการ ทงัสอืวิทย ุโทรทศัน์ แผ่นพับ 

คู่มือการท่องเทียว และสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กว้างขวางได้แก่ Facebook Twiiter Web 

blog เป็นต้น 
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 4.  กําหนดราคาสินค้า และคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน โดยหน่วยงาน

ภาครัฐให้คําแนะนํา และมีตราสญัลกัษณ์คุณภาพสินค้ากํากับ ปลอดภัยจากสารพิษ 

เพือเพิมมลูค่าสนิค้า 

 5.  เน้นบริการแบบวิถีชาวบ้าน เพือสร้างความประทบัใจ  

 6.  มีสถานทีจอดรถทีพอเพียง ทงัรถยนต์ และรถโดยสารไม่ประจําทาง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชา การโรงแรมและบริการของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 21 

 

Strategies for Teacher Development of Hotel and Hospitality in 

Vocational Education Institute Southern Region 21 

 

สนุทร พลรงค์2 

Sunthorn Phonrong2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการพัฒนา

ทักษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน            

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2, 2) ศกึษาระบบการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 และ 3) สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยใช้เทคนิคการวิจัย

อนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) วิเคราะห์เนือหาจากเอกสาร 

จัดเก็บข้อมูล เกียวกับสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาครูคุณลักษณะที        

พึงประสงค์ของครู ระบบการพัฒนาครูและวิธีการพัฒนาครู การดําเนินการวิจัยมี 8 

ขันตอน คือ 1)  วิเคราะห์เอกสารเกียวกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน

อตุสาหกรรมท่องเทียว 2) สอบถามความคิดเห็นเกียวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการ

และความสามารถในการพัฒนาครู 3) สัมภาษณ์ความเห็นจากผู้ ให้ข้อมูลหลัก           

4) สอบถามความคิดเห็นผู้ให้ข้อมลูหลกัรอบทีสอง 5) สอบถามความคิดเห็นผู้ ให้ข้อมูล

หลกั รอบทีสาม 6) ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 7) ตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

ครู 8) ทดลองยทุธศาสตร์การพฒันาครู 

 
1ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

2556 
2นกัศึกษาหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต  
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ผลการวิจยัพบว่า 

 1. สภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครู

สาขาวิชาการโรมแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครูผู้สอนไม่ค่อย

มีประสบการณ์วิชาชีพ จดัการเรียนการสอนแบบรายวิชา และครูมีความต้องการพัฒนา

เป็นรายกลุม่หลกัสตูรพฒันาเป็นวิชาชีพ และการปฏิบัติการสอน ต้องการพัฒนาอย่าง

ต่อเนือง 

 2. ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

ควรได้รับการพฒันาอย่างเป็นระบบ หน่วยงานต้นสงักัดต้องกําหนดนโยบาย วางแผน

และกําหนดยุทธศาสตร์ พัฒนาครูทังระยะสนั ระยะยาว ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ ด้าน 

การท่องเทียว องค์กรปกครองสว่นท้องถิน และภาคส่วนอืน มีการฝึกอบรมหลากหลาย 

หลักสูตรฝึกอบรมควรเป็นฐานสมรรถนะ ทีสําคัญต้องส่งครูไปฝึกประสบการณ์   

วิชาชีพในสถานประกอบการ ทงัภายในและต่างประเทศ โดยมีกระบวนการกํากับนิเทศ

และประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน  

การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ทีมีวิสัยทัศน์ว่า ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการได้รับ   

การพฒันาประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือของสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประการ คือ 1) พัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพของครู 2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาครู 3) 

สง่เสริมและสนบัสนนุระบบพฒันาครู 4) พฒันาแผนงานและหลกัสตูรการพฒันาครู 

 4. ผลการทดลองใช้ยทุธศาสตร์การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ครูได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการปฏิบัติ งาน

จริง ปฏิบัติตนเสมือนพนักงานในสถานประกอบการและผู้ เกียวข้องมีความพึงพอใจ  

ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครู  ตลอดจนมีข้อเสนอแนะเกียวกับการบริการ

ลูกค้าและการปรับตัวระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ทังนีเป็นเพียงกลยุทธ์หนึงของ

ยทุธศาสตร์การพฒันาครู  
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คําสําคัญ : ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ,สถาบัน      

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

 

Abstract 

 The purposes of this research were:1) to study the present condition 

and the need to develop teachers ’skills and experience in Hotel and 

Hospitality in the Vocational Education Institute Southern Region2,2) to 

investigate the development system of the teachers of Hotel and 

Hospitality,and3) to create strategies to develop the teachers of Hotel and 

Hospitality. The Ethnographic Delphi Future Research technique ,used in this 

research, was divided into 8 steps : 1) analyzing documents of developing 

human resource in the tourism industry ; 2) collecting data of the teachers of 

Hotel and Hospitality concerning their current abilities ,needs to develop their 

skills and experiences by using  questionnaires and interviews ; 3) employing 

semi-structured interview technique to find out Key informants’ opinions for the first 

time ; 4) using questionnaires to collect key informants’ opinions for the second 

time ;5)using questionnaires to collect key informants’ opinions for the third 

time ;6) creating personnel development strategies for teachers by employing 

SWOT Analysis and TOWS Matrix techniques ; 7) inspecting strategies to 

develop teachersm ; 8 ) trying out the effectiveness of the strategies. 

 The results revealed :  

 1. Most of the teachers of Hotel and Hospitality in the Vocational 

Education Institute Southern Region2 lacked practical knowledge and 

experiences. The current personnel development plan, was ineffective, 

ignored individual development and lacked continuous operations. There was 

a high level of need to develop the teachers’ abilities and experiences in all 

aspects of Hotel and Hospitality. 
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 2. The teachers of Hotel and Hospitality should be systematically 

developed. The higher level of organization could create policies, teachers 

development plans with strategic short and long-term courses. To perform 

missions collaborating with professional organization of tourism, local 

administration and others, various training courses with the curriculum should be 

based on abilities. It was important for teachers to participate training courses, 

study visits in work places both in Thailand and abroad together with evaluating 

process concerned. 

 3. The strategies to develop teacher could be developed by 

collaborating with the workplaces. These 4 strategies comprised : 1) developing 

teachers’ professional experiences, 2) collaborating with teacher development 

organizations, 3) supporting teacher development system, and 4) developing 

curriculum and plan for teachers concerned 

 4. The experimental strategies to develop teachers could be presented 

such as; experienced teachers with professional practices as employees in the 

workplaces. Relating persons were satisfied with teachers’ professional 

experiences and practices in customer service feedback. 

Keyword : Strategies for Development, Teachers  of  Hotel and Hospitality, 

Vocational Education Institute Southern Region 2 

 

บทนํา 

 อตุสาหกรรมการท่องเทียว เป็นอุตสาหกรรมบริการทีมีความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพหลากหลายทังทางตรงและ

ทางอ้อม ปัจจุบันการท่องเทียวเติบโตเร็ว มีการพัฒนาเป็นกิจกรรมเพือการพักผ่อน     

ซงึเป็นทีนิยมของคนทัวโลก (Global Leisure activity) ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล มีเงิน

หมนุเวียนภายในประเทศ ประเทศต่างๆ จึงใช้อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็นเครืองมือ
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ในการพฒันาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ แนวโน้มการท่องเทียวโลกจะมีการเปลียนแปลง

เชิงโครงสร้างประชากร และการเดินทาง การท่องเทียวจะเป็นปัจจัยพืนฐาน ลกัษณะ   

การท่องเทียวจะเป็นเพือการเฉพาะมากขึน สําหรับการท่องเทียวในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกและการท่องเทียวในประเทศไทย ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวเป็น

อย่างมาก จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทียวให้มีศักยภาพใน   

การแข่งขนัได้โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึงเป็นองค์ประกอบสําคัญใน

การสร้างความสาํเร็จ (ธีรวฒุิ บญุยโสภณ และคณะ, 2551 : 2) 

 การผลิตและพัฒนากําลงัคนด้านการท่องเทียวของประเทศเป็นบทบาทของ

หน่วยงานและสถานศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและสงักัด

อืนๆ มีหน้าทีจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา สําหรับนักเรียน 

นกัศกึษา ทีอยู่ในสถาบนัการศกึษา สว่นกรมพฒันาฝีมือแรงงาน สมาคมองค์กรวิชาชีพ 

ทําหน้าทีฝึกอบรมบุคลากรทีอยู่ในภาคแรงงาน และสําหรับอาชีวศึกษามีสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นองค์กรหลกัจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

ผลิตกําลงัคนป้อนตลาดแรงงาน ซึงการจัดการอาชีวศึกษายังประสบปัญหาอยู่หลาย

ด้านเกียวกบัเป้าหมายการผลติและด้านคณุภาพการศกึษา อาทิ การเรียนการสอน เน้น

ปริมาณผู้ เรียนให้จบการศึกษามากกว่าเน้นขีดความสามารถด้านการปฏิบัติ ครูไม่มี

ประการณ์จริง ขาดทักษะและประสบการณ์ในอาชีพ(สถาบันวิจัยเพือพัฒนาประเทศ

ไทย,2551 : 5) ซึงสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรกของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน) 

 การพฒันาและฝึกอบรมครูอาชีวศกึษา ดําเนินการโดยสํานักพัฒนาสมรรถนะ

ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ซึงเป็นหน่วยงานกลาง กําหนดหลกัสูตร เหมือนกันทุก

ภูมิภาค สว่นใหญ่เป็นโครงการประชมุสมัมนาและอบรม ไม่ค่อยได้เน้นฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ บางโครงการได้มอบหมายสถานศกึษาให้เป็นหน่วยฝึกอบรม เกียวกับวิชาชีพใน

กลุม่อตุสาหกรรมหลกั โดยเฉพาะวิชาชีพสาขาบริการสขุภาพและท่องเทียว  มีวิทยาลยั

อาชีวศกึษาภูเก็ตรับผิดชอบในพืนทีภาคใต้เป็นต้น ซงึได้จัดการฝึกอบรมหลายหลกัสตูร 

ทงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Train the Trainer) ศึกษาดูงาน พัฒนาหลกัสตูร อบรม
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โปรแกรมสาํเร็จรูปเกียวกบัอตุสาหกรรมการท่องเทียว จากการดําเนินการหลายโครงการ 

มีการติดตามประเมินผลพบว่าครูส่วนใหญ่นําความรู้ไปใช้สอนนักศึกษาได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ แต่บางสว่นยงัมีปัญหาอปุสรรคอยู่บ้าง ครูต้องเข้าอบรมเกือบทุกโครงการ 

เพราะครูมีน้อย สถานศึกษาขนาดเล็กไม่ค่อยมีงบประมาณสนับสนุน บางจังหวัด        

ไม่มีโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ 5 ดาว ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูทีผ่าน 

การฝึกอบรมแล้ว 

 จากการพฒันาและฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา ทีดําเนินการโดยหน่วยงานกลาง

เป็นหลักและมีสถานศึกษาดําเนินการบ้างนัน โดยมากเป็นการดําเนินการลกัษณะ   

การประชมุ สมัมนา อบรมด้วยหลกัสตูรทัวไป ไม่เป็นหลกัสตูรเฉพาะรายบุคคล ไม่ได้

มุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีเชือมโยงกับสถานประกอบการ มีข้อจํากัดด้าน

งบประมาณไม่ครอบคลมุทุกสถานศึกษา ขาดความต่อเนือง หลักสูตรและรูปแบบ   

การฝึกอบรมเหมือนกันทุกภูมิภาคจึงไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนากําลังคนด้าน

อตุสาหกรรมการท่องเทียวของประเทศทีจําเป็นต้องเร่งพฒันาทรัพยากรบุคคล เพือเพิม

ศักยภาพการแข่งขัน กอปรกับกฎกระทรวงประกาศจัดตังสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 2 ขึนในพืนทีจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามัน และมีการเตรียมการเปิดสอนระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท่องเทียวอีกด้วย จึงควรมีการพัฒนาและฝึกอบรมครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

อย่างเป็นระบบต่อเนือง ทังยังไม่มีบุคคล หรือหน่วยงานใดศึกษาค้นคว้าเพือกําหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา ผู้ วิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาทีจัดการ

เรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว และเคยเป็นประธานกรรมการ

อํานวยการการฝึกอบรมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ จงึตระหนกัและสนใจทีจะศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรม

และบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ครู

อาชีวศึกษา คุณภาพของผู้ สําเ ร็จการศึกษาและสนองความต้องการกําลังคนด้าน

อตุสาหกรรมการท่องเทียวทงัเชิงปริมาณและคณุภาพได้ 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือศกึษาสภาพปัจจบุนั และความต้องการ พฒันาทกัษะและประสบการณ์ 

ของครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบนัอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

2. เพือศกึษาระบบการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบัน

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2  

3. เพือสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคร สาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

 

วิธีการวิจยั 

 การวิจยัเรือง ยทุธศาสตร์การพัฒนาครู สาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Future 

Research) ดําเนินการวิจยั ดงันี 

 ประชากร 

1. ผู้ ให้ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

หวัหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อํานวยการ

สถานศกึษาของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

 2. ผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ประกอบด้วย 3 ภาคสว่น คือ ผู้ ให้ข้อมูล

หลกัด้านอาชีวศกึษา 7 คน ด้านอุตสาหกรรมท่องเทียว 7 คน และผู้ ให้ข้อมูลหลกัด้าน

ยทุธศาสตร์ 7 คน ให้ความคิดเห็นตามเทคนิคEDFR 3 รอบ 

 3. ผู้ เชียวชาญ (Expert Judgement) ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ ผู้ กําหนด

นโยบาย (Policy Makers) ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือรอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ บริหารองค์กรวิชาชีพทีเป็นภาคี

เครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

ผู้บริหารสถานศกึษา (Implementators) ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 
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 กลุ่มตัวอย่าง 

 ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จํานวน 6 คน 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาภูเก็ต จํานวน 7 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ยุทธศาสตร์

การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบนัการอาชีวศกึษา ภาคใต้ 2 

  

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 แบบสอบถามทีผู้ วิจยัสร้างขนึ เป็นคําถามมาตราประเมินค่าแบบลิเคิท 

(Likert Scale) ตังแต่ 1 - 5 โดยได้ทดสอบคุณภาพเครืองมือมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคําถามกบัเนือหา (IOC) เท่ากบั0.86 

 ตอนที 2 แบบสัมภาษณ์ทีผู้ วิจัยสร้างขึนเอง ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 

สภาพปัจจุบันของหลกัสตูร การเรียนการสอน สมรรถนะครูและการพัฒนาครู การใช้

หลกัสตูรการเรียนการสอน สมรรถนะครูและการพฒันาครูและประเด็นความสามารถใน

การพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

 ตอนที 3 แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง ทีผู้ วิจัยสร้างขึนเอง ประกอบด้วย 

ประเด็นสําคัญจากแบบสอบถามตอนที 1 และแบบสัมภาษณ์ตอนที  2ใช้สมัภาษณ์

ผู้ให้ข้อมลูหลกัตามเทคนิค EDFR รอบแรก 

 ตอนที 4 แบบสอบถามทีผู้ วิจัยสร้างขึนเอง ประกอบด้วย ประเด็นสําคัญ 3 

ประเด็นคือ สภาพปัจจุบันและการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของครู และระบบการพฒันาครูและวิธีการพัฒนาครูสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ สอบถามความคิดเห็นผู้ ให้ข้อมูลหลักตามเทคนิคEDFR รอบ

สอง และรอบสาม 

 ตอนที 5 แบบสอบถามเพือประเมินการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย 

แบบสอบถามความพงึพอใจของเจ้าของสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้บริหารสถานศกึษา และหวัหน้าแผนกวิชา 
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ขันตอนการดําเนินการวิจยั 

 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจยั ตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 1) วิเคราะห์เอกสารเกียวกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้าน

อตุสาหกรรมท่องเทียว 

 2) รวบรวมข้อมูลเกียวกับศักยภาพ สภาพปัจจุบัน ความต้องการและ

ความสามารถในการพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยสอบถามความคิดเห็นครู สาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ และสัมภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 2 

 3) รวบรวมความเห็นเกียวกบัสภาพปัจจบุนัของหลกัสตูร และการจัดการเรียน

การสอน สมรรถนะของครูและการพัฒนาครูตลอดจนความสามารถในการพัฒนาครู 

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยใช้เทคนิค 

EDFR รอบแรกด้วยวิธีการสมัภาษณ์กงึโครงสร้าง 

 4) สอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสภาพปัจจุบัน ของหลกัสตูรและการจัดการ

เรียนการสอน สมรรถนะของครูและการพฒันาครูตลอดจน ความสามารถในการพัฒนา

ครู สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยใช้

เทคนิค EDFR รอบสองโดยใช้แบบสอบถาม  

 5) สอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสภาพปัจจบุนั ของหลกัสตูร และการจัดการ

เรียนการสอน สมรรถนะของครูและการพฒันาครูตลอดจน ความสามารถในการพัฒนา

ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยใช้เทคนิค

EDFR รอบสาม โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูหลกั 

 6) ร่างยทุธศาสตร์การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT Analysis และเทคนิค TOWS 

Matrix 

 7) ตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ โดย

ผู้ เชียวชาญ 2 กลุ่ม คือ ผู้ กําหนดนโยบาย (Policy Makers) และผู้บริหารสถานศึกษา 

(Implementators) ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 
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 8) ทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของ

สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

 

สรุปผลการวิจยั 

 1. สภาพและความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ในปัจจบุนั 

     1.1 สภาพการพฒันาทกัษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการโรงแรม

และบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในปัจจุบัน ยังเป็นการพัฒนาทีใช้

รูปแบบการอบรมประชุมสมัมนาทีดําเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสงักัด ใช้

หลกัสตูรเหมือนกนัไม่ได้จดัการอบรมเฉพาะเป็นรายกลุ่ม ความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับองค์กรวิชาชีพในการพัฒนาครูยังขาดประสิทธิภาพ      

การพฒันาทกัษะและประสบการณ์ของครูยงัไม่เป็นระบบขาดความต่อเนือง ทังทีสภาพ

ปัจจบุนั ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการมีความรู้เฉพาะทฤษฎี ขาดความเชียวชาญ

และประสบการณ์วิชาชีพ ขาดแคลนตํารา วัสดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนไม่

ทนัสมยั 

     1.2 ความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการ

โรงแรมและบริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

           ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

มีความต้องการให้พฒันาทกัษะและประสบการณ์ โดยจัดฝึกอบรมเป็นรายกลุ่มเฉพาะ 

มีการสง่ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ พัฒนา

ความรู้ด้านการปฏิบัติการสอน การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจน

ต้องการให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตังกองทุนเพือพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพ 

 2. ระบบการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 

     2.1 ระบบการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
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           การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีว 

ศึกษาภาคใต้ 2 ควรมีแผนพัฒนาครูทังระยะสนั และระยะยาว โดยสถาบันการอาชีว 

ศึกษาภาคใต้ 2 มอบหมายให้สถานศึกษาบรรจุโครงการพัฒนาครูระยะสันลงใน

แผนปฏิบัติการประจําปี และ โครงการพัฒนาครูระยะยาว 3 - 5 ปี ในแผนพัฒนา

สถานศกึษา มีการจดัทําระเบียบสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยการพัฒนาครู 

กําหนดวิธีการพัฒนาครู คุณลักษณะของครู จํานวนหลักสูตร ระยะเวลาการพัฒนา 

และเงือนไขการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนามี 2 ด้าน คือ สมรรถนะวิชาชีพและ

ประสบการณ์วิชาชีพครู การพัฒนาสมรรถนะวิชีพใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553 : 2) ทีประกาศเรือง

หลกัเกณฑ์การปฏิบติังานในสถานประกอบการของครูวิชาชีพและบุคลากรอาชีวศึกษา 

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ให้ครูไปปฏิบติังานในสถานประกอบการที

มี ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ต่อคน ต่อ 1 ปีการศึกษา ส่วนการพัฒนาด้าน

ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กําหนดระยะเวลาตามหลกัสตูรการพัฒนาแต่ไม่น้อยกว่า 5 

วนั ระหว่างการพฒันาครูต้องบนัทกึการปฏิบติังานและการพัฒนา ตลอดจนจัดทําแฟ้ม

สะสมงาน (Port Folio) เป็นรายบคุคลรายงานผู้บริหารสถานศกึษา และสถาบนัการอาชีว 

ศึกษาภาคใต้ 2 ครูจะใช้เวลาการพัฒนาทัง 2 ด้าน ภายใน 2 ปีอย่างต่อเนือง ซึง

สอดคล้องกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2554 : 24) พบว่ากระทรวงศกึษาธิการ 

ได้ กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์อย่างต่อเนือง โดยเชือมโยง

ความสามารถและยกระดบัคณุภาพครู  ครูฝึก หรือครูช่างโดยเร่งด่วน ทังนี ควรจัดให้มี

ทําเนียบ ครูทีผ่านการพฒันายกย่องให้เป็นครูต้นแบบทีมีมาตรฐานวิชาชีพครู แก่ครูรุ่น

ใหม่ๆ 

     2.2 วิธีการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วยสถานศึกษา 7 แห่ง 

ตงัอยู่ในพืนทีจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามันทีมีศักยภาพด้านการท่องเทียว จึงควรพัฒนา

ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ด้วยวิธีการพัฒนาทีหลากหลาย และทันต่อ        
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การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทียว วิธีการที

สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ และเป็นไปตามความต้องการชองสถาน

ประกอบการมากทีสดุวิธีหนึง คือ การส่งครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือไปฝังตัวใน

สถานประกอบการทีมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กัน ทังภายในและ

ต่างประเทศ โดยจัดทําหลกัสตูรฝึกอาชีพแบบฐานสมรรถนะ(Competency Based) 

ประกอบด้วยงาน 4 แผนกของโรงแรม คือ แผนกต้อนรับ (Front Office) แผนกแม่บ้าน 

(House Keeping) แผนกอาหาร (Food Production) และแผนกอาหารและเครืองดืม 

(Food and Beverage Service) การฝึกอาชีพ เน้น การลงมือปฏิบัติจริงครบทัง 4 

แผนก ใช้ระยะเวลาในการฝึกอาชีพ ไม่น้อยกว้า 30 วัน อีกวิธีหนึงเป็นการเชิญครูฝึก

หรือผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการไปฝึกอบรม ครูในสถานศึกษาหลกัสตูรการพัฒนา

เกียวกับความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ของงาน 4 แผนกในโรงแรม ใช้เวลาการฝึกอบรม

เป็นเรืองหรืองานเฉพาะ ตงัแต่ 4 - 40 ชวัโมง ทงัยงัมีวิธีส่งครูไปศึกษาดูงานเกียวกับกล

ยุทธ์การตลาด และบริหารจัดการในสถานประกอบการ ซึงสอดคล้องกับสํานัก

เลขาธิการสภาการศึกษา (2554 : 23) ทีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ การผลิตและ        

การพัฒนากําลงัคนของประเทศ ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง พ.ศ. 

2552 - 2561 ว่ามีการพัฒนาครูประจําการ และผู้บริหารอย่างต่อเนืองสมําเสมอ โดย

เชือมโยงความสามารถในงานสอน งานบริหารจัดการ และประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(2551 : 4 -1 6) พบว่า การพัฒนาและฝึกอบรมกําลงัคนในอุตสาหกรรมท่องเทียวเกิด

จากการทํางานร่วมกนัทกุภาคสว่น สถาบนัการศกึษาทังของภาครัฐและเอกชน สําหรับ

ภาคเอกชนก็มีสมาคมโรงแรมไทย สมาคมการบริการโรงแรมไทย สถาบันวิชาชีพของ

เอกชนและโรงแรมดําเนินการฝึกอบรม นอกจากนีควรจดัให้ครูทีมีประสบการณ์วิชาชีพมี

ความรู้ ความสามารถ เข้าไปร่วมเป็นStaff ในสถานประกอบการเพือเกิดการแลกเปลียน

เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ และจะได้นําไปใช้สอนนกัเรียน นกัศกึษาให้มีคณุภาพต่อไป 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบัน      

การอาชีว ศึกษาภาคใต้ 2 จากการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key 
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Informants) ด้วยเทคนิควิจยัอนาคตEDFR (Ethnographic Future Research) นาํข้อมลู

มาวิเคราะห์ แล้วใช้เทคนิค SWOT Analysis และ TOWS Matrix วิเคราะห์จุดอ่อน จุด

แข็ง และสถานการณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จึงนํามาจัดทําร่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู แล้วส่งให้ผู้ เ ชียวชาญตรวจสอบยุทธศาสตร์ จึงได้เป็น

ยทุธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 2 ทีใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 

สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ (Demand Driven) เป็นยุทธศาสตร์

หลกั มีผลการดําเนินการ ดงันี 

     3.1 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย 

          วิสัยทัศน์ (Vision) 

          ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการได้รับการพัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือของสถานศกึษากบัสถานประกอบการ 

          พันธกิจ (Mission) 

          1. สง่เสริมให้ครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

          2. สง่เสริมให้ผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการฝึกอบรมครูในสถานศกึษา 

          3. สง่เสริมให้ครูศกึษาดงูานในสถานประกอบการ ทงัในและต่างประเทศ

          เป้าประสงค์ (Goal) 

          ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  มีประสบการณ์จริงในวิชาชีพ และ

เข้าใจสมรรถนะอาชีพ 

          ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

          ยทุธศาสตร์การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 มี 4 ยทุธศาสตร์ 18 กลยทุธ์ 

          ยุทธศาสตร์ที 1 พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพของครู ประกอบด้วย 5   

กลยทุธ์ 

          1. สนบัสนนุสง่เสริมให้ครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
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          2. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการฝึกอบรมครูใน

สถานศกึษา 

          3. สนบัสนนุสง่เสริมให้ผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการ สอนนักศึกษาใน

สถานศกึษา 

          4. สนบัสนนุให้ครูศกึษาดงูานในสถานประกอบการทงัในและต่าง ประเทศ 

         5. ส่งเสริมให้ครูจัดการความรู้ระหว่างเพือนร่วมวิชาชีพ และนักศึกษา

         ยทุธศาสตร์ที 2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนา 

ครู ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์ 

           1. สง่เสริมและประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาครู 

         2. สง่เสริมประสานความร่วมมือกบัสมาคมวิชาชีพในการพฒันาครู 

         3. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีระหว่างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ 

         4.  ส่ง เสริมและประสานความร่วมมือ กับสถานประกอบการใน

ต่างประเทศ 

         ยทุธศาสตร์ที 3 สง่เสริมและสนับสนุนระบบการพัฒนาครู ประกอบด้วย 

5 กลยทุธ์ 

         1. ผลกัดนัและสนบัสนนุงบประมาณระบบการพฒันาครู 

         2. สง่เสริมให้มีการจดัตงักองทนุพฒันาครู 

         3. สง่เสริมให้มีการจดัตงัชมรมหรือสมาคมวิชาชีพ 

         4. สนบัสนนุให้มีการยกย่อง เชิดชเูกียรติ ผลงานครู 

         5. สนบัสนนุให้ครูเป็นทีปรึกษา ด้านวิชาการในสถานประกอบการ 

         ยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาแผนงาน และหลกัสูตรการพัฒนาครู ประกอบ 

ด้วย 4 กลยทุธ์ 

         1. พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม แบบมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ 

         2. ศกึษาและสาํรวจความต้องการพฒันาของครู 

         3. พฒันาแผนการฝึกอบรมร่วมกบัสถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ 
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         4. พฒันาระบบการประเมินผลครูเกียวกับการนําความรู้และประสบการณ์

จากการฝึกอบรมมาใช้ กลยุทธ์ 4 มิต ิ

 กลยทุธ์เชิงรุก  

  1. สง่เสริมการสง่ครูไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการให้ส่งผู้ เชียวชาญไป

ถ่ายทอดความรู้แก่ครูและนกัศกึษา 

  3. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศกึษา และสถานประกอบการ 

  4. สง่เสริมการพฒันาครูด้วยรูปแบบต่างๆ 

  กลยทุธ์เชิงรับ 

  1. จดัทําแผนพฒันาครูทกุสาขาวิชาและทกุคน 

  2. ลดการพฒันาครูรูปแบบการประชมุและสมัมนา 

  3. กําหนดมาตรการให้ครูจัดการความรู้แก่เพือนร่วมวิชาชีพ และ

นกัศกึษาหลงัการพฒันา 

กลยทุธ์เชิงแก้ไข 

  1. สง่เสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ 

  2. กําหนดภาระงานสอนและการมอบหมายงานของครู 

  3. สง่เสริมการจดัการความรู้ระหว่างเพือนร่วมวิชาชีพและนกัศกึษา 

  4. พฒันารูปแบบการพฒันาครูให้สอดคล้องกบัความต้องการของครู 

กลยทุธ์เชิงป้องกนั 

  1. สนบัสนนุงบประมาณเกียวกบัการพฒันาครูให้เพียงพอ 

  2. สง่เสริมให้ครูศกึษาดงูานด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน 

  3. มีแผนพฒันาครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการอย่างเป็น

ระบบ 

     3.2 ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 
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          ผู้ วิจัยได้นําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ส่งให้ผู้ เชียวชาญทัง 2 กลุ่ม คือ ผู้ กําหนด

นโยบายการอาชีวศกึษา (Policy makers) ได้แก่รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่งประเทศไทย และผู้ บริหาร

สถานศกึษา (Implementators) ได้แก่ผู้บริหารสถานศกึษา 7 แห่ง ของสถาบนัการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 ตรวจสอบยุทธศาสตร์ซึงพบว่า ผู้ เชียวชาญ ทัง 2 กลุ่ม มีความเห็นว่า 

ยทุธศาสตร์การพฒันาครู มีองค์ประกอบทวัไป คือ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ มี

ความชดัเจน และสอดคล้องกนั สว่นองค์ประกอบยทุธศาสตร์ 4 ยทุธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ 

ผู้ เชียวชาญมีความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และให้ข้อเสนอแนะ เพือปรับปรุง

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานอาเซียน ดงันี 

         3.2.1 การสง่เสริมและสนบัสนนุระบบการพฒันาครูให้สนองตอบความต้อง 

การของสถานประกอบการ (Demand Driven) 

         3.2.2 การจดัทําแผนงานและหลกัสตูรการพฒันาครูให้สนองตอบความ

ต้องการของสถานประกอบการ (Demand Driven) 

         3.2.3 ความร่วมมือในการพัฒนาครู ให้คํานึงถึงความต้องการของครู 

(Supply Side) และความต้องการของสถานประกอบการ (Demand Driven) 

         3.2.4 หลักสตูรการพัฒนาครูให้ใช้หลกัสตูรสมรรถนะ (Competency 

Based) ของสถานประกอบการทีได้มาตรฐาน 

         3.2.5 การประเมินผลงานครู ควรประเมินแบบฐานสมรรถนะ 

(Competency Based Assessment : CBA) 

3.3 การนํายุทธศาสตร์ไปใช้ในระบบการพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

      ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีว ศึกษาภาคใต้ 2 นําไปใช้พัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการได้อย่าง

เป็นระบบ กล่าวคือ นําไปวางแผนพัฒนาครูตามความต้องการของครู (Supply Side)

และสอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ (Demand Driven) ทังระยะสนั
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และระยะยาว ใช้ในการพฒันารูปแบบและวิธีการฝึกอบรมครูให้เหมาะสมกับหลกัสตูร

การพัฒนา การดําเนินการพัฒนาครูสามารถนํายุทธศาสตร์ไปสร้างความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ ร่วมกันจัดทําหลกัสูตรการพัฒนา การดําเนินการพัฒนา นิเทศ

ติดตามและประเมินผล ทงัยงัใช้ข้อมลูจากกลยทุธ์มิติต่างๆ ไปเร่งรัดพัฒนาครูให้ มีองค์

ความรู้ทันต่อการเปลียนแปลงของธุรกิจโรงแรมและการท่องเทียวได้ตลอดจนนํา

ยทุธศาสตร์ไปขอการสนบัสนนุงบประมาณพฒันาครูจากองค์กรปกครองท้องถิน หรือภาคี

เครือข่ายทีเกียวข้องจะส่งผลดีในการพัฒนากําลังคนด้านการโรงแรมและการท่องเทียว  

ในภาพรวมอีกด้วย 

 4. การทดลองใช้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

     4.1. การจดัการทดลองยทุธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาครู สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต้2 ไปทดลองผู้ วิจัยได้เลือกกลยุทธ์ส่งเสริมการส่งครูไปฝึก

ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการซึงเป็นกลยุทธ์เชิงรุกไปทดลองและแยกทํา    

การทดลองในสถานศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลยัเทคนิคตรัง และ วิทยาลยัอาชีวศึกษา

ภู เ ก็ต เพราะทัง  2 สถานศึกษาจัดการเ รียนการสอนสาขา วิชานีมานาน  ซึง

วิทยาลยัเทคนิคตรัง จัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว ส่วนวิทยาลยัอาชีวศึกษา

ภูเก็ต จดัสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ตลอดจนความแตกต่างของบริบทการจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเทียว สอดคล้องกับสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ

การศกึษาที 10 (2552 : 20) ทีกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง

อนัดามนัว่าศกัยภาพของพืนทีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามัน คือ แหล่งท่องเทียวทาง

ทะเลระดบันานาชาติ โดยมีเกาะภูเก็ตเป็นศนูย์กลาง มีแหลง่นิเวศป่าชายเลน และนิเวศ

ธรรมชาติ ป่าเขาในจังหวัดพังงา กระบี ตรัง โดย วิทยาลยัเทคนิคตรัง จัดครูสาขาวิชา

การท่องเทียวและการโรงแรมจํานวน 6 คน ทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีโรงแรม

ธรรมรินทร์ธนา จงัหวดัตรัง ส่วนวิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดครูสาขาวิชาการโรงแรม

และบริการ จํานวน 7 คน ฝึกทีโรงแรมอินดิโกเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ใช้ระยะเวลา 1 เดือน 
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ตังแต่วันที 1 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 การดําเนินการทดลองผู้ วิจัยได้จัดทํา

โครงการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ เสนอ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประสานงานสถานประกอบการทัง 2 แห่ง จัดทํา

หลกัสตูรการฝึกประสบการณ์ และแผนการฝึก แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการทดลอง 

ประชมุและปฐมนิเทศครู ขออนญุาตทําการทดลอง ระหว่างการทดลองมีคณะกรรมการ

นิเทศ ติดตามและมีการรายงานผลการทดลอง เสนอสถานศึกษาและสถาบันการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 

     4.2 ผลการทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ 

           ด้วยผู้ วิจัยดําเนินการทดลองแยกกันใน 2 สถานประกอบการจึงใช้ค่า

ดชันีประสทิธิผล (Effectiveness Index : E.I) วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลงัฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและปรากฏผลการทดลอง ดังนี ครูวิทยาลยัเทคนิคตรัง 6 คน มี

คะแนนการทดสอบหลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Post-test) มากกว่าคะแนนทดสอบ

ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Pre - test) ทุกคนและครูคนที 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผล

สูงสุดเท่ากับ 1.000 ในภาพรวม ครูมีความรู้เพิมขึนทุกคน สําหรับครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาภูเก็ต 7 คน มีคะแนนทดสอบหลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Post - test) 

มากกว่าคะแนนทดสอบก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Pre - test) ทุกคน และครูคนที 6 

มีค่าดชันีประสทิธิผลสงูสดุเท่ากบั 0.8750 ครูมีความรู้เพิมขนึ ทกุคนเช่นกนั 

          ระหว่างการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูทัง 2 สถานศึกษาได้ฝึก

ประสบการณ์ด้านการโรงแรม เหมือนพนักงานจริงทุกวันๆ ละ 8 ชัวโมง หมุนเวียน        

การปฏิบติังานจนครบ 4 แผนก ครูได้ความรู้พืนฐานงานโรงแรม การปฏิบัติจริงเกิดทักษะ 

และมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพระดับต้น ซึงสอดคล้องกับดวงนภา มกรานุรักษ์ 

(2554 : 206) พบว่าการพฒันาครูสายอาชีพต้องพัฒนาทังเชิงปริมาณและคุณภาพ ครู

ต้องได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพทีสอนอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะการฝึกใน

สถานประกอบการจริง อย่างสมําเสมอ มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ เก่งปฏิบัติ 

รู้ลกัษณะงาน และอาชีพในสาขาวิชาทีสอนแท้จริง 
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          หลงัเสร็จสินการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวม

ข้อมลูเกียวกับความพึงพอใจต่อครูทีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปรากฏว่าเจ้าของสถาน

ประกอบการและครูฝึกมีความพึงพอใจต่อครูวิทยาลยัเทคนิคตรัง อยู่ในระดับมากและ

ระดบัมากทีสดุ ส่วนความพึงพอใจของเจ้าของสถานประกอบการและครูฝึกทีมีต่อ ครู

วิทยาลยัอาชีวศกึษาภูเก็ต ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทีสดุ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

หัวหน้าแผนกวิชา และครูของวิทยาลยัเทคนิคตรัง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และผู้บริหารสถานศกึษา หวัหน้าแผนกวิชา และครูของวิทยาลยัอาชีวศึกษา

ภูเก็ต มีความพึงพอใจต่อครูทีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกนั 

          ผลประโยชน์ทีครูได้รับจากการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

          จากการทดลองของครูสาขาวิชาท่องเทียวและการโรงแรม ของ

วิทยาลยัเทคนิคตรัง ได้ฝึกปฏิบติัจริง ทงัด้านการท่องเทียวและโรงแรม ซงึตรงกบัเทศกาล

กินเจ นกัท่องเทียวมีจํานวนมาก บางครังปฏิบัติงานเกือบไม่ทัน และมีข้อเสนอแนะใน

การปฏิบติังานแม่บ้าน เกียวกับทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของแขกโดยเคร่งครัด และ

ควรจัดให้มีการฝึกในสถานประกอบการในจังหวัดอืนบ้างจะได้มีประสบการณ์

หลากหลาย 

          สว่นครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของวิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต 

ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการปฏิบัติงานจริง ครบทัง 4 งานในโรงแรม สถาน

ประกอบการให้ปฏิบติัตนเหมือนพนกังานทกุประการ ต้องสือสารภาษาอังกฤษ กับแขก

ทุกวัน ต้องปรับตัวทําหน้าทีเหมือน Trainee มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับตัวให้เป็น

พนกังานไม่ใช่ครูอาจารย์ซงึเป็นอปุสรรคต่อเจตคติการปฏิบัติงานบริการ และเสนอแนะ

ว่าควรฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อเนืองทกุ 6 เดือน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยครังนี พบว่า สภาพปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนระดับ

อาชีวศึกษา ยังใช้หลักสูตรลกัษณะรายวิชาดําเนินการมานานไม่สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ สงัคม และการเปลยีนแปลงด้านเทคโนโลยี สอนวิชาสามัญมาก ขาดการปฏิบัติ
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จริงในสถานประกอบการ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(2552 : 82) ทีพบว่าโครงสร้างหลักสตูรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเทียว 

ควรเป็นฐานสมรรถนะ (Competency Based) มากกว่าเป็นลกัษณะรายวิชา ดังนัน 

การจดัการเรียนการสอนจงึต้องพฒันาครูให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพก่อน 

เพราะครูยังขาดความรู้ด้านการปฏิบัติและขาดประสบการณ์วิชาชีพ ซึงสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2551 : 22) ที

ศกึษาแล้วพบว่าด้านผู้สอน บางแห่งขาดอาจารย์ทีมีประสบการณ์ และคณุวฒุิตรงสาขา

ทีสอน และจากการวิจัยยังพบว่า การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา ขาดความเป็น

ระบบต่อเนือง สอดคล้องกบัสาํนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (2553 : 72) ทีศึกษา

พบว่า ด้านการผลิต และพัฒนาครูคณาจารย์ ขาดระบบการพัฒนาทีมีประสิทธิภาพ

ต่อเนือง ขาดการดแูลเอาใจใสอ่ย่างจริงจัง ทําให้ครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

เพียงพอ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554 : 206) ทีให้

ทศันะไว้ว่า การพัฒนาครูจะต้องพัฒนาครูสายอาชีพทังเชิงปริมาณ และคุณภาพด้าน

ประสบการณ์วิชาชีพ ครูต้องได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพทีสอนอย่างต่อเนือง 

โดยเฉพาะการฝึกในสถานประกอบการจริงอย่างต่อเนืองสมําเสมอ มีประสบการณ์ตรง

ในวิชาชีพ เก่งปฏิบติัรู้ลกัษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาทีสอนอย่างแท้จริง และกรอบ

ทิศทางการพฒันาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที 10 

(พ.ศ.2550 - 2554) ก็ศึกษาพบว่า ควรปรับปรุงหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู

คณาจารย์และบุคลากรทางศึกษา เพือให้ได้ผู้ มีความรู้และตระหนักในวิชาชีพครูมี

ประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ เช่น โครงการครู สหกิจศึกษา ด้วยผลการศึกษา

สภาพปัจจบุนัทีเป็นจริง และความต้องการทีจําเป็นเกียวกับการเรียนการสอน หลกัสตูร

และการพัฒนาสมรรถนะครู พบว่า ผู้ เชียวชาญครูและผู้ เกียวข้องมีความเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก กอปรกบัสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 มีการเปิดสอนหลกัสตูรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาการโรงแรม ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2556 แล้ว และปัจจัย

ภายนอกเกียวกบัสถานการณ์การท่องเทียวทีปัจจุบันมีการแข่งขันสงูมาก จึงเป็นตัวเร่ง

ในการพฒันาศักยภาพด้านธุรกิจท่องเทียว เพือเพิมขีดความสามารถ การแข่งขันของ
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ประเทศ มิติสาํคญัในการพฒันา คือ ทรัพยากรบคุลากร ด้านธุรกิจท่องเทียว ซึงจักต้อง

ดําเนินการทังบุคลากรทีกําลังอยู่ในสถาบันการศึกษา ก่อนเข้าสู่ระบบแรงงาน และ

บคุลากรทีปฏิบัติงานในระบบแรงงานอยู่แล้ว สําหรับบุคลากรทีกําลงัศึกษาอยู่จึงเป็น

หน้าทีของสถานศกึษา ซงึระดบัอาชีวศกึษา ในปัจจบุนั ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้

สถานศกึษา รวมกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

อยู่ในพืนทีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝังอันดามัน จัดการเ รียนการสอน  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมท่องเทียวมา กว่า 30 ปี และพัฒนาถึงการสอนระดับปริญญาตรี ใน

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการอีกด้วย ในการผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา 

ดงักลา่วประสบปัญหาและอปุสรรค เกียวกับสมรรถนะครูอาจารย์ ซึงเป็นองค์ประกอบ

สาํคญัยิงในการจดัการศกึษา เมือดําเนินการศกึษาวิจยั ผู้ วัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

เอกสาร เก็บข้อมูลจากผู้ บริหารสถานศึกษา ครูผู้ เ ชียวชาญ จัดทําร่างยุทธศาสตร์ 

ตรวจสอบยุทธศาสตร์ ดําเนินการนํายุทธศาสตร์ไปทดลองใช้กับครู และเก็บข้อมูล 

ระหว่างการทดลองและหลงัการทดลอง จึงได้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ ทีจะสามารถนําไปแก้ปัญหา การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรแรม

และบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้ภาวะเร่งด่วน และจะสามารถ

ดําเนินการให้เป็นระบบต่อเนืองได้ต่อไป 

 ทงันี ผู้ วิจยัจะได้นําประเด็นสาํคญัทีได้จากการศกึษา ค้นคว้า มาอภิปรายซึงมี

จํานวน 3 ประเด็น ดงันี 

 1. สภาพปัจจบุนัและความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ ครูสาขา 

วิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พบว่า ครูผู้สอนยังไม่

ค่อยมีประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาทีสอน ไม่ค่อยเข้าใจมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ

อย่างถ่องแท้ จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา การพัฒนาครูและบุคลากรการอาชีว 

ศกึษายงัเป็นการจดัเพือสนองนโยบายไม่ค่อยส่งผลโดยตรงต่อการเรียนการสอยังขาด

ความเป็นระบบและความต่อเนือง ซงึครูมีความต้องการพฒันาทกัษะและประสบการณ์

เป็นรายกลุ่ม ต้องการพัฒนาด้านวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอนและ ความเป็นครู จึง

เป็นผลดีต่อการจดัการอาชีวศกึษาและการพฒันาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา ของ
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สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 และในภาพรวมเพราะทําให้ได้ทราบถึงความต้องการ

พัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครูอย่างแท้จริง ตลอดจนสภาพปัจจุบันของ       

การพฒันาครูทียงัไม่เป็นไปตามความต้องการของครู และยังไม่เป็นระบบเท่าทีควร ทัง

ยงัดําเนินการพฒันาครูไม่ค่อยต่อเนือง สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 และสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะได้วางแผนการพัฒนาครูได้อย่างเหมาะสมและเป็น

ระบบ ตรงกับความต้องการของครูซึงจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอน และคุณภาพ

นกัเรียน นกัศกึษา โดยตรง ทังยังได้ข้อมูลเกียวกับกระบวนการพัฒนาครูประเด็นทียัง

เป็นจดุอ่อนตงัแต่ขนัตอนการสอบคดัเลอืกบคุคลภายนอกเข้ามาเป็นครู หลกัสตูรวิธีการ

พฒันา ความต้องการพัฒนา งบประมาณและหน่วยงานทีทําหน้าทีพัฒนาครู สําหรับ

หน่วยงานหลกัทีรับผิดชอบและหน่วยงานทีเกียวข้องนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

และพฒันากระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิงขึน ซึง

สอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 72) ทีศึกษาวิจัยเรือง

การศกึษาความต้องการกําลงัคนเพือวางแผนการผลิตและพัฒนากําลงัคนของประเทศ 

พบว่าส่วนใหญ่ครูทีสอนในระดับอาชีวศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี บาง

สาขามีจํานวนครูน้อยต้องรับภาระงานสอนมาก คุณภาพครูไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ทีพบว่า

ปัจจบุนัขาดแคลนครูทงัเชิงปริมาณ และคุณภาพ ต้องจ้างครูอัตราจ้างซึงมักจะลาออก

หลงัจากทํางานได้ประมาณ 2 - 3 ปี ก่อให้เกิดปัญหาค่อนข้างมากเพราะครูวิชาชีพ ต้อง

อาศยัความชํานาญและประสบการณ์ จึงกําหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับ

ความรู้และทักษะวิชาชีพ เพิมเติม เป็นปัญหาการดําเนิน งานและประเด็นทีต้องเร่ง

พฒันา ซงึสอดคล้องกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(2551 : 60) 

ทีศกึษาวิจัยเรืองยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

ภาครัฐและเอกชนให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริการเพือเพิม

ประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ พบว่า ด้านผู้ สอนบางแห่งขาดอาจารย์ทีมี

ประสบการณ์และวฒุิตรงสาขาทีสอน 
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 สรุปได้ว่า สภาพปัจจบุนัและความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ครู

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครูยังขาดทักษะ

และประสบการณ์ ตลอดจนมีความต้องการพัฒนารายกลุ่มซึงหน่วยงานทีเกียวข้องจะ

ได้วางแผนพัฒนาครูได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงูสุดแก่นักเรียน 

นกัศกึษา 

  2. ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

ควรได้รับการพฒันาอย่างเป็นระบบ พบว่า การพัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา

ทีผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังพัฒนาครูแบบประชุม สัมมนา 

และอบรมตามนโยบาย ยังไม่ได้พัฒนาเป็นรายกลุ่ม ทังยังขาดความต่อเนืองและเป็น

ระบบ ระดบัสถานศกึษามีงบประมาณน้อยสําหรับพัฒนาครู การแสวงหาความร่วมมือ

จากหน่วยงานทีเกียวข้องสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

ซึงเ ป็นผลดีในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาครูของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีสามารถดําเนินการได้ตามนโยบายและครอบคลุม

เป้าหมาย ประหยัดงบประมาณของสถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาแต่มี

จุดอ่อนด้านหลักสูตร และระบบพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ทีเป็นหลักสูตร

ทัวไปไม่เป็นหลักสูตรรายกลุ่มเฉพาะ และยังไม่ค่อยเป็นระบบตลอดจนขาดความ

ต่อเนือง ซงึสอดคล้องกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ที

ศกึษาผลการดําเนินงานพฒันาการศึกษาพบว่าการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และ

บคุลากรทางการศกึษา มีปัญหาดําเนินการทีไม่มีระบบการพัฒนาครูประจําการทีดี ครู

ประจําการไม่มีโอกาสได้รับการพฒันาตรงตามความต้องการและต่อเนืองระบบการพัฒนา

ยังไม่มีเอกภาพด้านนโยบาย แผน และมาตรการและขาดการประเมินผลการพัฒนา         

ทีมีประสิทธิภาพ งบประมาณในการพัฒนาครูไม่พียงพอและไม่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณเพือจัดตังกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามที

กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยังสอดคล้องกับสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 72) ทีศึกษาเรืองยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา

กําลงัคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองพ.ศ.2552 - 2561 
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พบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์อย่าง

ต่อเนือง โดยเชือมโยงความสามารถและยกระดับคุณภาพครู ครูฝึกหรือครูช่างโดย

เร่งด่วน ทงันียงัสอดคล้องกบังานวิจยัเรืองกรอบและทิศทาง การวิจัยทางการศึกษาของ

ประเทศ (พ.ศ.2555 - 2558) ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 72) 

พบว่ารูปแบบการพัฒนาครูในปัจจุบันยังขาดนวัตกรรมใหม่ๆ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

ฝึกอบรม แบบเหมารวม โดยใช้การบรรยายหรือจัดการประชุมกลุ่มย่อย และสรุป

ความคิดเห็นต่อทีประชุมใหญ่ 

 สรุปได้ว่า สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 ต้องกําหนดนโยบายวางแผนและกําหนด ยทุธศาสตร์พัฒนาครูทังระยะ

สันและระยะยาวร่วมกับสมาคมองค์กรวิชาชีพด้านการท่องเทียว องค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิน และภาคส่วนอืน ร่วมกันพัฒนาครูซึงเป็นองค์ประกอบสําคัญของการจัด

การศกึษา 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบัน     

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ควรมีลกัษณะอย่างไร 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

     วิสัยทัศน์ (Vision) 

      ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการได้รับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ

อย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือของสถานศกึษากบัสถานประกอบการ 

     พันธกิจ (Mission) 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบัน  

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

      1. สง่เสริมให้ครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

      2. สง่เสริมให้ผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการฝึกอบรมครูในสถานศกึษา 

      3. สง่เสริมให้ครูศกึษาดงูานในสถานประกอบการ ทงัในและต่างประเทศ 

     เป้าประสงค์ (Goal) 
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      ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  มีประสบการณ์จริงในวิชาชีพ และ

เข้าใจสมรรถนะอาชีพ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

      ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี 1) พัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพของครู 2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาครู         

3) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบการพัฒนาครู และ 4) พัฒนาแผนงานและหลักสูตร  

การพฒันาครู 

      สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วยสถานศกึษา จํานวน 7 แห่ง 

ตงัอยู่ใน 5 จงัหวดัภาคใต้ฝัง อนัดามนั จดัการเรียนการสอนหลายประเภทวิชาสอดคล้อง

กบัความต้องการของสถานศึกษา (Supply Side) และสอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ (Demand Driven) และประเภทวิชาทีมีความโดดเด่น คือ ประเภท

วิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว เพราะเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของพืนที ซึง

งานวิจยัฉบบันีผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการ

โรงแรมและบริการ โดยใช้ทฤษฎีระบบ (Theory System) เทคนิค SWOT Analysis 

และTOWS Matrix ตลอดจนให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบยทุธศาสตร์ แล้วได้นํายุทธศาสตร์

การพัฒนาครูไปทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูใน 2 สถานศึกษาด้วย ดังนัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 2 จึงเป็นยุทธศาสตร์ทีมุ่งเน้นพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการใน

พืนทีจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามัน มีความครอบคลมุทุกๆด้าน การนํายุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติจึงควรใช้ทังการดําเนินการระยะยาวและระยะสนั หรือระยะเร่งด่วน ซึงใน

ระยะสันสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จะได้นํากลยุทธ์เชิงรุกหรือ Maxi - Maxi 

Strategy ซงึประกอบด้วย 4 กลยทุธ์คือ 1) ส่งเสริมส่งครูผู้สอนไปฝึก ประสบการณ์จริง

ในสถาน ประกอบการ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการจัดส่งผู้ เชียวชาญ

ไป ถ่ายทอดความรู้แก่ครูและนักศึกษาในสถานศึกษา 3) ประสานความร่วมมือ

ระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ 4) ส่งเสริมการพัฒนาครู ด้วยรูปแบบต่างๆ 
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การเลอืกกลยทุธ์  เชิงรุกมาดําเนินการก่อน เพราะการพฒันาครูเป็นองค์ประกอบสําคัญ

องค์ประกอบหนงึของการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปพฒันา 

     1.1 สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ควรนําเอาข้อมูลเกียวกับสภาพและ

ความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ตลอดจนระบบการพฒันาครู ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ไปกําหนดเป็นแผน

แม่บทการพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ให้มีความเชียวชาญและ

สมรรถนะสงู สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพการโรงแรมในปัจจบุนั 

     1.2 สถานศกึษา สงักัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ควรนําเอาข้อมูล

เกียวกบัสภาพและความต้องการพัฒนาทักษะและ ประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการ

โรงแรมและบริการ ตลอดจนระบบการพัฒนาครู ไปจัดลําดับความสําคัญทังสภาพที

เป็นจริง และความต้องการทีจําเป็น เพือแก้ปัญหา สนองความต้องการและปรับปรุง

ระบบพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการอย่างเป็นระบบต่อเนือง 

     1.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ควรนํายุทธศาสตร์การพัฒนาครู

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ไปกําหนดเป็นส่วนหนึงของยุทธศาสตร์การพัฒนาครู

และบคุลากรการอาชีวศกึษา ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ตลอดจนมอบหมาย

ให้สถานศึกษาในสงักัด ดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครู

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการในแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 

โดยมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการโครงการ เสนอ

หน่วยงานต้นสงักดัเพือการปรับปรุงแก้ไข และพฒันาต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครังต่อไป 

     งานวิจยัเรืองยทุธศาสตร์การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 เป็นงานวิจัยทีจะได้นําไปแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ
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และประสบการณ์วิชาชีพของครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 ได้ครอบคลมุทกุสถานศกึษา และผู้ วิจยัขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง

ต่อไปว่าควรศกึษาหรือวิจยัปัญหาด้านอืนๆเกียวกับการจัดการเรียน การสอนสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ และควรใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ ดงักลา่วนีไปประยกุต์ใช้กบัครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการหรือครูสาขาวิชา

อืนในสถาบนัการอาชีวศกึษาอืนต่อไป 
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กีฬาชนวัวกับวิถชุีมชนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

Cow Collision Sports with Community Life of Natai Subdistrict Administrative 

Organization, Bannaderm District, Suratthani Province1 

 

สฤษดิ วีระสนุทร2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครังนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาวิถีชีวิตและความผูกพันกับวัวชน

ของคนในตําบลนาใต้ และกีฬาชนวัวของชาวตําบลนาใต้ โดยศึกษาจากผู้ทีเกียวข้อง

กบักีฬาชนววัในเขตตําบลนาใต้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ เลียงวัวชน กลุ่มผู้นิยมกีฬาชนวัว 

กลุม่ผู้ทีเกียวข้องกบักีฬาชนววั เช่น เจ้าของสนามชนววั ผู้จดัการสนามชนวัว ผู้ มีความรู้

ความชํานาญเกียวกับวัวชน และกลุ่มผู้ บริหารท้องถินในฐานะผู้ ให้การส่งเสริมอาชีพ

การเลยีงววัชนและกีฬาชนวัว จํานวน 20 คน ผู้ศึกษานําข้อมูลทีได้มาประมวลผลและ

วิเคราะห์เนือหา แล้วนําเสนอเป็นข้อมลูสรุปในลกัษณะพรรณนาความ  

 ผลการศกึษา พบว่า วิถชุีมชนของคนตําบลนาใต้นันผูกพันอยู่กับการเลียง

ววัชนมาตงัแต่บรรพบรุุษ เนืองจากยงัมีอาชีพทําการเกษตร ปลกูพืชเลียงสตัว์ และสตัว์

ทีนิยมเลยีงจะเป็นววัชน (ววัพนัธุ์พืนเมือง) คนตําบลนาใต้ประมาณร้อยละ 60 จะมีชีวิต

ทีเกียวข้องอยู่กบัววัชนในฐานะผู้ เลียงวัวชน ผู้นิยมกีฬาชนวัว และผู้ เกียวข้องอืน ๆ ซึง

การคดัเลอืกสายพนัธุ์จะใช้ภูมิปัญญาทีสบืทอดมาแต่โบราณในการดูลกัษณะวัวทีดี ทัง

รูปร่าง ขวญั ส ีเขา หน้าผาก ดวงตา คิว หาง เต้านม กีบเท้า และลกัษณะพิเศษอืนๆ มี

ชนัเชิงในการชนดี เคยชนะมาแล้วหลายครัง สตูรการเลียงวัวชนให้ประสบความสําเร็จ

คือ “พันธุ์วัวดี อาหารดี การจัดการเลียงดูดี และการสขุาภิบาลดี” สําหรับกีฬาชนวัว

ของชาวตําบลนาใต้นนั ในสว่นของสนามยงัเป็นเพียงสนามกีฬาชนววัชวัคราว 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 วิทยานิพนธ์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน วิทยาลัย     

การปกครองท้องถินมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2 นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน วิทยาลัย         

การปกครองท้องถินมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ทีขออนญุาตผ่านนายอําเภอไปยังผู้ ว่าราชการจังหวัด เพือทําการชนวัวเป็นกรณีพิเศษ 

ซงึสามารถขอได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มี 2 แห่ง คือ สนามชนวัวบ้านคลอง

ยา ม.6 และสนามชนวัวบ้านทรายทอง ม.8 แต่ละสนามมีการสร้างรัวเป็นวงกลมรัศมี 

20 เมตร โรงปะรํา และอัฒจันทร์ทีนังชม กติกาการชนวัวจะเริมตังแต่การเปรียบคู่วัว 

การนําวัวเข้าสู่สนาม การเช็ดล้างตัววัว การให้สญัญาณเริมชน กติกาขณะชนวัวและ

การเกียดววั ตลอดจนการแพ้หรือชนะ ววัตวัใดชนะราคาจะเพิมสงูขนึ ส่วนตัวทีแพ้ราคา

จะตกตําและอาจถกูขายให้กบัพ่อค้าเนือต่อไป 

 ก่อนหน้าทีจะมีการแข่งขันประมาณ 20 วันจะเริมมีการนําวัวไปเลียงใกล้กับ

สนามแข่งขนัเพือให้มีโอกาสนําววัเข้าไปเดินในสนามให้เกิดความคุ้นเคย การเล่นพนัน

ชนววัมีให้เห็นทัวไปแต่ก็ไม่ได้ส่งผลร้าย ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการเลียงอย่างจริงจัง เช่น จัดหา

พ่อพนัธุ์ แม่พนัธุ์ อาหาร และวคัซีน เป็นต้น 

 

คําสาํคญั : กีฬาชนววั วิถีชมุชน ท่องเทียวไทย 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study lifestyle and tied to the 

cow collision sports of people in Natai Subdistrict and the cow collision sports 

in Natai Subdistrict. The researcher studied from 20 people those involved 

with the cow collision sports in Natai Subdistrict consisted of the cowboys 

group, the group of popular sport of the cow collision and the associated with 

the cow collision sports like a bullring, a bullring manager, the experts about 

cow collision and the local administrators group who promoted the profession 

of cattle and the cow collision sports. The data were processed and analyzed 

the data then presented as a descriptive summary. 

 The research findings were summarized as follows : the community 

life of people in Natai Subdistrict committed to the cattle since ancestor 
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because of the occupation of farming, crop livestock and popular culture was 

a cow (cattle breeding). The 60 percent of people in Natai Subdistrict were 

organisms associated with the cow as a cowboy, the group of popular sport of 

the cow collision and the others associated that he selection using the 

inherited wisdom of ancient times to view the good bulls’ appearances at his 

shape, morale, colored, horn, forehead, eyes, eye brows, tail, breast, hooves 

and other distinguished appearances as tactic to crash as well and had won 

so many times. The formula for success in the breeding cow collisions were 

“good breed cattle, good food, good breed and good sanitation”. For the cow 

collision sports in Natai Subdistrict were at the bullfighting stadium temporarily 

that allowing the sheriff to the prefect through the provincial governor to 

bullfighting as a special case which could be obtained according to the 

Interior Ministry in 2 places as Moo 6 Banklongya stadium and Moo 8 

Bantraithong stadium. Each field had a fence in a circle of radius 20 meter, a 

marquee and an amphitheater. Rules of bullfighting begun from being contrast 

the dual advantage of cattle, taking the bulls in to the field, to wipe the bulls, 

sending the signal to start hitting. Rules as bullfighting and bull foils as well as 

winning or losing if bulls won the price would increase while that one lost the 

price would decrease and might be sold to the butcher. Before the race 

started about 20 days before the introduction of cattle to feed close to the area 

to bring a cow into a pitch to be familiar as the results, the economic 

community would be better. Gamblers bullfighting was seen, but it does not a 

bad result. Administrative Organization should provide support and promote 

professional farming seriously as providing breeders food and vaccines etc. 

Keywords: Cow Collision Sports, Community Life 
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บทนํา 

 การอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคมภาคใต้ ตงัอยู่บนพืนฐานของความสมัพันธ์ทาง

เครือญาติ ซึงเกิดจากการพึงพาอาศัยกัน ทังการผลิตและการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน 

ความสัมพันธ์ดังกล่าว ดําเนินไปภายใต้ระบบคุณค่าและความเชือทีช่วยรักษาจิต

วิญญาณของผู้คนและชมุชน ให้คงอยู่ จนกลายเป็นลกัษณะเด่นของสงัคม วัฒนธรรม

ได้หลอ่หลอมให้ผู้คนมีบคุลกิภาพแบบคนใต้ คือการอยู่ร่วมกนัแบบให้พีปันน้อง รักพวก

พ้อง เครือญาติ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย มีความผูกพันกับถินกําเนิด เคร่งครัดใน

จริยธรรมและหลกัคําสอนของศาสนา ซึงสะท้อนให้เห็นผ่านพิธีกรรมและประเพณีใน

ชมุชน เช่น การทําขวัญข้าว การไหว้เจ้าที ไหว้ครูหมอ วันว่าง งานบุญเดือนสิบ ออกปาก

กินวาน และลากพระ เป็นต้น ในอดีตคนภาคใต้ประกอบอาชีพทํานา เลียงโคไว้ไถนา หลงั

ฤดูเก็บเกียวทังคนและวัวจะมีเวลาพักผ่อน ชาวบ้านก็จะปล่อยวัวเลียงในทุ่งนา ซึงเป็น

พืนทีกว้างขวาง ทําให้ววัต่างถินมีโอกาสเจอกัน ประกอบกับลกัษณะนิสยัของวัวเป็นสตัว์

ประจําถินและธรรมชาติของววัตวัผู้จะแย่งชิงความเป็นจ่าฝูง เพือครอบครองวัวตัวเมีย ทํา

ให้วัวตัวผู้ทีต่างฝูงมีโอกาสปะทะกัน เมือคนเห็นก็ชืนชอบในลีลาการชน จึงนําวัวมาชน

ภายในหมู่ บ้าน วัวมีการต่อสู้ ที เป็นเอกลักษณ์มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ จึงสร้าง         

ความประทับใจให้กับผู้พบเห็น คนจึงนิยมดูการต่อสู้ของวัว และเริมมีคนเลียงวัวสําหรับ

การชนโดยเฉพาะ มีการคดัเลือกสายพันธุ์และลกัษณะทีดี จังหวัดทีนิยมเลียงโคไว้ชน คือ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี และกระบี (วินัย ประลมพ์กาญจน์, 

2543 : 35) 

 ตําบลนาใต้ ตังอยู่ในเขตอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพืนที

ประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,128 ไร่ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ที 1 บ้านเคียมงาม หมู่ที 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที 3 บ้านชโลดมพัฒนา 

หมู่ที 4 บ้านวงัเจ้า หมู่ที 5 บ้านนาใต้ หมู่ที 6 บ้านคลองยา หมู่ที 7 บ้านหนองเรียน หมู่

ที 8 บ้านทรายทอง และหมู่ที 9 บ้านรัตนโกสยั มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์

ทังหมด 5,535 คน แยกเป็น ชาย 2,740 คน หญิง 2,795 คน และมีประชากรแฝงใน 

สถานประกอบการ และสวนยางพารา ประมาณ 200 คน มีความหนาแน่นเฉลีย 104.43 

คน/ตารางกิโลเมตร ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทําสวนยางพารา 
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ปาล์มนํามัน และสวนผลไม้ นอกจากนียังมีการเลียงสัตว์ เพือเป็นรายได้เสริมให้กับ

ครอบครัว โดยสตัว์ทีนิยมเลยีง ได้แก่ วัว ไก่ และสกุร (องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้, 

2555 : 2) สําหรับวัวนัน ชาวบ้านเลียงเพือให้กินหญ้าในสวนผลไม้จะได้ไม่ต้อง

สนิเปลอืงการใช้สารเคมีฉีดพ่นฆ่าหญ้า นอกจากนีมูลของวัวซึงเป็นผลพลอยได้นันยัง

สามารถนําไปทําเป็นปุ๋ ยอินทรีย์สําหรับใส่ในสวนปาล์มนํามันและสวนผลไม้อีกด้วย 

กีฬาชนวัวในตําบลนาใต้นันถือเป็นวิถีชุมชนอย่างหนึง ได้รับการสืบต่อมาจากบรรพ

บุรุษเป็นเวลานาน นอกจาก การชนวัวเพือความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังทํา     

การชนววัเพือแก้บน ซึงเป็นการบูชาสิงศักดิ สิทธิ ทีชาวบ้านเคารพนับถือตามความเชือ

ของแต่ละคน และยังมีการชนวัวเพือจัดหารายได้ในการช่วยเหลือสถานศึกษาและวัด

ภายในตําบลอีกด้วย ความเป็นมาของกีฬาชนวัวกับวิถีชุมชนคนตําบลนาใต้เป็นเรืองที

น่าสนใจแก่การค้นคว้า สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชุมชนทีปฏิบัติต่อกันมา สร้างอาชีพและ

รายได้ให้บคุคลในสงัคม อนัเป็นเหตผุลให้ผู้ศกึษาได้เลอืกทําการศึกษาเรือง “กีฬาชนวัว

กบัวิถีชมุชนคนตําบลนาใต้” ในครังนี 

 

วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 

 1. เพือศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและความผูกพันกับวัวชนของชาวตําบลนาใต้ 

อําเภอบ้านนาเดิม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 2. เพือศึกษากีฬาชนวัวของชาวตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัด           

สรุาษฎร์ธานี 

 

วิธีการวิจยั 

 การศึกษาครังนี ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิทีได้จากการสนทนาพูดคุย 

และสมัภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลกั ซึงรายละเอียดจะครอบคลมุถึงข้อมูล 

พืนทีทีศกึษา ผู้ให้ข้อมลูหลกั เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมลู การเก็บรวบรวมข้อมูล และ   

การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  
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 1. แหล่งข้อมูล เป็นข้อมลูปฐมภูมิ (primary data) ทีได้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสนทนา พูดคุย และสัมภาษณ์เชิงลกึ (indepth interview) ผู้ ให้ข้อมูล

หลกัทีเกียวข้องอยู่กบักีฬาชนววั 

 2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ศึกษาจะทําการเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกัแบบเจาะจง 

(purposive sampling) จากกลุ่มมีส่วนเกียวข้องกับกีฬาชนวัวในเขตตําบลนาใต้ 

อําเภอบ้านนาเดิม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน 4 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ผู้ เลยีงหรือเจ้าของ

ววัชน จํานวน 5 คน 2) กลุม่ผู้นิยมกีฬาชนววั จํานวน 5 คน 3) กลุม่ผู้ทีเกียวข้องกับกีฬา

ชนวัว เช่น เจ้าของสนามชนวัว ผู้จัดการสนามชนวัว ผู้ มีความรู้ความชํานาญเกียวกับ

ววัชน จํานวน 5 คน และ 4) กลุ่มผู้บริหารท้องถินในฐานะผู้ ให้การส่งเสริมอาชีพการเลียง

วัวชนและกีฬาชนวัว ทังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา จํานวน 5 คน รวมมีผู้ ให้ข้อมูล

หลกัทงัสนิ 20 คน 

 3. เครืองมือในการเก็บข้อมูล ในการศกึษาครังนี เพือให้ได้มาซึงข้อมูลและ

คําตอบทีเป็นจริง ถกูต้อง ชดัเจน ครอบคลมุอย่างสมบรูณ์ตามวัตถุประสงค์การศึกษาที

ต้องการ จงึได้ใช้เทคนิคการศกึษาหลายอย่าง ดงันี 

     1) ศึกษาจากเอกสารทีเกียวข้อง (document data) ผู้ ศึกษาจะค้นคว้า

รวบรวมจากเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้อง ตลอดจนเอกสารโปรแกรมแข่งขันชนวัวของ

สนามชนววั เพือให้ได้ข้อมลูเบืองต้นสาํหรับการศกึษาข้อมลูเชิงลกึต่อไป 

     2) วิธีการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ผู้ศึกษาจะใช้

คําถามในการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสมัภาษณ์ได้ใช้หลงัจากผู้ศึกษาได้

เข้าไปสร้างความสัมพันธ์และความคุ้ นเคยกับผู้ ให้ข้อมูลหลกั จนสังเกตเห็นได้ว่ามี

ความไว้วางใจและให้ความเป็นกันเองประดุจจะเป็นคนในสงัคมวัวชน การสมัภาษณ์

นนัจะปลอ่ยให้บรรยากาศของการสมัภาษณ์เป็นไปอย่างไม่มีพิธีรีตอง อันเป็นลกัษณะ

ของการพูดคุยมากกว่า ไม่เคร่งครัดในหัวข้อคําถามแต่ก็มิได้ทําให้เนือความใน

การศกึษาขาดหายไปแต่อย่างใด 

     3) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (indepth interview) โดยมีคําถามเตรียมไว้

ลว่งหน้า โดยมีการประสานงานกบัผู้ให้ข้อมูลหลกั นัดหมายวัน เวลา ในการสมัภาษณ์
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ทีแน่นอน และไปทําการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาทีกําหนด เพือให้มีโอกาสแสดง     

ความคิดเห็นและแสดงทัศนะอย่างเปิดเผยและจริงใจ ซึงการวิจัยครังนีจะใช้รูปแบบ

วิธีการสมัภาษณ์เช่นนีค่อนข้างมาก 

     4) วิธีการสงัเกต (observation) ผู้ศกึษาได้ใช้เทคนิคการสงัเกต เพือสงัเกต

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตําบลนาใต้ทีเกียวข้องกบัววัชน ตลอดจนสงัเกตบรรยากาศ

ในสนามกีฬาชนววัในวนัทีมีการแข่งขนั แล้วบนัทกึข้อสงัเกตทีพบเห็นในสมดุบนัทกึ 

     5) วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เทปบนัทกึเสยีง กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก และ

อปุกรณ์อืนทีจําเป็น ผู้ศกึษาจะทําการขออนญุาตผู้ให้การสมัภาษณ์ก่อนทุกครังทีจะทํา

การบนัทกึเสยีงการสมัภาษณ์ หรือถ่ายรูป 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ลาํดบัแรกผู้ศึกษาทําการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ

ก่อน เพือให้ทราบบริบทของสนามกีฬาชนวัวและประเพณีปฏิบัติต่างๆ จากนันกําหนด

ประเด็นเพือศกึษาวิจยัภาคสนาม จากผู้ทีเกียวข้องกบัการเลยีงววั และกีฬาชนวัวในเขต

พืนทีตําบลนาใต้ ตลอดจนถงึผู้ทีได้รับผลกระทบจากการแข่งขนักีฬาชนวัวทังในเชิงบวก

และลบ โดยการสนทนาพดูคยุ และสมัภาษณ์เชิงลกึ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาจะนําข้อมูลต่างๆ จากทังข้อมูลเชิงเอกสาร 

และการสนทนา พูดคุย สัมภาษณ์เชิงลึกทีเก็บรวบรวมได้มาทําการประมวลผล จัด

หมวดหมู่ เพือให้ได้ข้อมูลทีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้

ชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา จากนันทําการวิเคราะห์

เนือหา (content analysis) แล้วนํามาบรรยายเป็นข้อมลูสรุปในลกัษณะพรรณนาความ 

(descriptive) จําแนกให้เห็นวิถีชีวิตชมุชนและความผกูพนักบัววัชนของชาวตําบลนาใต้ 

และกีฬาชนววัของชาวตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศกึษาจะแบ่งออก เป็น 2 สว่น ได้แก่ สว่นที 1 วิถีชุมชนของคนตําบลนาใต้ 

อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสรุาษฎร์ธานี และส่วนที 2 กีฬาชนวัวของชาวตําบลนาใต้ 

อําเภอบ้านนาเดิม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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ส่วนที 1 วิถชุีมชนของคนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศกึษาพบว่า วิถีชุมชนของคนตําบลนาใต้นันผูกพันอยู่กับการเลียงวัว

ชน ความผูกพันกับวัวชนของคนตําบลนาใต้นัน สืบทอดมายาวนานตังแต่บรรพบุรุษ

หลายรุ่นด้วยกนั จากแต่เดิมทีคนในชมุชนสว่นใหญ่มีอาชีพทําการเกษตร ปลกูพืชเลียง

สตัว์ และสตัว์ทีนิยมเลยีงสว่นใหญ่จะเป็นววัชนหรือววัพนัธุ์พืนเมืองเพือใช้แรงงานวัวใน

การทํานา ต่อมาการทํานาได้ลดน้อยลงไป จึงมีการเลียงเพือเป็นอาชีพเสริม และมี    

การปรับปรุงสายพนัธุ์ให้มีความแข็งแกร่งขนึกลายเป็นวัวชนพันธุ์ ดีทีมีราคาสงู ซึงคนใน

ตําบลนาใต้ประมาณร้อยละ 60 จะมีชีวิตทีเกียวข้องอยู่กับวัวชน โดยอาจเป็นผู้ เลียง

หรือเจ้าของววัชน ผู้นิยมกีฬาชนววั และผู้ทีเกียวข้องกบักีฬาชนวัวโดยตรง เช่น เจ้าของ

สนามชนวัว ผู้ จัดการสนามชนวัว เป็นต้น และผู้ ทีชืนชอบและนิยมในกีฬาชนวัว มี     

การติดตามการชนวัวอย่างต่อเนืองโดยตลอดอยู่ทีประมาณร้อยละ 20 ของชาวตําบล 

นาใต้ทงัหมด เพราะมีความผกูพนักบักีฬาชนววัมานาน 

 สาํหรับอาชีพการเลียงวัวชนของคนตําบลนาใต้นัน ผลการศึกษาพบว่า ส่วน

ใหญ่ชาวตําบลนาใต้จะเลียงวัวชนเป็นอาชีพเสริม อาทิ หัวหน้าครอบครัวมีอาชีพหลกั

อยู่แล้ว แต่พอมีเวลาว่างหรือมีสมาชิกในครอบครัวทีมีเวลาว่าง ก็จะเสาะหาวัวชนพันธุ์

ดีมาเลยีง แต่ก็มีทีเลยีงเป็นอาชีพหลกัอย่างจริงจัง หรือเป็นผู้ รับจ้างเลียงให้กับเจ้าของ

สนามชนววั โดยมีขนัตอนการปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 1. การคัดเลือกสายพันธ์ุวัวชน ต้องเป็นวัวพันธุ์พืนเมืองแท้ทีมีลกัษณะดี 

โดยทีแม่พันธุ์ควรมีลกัษณะดี ตัวใหญ่ มีขา เท้า ตา ปาก เต้านมดี และมีประวัติเคย

คลอดลกูง่ายไม่แท้งลกู สว่นพ่อพนัธุ์ต้องมีลกัษณะดี มีลกัษณะทีโดดเด่น เช่น มีรูปร่าง

เพรียว ลําตัวค่อนข้างหนา มีขวัญทีใต้โหนก โดยส่วนใหญ่ผู้ เลียงจะพยายามเสาะหา 

พ่อพนัธุ์ทีชนเก่ง ชนัเชิงดี มีประวติัการชนทีชนะมาแล้วหลายครัง 

 2. การเลียงวัวชน จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทีมีผลต่อการเลียงวัวชนให้

ประสบความสําเร็จนันประกอบด้วย พันธุ์ วัวดี อาหารดี การจัดการเลียงดูทีดี และ    

การสุขาภิบาลทีดี หากได้รับการเอาใจใส่ดูแลทีดีตลอดทุกช่วงอายุของวัว วัวก็จะให้

ผลตอบแทนกับเราอย่างเต็มที และหากมีการฝึกฝนวัวให้มีร่างกายทีแข็งแรง โอกาส    

ทีจะเอาชนะคู่ ต่อสู้ ในสนามชนวัวก็มีโอกาสสูง ดังนันจะเห็นได้ว่าผู้ ให้ข้อมูลหลัก       
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ส่วนใหญ่ จะเน้นให้ความสําคัญกับการคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ทีมีลักษณะดี 

โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ ต้องมีประวัติการชนทีดีด้วย นอกจากนียังมีการเลียงดูเป็นอย่างดี

ตังแต่วัวเล็ก พอโตเป็นวัวหนุ่มอายุประมาณ 4 ปี ถือว่าเจริญเติบโตเต็มทีแล้ว ก็จะมี

กิจวตัรประจําวนัของววั เพือให้ววัเกิดความเคยชิน มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ โดยทีคน

เลียงวัวจะเป็นคนกําหนดโปรแกรมขึนในแต่ละวัน เริมตังแต่เวลาประมาณ 05.00 น. 

คนเลยีงววัจะใช้ผ้าชุบนําบิดพอหมาดๆ เช็ดหน้าและตัววัว อันเป็นการล้างหน้าก่อนที

จะนําววัชนเดินออกกําลงักายวันละประมาณ 8-10 กิโลเมตร หลงัจากกลบัถึงทีพักจะ

ให้ววัหยดุพกัประมาณ 30 นาที ก่อนจะอาบนําทําความสะอาดร่างกายให้วัว แล้วเช็ด

ตัวให้แห้งนําไปผูกไว้กลางแจ้งให้วัวกินหญ้าและตากแดดไปด้วย จนกระทังเวลา

ประมาณ 15.00 น. นําววัเข้าพกัในทีร่ม เช็ดตัวให้วัวและนําวัวออกเดินทุ่ง ให้วัวใช้เขา

แทงดินเป็นการลับเขาและสร้างความแข็งแกร่งให้เขาและกล้ามเนือบริเวณลําคอ 

จนกระทังเวลาประมาณ 16.30 น. นําวัวกลบัทีพักและให้วัวพักประมาณ 30 นาที 

อาบนําทําความสะอาดร่างกายให้วัวอีกครัง เช็ดตัวจนแห้งหลงัจากนันผูกวัวกลางแจ้ง

ให้วัวกินหญ้าพร้อมกับก่อไฟใกล้ ๆ วัว เพือไล่แมลงรบกวนและทําให้เนือวัวกระชับ

แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย และตอนกลางคืนต้องตากนําค้างจนกระทงัเวลาประมาณ 3 ทุ่ม 

จงึนําววัเข้านอน เป็นกิจวตัรประจําวันภาพรวมในการเลียงวัว แต่ในข้อเท็จจริงแล้วคน

เลยีงววัจะมีวิธีการเลยีงทีแตกต่างกนัออกไปบ้างตามเทคนิคเฉพาะของแต่ละคน 

 3. การฝึกซ้อมวัวชนหรือการปลําวัว สาํหรับววัใหม่ทีไม่เคยผ่านสงัเวียนมา

ก่อนต้องหาคู่ซ้อมทีอายุและนําหนักพอๆ กัน โดยการซ้อมจะพันเขาวัวด้วยผ้าพันเขา

โดยเฉพาะ สถานทีในการปลาํอาจเป็นทุ่งนา หรือทีว่างกว้างพอประมาณ การปลําวัวจะ

ปลาํทกุ 20 วนั สว่นเวลาในการปลําขึนอยู่กับสภาพร่างกายของวัว หากวัวสมบูรณ์จะ

ปลําประมาณ 30-35 นาทีต่อครัง และจะชนได้เมือผ่านการปลํา 5 - 6 ครัง ส่วนวัว       

ทีผ่านสงัเวียนมาแล้ว สามารถนําออกชนได้เดือนละครัง โดยเมือวัวติดคู่ชนแล้วก่อนชน

ประมาณ 15 วัน ต้องนําวัวไปเลียงบริเวณสนาม และนําวัวเข้าไปเดินในสนามทุกวัน

เพือให้วัวเกิดความเคยชิน เนืองจากวัวเป็นสัตว์ประจําถินต้องสร้างความเคยชิน  

ไม่เช่นนนัววัอาจไม่สู้และวิงหนีได้ง่ายๆ ในขณะชน สว่นอาหารวัวหลกัๆ ก็คือหญ้า และ
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อาจเสริมด้วยถัวเขียวต้ม และทีลืมไม่ได้คือต้องให้วัวกินยาเขียวใหญ่ 3 ครัง ครังละ

ประมาณ 4 - 5 ซอง เพือป้องกันโรคหวัดแก้ร้อนในและทําให้สภาพร่างกายของวัว

แข็งแรงสมบรูณ์ 

 4. การซือขายวัวชน การซือขายววัขนึอยู่กบัความสนใจของผู้ ซือทีมีเป้าหมาย 

และกําลงัทรัพย์แตกต่างกนัไป บางคนอยากซือแม่พนัธุ์ววัเพือนําไปเพาะเลียงเอาลกูวัว

ไว้ขาย ถ้าเป็นววัสาวทียังไม่ได้รับการผสมพันธุ์ราคาอาจถูกกว่าเพราะอาจจะมีปัญหา

การผสมติดหรือไม่ สว่นววัสาวตงัท้อง แม่ววัทีเคยให้ลกูแล้ว แม่วัวท้อง หรือแม่วัวลกูติด 

สามารถแน่ใจได้ว่าไม่มีปัญหาด้านการผสมติด แต่ราคาก็จะสงูกว่า การขนส่งแม่วัวท้อง

ต้องระมดัระวงัไม่ให้ลกูแท้ง และควรสอบถามด้วยว่าพ่อพันธุ์ของลกูในท้องเป็นพันธุ์ใด

จะได้ต่อรองราคาได้เหมาะสม สาํหรับการซือขายลกูวัว หากมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ดี รูปร่าง

ลกัษณะเข้าตําราก็จะมีราคาสูง ส่วนวัวชนทีติดคู่ชนแล้วก็จะดูทีมีลักษณะสวยงาม 

สดัสว่นดี ชนดีหรือไม่ ถ้าชนดีและเคยชนะมาก่อนก็จะมีราคาสงู แต่ถ้าชนแพ้ก็จะมีราคา

เหมือนกบัววัทวัไป 

 

ส่วนที 2 กีฬาชนวัวของชาวตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1. ความเป็นมาของกีฬาชนวัวของชาวตําบลนาใต้ ชาวตําบลนาใต้ชอบ

การชนววั ในอดีตหลงัเสร็จสนิการเก็บเกียวข้าวในนาแล้ว ก็จะนําวัวมาชนกันตามทุ่งนา 

ต่อมาเมือมีคนชอบมากขึนจึงจัดให้มีสนามกีฬาชนวัวขึน แต่เป็นสนามกีฬาชนวัว

ชัวคราวทีเปิดชนในช่วงเทศกาลประจําปี คือ เทศกาลถวายหมูรับพ่อท่านสี 1 วัน ที

สนามกีฬาชนวัวบ้านคลองยา หมู่ที 6 และในเทศกาลปีใหม่ ทีสนามชนวัวบ้านทราย

ทอง หมู่ที 8 เพือหารายได้พฒันาหมู่บ้าน ซงึสนามชนววัชวัคราวของชาวตําบลนาใต้นัน 

เปิดชนเป็นการเฉพาะกิจ โดยขออนญุาตผ่านนายอําเภอไปยังผู้ ว่าราชการจังหวัด ตาม

ข้อกําหนดของกระทรวง มหาดไทยทีอนุญาตให้เปิดเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกิน 5 ครัง ใน 

1 ปี ไม่มีทีนงัสาํหรับผู้ชม ทกุคนต้องยืนดหูรือนงัดรูอบๆ สนาม 

 2. กติกาของกีฬาวัวชน เป็นทีรับรู้รับทราบกันโดยทัวไปของคนในแวดวงวัว

ชน ทงัผู้ เลยีงววัชน ผู้นิยมกีฬาชนววั ตลอดจนผู้ทีเกียวข้องอืนๆ ต่างถือกฎเกณฑ์กติกา

เดียวกนั ตงัแต่การเปรียบคู่ววัชนโดยดลูกัษณะทีเท่าเทียมกนั นําหนกัพอๆ กัน หลงัจาก
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ติดคู่ชนแล้วเจ้าของจะดูแลเป็นอย่างดี หาหญ้านําให้กิน อาบนํา และพาวิงออกกําลงั

กายเช้าเย็นเพือให้มีสขุภาพแข็งแรงพร้อมทีจะต่อสู้ ในวันแข่งขัน การนําวัวชนเข้าสู่

สนาม โดยใช้ 2 คนจูงวัวคนละข้างเข้าไปกลางสนามตรงจุดทีทําเครืองหมายไว้ 

ตลอดจนกติกาทีเกียวข้องต่างๆ ได้แก่ การเช็ดล้างวัวเพือป้องกันสารพิษของฝ่ายใด 

ฝ่ายหนงึ การให้สญัญาณเริมชนโดยเป่านกหวีด 2 ครัง แล้วตีกลอง 2 ที กติกาขณะชน

และการเกียดวัว โดยถ้าวัวตัวใดตัวหนึงวิงหนีกรรมการสนามจะเป่านกหวีดสนั 1 ครัง 

กรรมการบนปะรําจะตีกลอง 1 ที เป็นสญัญาณให้พีเลียงวัวฝ่ายทีวัววิงหนีให้เกียดวัว

เข้ามาชนใหม่ โดยเอาเขาแตะกันใหม่ ซึงกรรมการจะจับเวลาหลงัตีกลองโดยใช้ขันนํา

เจาะรูวางลงในนําทีบรรจอุยู่ในภาชนะแล้ว ถ้าขนัจมนํา (ประมาณ 5 นาที) โดยทีพีเลียง

ยงัไม่สามารถเกียดววัให้เข้ามาชนต่อไปได้ กรรมการจะรัวกลองให้สญัญาณว่าวัวตัวนัน

เป็นฝ่ายแพ้ ตลอดจนกติกาการแพ้ชนะกรณีอืนๆ เช่น ถ้าวัวตัวใดวิงหนีโดยทีพีเลียงไม่

สามารถเกียดววัให้เข้าชนใหม่ได้ในเวลาทีกําหนดถือว่าแพ้ ถ้าวัวตัวใดล้มขณะทีกําลงั

ต่อสู้กนัแล้วไม่สามารถลกุขึนมาต่อสู้ได้ทันขันจมนําถือว่าแพ้ ถ้าวัวตัวใดกระโดดออก

นอกรัวถือว่าแพ้ แต่ถ้าตัวชนะกระโดดตามออกไป ให้นํากลับมาชนใหม่ แต่ถ้านํา

กลบัมาไม่ได้ทงั 2 ตวัถือว่าเสมอกนั และขณะกําลงัต่อสู้กนัถ้าเจ้าของหรือพีเลียงวัวฝ่าย

ใดเห็นว่าววัของตนเพลยีงพลาํเสยีท่า มีอาการบาดเจ็บสาหสั แม้ว่าวัวยังมีใจสู้อยู่ต่อไป 

พีเลยีงอาจขอยอมแพ้ได้โดยสง่สญัญาณบอกกรรมการสนาม เป็นต้น 

 3. การซือขายวัวหลังชน ววัตวัทีชนะสว่นใหญ่ผู้ เลยีงจะนําไปเลียงต่อ แต่ถ้า

ขายจะมีราคามากขึนแต่ก็ขึนอยู่กับการตกลงราคาระหว่างกัน ส่วนวัวตัวทีแพ้เจ้าของ

อาจดูว่าแพ้เพราะสาเหตุใด หากแพ้เพราะมีกําลงัน้อยกว่า แต่ใจยังสู้และมีชันเชิง    

การชนดี ก็จะได้รับการเลียงไว้ต่อ แต่ถ้าแพ้เพราะหมดทางสู้  ใจไม่สู้  ไม่มีชันเชิงใน    

การต่อสู้ ก็จะถกูขายต่อให้กบัพ่อค้าต่อไป สาํหรับในด้านเศรษฐกิจชุมชนพบว่าในช่วงที

มีการจัดการแข่งขัน จะสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้มากขึน เนืองจากก่อนหน้า

ประมาณ 20 วนั เจ้าของววัและพีเลยีงจะนําววัชนมาเลยีงในชมุชนใกล้กับสนามแข่งขัน

กีฬาววัชน เนืองจากววัเป็นสตัว์ประจําถินประเภทหนงึ หากนําออกไปต่างถินจะรู้สกึตืน

ตระหนก ดงันนัเพือให้ววัคุ้นชินกบัสภาพอากาศและสภาพชุมชนจึงต้องนําไปเลียงใกล้
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กบัสนามชนววัและจะพาเข้าไปเดินในสนามกีฬาชนววัทุกวัน เพือให้วัวเกิดความคุ้นชิน 

ระยะนีจะทําให้ชุมชนมีความคึกครืนขึน มีการจับจ่ายใช้สอยเพิมมากขึน ทําให้มีเงิน

หม ุนเวียนในชุมชนมากขึน นอกจากนีในว ันทําการแข่งข ันก็จะมีการค้าขายที

หลากหลาย ทังอาหาร เครืองดืม ของใช้เกียวกับวัว และของชําอืนๆ ตลอดจน      

การให้บริการทีจอดรถโดยเก็บค่าบริการในราคาทีสมควร ส่วนในด้านทีเกียวข้องกับ

การพนันผู้ ให้ข้อมูลทุกคนยอมรับว่ามีการพนันชนวัวเกิดขึน แต่ก็มีความคิดเห็นที

แตกต่างกนัออกไป สว่นใหญ่มองว่าเป็นเรืองส่วนตัวของผู้ เล่น ถ้ารู้จักประมาณตนรู้จัก

รับผิดชอบก็จะไม่เดือดร้อนใด ๆ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อการพัฒนาท้องถิน แต่

ผู้ให้ข้อมลูบางสว่นก็มีความคิดเห็นทีแตกต่างไปว่าทําให้มีผู้คนติดการพนันมากขึน อาจ

สง่ผลและมีอปุสรรคต่อการพฒันาท้องถิน เพราะทําให้มีอาชญากรรมเพิมมากขนึ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศกึษาเกียวกบั กีฬาชนววักบัวิถีชมุชนของคนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีประเด็นทีนํามาอภิปรายผลได้ ดงันี 

1. การรักษาสายพันธ์ุวัวชนเพือการค้า จากผลการศึกษาพบว่า ชาวตําบล

นาใต้สว่นใหญ่ร้อยละ 60 และคนในภาคใต้อีกจํานวนหนึงในแถบจังหวัดพัทลงุ สงขลา 

นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี สตลู สรุาษฎร์ธานี และอีกหลายจังหวัด ต่างก็นิยมชมชอบ

หรือเกียวข้องอยู่กับกีฬาชนวัว การเลียงวัวชนหรือวัวพืนเมืองมีการสืบทอดมาแต่   

บรรพบรุุษ ก่อให้เกิดภูมิปัญญาชาวบ้านในการคดัเลอืกและดลูกัษณะวัวชนทีดี ดูรูปร่าง 

ขวญั ส ีเขา โหนก และลกัษณะพิเศษอืนๆ ภูมิปัญญาในการรักษาพันธุ์วัวชนให้คงอยู่

นานหลายชวัอายคุน ซงึหากภาครัฐและเอกชนช่วยกันสนับสนุนกีฬาชนวัวอย่างจริงจัง 

จะก่อให้เกิดการอนรัุกษ์สายพนัธุ์ววัชนพนัธุ์แท้ ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์วัวชนเพือ

การค้าเพิมมากขนึ อนัจะสง่ผลต่อเศรษฐกิจท้องถินภาคใต้ได้เป็นอย่างดี 

2. การส่งออกวัฒนธรรมชนวัวในตลาดอาเซียน จากผลการศึกษาพบว่า 

บริบทของคนในอาเซียนมีวัฒนธรรมทีคล้ายคลงึกัน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติ

ตามขนบธรรมเนียมของคน การสืบทอดประเพณีต่างๆ ตลอดจนการเลียงวัวพืนเมือง
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เพือเป็นอาหารหรือเพือการกีฬา หลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มี

การเลยีงววัพืนเมืองและนําววัมาชนกันเพือความสนุกสนาน แต่การชนวัวเพือการกีฬา

ดงัเช่นประเทศไทยนนัยงัไม่ชดัเจนมากนกั ดงันนัหากการท่องเทียวแห่งประเทศไทย จะ

สง่เสริมให้กีฬาชนววัเป็นทีรู้จกัในกลุม่ประเทศอาเซียน และประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพือให้

เกิดการสง่ออกวฒันธรรมชนววัในตลาดอาเซียน จะเกิดประโยชน์ต่อการท่องเทียวของ

ไทยอย่างมากหลงัจากมีการรวมอาเซียนในปี 2558 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิน

ตามมา 

3. แนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประชา -

สมัพนัธ์ กีฬาชนววัให้เป็นทีรู้จกัโดยทัวไปนัน ปัจจุบันพบว่ามีการสือสารผ่านอินเตอร์เน็ต

อย่างหลากหลาย และนบัวนัจะมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาชมการแข่งขันกีฬาชนวัว

มากขนึเรือยๆ แม้ว่าปัจจบุนัจะมีการอนรัุกษ์สายพนัธุ์ววัชนกนัอย่างหลากหลาย แต่ส่วน

ใหญ่ก็ยงัอยู่ในแวดวงของผู้ทีรักและนิยมการเลียงวัวชนเป็นการส่วนตัว ตามบรรพบุรุษ

ทีเลยีงสบืต่อกนัมา ยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ 

นอกจากนีในทางตรงข้ามพบว่าหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมปศุสัตว์ กลับส่งเสริม     

การเลยีงววัเนือมากกว่า จึงมีการส่งเสริมการผสมพันธุ์วัวข้ามสายพันธุ์  เช่น การใช้แม่

พนัธุ์ววัพืนเมืองผสมข้ามสายพนัธุ์กบัววัพนัธุ์รามัน หรือสายพันธุ์อืนๆ จากต่างประเทศ 

ทังนีโดยมีเป้าหมายเพือใช้เป็นอาหารมากกว่าการอนุรักษ์สายพันธุ์ วัวชนแท้ ดังนัน

หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องควรหันมาพิจารณาอย่างจริงจังในการช่วยกันส่งเสริมและ

อนรัุกษ์สายพนัธุ์ววัชนแท้ เพือการสง่ออกวฒันธรรมการชนววัอย่างจริงจงั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาเกียวกบั กีฬาชนววักับวิถีชุมชนของคนตําบลนาใต้ อําเภอบ้าน

นาเดิม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ผู้ศกึษามีข้อเสนอแนะเพือการพฒันา ดงัต่อไปนี 

 1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เป็นทีแน่นอนแล้วว่าจะเกิดประชาคม

อาเซียนขนึในปลายปี 2558 และทีผ่านมาหลายประเทศใช้การส่งออกวัฒนธรรม เพือ

ประชาสัมพันธ์ประเทศให้เป็นทีรู้จัก โดยมีเป้าหมายเพือให้ผู้ คนทัวโลกเดินทางเข้า

ประเทศมากขนึ อนัจะสง่ผลต่อรายได้ของประเทศจากการท่องเทียว อาทิ ประเทศญีปุ่ น
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ส่งออกวัฒนธรรมภาษา ประเทศเกาหลีใต้ส่งออกวัฒนธรรมภาพยนตร์ ประเทศ

อินโดนีเซียสง่ออกวฒันธรรมของการประกวดเสยีงนกเขาชวา เป็นต้น ส่วนประเทศไทย

เรากําลงัสง่ออกวฒันธรรมด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬามวยไทยเริมเป็นทีรู้จักและชืนชอบ

ของนานาชาติมากยิงขึน ดังนันหากภาครัฐให้ความสนใจและหันมากํากับดูแลและ

สง่เสริมการแข่งขนักีฬาชนววัอย่างจริงจงัเพือการสง่ออกวฒันธรรมด้านกีฬาอีกประเภท

หนงึ เชือได้ว่าจะประสบความสําเร็จเป็นทีสนใจของชาวอาเซียนทีมีบริบททีคล้ายคลงึ

กนัทงั 10 ประเทศ และจะมีรายได้จากการท่องเทียวในด้านนีเพิมขนึอย่างต่อเนือง 

 2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัต ิ

     1) จากผลการศกึษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ ได้ให้การส่งเสริม

การจัดกีฬาชนวัวประเพณีเป็นประจําทุกปี และส่งเสริมให้เกิดการจัดตังกลุ่มชมรมใน    

การอนรัุกษ์ววัชน แต่กลบัไม่ได้สง่เสริมในการอนุรักษ์สายพันธุ์วัวชนอย่างแท้จริง ปล่อย

ให้ชาวบ้านอนรัุกษ์และเสาะหาสายพันธุ์กันเอง ดังนันเพือให้เกิดการอนุรักษ์สายพันธุ์

ววัชนแท้อย่างจริงจงั องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้จึงควรให้การส่งเสริมและอนุรักษ์

สายพันธุ์ วัวชนอย่างจริงจัง เช่น ส่งเสริมเรืองของพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์  นําเชือพ่อพันธุ์ 

อาหาร วคัซีนฯ เป็นต้น  

     2) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถินใด จัดให้มีการส่งเสริมกีฬาชนวัวเป็น

ประเพณีทุกปี ควรจัดให้มีสนามกีฬาทีได้มาตรฐานด้วย แม้ว่าจะเป็นเพียงสนามกีฬา

ชวัคราวก็ตาม ทงันีเพือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เข้าชมกีฬาชนวัว และ

ควรมีการกํากับดูแลและควบคุมการเล่นพนันชนวัวให้อยู่ในกรอบของการวางเงินเดิม

พนัเท่านนั หรือหากชาวบ้านจะขอมีส่วนร่วมก็ควรจัดให้มีคนกลางในการรับพนัน อาทิ 

ทางสนามควรจัดให้มีฝ่ายทีรับแทงพนันชนวัว เพือให้สามารถควบคุมวงเงินพนันได้ 

และป้องกนัเด็กและเยาวชนเลน่การพนนั 

     3) เป็นเรืองปกติทัวไปทีหากสถานทีใดมีการแข่งขันและมีการพนันเกิดขึน 

มกัจะมีเรืองยาเสพติดแอบแฝงเข้ามาด้วย แม้ว่าการศกึษาในครังนีจะไม่พบว่ามีเรืองยา

เสพติดเข้ามาเกียวข้อง แต่ทางเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องควรติดตามสอดส่องและกวดขันให้

เข้มงวด เพือไม่ให้ยาเสพติดเลด็ลอดเข้ามาเกียวข้องกบัวงการกีฬาชนววั 
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ความสวยงามวางนัยทัวไป : ผลต่างของจํานวนเศษเหลือทีประกอบด้วยสอง

จาํนวนเต็มกับพหุคูณของเลขโดด 9 

 

Generalized beauty : the difference of the remainder number that contains 

two integers and the multiple of the digit number 9 

 

สธีุรา โต๊ะมิ1 และ อยัเรศ เอียมพนัธ์2  

Suteera Tohmi1 and Aiyared Iampan2 

บทคัดย่อ  

 บทความนีได้ประยกุต์ใช้จํานวนเศษเหลือและหลกัการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

ในการศกึษาและหารูปทวัไปของผลต่างของจํานวนเศษเหลอืทีประกอบด้วยจํานวนเต็ม

สองจํานวนกบัผลบวกของจํานวนเต็มสองจํานวนนัน ผลการศึกษาพบว่ารูปทัวไปของ

ผลต่างนีเป็น ดงันี  

 ( ) 9nm n m n     สาํหรับทกุจํานวนเต็ม m  และ n  

คําสาํคญั : จํานวนเศษเหลอื หลกัการอปุนยัเชิงคณิตศาสตร์ ผลต่าง และผลบวก 

 

ABSTRACT 

 This paper applies the remainder number and the Principle of 

Mathematical Induction to study and find a general form of the difference of 

the remainder number that contains two integers and the sum of the two 

integers. The results show that the general form of the difference is  

( ) 9nm n m n     for all integers m  and n .  

Keyword : remainder number, Principle of Mathematical Induction, difference 

and sum 
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2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทนํา 

 คณิตศาสตร์นับว่าเป็นศาสตร์พืนฐานทีสําคัญสําหรับหลายๆ ศาสตร์ 

โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีได้นําไปประยุกต์ใช้อย่าง

กว้างขวาง นอกจากประโยชน์ด้านการประยุกต์ใช้แล้ว คณิตศาสตร์ยังเป็นศาสตร์เชิง

ศิลปะอีกด้วย แต่น้อยคนนักทีจะมองเห็นความสวยงามด้านศิลปะของคณิตศาสตร์ 

ฉะนันบทความนีจะแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของคณิตศาสตร์จากการสังเกต

ความสมัพนัธ์ของจํานวนเต็มในเชิงพีชคณิตทีอยู่ใกล้ๆ ตัว และยังมีประโยชน์อย่างมาก

สาํหรับการคํานวณบางอย่างของจํานวนเต็มทีมีจํานวนหลกัมากๆ ได้ 

 บทความนีจึงมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาและหารูปทัวไปทีแน่นอนของผลต่าง

ของจํานวนเศษเหลือทีประกอบด้วยสองจํานวนเต็มกับผลบวกของสองจํานวนเต็มนัน 

โดยเครืองมือหลกัทีเราใช้ในการสร้างจํานวนเศษเหลือ และพิสจูน์ทฤษฎีบทหลกั คือ

ขนัตอนวิธีการหาร และหลกัการอปุนยัเชิงคณิตศาสตร์ ซงึกลา่วไว้ดงัน ี

ทฤษฎีบท 1 (W. E. Clark, 2002: 15) ขันตอนวิธีการหาร (The Division Algorithm) 

ถ้า a  และ b เป็นจํานวนเต็ม โดยที 0b  แล้วมีจํานวนเต็ม q  และ r เพียงชุดเดียว

เท่านนั ซงึ a b q r    และ 0 | |r b   

ทฤษฎีบท 2 (W. E. Clark, 2002: 2) หลกัการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (The Principle 

of Mathematical Induction) กําหนดให้ ( )P n แทนข้อความเกียวกับจํานวนเต็มบวก 

n  และกําหนดให้ 0n  เป็นจํานวนเต็มบวก ซงึสอดคล้องกบัข้อความต่อไปนี 

 (1) 0( )P n เป็นจริง 

 (2) ถ้า ( )P k เป็นจริง สาํหรับจํานวนเต็มบวก 0k n แล้ว ( 1)P k  เป็นจริง 

สรุปได้ว่า ( )P n เป็นจริง สาํหรับทกุจํานวนเต็มบวก 0n n  

จากขนัตอนวิธีการหาร อยัเรศ เอียมพนัธ์ (2554: 29-35) และ ณัฐวุฒิ พลอาสา 

และ อยัเรศ เอียมพนัธ์ (2556: 25-30) ได้นิยามจํานวนเศษเหลือ (remainder number) 

ไว้ดังนี กําหนดให้ a  เป็นจํานวนเต็มใดๆ และ 10b   จะได้ว่ามีจํานวนเต็ม q  

(ผลหาร) และ r (เศษเหลอื) ซงึ 10a q r    และ 0 10r   ฉะนนั r เป็น  
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จํานวนหนงึหลกัหรือเลขโดดนนัเอง สญัลกัษณ์จํานวนเศษเหลอืสาํหรับ a  นิยามโดย 

 : qa r                (1) 

เช่น 

22 2 00 2 22

23 3 01 2 22

23 3 01 2 22

23 3 01 2 22

220 0 20 0 0 00 0 20 0 220 0
221 9 21 9 1 11 9 21 1 221 1
222 8 22 8 2 22 8 22 2 222 2

229 1 29 1 9 99 1 29 9 229 9

 

  

  

  

      
       
       

       
                

 

ณฐัวฒุิ พลอาสา และ อัยเรศ เอียมพันธ์ (2556 : 25 - 30) ได้นิยามเซตของจํานวนใน 

(2) ดงับทนิยามต่อไปนี 

บทนิยาม 1 (ณัฐวุฒิ พลอาสา และ อัยเรศ เอียมพันธ์, 2556: 25-30) กําหนดให้  

ZR  แทนเซตของจํานวนใน (1) ทงัหมด นนัคือ 

 { | ,q r q r Z ZR  และ 0 10}r              (2) 

และเราจะเรียกสมาชิกของ ZR  ว่า จาํนวนเศษเหลือ (remainder number) 

 เพือความสะดวก  ยังคงจะเขียน 0 r  ด้วย r  สําหรับทุกจํานวนเต็ม 

0 10r   และเพือให้เข้าใจในผลลพัธ์ของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทจากบทความนี 

จะแนะนําการแปลงจํานวนเศษเหลือทีได้จาก (1) กลบัเป็นเลขฐานสิบปกติ ซึงทําได้

โดยการบวกทแยงจากเศษเหลือตัวขวากับผลหารตัวซ้าย และสําหรับจํานวนใน      

หลกัหน่วยให้ดงึเศษลงมาได้เลย เพือให้เข้าใจได้ง่ายจะขอยกตัวอย่างการแปลงจํานวน 

18 3 125 8 4 2852 4 9 7 99 5 9   ทีได้จากการเรียงกันของจํานวนเศษเหลือกลับเป็น

เลขฐานสบิได้ดงันี 
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18 3 125 8 4 28

2 13 1 3

1

52 4 9 7 99 5 9 5(2 18)(4 3)(9 125)(7 8)9(9 4)(5 28)9
5(20)(1)(134)(15)9(5)(33)9
5 01 4 595 39
(5 2)0(1 13)(4 1)59(5 3)39
70(14)(5)59(8)39
70 4559839
7(0 1)4559839
7(1)4559839
714559839

        


    


 



 

 หัวข้อต่อไปนีจะแสดงถึงผลการศึกษาหลักของบทความนี ซึงประกอบด้วย

ข้อสังเกตทีเราพบความสัมพันธ์ของผลต่างของจํานวนเศษเหลือทีประกอบด้วยสอง

จํานวนเต็มกับผลบวกของสองจํานวนเต็มนัน จนนําไปสู่การศึกษาและการพิสจูน์ทฤษฎี

บทหลกั อีกทงัยงัให้ตวัอย่างทีได้ประยกุต์ใช้ทฤษฎีบทหลกัด้วย โดยทีเราจะใช้สญัลกัษณ์ 

  แทนการคณู เช่น 9 12 108   ซงึไม่เท่ากบั 1 19(12) 9 2 (10)2 02 102     

 การแปลงจํานวนเต็มบวกเป็นจํานวนเศษเหลือนันจะสงัเกตเห็นว่าทําได้ง่าย 

แต่หากจะแปลงจํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเศษเหลือนันทําได้ไม่ง่ายนัก ดังนันบทตัง 1 

(ณฐัวฒุิ พลอาสา และ อยัเรศ เอียมพนัธ์, 2556 : 25-30) มีประโยชน์อย่างมากสําหรับ

การแปลงจํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเศษเหลือ โดยได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ

จํานวนเศษเหลือของจํานวนเต็มลบด้วย และได้นิยามการดําเนินการทวิภาค (binary 

operation) (  บน ZR  โดย 

( )

( ); 0 9
; 10,

q t
t

bq t b
q

r s r s
s

r s r a
r

sa


 

        
(  สาํหรับทกุ ,q tr s ZR  

บทตัง 1 (ณฐัวฒุิ พลอาสา และ อัยเรศ เอียมพันธ์, 2556: 25-30) กําหนดให้ n  

ซงึ qn r  จะได้ว่า 

 
( 1)

0 ; 0
(10 ) ; 0

q

q

r
n

r r


 


    

            (3) 
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บทตัง 2 (อภิสิทธิ  เมืองมา และ อัยเรศ เอียมพันธ์, 2556: 48-58) สําหรับทุก 

1 2 3, , , , nx x x x  ZR  จ ะ ไ ด้ ว่ า ตั ว ผ ก ผั น ภ า ย ใ ต้  ( ข อ ง  1 2 3... nx x x x ) คื อ 

1 2 3( )( )( )...( )nx x x x     นนัคือ  

1 2 3 1 2 3( ... ) ( )( )( )...( )n nx x x x x x x x       

ทฤษฎีบท 3 (อภิสิทธิ  เมืองมา และ อัยเรศ เอียมพันธ์, 2556: 48-58) กําหนดให้ 

 1 2 3, , , , ,ns s s s m Z  ซงึ 0 9is   จะได้ว่า 

 1 2 3 1 2 3
#(0)

1000 0m n n
n

s s s s m s s s s


      

ผลการศึกษาหลัก 

 จากการสังเกตผลต่างของจํานวนเต็มสองหลกั 5n  กับผลบวก 5n  เมือ 

n  เป็นจํานวนเต็ม ซงึ 1 9n   ทําให้เราพบความสมัพันธ์บางอย่างทีน่าสนใจ และ

เขียนแสดงความสมัพนัธ์ได้ดงันี 

 

5 (1 5) 9 9
5 (2 5) 18 9
5 (3 5) 27 9
5 (4 5) 36 9
5 (5 5) 45 9
5 (6 5) 54 9
5 (7 5) 63 9
5 (8 5) 72 9
5 (9 5) 81 9

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

    
    
    
    
    
    
    
    
    

              (4) 

 จากความสมัพนัธ์ (4) เราพบว่าจํานวนเต็มหลกัทีสอง n  ของจํานวนเต็มสอง

หลกั 5n  มีผลต่อผลต่างของจํานวนเต็มสองหลกั 5n  กับผลบวก 5n  เมือ n  เป็น

จํานวนเต็ม ซงึ 1 9n   โดยผลต่างนีจะอยู่ในรูปผลคณูของเลขโดด 9  กับจํานวนเต็ม

หลกัทีสอง n  โดยผลต่างนีสามารถเขียนอยใูนรูปของสมการได้ดงัน ี 

5 ( 5) 9n n n     สาํหรับทกุจํานวนเต็ม 1,2,3, ,9n    

 ต่อไปจะแสดงตัวอย่างเพือนําไปสู่การศึกษาและหารูปทัวไปของผลต่างของ

จํานวนเศษเหลอืทีประกอบด้วยจํานวนเต็มสองจํานวนกับผลบวกของจํานวนเต็มสอง

จํานวนนนั ดงันี 
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ตัวอย่าง 1 ผลลพัธ์ของ (13)5 (13 5)   สามารถหาได้ถูกต้องและสอดคล้องตาม

ความสมัพนัธ์ (4) ทีเราพบ ดงันี 

1( )5 (13 5) 35 18
[(1 100) 35] 18
135

13

1

1
117

3

8

9

   
   
 

 

 

 ฉะนนั จากความสมัพนัธ์ (4) เราจงึสรุปเป็นข้อสงสยัได้ดงัต่อไปนี 

 (1) เราสามารถเขียนรูปทัวไปทีแน่นอนของผลต่างของจํานวนเศษเหลือที

ประกอบด้วยจํานวนเต็มสองจํานวนกบัผลบวกของจํานวนเต็มสองจํานวนนนัได้หรือไม่ 

 (2) หากเราสามารถเขียนรูปทวัไปทีแน่นอนของผลต่างของจํานวนเศษเหลือที

ประกอบด้วยจํานวนเต็มสองจํานวนกับผลบวกของจํานวนเต็มสองจํานวนนันได้ แล้ว

รูปทวัไปของผลต่างนีจะมีลกัษณะเหมือนกบัความสมัพนัธ์ (4) ทีเราพบหรือไม่ 

บทตัง 3 (อภิสิทธิ  เมืองมา และ อัยเรศ เอียมพันธ์, 2556: 75-83) สําหรับทุกจํานวน

เต็มทีไม่เป็นลบ s  และจํานวนเต็ม t  ซงึ 0 10t   จะได้ว่า 

 
; 0
; 0s

st s
t

t s


  
               (5) 

ทฤษฎีบท 4  กําหนดให้ mZ  จะได้ว่า ( ) 9nm n m n     สาํหรับทุก 

{0}n N  

การพิสูจน์  กําหนดให้ ( )P n  แทนข้อความ  

( ) 9nm n m n     สาํหรับทกุ {0}n N  

ถ้า  0n   แ ล้ว  0 (0 ) 0 9 0m m m m        ฉะนัน  (0)P  เ ป็นจ ริง 

สมมติว่า ( )P k  เป็นจริง เ มือ {0}k N  จะได้ ว่า ( ) 9km k m k     

ฉะนนั 

(ทฤษฎีบท 3) 
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( 1) (( 1) ) ( 1)( 0) (( ) 1)
10 ( ) 1
( ) 9

(9 ) 9
9 ( 1)

k m k m k m k m
km k m
km k m

k
k

         
    
   
  
  

 

ดงันนั ( 1)P k   เป็นจริง โดยหลกัการอปุนยัเชิงคณิตศาสตร์ จะได้ว่า 

 ( ) 9nm n m n     สาํหรับทกุ {0}n N             

ต่อไปเป็นตวัอย่างทีได้ประยกุต์ใช้ทฤษฎีบท 4 ในการหาผลลพัธ์ ดงันี 

 

ตัวอย่าง 2 จงหาผลลพัธ์ของ (12345)(56789) (12345 56789)   

วิธีทํา โดยทฤษฎีบท 4 จะได้ว่า (12345)(56789) (12345 56789) 9 12345 111105      

ตรวจคําตอบ  

1234 5678

1234

1234

(1234 568)

1802

(12345)(56789) (12345 56789) 5 9 69134
(5 5678)9 69134
(5683)9 69134

39 69134
39 69134

180239 69134
111105



   
  
 
 
 
 


 

 

ตัวอย่าง 3 จงหาผลลพัธ์ของ (2368)( 65312) (2368 ( 68312))      

วิธีทํา โดยทฤษฎีบท 4 จะได้ว่า (2368)( 65312) (2368 ( 68312)) 9 2368 21312        

ตรวจคําตอบ 

236 6532

236

236

236 653

417

(2368)( 65312) (2368 ( 65312)) 8 8 ( 62944)

(8 6532)8 62944

( 6524)8 62944

68 62944

68 62944

(( 417 100) 68) 62944

41632 62944

21312







      

  

  

 

 

    

  



 

(บทตงั 

(บทตงั 3) 

(ทฤษฎีบท 3) 
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 จากทฤษฎีบท 4 จะพบว่าทฤษฎีบทเป็นจริงสาํหรับจํานวนเต็มหลกัทีสองเป็น

จํานวนเต็มทีไม่เป็นลบเท่านนั จากบทตงั 1 เราจะศกึษาในกรณีทีจํานวนเต็มหลกัทีสอง

เป็นจํานวนเต็มลบดงัทฤษฎีบท 5 

ทฤษฎีบท 5 กําหนดให้ mZ  จะได้ว่า ( ) ( ) 9 ( )n m n m n        สาํหรับทกุ nN  

การพิสูจน์ กําหนดให้ ( )P n  แทนข้อความ 

( ) ( ) 9 ( )n m n m n        สาํหรับทกุ nN  

ถ้า 1n   แล้ว  

1

( 1) ( 1 ) ( 1) 1
( 1)0 1
( 1)1

91
(( 1) 100) 91

9
9 ( 1)

m m m m



       
  
 

   
 
  

 

ฉ ะ นั น  (1)P  เ ป็ น จ ริ ง  ส ม ม ติ ว่ า  ( )P k  เ ป็ น จ ริ ง  เ มื อ  kN  จ ะ ไ ด้ ว่ า 

( ) ( ) 9 ( )k m k m k        ฉะนนั 

1

( ( 1)) ( ( 1) ) ( 1)( 0) ( ( 1) )
( ) ( 1)0 ( ) 1
( ) ( ) ( 1)0 1
(9 ( )) 90 1
(9 ( )) 10 1
(9 ( )) 9
9 ( ( 1))

k m k m k m k m
k m k m
k m k m

k
k
k
k



             
       
       
    
    
   
   

 

ดงันนั ( 1)P k   เป็นจริง โดยหลกัการอปุนยัเชิงคณิตศาสตร์ จะได้ว่า 

 ( ) ( ) 9 ( )n m n m n        สาํหรับทกุ nN             

 ต่อไปเป็นตวัอย่างทีได้ประยกุต์ใช้ทฤษฎีบท 5 ในการหาผลลพัธ์ ดงันี 

ตัวอย่าง 4 จงหาผลลพัธ์ของ ( 6735)(98241) ( 6735 98241)     

วิธีทํา โดยทฤษฎีบท 5 จะได้ว่า 

( 6735)(98241) ( 6735 98241) 9 ( 6735) 60615          
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ตรวจคําตอบ 

674 9824

674

674

( 674 982)

308

( 6735)(98241) ( 6735 98241) 5 1 91506
(5 9824)1 91506
(9829)1 91506

91 91506
91 91506

30891 91506
60615







 

     
  
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่าง 5  จงหาผลลพัธ์ของ ( 12345)( 56789) (( 12345) ( 56789))       

วิธีทํา โดยทฤษฎีบท 5 จะได้ว่า  

( 12345)( 56789) (( 12345) ( 56789)) 9 ( 12345) 111105            

ตรวจคําตอบ 

1234 5678

1234

1234

(1234 568)

1802

( 12345)( 56789) (( 12345) ( 56789)) (( 5)( 9)) ( 69134)
( (5 5678)9) 69134
( (5683)9) 69134
( 39) 69134
( 39) 69134
(180239) 69134
111105



         
   
  
  
  
  
 

 

บทสรุป 

 จากการศึกษาผลต่างของจํานวนเศษเหลือทีประกอบด้วยจํานวนเต็มสอง

จํานวนกับผลบวกของจํานวนเต็มสองจํานวนนัน โดยอาศัยหลักการอุปนัยเชิง

คณิตศาสตร์และจํานวนเศษเหลอืเป็นเครืองมือสาํคญัในการพิสจูน์ ทําให้ตอบข้อสงสยั

ข้างต้นทงัสองข้อของเราได้ ดงันี 

 (1) เราสามารถเขียนรูปทัวไปทีแน่นอนของผลต่างของจํานวนเศษเหลือที

ประกอบด้วยจํานวนเต็มสองจํานวนกับผลบวกของจํานวนเต็มสองจํานวนนันได้ 

ดงักลา่วไว้ในทฤษฎีบท 4 และ 5 ดงันี 

( ) 9nm n m n     สาํหรับทกุจํานวนเต็ม m  และ n  

(บทตงั 
(บทตงั 3) 

(บทตงั 3) 
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 (2) รูปทวัไปทีแน่นอนของผลต่างของจํานวนเศษเหลือทีประกอบด้วยจํานวน

เต็มสองจํานวนกับผลบวกของจํานวนเต็มสองจํานวนนันมีลักษณะเหมือนกับ

ความสมัพนัธ์ (4) ทีเราพบ  

 จากบทความนีและบทความอืน ๆ ทีได้กล่าวถึง ผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิงว่า

ผู้อ่านจะเห็นประโยชน์ของจํานวนเศษเหลือในการศึกษาลกัษณะทางพีชคณิตต่างๆ 

ฉะนันหากผู้ อ่านเริมทําการศึกษาลักษณะทางพีชคณิตทีน่าสนใจของจํานวนเต็ม

เช่นเดียวกับบทความนี ก็คาดว่าน่าจะได้สตูรสําหรับการคํานวณเช่นกันและสตูรทีได้

จากการศกึษาจะเป็นการช่วยเพิมความสะดวกในการคํานวณต่าง ๆ และนอกจากผล

การศกึษาทีได้รับแล้ว ผู้อ่านจะได้พบกบัความสวยงามของรูปแบบทัวไปและการพิสจูน์

อีกด้วย ซงึกลา่วเช่นเดียวกับ (อัยเรศ เอียมพันธ์, 2556) ได้ว่าเป็น ความสวยงามวาง

นัยทัวไป (generalized beauty) ในแบบคณิตศาสตร์ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้ เขียนขอขอบพระคุณผู้ประเมินบทความวิชาการทุกท่าน สําหรับข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบทความให้สําเร็จลลุ่วงได้

อย่างสมบูรณ์ โดยบทความนีได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวิจัย: Group for Young 

Algebraists in University of Phayao (GYA) 
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ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาใน 

จงัหวัดภูเก็ต 

 

The Impact of Online Social Network Use on Students in Phuket. 

 

ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ1 และสมชาย ไชยโคต2 

Doungrat Koikitcharoen 1and Somchai Chaiyakot2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงลักษณะประชากร และ

พฤติกรรมของนกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ตทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และศึกษา

ถงึผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การหาค่า Independent sample t-test สถิติ    

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการหาความแตกต่าง

รายคู่โดยใช้วิธี LSD และ Dunnett’s T3 

 ผลการศึกษาพบว่า การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาใน

จงัหวดัภูเก็ตสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์มากทีสดุ รองลงมาคือด้านการเรียน และด้าน

สงัคม ตามลาํดบั โดยปัจจยัพืนฐานด้าน เพศ สถานศึกษา เกรดเฉลียสะสม ลกัษณะที

อยู่อาศัย และรายได้ทีผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ 

ด้านสงัคม และด้านการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีแตกต่างกนั  

สว่นนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษานนั เพศทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อด้านสงัคม และ

ด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 
1อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21              

ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต Email Address : doungrat01@yahoo.com 
2อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21              

ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  Email Address :somchai_89@hotmail.com 
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 สําหรับผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและระดบัอดุมศกึษาพบว่า การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่าย

สังคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อทัง 3 ด้านแตกต่างกัน และในระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายจํานวนชวัโมงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตทีแตกต่างกันจะส่งผล

กระทบต่อด้านสังคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน ผู้ แนะนําให้ใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ทีแตกต่างกัน และระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผล

กระทบต่อด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 ส่วนผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาพบว่า ระยะเวลาตังแต่เริมใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน และ

ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อทัง 3 ด้านแตกต่าง

กนั สว่นสถานทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทแีตกต่างกนัจะส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนที

แตกต่างกัน การดูแลให้ความรู้จากผู้ ปกครอง และการทีเพือนมีส่วนร่วมในการใช้งาน

สงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกนั สง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ และด้านสงัคมทีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ : ผลกระทบ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ นกัเรียนนกัศกึษา จงัหวดัภูเก็ต 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to identify the demographics and 

behaviour of the students who used online social networks, and to determine 

the impact of these online social networks on the students. The sample of this 

study included both high school students and students who were studying in 

higher education institutions in Phuket province. The research instrument was 

a questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, 

independent sample t-tests, one way ANOVAs, and Post Hoc tests with LSD or 

Dunnett’s T3 Method. 

The results of this study showed that the students’ emotions were 

affected the most by online social network, followed by their study habits, and 
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social relationships. The high school students of different sexes, schools, 

grade levels, GPA, living situations, and allowances were affected by online 

social network differently in the areas of emotions and social relationships. 

However, it was found that the students in higher educational institutions of 

different sexes were affected by the online social network in the areas of study 

habits and social relationships.  

Regarding the effects on students’ behaviors, the results showed that 

the different styles in which the students updated information affected their 

emotions, study habits, and social relationships differently. For the high school 

students, the students who spent a different numbers of hours using the 

internet had different social relationships and study habits. Recommendations 

from different people and different lengths of time spent on the internet 

resulted in different study habits. 

Concerning the effects on the behavior of the students who were 

studying in higher institutional institutions in Phuket, it was found that the 

students started internet access at different times of the day and spend 

different lengths of time on the internet were affected differently in their 

emotions, study habits and social relationships. The students who logged onto 

online social networks in different places were found to be affected differently 

on their study habits.  Moreover, students who had different ways of using the 

internet - parents’ advice and friends shared - were affected differently on their 

emotions and social relationship.   

Key words : Impact, Online Social Network, Students, Phuket 
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บทนํา 

ปัจจบุนัผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทวัโลกมีจํานวนมากอินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งแห่ง

การแบ่งปันและแลกเปลียนข้อมูลทีใหญ่ทีสุดในโลกและทําให้เกิดการเปลียนรูปแบบ

การสอืสารจากยคุการสอืสารแบบดงัเดิมในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นการพบปะพูดคุย

สนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตัวกันของคู่สนทนาหรือการเขียนหรือส่งจดหมายทาง

ไปรษณีย์เป็นต้น มาสู่การใช้เทคโนโลยีการสือสารในยุคดิจิทัลแห่งโลกเสมือนจริง 

(Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการสือสารไร้พรมแดนทําให้คนจํานวนมากทัวโลกมี

การดําเนินชีวิตทงัในสงัคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสงัคมแห่งโลกเสมือนจริง 

ผู้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในปัจจุบันมีทุกเพศ ทุกวัย โดยจากการรวบรวม

สถิติของบริษัทศนูย์วิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จํากดั (ปิยะ ตัณฑวิเชียร, 2554) ผล

การสาํรวจพบว่ากลุม่ทีใช้อินเทอร์เน็ตมากทีสดุคือ นกัเรียน-นักศึกษา และช่วงกลุ่มอายุ

ระหว่าง 12 – 17 ปี พฤติกรรมของผู้ใช้ทีเปลยีนไป ไม่พิมพ์ URL เข้าเว็บตรงๆ แต่จะเข้า

ผ่านลงิก์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Facebook ทําให้มีจํานวนคลิกลิงก์ผ่าน Facebook 

เพิมขนึเป็นจํานวนมาก และจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิมขนึเป็นจํานวนมาก 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook 

YouTube และเครือข่ายสังคมออนไลน์อืนๆ ของเหล่าบรรดานักเรียน นักศึกษา หรือ

แม้แต่วยัรุ่นหนุ่มสาว ทียงัไม่ตระหนกัถงึว่าอะไรควรหรือไม่ควรทํา เช่น การใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ในขณะเรียน (บญุอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2557) การเปิดเผยเรืองของตัวเอง

มากขนึ เริมมีเพือนคนรู้จกัมาให้ความสนใจมากขึน จึงกลายเป็นพฤติกรรมทีกระตุ้นให้

เปิดเผยเรืองของตนทีเคยเป็นเรืองส่วนตัวมากยิงขึน จนหลายครังผู้ ใช้เริมแยกแยะไม่

ออกว่าเรืองใดควรเปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผย และควรเปิดเผยเรืองนีกับใครหรือไม่ควร

เปิดเผยกบัใคร คนสว่นใหญ่เริมขาดความระมัดระวังขาดความตระหนักถึงภัยอันตราย

ทีเกิดจากความรู้ไม่เท่าทันจนทําให้โลกของความเป็นส่วนตัวเริมหมดไป (ชนกชนม์  

แต่งเติมวงศ, 2556 : 30) อาจเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านีเข้ามารวดเร็วมาก 

จนกระทงั ความรู้ ความเข้าใจ ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาทียังไม่พร้อมด้าน

การสอนเทคโนโลยีให้ผู้ เ รียน รู้เท่าทันในสิงเหล่านีทําให้ขาดการดูแล ตรวจสอบ

พฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่นเหล่านีทําให้
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เด็กนักเรียน นักศึกษา และวัยรุ่นใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ อย่างไร้การดูแล ขาด    

การติดตามพฤติกรรมการใช้กลา่วคือเมือพวกเขาทําอะไรทีไม่เหมาะสม ก็ไม่มีใครคอย

บอก คอยเตือน วยัรุ่น นกัเรียนนกัศกึษา เป็นวยัทีกําลงัลองผิดลองถูก หาสิงทีใช่สําหรับ

ตนเองสิงใดทีทําแล้ว ได้รับการยอมรับ โดดเด่นในกลุ่ม จะทําให้เขาเกิดความภูมิใจ 

และยึดทําสิงนัน โดยไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่น พฤติกรรมการแต่งตัว การใช้ภาษา

แปลกๆ หรือการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดทีตังอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ มีอัตราการใช้

อินเทอร์เน็ต และมือถือ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

ภูเก็ตเป็นจงัหวดัหนงึทีมีการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว เนืองจากมี

การเติบโตทางด้านการท่องเทียว และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครืองมือ

สนบัสนนุการทํางาน เพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ มีประชากรเข้า

มาทํางานในจงัหวดัภูเก็ตเป็นจํานวนมาก ทงัประชากรตามทะเบียนบ้าน และประชากร

แฝง มีนกัเรียนนกัศกึษาเข้ามาศกึษาในจงัหวดัภูเก็ตเป็นจํานวนมากถึง 87,126 คน / ปี 

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สป. ศธ.,2554) ซึงประชากรเหล่านีเป็น

บุคลากรของพืนทีจังหวัดภูเก็ตทีจะช่วยกันต้อนรับนักท่องเทียว หากเยาวชนทุกคนมี

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืนทีในจังหวัด

ภูเก็ต 

ปัญหาใหญ่ของสงัคมในขณะนี คือ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสงัคม โดยที

พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ในสงัคมไม่มีความรู้ ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี จึงเกิดช่องว่าง

ของการดูแล อบรม เลียงดูลกูหลานทีเมือไม่อยู่ในสายตาผู้ ใหญ่นักเรียน นักศึกษา 

วยัรุ่น ก็แอบทําในสงิทีผู้ใหญ่ไม่คาดคิดมากขนึ เพราะเป็นวัยทีอยากรู้ อยากเห็น อยาก

ลอง สงิทีเกิดขนึในทางทีไม่ดีก็เกิดขนึได้ง่าย  

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเหลา่นีก็ไม่สามารถระงบัการใช้งานไปได้ จําเป็นต้อง

ใช้อย่างหลีกเลียงไม่ได้ หากเทียบเคียงกับสงัคมแบบเดิมทีเด็ก ๆ อยู่ในสายตาผู้ ใหญ่ 

ทางแก้ปัญหาด้วยวิธีทีง่ายและได้ผล ต้องเริมจากครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องให้

เวลากับบุตรหลานของตน ต้องรู้ว่าลูกหลานกําลังทําอะไร ไม่ต้องเก่งกับการใช้
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เทคโนโลยี แต่รู้จักควบคุมการใช้เทคโนโลยีของลูกหลานให้เหมาะสม รู้จักสังเกต

พฤติกรรมลกูหลาน ถ้าเป็นไปได้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพยายามเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยี

นันกับลูกหลานด้วย นอกจากลกูหลาน จะอยู่ในสายตาแล้วยังได้ความสัมพันธ์อัน

อบอุ่นของคนในครอบครัวด้วย ความสมัพันธ์อันอบอุ่นในครอบครัว จะทําให้เกิด

ความรัก ความห่วงใย เมือใครคิดจะทําอะไรทีไม่ดี ไม่งาม ก็จะกลวัคนในครอบครัว

เสยีใจ และเลอืกทีจะไม่ทําสงินนั 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือศึกษาถึงลกัษณะประชากรของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทีใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 2. เพือศกึษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา

ในจงัหวดัภูเก็ต 

 3. เพือศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน

นกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. เพศ สถานศกึษา ระดบัชนั เกรดเฉลยีสะสม ลกัษณะทีอยู่อาศัย หรือรายได้

ทีผู้ปกครองมอบให้ ทีแตกต่างกนัสง่ผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ด้านอารมณ์ทีแตกต่างกนั 

 2. เพศ สถานศกึษา ระดบัชนั เกรดเฉลยีสะสม ลกัษณะทีอยู่อาศัย หรือรายได้

ทีผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกนัสง่ผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ด้านสงัคมทีแตกต่างกนั 

 3. เพศ สถานศกึษา ระดบัชนั เกรดเฉลยีสะสม ลกัษณะทีอยู่อาศัย หรือรายได้

ทีผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกนัสง่ผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 4. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบ

จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านอารมณ์ทีแตกต่างกนั 
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 5. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบ

จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านสงัคมทีแตกต่างกนั 

 6. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบ

จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 

วิธีการวิจยั 

 การวิจยั เรืองพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา

ในจงัหวดัภูเก็ต ผู้ วิจยัได้กําหนดขนัตอนและวิธีการศกึษาค้นคว้าเกียวกับประชากรและ

กลุม่ตวัอย่าง ดงันี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที

ศกึษาอยู่ในจงัหวดัภูเก็ต รวมถงึระดบัอาชีวศกึษาด้วย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน

ภูมิตามจํานวนนักเรียนนักศึกษา (Stratified Sampling) และแบบสะดวกสบาย 

(Accidental Sampling) ตามรายละเอียดแสดงดงัตาราง 1 และ 2 

ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 

สถาบนัการศึกษา 
จํานวน

นกัเรียน 

สดัสว่นกลุม่

ตวัอย่าง 

จํานวน

ตวัอย่าง 

จํานวนกลุม่

ตวัอย่างทีเก็บจริง 

1. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั 1,629 13.54 54 63 

2. โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1,686 14.01 56 53 

3. โรงเรียนภูเก็ตไทยหวั 221 1.84 7 12 

4. โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ 910 7.56 30 32 

5. โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 458 3.81 15 20 

6. โรงเรียนมุสลมิวิทยาภูเก็ต 242 2.01 8 9 

7. โรงเรียนเมืองถลาง 592 4.92 20 25 

8. โรงเรียนวีรสตรีอนสุรณ์ 64 0.53 2 6 

9. โรงเรียนเชิงทะเลวทิยาคม 129 1.07 4 6 

10. โรงเรียนกะทู้วทิยา 315 2.62 10 15 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

สถาบนัการศึกษา 
จํานวน

นกัเรียน 

สดัสว่นกลุม่

ตวัอย่าง 

จํานวน

ตวัอย่าง 

จํานวนกลุม่

ตวัอย่างทีเก็บจริง 

11. โรงเรียนขจรเกียรติพฒันา 52 0.43 2 3 

12. วทิยาลยัอาชีวศึกษา 2,643 21.97 88 92 

13. วทิยาลยัเทคนคิภูเก็ต 1,634 13.58 54 58 

14. วทิยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต 1,018 8.46 34 41 

15. วทิยาลยัสารพดัช่างภูเก็ต 439 3.65 15 17 

รวม 12,032 100 400 452 

หมายเหต ุ: ข้อมลูลําดบัที 12 – 15 เฉพาะระดบัปวช. 

ข้อมลู : กระทรวงศกึษาธิการ http://eis.moe.go.th/eis/  

 

ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

สถาบนัการศึกษา 
จํานวน

นกัศึกษา 

สดัสว่นกลุม่

ตวัอย่าง 

จํานวน

ตวัอย่าง 

จํานวนกลุม่

ตวัอย่างทีเก็บจริง 

1.มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2,497 19.36 77 67 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 8,951 69.41 278 300 

3. วทิยาลยัอาชีวศึกษา 554 4.30 17 18 

4. วทิยาลยัเทคนคิภูเก็ต 445 3.45 14 15 

5. วทิยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต 436 3.38 14 12 

6. วทิยาลยัสารพดัช่างภูเก็ต 13 0.10 0 2 

รวม 12,896 100 400 414 

หมายเหต ุ: ตงัแต่ลาํดบัที 3-6 ใช้จํานวนนกัศกึษาตงัแต่ระดบั ปวส. ขนึไป 

ข้อมลู : กระทรวงศกึษาธิการ http://eis.moe.go.th/eis/ 
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เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 งานวิจัยชินนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 

866 ตัวอย่าง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน และเครืองมือทีใช้นี ได้ทํา              

การตรวจสอบคณุภาพ 

 1. การหาค่าความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ผู้ วิจัยนําแบบ 

สอบถามทีสร้างขนึไปให้อาจารย์ผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ มีประสบการณ์พิจารณา

ตรวจสอบเนือหา โครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงสํานวน ภาษาทีใช้ให้มีความ

ชดัเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมและสมบรูณ์ 

 2. การหาความเชือมัน (Reliability) นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดไปทํา    

การทดสอบ (Pre-test) กบักลุม่ประชากรจํานวน 30 คน โดยแยกเป็น ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายจํานวน 15 คน และระดับอุดมศึกษาจํานวน 15 คน และนําข้อมูลทีได้ไป

ทดสอบความเชือมัน โดยวิธีของ Cronbach's Alpha เพือหาค่าสมัประสิทธิ แอลฟ่า 

(Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชือมนั 0.9830 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศกึษาวิจยัครังนี ผู้ วิจยัใช้สถิติสาํหรับวิเคราะห์ข้อมลูดงัต่อไปน ี

 1. ค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าความแปรปรวน และค่า

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน 

 2. การทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่า t (Independent sample t-test) สถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการหาความแตกต่าง

รายคู่โดยวิธี LSD และ Dunnett’s T3 

 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเรืองพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา

ในจงัหวดัภูเก็ต ผู้ วิจยัสรุปผลการวิจยัได้ดงัน ี

 วัตถุประสงค์ข้อที 1 เพือศึกษาถึงลักษณะประชากรของนักเรียน

นักศึกษาในจงัหวัดภูเก็ตทีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ลกัษณะประชากรของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทีใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ พบว่า ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.6) 

ศกึษาอยู่ในวิทยาลยัอาชีวศกึษาภูเก็ตมากทีสดุ (ร้อยละ 20.4) โดยสว่นใหญ่ศกึษาอยู่ใน

ระดบัมธัยมศกึษาปีที 6 (ร้อยละ 22.8) ได้เกรดเฉลยีสะสมในช่วง 3.00 – 3.49 มากทีสดุ 

(ร้อยละ 29.9) สว่นใหญ่อาศยัอยู่กบับิดา มารดา (ร้อยละ 80.1) ได้รับรายได้ทีผู้ปกครอง

มอบให้ในช่วง 2,001 – 3,000 บาท (ร้อยละ 30.1) และส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ 

ทีเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (ร้อยละ 81.0) มีคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คสําหรับใช้ส่วนตัว 

(ร้อยละ 69.7) 

 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

68.1) ศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ตมากทีสดุ (ร้อยละ 72.5) โดยส่วนใหญ่ศึกษา

อยู่ในชันปีที 3 (ร้อยละ 29.7) ได้เกรดเฉลียสะสมในช่วง 2.50 – 2.99 มากทีสดุ (ร้อยละ 

35.3) ส่วนใหญ่เช่าหอพักหรือเช่าบ้านพักอยู่อาศัยในระหว่างเรียน (ร้อยละ 56.3) ได้รับ

รายได้ทีผู้ ปกครองมอบให้มากกว่า 5,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 36.0) และส่วนใหญ่มี

โทรศพัท์มือถือทีเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (ร้อยละ 71.7) มีคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คสําหรับ

ใช้สว่นตวั (ร้อยละ 85.3) 

วัตถุประสงค์ข้อที 2 เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจงัหวัดภูเก็ต 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนนกัศกึษาในจังหวัดภูเก็ต

พบว่า นกัเรียนนกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ชวัโมงต่อวนั (ร้อยละ 53.9) 

และใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มาแล้วมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 44.3) โดยมีการศึกษา

การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.2) นิยมใช้  

Facebook (ร้อยละ 95.0) Youtube (ร้อยละ 84.5) Google+ (ร้อยละ 66.3) และ Line 

(ร้อยละ 64.3) ตามลาํดบั สว่นใหญ่ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือคุยกับเพือนปัจจุบัน

และเพือนเก่า (ร้อยละ 92.0) รองลงมาคือใช้เพืออัพเดทข้อมูลส่วนตัวและรูปภาพ 

(ร้อยละ 54.0) นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกว ัน 

(ร้อยละ 51.2) ใช้วันละ 1-2  ชัวโมง (ร้อยละ 32.0) ถ้าเป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ จะใช้

ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. (ร้อยละ 78.1)  ถ้าเป็นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะใช้ใน 
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ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. (ร้อยละ 64.0) ซงึเป็นช่วงเวลาเดียวกนักับวันจันทร์-วันศุกร์ 

โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (ร้อยละ 73.8) และมักจะใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที

บ้าน (ร้อยละ 67.6) มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทีเป็นจริงบางส่วน (ร้อยละ 59.1) ใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีเผยแพร่ให้บุคคลอืนได้เห็นข้อมูลของตน ส่วนใหญ่มีการ

ปรับปรุงข้อมลู (Update) เดือนละครัง (ร้อยละ 26.6) รองลงมาคือ Update สปัดาห์ละ

ครัง (ร้อยละ 21.8) และส่วนใหญ่ยังไม่เคยนัดเจอเพือนทีรู้จักกันผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ (ร้อยละ 73.4) ผู้ ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดูแล ให้ความรู้ และ

แนะนําการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 60.9) และน้อย (ร้อย

ละ 23.9) ตามลําดับ ส่วนเพือนมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดับ

ปานกลาง (ร้อยละ 60.2) และมาก (ร้อยละ 22.7) ตามลาํดบั 

หากมีการวิเคราะห์แบ่งแยกตามชันปีการศึกษาจะพบพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ดงันี ทกุระดบัชนัการศกึษามีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 

3 ชวัโมงต่อวนั ร้อยละ 53.9 โดยชนัปีที 3 มีสดัสว่นการใช้มากทีสดุ ร้อยละ 8.1 และทุก

ระดบัการศกึษามีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ มากกว่า 3 ปี โดย ม.4 ปวช.1 ปวช.2  

ปวส.1 ปวส.3 ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มาแล้ว 3-5 ปี (ร้อยละ 35.3) นอกนันใช้

มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 44.3) ทกุระดบัการศึกษามีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวัน 

ร้อยละ 51.2 โดย ปวส.1 ปวส.3 ชันปีที 3 และ 4 ใช้มากกว่า 4 ชัวโมงต่อวัน (ร้อยละ 

30.3) และเกือบทุกระดับชันใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีบ้าน ยกเว้น ชันปีที 1 และ 4 

จะใช้ทีหอพกัสว่นใหญ่ (ร้อยละ 23.6) สว่นใหญ่จะมีการปรับแต่งข้อมูลส่วนตัวเดือนละ

ครังทกุชนัปี (ร้อยละ 26.6) ยกเว้นชนั ปวช.2 ปวส.2 ปวส.3 ชันปีที 3 และชันปีที 4 ทีมี

การปรับแต่งข้อมูลสัปดาห์ละครัง สําหรับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและเพือนนัน 

ผู้ปกครอง และเพือนของนกัเรียนนกัศกึษาทกุชนัปีมีสว่นร่วมในระดับปานกลางทังหมด 

(ร้อยละ 60.9 และ 60.2 ตามลาํดบั)  

วัตถุประสงค์ข้อที 3 เพือศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของนกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต 
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 ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด

ภูเก็ต พบว่า การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์นันส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์มากทีสุด 

รองลงมาคือด้านการเรียน และด้านสงัคม ตามลาํดบั ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผลกระทบจากการใช้เครือข่าย 

สงัคมออนไลน์ของนกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต 

ผลกระทบ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา รวม 

푥̅ S.D. ระดบั 푥̅ S.D. ระดบั 푥̅ S.D. ระดบั 

1. ด้านอารมณ์ 2.51 .756 ปานกลาง 2.48 .784 น้อย 2.50 .769 ปานกลาง

2. ด้านสงัคม 2.28 .840 น้อย 2.20 .870 น้อย 2.24 .855 น้อย 

3. ด้านการเรียน 2.31 .883 น้อย 2.25 .869 น้อย 2.28 .877 น้อย 

รวม 2.37 .766 น้อย 2.31 .793 น้อย 2.34 .779 น้อย 

 

 สมมติฐานข้อที 1-3. เพศ สถานศึกษา ระดับชัน เกรดเฉลียสะสม 

ลักษณะทีอยู่ อาศัย หรือรายได้ที ผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน

การเรียนทีแตกต่างกัน 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีมีเพศแตกต่างกัน

ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน ยกเว้น

ระดบัอดุมศกึษาทีเพศไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านอารมณ์ ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4  เพศทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

ตวัแปรทีศึกษา 

t-test for Equality of Means 

ชาย หญิง   

푥̅ S.D. 푥̅ S.D. t p 

ผลกระทบด้านอารมณ์ (ม.ปลาย) 2.63 .835 2.44 .702 2.391 .017* 

ผลกระทบด้านอารมณ์ (อุดมศึกษา) 2.56 .900 2.45 .723 1.258 .210 

ผลกระทบด้านสงัคม (ม.ปลาย) 2.45 .923 2.18 .776 3.120 .002* 

ผลกระทบด้านสงัคม (อุดมศึกษา) 2.34 .954 2.13 .821 2.187 .030* 

ผลกระทบด้านการเรียน (ม.ปลาย) 2.47 .938 2.22 .840 2.994 .004* 

ผลกระทบด้านการเรียน (อุดมศึกษา) 2.43 .969 2.17 .808 2.643 .009* 

* p<.05 

 

ตาราง 5  สถานศึกษา ระดับชัน เกรดเฉลียสะสม ลักษณะทีอยู่อาศัย รายได้ที

ผู้ปกครองมอบให้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านอารมณ์  ด้าน

สงัคม  และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

ตวัแปรทีศึกษา ผลกระทบด้าน

อารมณ์ 

ผลกระทบด้านสงัคม ผลกระทบด้าน 

การเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob 

สถานศึกษา 3.468 .000* 2.858 .000* 2.924 .000* 

ระดบัชนั 3.390 .005* 1.824 .107 1.531 .179 

เกรดเฉลียสะสม 8.400 .000* 5.805 .000* 6.568 .000* 

ลกัษณะทีอยู่อาศยั 3.348 .019* 3.931 .009* 3.024 .029* 

รายได้ทีผู้ปกครองมอบให้ 2.963 .020* 4.318 .002* 3.096 .016* 

* p<.05 
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 ตาราง 5 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายทีเรียนในสถานศึกษาทีแตกต่างกัน เกรดเฉลียสะสมแตกต่างกัน ลกัษณะทีอยู่

อาศัยแตกต่างกัน รายได้ทีผู้ ปกครองมอบให้แตกต่างกัน ส่งผลต่อผลกระทบด้าน

อารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั ส่วนระดับชันเรียนทีแตกต่างกันนัน

จะสง่ผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่พบว่า 

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนทีเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนมากกว่านักเรียนทีเรียน

โรงเรียนสตรีภูเก็ต  

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนทีมีเกรดเฉลียสะสมในช่วง 2.50 

– 2.99 สง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน มากกว่านักเรียนทีมี

เกรดเฉลยีสะสมในช่วง 3.00 – 3.49 และ 3.50 – 4.00  

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนทีอาศยัอยู่กบับิดามารดา และอยู่

กบัญาติ สง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนน้อยกว่านักเรียนที

อาศยัอยู่บ้านเพือน 

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนทีได้รับรายได้จากผู้ปกครองเดือน

ละ 2,001 – 3,000 บาท ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน

น้อยกว่านักเรียนทีได้รับเงินจากผู้ ปกครองในช่วง 3,001 – 4,000 บาท และมากกว่า 

5,000 บาทต่อเดือน 
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ตาราง 6  สถานศึกษา ระดับชัน เกรดเฉลียสะสม ลักษณะทีอยู่อาศัย รายได้ที

ผู้ ปกครองมอบให้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และ

ด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 

ตวัแปรทีศึกษา ผลกระทบ 

ด้านอารมณ์ 

ผลกระทบ 

ด้านสงัคม 

ผลกระทบด้าน 

การเรียน 

ระดบัอุดมศึกษา F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob 

สถานศึกษา 1.479 .196 1.229 .295 2.362 .039* 

ระดบัชนั 1.488 .181 .756 .605 .855 .528 

เกรดเฉลียสะสม 1.222 .301 1.202 .309 .910 .458 

ลกัษณะทีอยู่อาศยั 1.464 .224 1.071 .361 1.436 .232 

รายได้ทีผู้ปกครองมอบให้ 1.994 .095 2.697 .030* 1.257 .286 

* p<.05 

 ตาราง 6 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่านกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาทีเรียนใน

สถานศกึษาทีแตกต่างกนั สง่ผลต่อผลกระทบด้านการเรียนทีแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ 

และนักศึกษาทีได้รับรายได้จากผู้ปกครองแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบด้านสงัคมที

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่

พบว่า 

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนมากกว่าผู้ ทีเ รียนใน

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษาทีได้รับรายได้จากผู้ ปกครอง

น้อยกว่า 2,000 บาท และ 3,001 – 4,000 บาท ส่งผลกระทบต่อด้านสงัคมมากกว่าผู้ที

ได้รับรายได้ในช่วง 4,001 – 5,000 บาท 
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 สมมติฐานข้อที 4-6 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) พฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 

และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน 

 

ตาราง 7  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 

ตวัแปรด้านพฤติกรรมทีศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผลกระทบด้าน

อารมณ์ 

ผลกระทบด้าน

สงัคม 

ผลกระทบด้าน

การเรียน 

F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob 

จํานวนชวัโมงในการใช้บริการ

อินเทอร์เนต็ 

2.63 .050 3.909 .009* 3.140 .025* 

ระยะตงัแต่เริมใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

0.89 .442 2.269 .080 1.410 .239 

ผู้แนะนําให้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 0.88 .453 1.587 .192 4.117 .007* 

ความสมําเสมอในการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

0.31 .817 0.737 .530 0.571 .635 

ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 2.00 .113 1.202 .309 3.916 .009* 

สถานทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 1.06 .376 0.491 .742 0.741 .564 

การเปิดเผยข้อมูลในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

4.00 .019* 6.933 .001* 4.794 .007* 

การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

4.48 .001* 4.402 .002* 3.433 .009* 

การดูแลให้ความรู้จากผู้ปกครอง 2.45 .088 2.448 .088 0.948 .388 

การมีสว่นร่วมในการใช้งานจากเพือน 7.10 .001* 3.846 .022* 6.066 .003* 

* p<.05 

 ตาราง 7 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลใน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที
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แตกต่างกัน และการมีส่วนร่วมของเพือนในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที

แตกต่างกนั สง่ผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน 

ส่วนจํานวนชัวโมงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อด้าน

สงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั ผู้แนะนําให้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน 

และระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนที

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

พบรายละเอียดดงันี 

 1.  นักเรียนทีมีการเปิดเผยข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

สง่ผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน เมือทดสอบ

รายคู่พบว่า นักเรียนทีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทีเป็นจริงส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์

มากกว่านกัเรียนทีเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัทีเป็นจริงบางส่วน และนักเรียนทีเปิดเผยข้อมูล

ทีเป็นจริงบางสว่นสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์น้อยว่านักเรียนทีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที

ไม่จริง แต่ส่งผลต่อด้านสังคม และด้านการเรียนน้อยกว่าคนทีเปิดเผยข้อมูลจริง

บางสว่น และเปิดเผยข้อมลูทีไม่จริง 

 2.  นักเรียนทีปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ส่งผล

ต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน เมือทดสอบรายคู่

พบว่า นักเรียนทีปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวัน และสปัดาห์ละครัง

สง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนมากกว่านักเรียนทีปรับแต่ง

เดือนละครัง 

 3.  นักเรียนทีมีเพือนเป็นผู้ ทีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน

ระดับทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนที

แตกต่างกัน เมือทดสอบรายคู่พบว่า นักเรียนทีมีเพือนเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก และปานกลาง จะมีผลกระทบต่อด้านอารมณ์ 

ด้านสงัคม และด้านการเรียนมากกว่าทีมีเพือนมีสว่นร่วมในระดบัน้อย 
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 สมมติฐานข้อที 4-6 (ระดับอุดมศึกษา) พฤติกรรมการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบ

จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนที

แตกต่างกัน 

 

ตาราง 8 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที

แตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้าน

อารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

ตวัแปรด้านพฤติกรรมทีศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

ผลกระทบด้าน

อารมณ์ 

ผลกระทบด้าน

สงัคม 

ผลกระทบด้าน

การเรียน 

F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob 

จํานวนชวัโมงในการใช้บริการ

อินเทอร์เนต็ 

1.168 .322 0.224 .880 2.456 .063 

ระยะเวลาตงัแต่เริมใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

3.623 .013* 3.413 .018* 5.305 .001* 

ผู้แนะนําให้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 1.957 .120 2.360 .071 1.730 .160 

ความสมําเสมอในการใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ 

1.067 .363 0.829 .479 0.114 .952 

ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 3.345 .019* 2.914 .034* 5.395 .001* 

สถานทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 1.129 .342 1.991 .095 3.025 .018* 

การเปิดเผยข้อมูลในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

0.824 .438 0.029 .972 0.166 .847 

การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

6.125 .000* 3.746 .005* 3.473 .008* 

การดูแลให้ความรู้จากผู้ปกครอง 10.133 .000* 8.658 .000* 2.685 .069 

การมีสว่นร่วมในการใช้งานจากเพือน 4.208 .016* 3.534 .030* 2.615 .074 

* p<.05 

 ตาราง 8 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมด้านระยะเวลาตังแต่เริม

ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที

แตกต่างกัน และการปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ส่งผล
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กระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน ส่วนสถานทีใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนทีแตกต่างกัน 

การดแูลให้ความรู้จากผู้ปกครอง และการทีเพือนมีสว่นร่วมในการใช้งานสงัคมออนไลน์

ทีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ และด้านสังคมทีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติตทีระดับ .05 และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบรายละเอียด

ดงันี  

 1. นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีมีจํานวนชวัโมงในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ต่อวันทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน 

ทีแตกต่างกนั และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่พบว่า นักศึกษาทีใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 1-2 ชัวโมงต่อวัน จะส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน 

น้อยกว่าคนทีใช้มากกว่า 4 ชวัโมงต่อวนั 

 2.  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที

แตกต่างกนั สง่ผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน 

เมือทดสอบรายคู่พบว่า นกัศกึษาทีปรับแต่งข้อมลูทกุวนัจะสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ 

ด้านสงัคม และด้านการเรียนมากกว่านกัศกึษาทีปรับแต่งเดือนละครัง และ 3-4 ครังต่อ

สปัดาห์ 

 3.  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีมีผู้ ปกครองดูแลในการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ และด้านสงัคมทีแตกต่างกัน แต่ไม่

ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนทีแตกต่างกัน เมือทดสอบรายคู่พบว่า นักศึกษาทีมี

ผู้ปกครองให้คําแนะนําในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดับมากจะมีผลกระทบ

ด้านอารมณ์น้อยกว่ากลุ่มทีผู้ ปกครองดูแลในระดับปานกลาง และน้อย แต่จะมี

ผลกระทบด้านสงัคมมากกว่ากลุม่มีทีผู้ปกครองดแูลในระดบัปานกลาง และน้อย 

 4.  นกัศกึษาระดับอุดมศึกษาทีเพือนมีส่วนร่วมในการใช้งานเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ และด้านสงัคมทีแตกต่างกัน แต่ไม่

สง่ผลกระทบต่อด้านการเรียนทีแตกต่างกนั เมือทดสอบรายคู่พบว่า นักศึกษาทีเพือนมี
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สว่นร่วมในการใช้งานในระดบัมากจะมีผลกระทบด้านอารมณ์ และด้านสงัคมมากกว่า

กลุม่ทีเพือนมีสว่นร่วมในระดบัน้อย 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยในหัวข้อเรือง “พฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต” พบประเด็นทีน่าสนใจ

ควรนํามาอภิปรายผลดงัน ี

1.  นกัเรียนนกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ชัวโมงต่อวัน และใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์มาแล้วมากกว่า 5 ปี มีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวัน 

โดยมีการศึกษาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ นิยมใช้ 

Facebook Youtube Google+ และ Line ตามลําดับซึงสอดคล้องกับข้อมูลของ

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2557) จากผลสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ในครัวเรือนพ.ศ. 2557 พบว่ากลุม่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสงูสดุเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุ 

15-24 ปีมีสดัสว่นการใช้อินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 69.7 และกิจกรรมทีใช้อินเทอร์เน็ตส่วน

ใหญ่คือใช้ในการค้นหาข้อมูลทัวไปร้อยละ 82.2 ซึงทําให้เห็นว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษา

เป็นกลุม่ใหญ่ทีนิยมเลน่อินเทอร์เน็ตเพือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสืบค้น

ข้อมลู (Search Engine) เพือนําข้อมลูทีได้ไปใช้ประกอบในการทําเอกสารรายงานต่าง ๆ 

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากระบบการเรียกค้นทีมีประสิทธิภาพจากผลการสํารวจ

แสดงถึงนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใน

ชีวิตประจําวนัทงัเพือการศกึษาและความบนัเทิงจงึมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตได้ง่าย และสอดคล้องกับรายงาน The Wave 6 Report ของ Universal 

McCann (2010) ทีได้สาํรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทัวโลกปี 2010 พบว่า 

คนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.9 นิยมดู Clip VDO ร้อยละ 72.8 นิยมอ่าน Webblog ร้อยละ 

63.2 นิยมใช้เว็บไซต์แชร์รูปภาพ ร้อยละ 57.3 Update Profile บนเว็บ  Social network 

ร้อยละ 45.8 ใช้การแสดงความคิดเห็น หรือ Comment และสอดคล้องกับชนากิตติ 

ราชพิบูลย์ (2553 : 80-85 ) ได้ทําการศึกษางานวิจัยเรือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
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กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้บริการอินเทอร์เน็ตเฉลียต่อวันมาก

ทีสดุ คือ 1-3 ชวัโมง เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีนิยมใช้มากทีสดุคือ Hi5 และสอดคล้อง

กบั ขวญัวิทย์ ตาน้อย (2553 : 105-110) กบัการศึกษาวิจัยเรือง “พฤติกรรมการใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบรีุ” ซงึพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้ Facebook และเข้าใช้บริการ 7 

วนัต่อสปัดาห์ สอดคล้องกบั บญุอยู่ ขอพรประเสริฐ (2557 : บทคัดย่อ) ทีได้ศึกษาวิจัย

เรือง พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ ค (Facebook) ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง

พบว่า นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 70.1 ใช้เฟซบุ๊คทุกวัน 

โดยใช้มากกว่า 2 ชวัโมงต่อวนั 

2.  จากผลการวิจยัพบว่าวตัถปุระสงค์ของการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

นกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต เพือคยุกบัเพือนปัจจบุนัและเพือนเก่า รองลงมาคือใช้

เพืออพัเดทข้อมลูสว่นตวัและรูปภาพสอดคล้องกบั ชนากิตติ ราชพิบูลย์ (2553 : 80-85) 

ได้ทําการศกึษางานวิจัยเรือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และ

ผลกระทบต่อนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือคุยกับเพือนปัจจุบันและเพือนเก่าและ

สอดคล้องกับขวัญวิทย์ ตาน้อย (2553 : 105-110) กับการศึกษาวิจัยเรือง“พฤติกรรม

การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ซึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์เพืออัพเดทสถานะ ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของพิชญาวี คณะผล (2554 : 95) ได้ศกึษาทศันคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

ของการสือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : นักศึกษาและบุคลากร

วิทยาลยัเฉลมิกาญจนาจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากสงัคมออนไลน์

เพือสนทนา (Chat) กับเพือนค้นหาเพือนเก่าหรือเพือนใหม่เพือการติดตามข่าวสารที

สนใจและเหตกุารณ์ต่าง ๆ 

3.  นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวัน ใช้วันละ 1-2 

ชัวโมงต่อวัน ถ้าเป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ จะใช้ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. ถ้าเป็นวัน
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เสาร์ – วันอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. ซึงเป็นช่วงเวลา

เดียวกันกับวันจันทร์-วันศุกร์ และจะใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และใช้สถานทีทีบ้านใน

การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ซงึสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ ทับเทียง (2553 : 92-102) 

ได้ศกึษาเรืองพฤติกรรมทศันคติและความพงึพอใจของผู้ ใช้แอพพลิเคชันสงัคมออนไลน์  

พบว่าผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่เลือกสถานทีทีเช็คอิน (Check-In) บ่อย

ทีสดุคือทีบ้านหรือทีทํางานและสอดคล้องกับผลการวิจัยของฤดีพร ผ่องสภุาพ (2551 : 

85) ทีศกึษาเรือง การแสวงหาข่าวสารการประชาสมัพันธ์และความพึงพอใจในการสือสาร

ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนิสตินักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทําการสือสาร

ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีบ้านทกุวนัเป็นเวลามากกว่า 2 ชัวโมงและใช้อินเทอร์เน็ต

เป็นช่องทางในการแสวงหาข่าวสารมากทีสดุ สอดคล้องกับทรงพล เหล่าเทิดพงษ์ และ

คณะ (2554 : 74) ทีศึกษาเรือง 1 วันกับพฤติกรรมการสือสาร “เฟซบุ๊ค” พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มักใช้เฟซบุ๊ คในการสือสารกับเพือนมากทีสุด ทังวัน มีเรียน 

วนัหยดุ และวนัเทศกาล 

4.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดูแล ให้ความรู้ และแนะนําการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดบัปานกลาง และน้อย ตามลาํดบั สว่นเพือนมีส่วนร่วมใน

การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดับปานกลาง และมาก ตามลําดับซึงสอดคล้องกับ 

Yen และคณะ (2007) กล่าวว่า ครอบครัวมีส่วนสําคัญอย่างยิงทีจะช่วยป้องกันไม่ให้

ลกูหลานเสพติดอินเทอร์เน็ต พ่อแม่ควรต้องมีการเอาใจใส่ หมันสอดส่อง ตรวจสอบ 

ควบคมุดแูล มีการจดัตารางเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น อนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้

หลงัจากทําการบ้านเสร็จ โดยใช้ได้ไม่เกิน 1-2 ชัวโมง หรือตามความเหมาะสมกับช่วง

อายุ และสอดคล้องกับ Ko และ คณะ (2007) ทีกล่าวว่าหากบุตรหลานเล่นคอมพิวเตอร์ 

ดกึ ๆ ควรสงัเกตการณ์ใช้งาน ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันและสามารถเป็นทีปรึกษาให้กับ

บตุรหลานได้ สถาบนัครอบครัวต้องหนัมาใสใ่จกนัให้มากยิงขึน หมันพูดคุย หากิจกรรม

อืน ๆ ให้บุตรหลานทํา เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี อ่านหนังสือ เป็นต้น ส่วนสถาบัน 

การศึกษา ครู อาจารย์มีบทบาทสําคัญในการสอดส่องดูแล ให้คําแนะนําทีถูกต้องใน
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การใช้อินเทอร์เน็ต มีการบลอ็กไม่ให้นกัเรียน นกัศกึษา เข้าใช้เว็บไซต์ทีอาจส่งผลให้เกิด

การใช้อินเทอร์เน็ตในทางทีไม่ถกูต้อง 

5.  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อ

ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

นักเรียนนักศึกษาทีแตกต่างกัน ซึงสอดคล้อง His-Peng Lu and Kuo-Lun Hsiao 

(2008) ทีได้ทําการศึกษาความแตกต่างความถีระหว่างเพศในการใช้บริการเว็บบล็อก 

(web blog) พบว่า การแสดงออกของเพศหญิงและชายต่างก็มีความสมัพันธ์ในเรือง

ความคาดหวงัในผลลพัธ์หลงัจากทีแสดงออกไป และความตังใจทีจะเผยแพร่ข้อมูลลง

ในเว็บบล็อก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Juan Juan HAN, Raymond Jun 

ZHENG และ Yunjie XU (2007) พบว่า ในการแสดงออกของตนเองบนสงัคมเสมือน

จริงนนั ทกุคนต่างจะแสดงความเป็นตัวตนออกมาเพือให้บุคคลอืนๆ ยอมรับ เพือเป็น

การตอบสนองความต้องการของเขา แม้ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเพิมขึนรวมไปถึงการที

ต้องใช้เวลาเพิมมากขึนกับการเข้าไปมีส่วนร่วมก็ตาม และสอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์  

กองราช (2554 : 132) ทีได้ศกึษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของวัยรุ่นใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา Facebook พบว่า เพศทีแตกต่างกันจะมีความหลงใหลจน

ผิดปกติจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ซึงจะกระทบต่ออารมณ์

การแสดงออกในสภาพสงัคมแห่งความเป็นจริงของผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และ

สง่ผลต่ออิทธิพลทางสงัคมต่างกัน สอดคล้องกับ กมลวรรณ คงทรัพย์ (2551 : 135) ที

ทําการวิจยัเรืองความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียน พบว่า 

เพศหญิงกบัเพศชายมีความแตกต่างกนัมากในเรืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ และ

เพศหญิงมีการเลน่เกมน้อยกว่าเพศชาย ดังนันผลกระทบทีเกิดขึนระหว่างเพศหญิงกับ

เพศชายจงึแตกต่างกนั 

6.  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และ

รายได้ทีผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกนัจะสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และ

ด้านการเรียนจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาทีแตกต่างกัน ซึง

สอดคล้องกับ พิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือและคณะ (2557 : 6) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้
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เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี พบว่า รายได้มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 3 ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้เว็บไซต์เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ ด้านช่วงเวลา และด้านสถานทีในการใช้ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน (2551 : 91-93) ทีได้ศึกษาเรือง การวิเคราะห์พฤติกรรม

การใช้อินเทอร์เน็ตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต พบว่า รายได้เฉลียต่อเดือน 

มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

และสอดคล้องกับ ภัชภา จิตศรัณยูกุล (2553 : 125) ทีได้ศึกษาเรืองพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลือนทีของพนักงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน 

จํากัด (มหาชน) พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา และสถานทีในการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านโทรศพัท์เคลอืนที ซงึพฤติกรรมด้านสถานทีการใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ช่วงเวลาใช้ทีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ 

ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

7. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดเผยข้อมูลทีแตกต่างกัน 

ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกนั จะสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน 

ทีแตกต่างกัน โดยคนทีเปิดเผยข้อมูลทีเป็นจริงในเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมี

ผลกระทบต่อด้านสังคม ด้านการเรียน น้อยกว่าคนทีเปิดเผยข้อมูลทีไม่จริง คนที

ปรับแต่งข้อมลูทกุวนัจะมีผลกระทบต่อด้านอารมณ์ สงัคม และการเรียนมากกว่าคนที

ปรับแต่งข้อมูลนาน ๆ ครัง เพราะปัจจุบันวัยรุ่นจะมีพฤติกรรมการสือสารในพืนที

สาธารณะบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เครือข่ายสงัคมออนไลน์อยู่ในฐานะ

สอืกลางการสอืสารเพือสร้างสายสมัพนัธ์ (กลุนารี เสือโรจน์ , 2556 : 7) และสอดคล้อง

กับทรงพล เหล่าเทิดพงษ์ และคณะ (2554 : 75) ทีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้สือ

เฟซบุ๊คในการคยุกบัเพือน เพือตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ทงัความต้องการทีจะ

ลดความรู้สกึเหงา เปลา่เปลยีว ความต้องการได้รับการกระตุ้นทงัด้านร่างกายและจิตใจ 

ความต้องการจะได้เรียนรู้เกียวกับตัวเอง ความต้องการทีเพิมความพึงพอใจลด

ความวิตกกังวล หรือความขัดแย้งภายในจิตใจ ดังนันการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
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การเปิดเผยข้อมูลทีเป็นจริง ช่วยสร้างความพึงพอใจในการสือสารซึงส่งผลกระทบต่อ

ด้านอารมณ์ และการเข้าสงัคมทีแตกต่างกนั (Becker, 1979) 

จากข้อค้นพบของงานวิจัยพบว่านักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตมีการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจํา โดยมีการติดต่อกันกับเพือน ๆ ทีรู้จักกันอยู่แล้ว 

ติดต่อกบัเพือนสนิท ไปยงัเพือนของเพือน จนไปถึงบุคคลอืนทีไม่เคยรู้จักมาก่อน ใช้ใน

เวลาก่อนนอน และในช่วงเวลาเรียนด้วย ดงันนัครูอาจารย์ และผู้ปกครองควรดูแลอย่าง

ใกล้ชิดเพือให้เด็กเหล่านีรู้จักการจัดสรรเวลาในการทําการบ้าน การผ่อนคลาย การใช้

เว็บไซต์ หรือเครือข่ายสงัคมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทัวไป 

จากผลการศึกษา “พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน

นกัศกึษาในจังหวัดภูเก็ต” ผู้ วิจัยได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักเรียนนักศึกษาที

ตอบแบบสอบถาม และข้อควรปรับปรุงและพฒันาจากผลงานวิจยั สรุปได้ดงัน ี

1. จากผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ชัวโมง

ต่อวัน และใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มาแล้วมากกว่า 5 ปี  มีการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ทกุวนั ใช้วนัละ 1-2 ชวัโมงต่อวัน ดังนันควรมีการส่งเสริมให้มีการนําเครือข่าย

สงัคมออนไลน์มาเป็นแนวทางหนึงในการประยุกต์ใช้เพือการพัฒนาผู้ เรียนทังนีควร

ศกึษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์และความพร้อมของผู้ เรียนในการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้วย 

2. จากผลการวิจัยพบว่า การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา 

นิยมใช้ Facebook Youtube Google+ และ Line ตามลําดับ ดังนันครูควรใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ในการอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้เป็นช่องทางในการแบ่งปัน 

ความรู้หรือแสดงความคิดเห็นและสามารถพัฒนาทักษะการสือสารอารมณ์ตลอดจน

ส่งเสริมให้มีการเคารพความคิดเห็นของบุคคลอืน ทังนีผู้สอนสามารถนําเฟซบุ๊คมา

ใช้กับการเรียนการสอนได้หลายลกัษณะ เช่น โพสต์ข้อความลงในกระดานข่าว 

(wall) ของกลุ่ม โพสต์รูปภาพและวีดิโอทีอปัโหลดโดยสมาชิก ตังคําถามและสร้างแบบ
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สาํรวจความคิดเห็น (Poll) หรือใช้งานเฟซบุ๊คดอกส์หรือเอกสารของเฟซบุ๊ค นอกจากนี

สามารถนําเฟซบุ๊คเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ทังนีจะก่อให้เกิดผลสําคัญแก่ผู้ เรียน ได้แก่ สร้างความสมัพันธ์ระหว่างสังคมในชัน 

กระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลียนเรียนรู้ทีกว้างขวาง ส่งเสริมการศึกษา

ตามความสนใจหรือความถนดั และสง่เสริมการบนัทกึการอ่าน 

3. ในการศึกษาผลกระทบจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้าน

อารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตัวอย่างใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์เพือหาเพือนคยุเมือมีความรู้สกึโดดเดียวหรืออยู่คนเดียว รู้สกึมันใจในการเข้า

สงัคมเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าสังคมธรรมดา เมือมีเวลาว่างจะใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ ก่อนทีจะใช้เวลาว่างทํากิจกรรมอืน และจากข้อคิดเห็นของนักเรียน

นกัศกึษาถงึผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์นัน บอกว่าทําให้เสียเวลา ซึง

ส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ และการเรียน ดังนันผู้ปกครองควรมีการควบคุมจํานวน

ชวัโมงในการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของบุตรหลาน เพือให้มี

การใช้เวลาไปกบัการเรียน การทําบ้าน การทํารายงาน มากกว่าการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์เพือความบันเทิงควรหากิจกรรมอืน ๆ ทําร่วมกันบ้างในวันหยุดเพือไม่ให้เด็ก

รู้สกึว่า โดดเดียว อยู่คนเดียว หรือเป็นคนทีไม่สําคัญ จนหันมาหมกตัวอยู่กับโลกของ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

 ผลการวิจ ัยครังนีทําให้ได้ข้อมูลทีเป็นพืนฐานเบืองต้นเกียวกับพฤติกรรม

การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต รวมทงัยงัเป็นผลทําให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการวิจัย

ครังต่อไป ผู้ วิจยัจงึเห็นว่าควรมีการศกึษาวิจยัตามแนวทางต่อไปนี 

1. ควรศกึษาแนวทางการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือการเรียนการสอน 

2. ควรทําการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

นกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต 
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โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์ และคณะ. (2557). เครืองมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือเรียนรู้สู้ภัย. 

กรุงเทพฯ : สาํนกังานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึในพระราชปูถมัภ์. 

 

 ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทัวโลกประสบปัญหาภัยพิบัติอยู่เนืองๆ เช่น นําท่วม 

แผ่นดินไหว และมาข่าวการทํานายว่าประเทศไทยจะประสบพิบัติภัยสนึามิ ดังนัน 

การเตรียมการรองรับพิบัติภัยจึงเป็นสิงทีชุมชนพึงเรียนรู้และวางแผนในการรองรับ 

สาระในหนงัสือ เครืองมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือเรียนรู้สู้ภัย เป็นการศึกษาประสบการณ์

การเผชิญภัยพิบัติของชุมชนและตกผลึกเป็นเครืองมือภัยพิบัติชุมชน เพือประโยชน์

สาํหรับการเพิมขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ ประกอบด้วยเนือหา 

9 บท ดงันี 

 สว่นที 1 แนวคิดหลกั กลา่วถงึรากฐานความคิดของแนวคิดสําคัญในการจัดการ 

ภัยพิบติั ประกอบด้วย 

 1. แนวคิดเรืองพลงัการฟืนฟูชุมชน โดยกล่าวว่าการฟืนฟูของชุมชนเกิดจาก

ความเข้มแข็งของชมุชน ลกัษณะทางสงัคม วัฒนธรรมและทุนทางสงัคม ประกอบด้วย 

5 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมในธรรมาภิบาลของท้องถิน เศรษฐกิจ สงัคมและ

วิถีชีวิต มีการพัฒนาอย่างยังยืน มีความหลกาหลายและมีสันติภาพ มีการจัดการ

ทรัพยากรทีลดปัจจยัเสยีงการเกิดภัยพิบัติ การใช้ทีดินและการสร้างสิงปลกูสร้าง ได้รับ

การออกแบบให้ลดผลกระทบจากภัยพิบติั ชมุชนมีความรู้เกียวกับความเสียงด้านภัยพิบัติ

ทีอาจเกิดขนึ มีระบบการเตือนภัยและระบบอพยพขนย้ายทีดี มีการจดัองค์กรและระบบ

การรับมือและการจดัการภัยพิบัติ และมีระบบ แผน และองค์กรทีปฏิบัติการเพือการฟืนฟู

ชมุชนอย่างมีสว่นร่วม 
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 2. แนวคิดเรืองทนุชมุชน กล่าวถึงทุน 8 ด้าน คือ ทุนกายภาพ ทุนเครือญาติ 

ทนุความรู้ (ความรู้เชิงช่าง ความรู้ทางภูมินิเวศ ความรู้ทางวฒันธรรม ความรู้ทางสงัคม) 

ทนุเศรษฐกิจ ทนุการเมือง ทนุศาสนา ทนุองค์กรชมุชนและทนุภาคีเครือข่าย 

 3. แนวคิดนิเวศวัฒนธรรม ในการทําความเข้าใจภัยพิบัติชุมชนผ่านมุมมอง

นิเวศวัฒนธรรม จําเป็นต้องวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ความทรงจําทางสังคมและ

ประสบการณ์ รับรู้คําอธิบายของท้องถินเกียวกับภัยพิบัติ ทักษะความรู้และการปรับตัว

ของชมุชน และพลวตัรของนิเวศวฒันธรรม 

 ส่วนที 2 เครืองมือภัยพิบัติชุมชน เป็นการประยุกต์เครืองมือ 7 ชิน ซึงเป็น

เครืองมือในการทํางานชุมชน และเพิมเติมประเด็นระบบสือสารชุมชน และตารางทุน

ชมุชน  

 1. ผงัประวติัศาสตร์ภัยพิบติัชมุชน เป็นเครืองมือชินแรกทีต้องทํา เป็นการเกิด

ภัยพิบัติประเภทต่างๆ ในชุมชน โดยประกอบด้วยวันเดือนปีทีเกิดภัยพิบัติ ประเภท

ภัยพิบัติ ระยะเวลา ความรุนแรงและความเสียหาย กลุ่มเสียงและกลุ่มเปราะบาง 

ผลกระทบและบทเรียนทีได้รับจากการเกิดภัยพิบติั 

 2.  แผนทีชุมชนรับมือภัยพิบัติ ประกอบด้วยการทําแผนทีความเสียงและ

แผนทีศกัยภาพของชมุชน พืนทีทางกายภาพและพืนทีสงัคม เมือนําข้อมูลมาเชือมโยง

กันจะทําให้เกิดระบบการจัดการข้อมูลของพืนที จะทําให้ช ุมชนเข้าใจและเข้าถึง

กลุ่มเปราะบาง 

 3. ผงัเครือญาติ ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงเครือญาติ สามารถ

นํามิติเครือญาติมาช่วยในการจดัการภัยพิบติัให้มีประสทิธิภาพมากขนึ 

 4. ผังเครือข่ายและองค์กรชุมชน ทําให้รู้จักและเข้าใจเครือข่ายทังทีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการของชมุชน เห็นความสมัพนัธ์ในชุมชนและทุนของชุมชนจาก

การวมตวักนัเป็นเครือข่ายในการจดัการพิบติัภัย 

 5. ระบบสือสารชุมชน ทําให้ชุมชนสามารถจัดหาและบริหารจัดการรูปแบบ

และช่องทางการสือสารทังระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลงัเกิดภัย 
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 6.  ปฏิทินชมุชน ปฏิทินภัยพิบติั ทําให้สามารถวางแผนการรองรับภัยพิบัติได้

ดียิงขนึ เพราะปฏิทินชมุชนทําให้ประเมินสถานการณ์ได้ลว่งหน้าและมองเห็นผลกระทบ

ทีเกิดจากภัยพิบติัต่อชมุชน 

 7.  ตารางทนุชมุชน  ทําให้ชมุชนตระหนกัถงึศกัยภาพของชุมชน และนํามาใช้

ให้เกิดประโยชน์ในการรองรับและการจดัการภัยพิบติั 

 8.  ระบบสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉินโดยการทํา mind mapping ใน

ประเด็นต่อไปนี หน่วยบริการต่างๆ บคุลากรและอาสาสมัคร เครืองมือ อุปกรณ์ ยาและ

เวชภัณฑ์ การเข้าถงึการเคลอืนย้ายผู้ ป่วย การส่งต่อ การติดต่อประสานระหว่างหน่วย

บริการต่างๆ ในการจดัระบบข้อมูลเกียวกับบริการสขุภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน ทําให้

สามารถประเมินระบบบริการสขุภาพและการแพทย์ฉกุเฉินได้อย่างครอบคลมุ 

 9.  เรืองเลา่ภัยพิบติั เป็นการสะท้อนถงึความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติของ

แต่ละพืนที เห็นศกัยภาพของคนในชมุชนในการจัดการภัยพิบัติหรือการฟันฝ่าอุปสรรค  

เรืองเลา่ทีถกูบนัทกึไว้จะกลายเป็นสว่นหนงึของประวติัศาสตร์ชมุชน 

 เนืองจากคนในชมุชนเป็นผู้ เผชิญภัยพิบัติโดยตรง การรอความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานอืนอาจลา่ช้า หรือไม่ทวัถงึ ดังนัน สาระในหนังสือเล่มนีจะช่วยให้ผู้ทีปฏิบัติงาน 

ชุมชนใช้เป็นเครืองมือในการทําความเข้าใจพืนทีทีประสบภัยพิบัติ และการเตรียม

ความพร้อมในการจัดการพิบัติของชุมชน หากนําไปอบรมให้กับพืนทีเสียงหรือพืนที

ประสบภัยพิบัติ จะช่วยให้คนในชุมชนสามารถกําหนดแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ

ของชมุชนได้ด้วยชมุชนเอง เนืองจากเป็นเครืองมือทีทําได้ง่ายโดยชมุชนเอง 
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คาํแนะนําในการเตรียมต้นฉบับ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญ

สมาชิกและผู้ทีสนใจทกุท่านสง่บทความวิชาการหรือรายงานการวิจัย เพือพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารฯ ทังนีบทความหรือรายงานการวิจัยทีส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอืนมา

ก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอืน ผู้ เขียนจะได้รับวารสารทีลง

ผลงาน จํานวน 3 เลม่ 

 

การกําหนดวาระการออกวารสาร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต โดยกําหนดวาระการออก 2 ฉบับ

ต่อปี สาํหรับฉบบัแรกกําหนดให้ออกเดือนธันวาคม 2548 ทงันีเพือให้วารสารฉบับแรกมี

ความสมบูรณ์มากทีสดุ สําหรับปี 2549 เป็นต้นไป กําหนดออก 2 ฉบับ คือ ฉบับที 1 

เดือนมกราคม – มิถนุายน และฉบบัที 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 

การเตรียมต้นฉบับ 

1. ต้นฉบบัต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด วินโดว์ ต้นฉบับ 

ภาษาไทย Cordia New Size 14 ต้นฉบับภาษาอังกฤษ Time New Roman size 12 และ

ใช้กระดาษ เอ 4 เว้นห่างจากขอบ 1 นิวโดยรอบ ความยาวไม่เกิน 10 – 15 หน้า 

2. ชือเรือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ชือผู้ เขียน

พร้อมทังคุณวุฒิอยู่ใต้ชือเรืองเยือไปทางขวามือ ส่วนตําแหน่งทางวิชาการ และสถานที

ทํางานของผู้ เขียนให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 

3. ทงับทความทางวิชาการและรายงานการวิจยัต้องมีบทคดัย่อภาษาไทย พร้อม

ทงัคําสาํคญั (key words) ภาษาไทย 2 - 5 คํา 

4. คําแนะนําในการเขียนบทความ 

4.1 การเขียนบทความวิจยัประกอบด้วย 

1) ชือเรือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) ผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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3) บทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4) คําสาํคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) บทนํา 

6) วตัถปุระสงค์ 

7) วิธีการวิจยั 

8) ผลการศกึษา 

9) สรุปและอภิปรายผล 

10) ข้อเสนอแนะ 

11) เอกสารอ้างอิง 

4.2 การเขียนบทความทวัไป 

1) ชือเรือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) ผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3) บทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4) คําสาํคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) บทนํา 

6) เนือหา 

7) บทสรุป 

8) เอกสารอ้างอิง 

4.3 บทวิจารณ์หนงัสอื 

1) ข้อมลูทางบรรณานกุรม  ของหนงัสอืทีวิจารณ์พร้อมปกหนงัสอื 

2) ชือผู้ วิจารณ์ 

3) บทวิจารณ์ 

5. ตารางหรือไดอะแกรมจะต้องบรรยายและพิมพ์แยกจากเนือหาของบทความ 

6. ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นให้เขียนด้วยหมึกดําบนกระดาษอาร์ต

เส้นขนาดพองาม ถ้าเป็นภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด เขียนหมายเลขลําดับภาพ และ

ลกูศรแสดงด้านบนและด้านลา่งของภาพด้วยดินสอทีหลงัภาพเบาๆ โดยจัดทําเป็นไฟล์

สรุปรูป (กองบรรณาธิการสงวนสทิธิ การเลอืกตีพิมพ์ภาพส)ี 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 

การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบ APA โดยมีรายละเอียดดงัน ี

1. การอ้างอิงในเนือเรือง 

   เมือสินสดุข้อความทีต้องการอ้างอิง ใส่ชือผู้แต่ง ปีทีพิมพ์และเลขหน้า ไว้ใน

วงเลบ็ต่อท้ายข้อความนนั คนอืนๆ ในกรณีทีมีผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึนไป ให้เขียนชือผู้แต่ง

คนแรกตามด้วย et al หรือ และคนอืนในการอ้างอิงทกุครัง  เช่น 

1.1  ผู้แต่ง 1 คน 

       -  ภาษาไทย : (สมศกัดิ  ศรีสนัติสขุ, 2544 : 20) 

       -  ภาษาองักฤษ : (Walker, 1992 : 102) 

1.2  ผู้แต่ง 2 คน หรือมากกว่า 

           -  ภาษาไทย : (สมเกียรติ  พงษ์ไพบลูย์, สทิธิศกัดิ จลุศิริพงษ์ 

                                 และสมพงษ์ สงิหะพล, 2542 : 16) 

                      -  ภาษาองักฤษ : (Fitzpatrick, Whall,..., & Avant, 1907 : 50) 

1.3  ผู้แต่งมากกว่า 6 คน 

       -  ภาษาไทย : (จมุพล วนิชกลุ และคนอืนๆ, 2543 : 72) 

       -  ภาษาองักฤษ : (Kneip, et al, 2002 : 2) 

2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ปฏิบติัดงันี 

2.1  เรียงลาํดบัเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 

2.2  เรียงลาํดบัตามตวัอกัษรชือผู้แต่ง  ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันให้เรียงลําดับ

ปีทีพิมพ์  สาํหรับภาษาองักฤษ  ใช้ชือสกลุในการเรียงลาํดบั 
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 

บทความจากวารสาร 

Kimoski, R., & Palmer, S. (1993).  The ADA and the tiring Process in 

organizations. Consulting Psychology Journal : Practice and 

Research. 45(2) : 10-36. 

บทความในหนังสือพิมพ์ 

ภาคภูมิ ป้องภัย. (2542, กรกฎาคม 3).  มมุทีถูกลืมในพระราชวังบางประอิน. 

มติชน. หน้า 12. 

รายงานการประชุมสัมมนาวิการ 

นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540).  ตลาดซือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.  ในการ

ประชุมนักบัญชีทัวประเทศ ครังที 15 วิสัยทัศน์นักบัญชี

ไทย วันที 27 – 28 มิถนุายน 2540.  หน้า 19 -35.  กรุงเทพฯ : 

สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับเงินอนญุาตแห่งประเทศไทย. 

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์.  (2542).  ประวัติความเป็นมาของวิชาการ

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน.  [On-line]. Available : http://158. 

102.2001/soil/009hom~1/009421/chap1.htm#eral 

[2542,ตลุาคม 25] 

หนังสือ 

ไพรัช  ธัชยพงษ์  และกฤษณะ  ช่างกลอ่ง.  (2541).  การพัฒนาโครงสร้าง 

ขันพืนฐานสารสนเทศแห่งชาติเพือการศึกษา.  กรุงเทพฯ :

สํ านั กง านคณะ กรรมก ารการ ศึกษ าแ ห่ งชา ติ   สํ านั ก

นายกรัฐมนตรี. 
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วิทยานิพนธ์ 

พรพิมล เฉลมิพลานภุาพ.  (2535).  พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสาร

และการใช้เทคโนโลยีการสือสาร ของบริษัทธุรกิจเอกชน

ทีมีต่อยอดขายสูงสุดของประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์

วารสารศาสตรมหาบัณฑิ ต คณะวารสารศาสตร์และ

สอืมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 

การส่งต้นฉบับ 

1.  ส่งบทความต้นฉบับ 2 ชุด พร้อม disketle หรือ แผ่น CD 1 ชุด มายัง 

“กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต” สํานักงานบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 83000 

2.  สง่บทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ได้ที http://www.graduate.pkru.ac. th. 

203.151.157.202.no-domain.name/index.php 
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ใบบอกรับเป็นสมาชิก 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

 

ข้าพเจ้า

.............................................................................................................................. 

 

ขอสมคัรเป็นสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

 

ตงัแต่ปีที......................ฉบบัที........................ถงึปีที........................ฉบบัที............... 

 

 โดยจดัสง่ไปที

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

พร้อมกนันีได้สง่เงิน  โดย       ธณานติั  จ่ายในนาม  มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

 ดร๊าฟ  จ่ายในนาม  มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

 

อตัราค่าสมาชิก  1  ปี  (2  ฉบบั)  มลูค่า  200  บาท 

 

สง่มาที กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

 สาํนกังานบณัฑิตศกึษา  ตกึอํานวยการ  ห้อง  113   

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต  ตําบลรัษฎา   

อําเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต  83000 

 

 


