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กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทีซ่อนเร้น  Hidden marketing mix strategy 

โดย ดร.วิญ  ูวีรยางกรู 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ทีสําคัญ เป็นกลยุทธ์พืนฐาน

หลกัในการดําเนินงานทางด้านการตลาด นกัการตลาดนําแนวคิดนี มาใช้ในการกําหนด

แนวทางการดําเนินงานอย่างต่อเนือง และมีแนวโน้มการนํามาใช้อย่างยังยืนในอนาคต 

โดยเป็นกลยทุธ์ทีสาํคญัในการสร้างให้ตราสนิค้ามีคณุค่าและมลูค่าอย่างยังยืน ปัจจุบัน

แนวคิดทางการตลาดนีได้รับการพัฒนาโดยนักวิชาการทางการตลาดทัวโลก ให้

ครอบคลมุการประยุกต์ใช้ในหลากหลายองค์กร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม แต่อย่างไร      

ก็ตามการพฒันาการประยกุต์ใช้ดงักลา่ว ก็เป็นการเพิมองค์ประกอบของส่วนประสมให้

เหมาะกับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบริการ การท่องเทียว การตลาดเพือสงัคม หรือ

จาก 4P เป็น 7P 8P 10P และอืนๆ เป็นต้น 

ในทางกลบักันองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดทีผมกําลงัจะกล่าวถึง

ในบทความนี จะเป็นองค์ประกอบใหม่ทีควรจะได้ถูกนําเสนอและศึกษาในทางวิชาการ 

เพือประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาและนักการตลาดสมัยใหม่ ถึงแม้ ว่า

องค์ประกอบนี ได้ถกูซ่อนเร้นอยู่ในการดําเนินการทางด้านการตลาด และไม่เคยถูกระบุ

ว่าเป็นองค์ประกอบหนึงของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมาก่อน แต่กลบัปรากฏ

ถึงร่องรอยมาอย่างต่อเนืองในแนวความคิดการสร้างคุณค่า ความพึงพอใจให้กับ

ผู้บริโภคและการสร้างตราสินค้า จะเห็นว่านักการตลาด ได้นําความต้องการทางด้าน

จิตใจหรือจิตวิทยา อาทิเช่น อยากปลอดภัย อยากสะดวกสบาย อยากสวย อยากเด่นดัง 

ไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัว ความกลัว อยากสําคัญ อยากรวย อยากเลียนแบบ 

อยากเป็นเจ้าของ ไม่อยากโง่ อยากรู้อยากเห็น และความต้องการแปลกใหม่ ซึงนัก 

การตลาดจะเลอืกความต้องการเหลา่นีมาสือสารประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ เพือกระตุ้น

ให้เกิดแรงจูงใจ โดยกล่าวอ้าง หรือสือสารไปยังกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย เพือเพิมคุณค่า 

หรือวางตําแหน่งทางการตลาด ทงันีเพือจงูใจและโน้มน้าวใจของผู้บริโภคให้คล้อยตาม

และตกลงใจชือ ซึงสามารถถูกเรียกว่า ประโยชน์ทางด้านจิตใจ คุณประโยชน์ทาง

จิตวิทยา หรือ psychological benefit 
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ประโยชน์ทางด้านจิตใจนี จับต้องได้ยากยิง และขาดความแน่นอนตายตัว 

นกัการตลาดควรพิจารณาประเด็นนีเหมือนดาบสองคม เพราะมีความเสียงอย่างมากที

ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจผิดและคาดหวังมากจนเกินพอดี เพราะถ้านักการตลาดไม่

สามารถทําความเข้าใจคุณค่าในใจของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ ไม่สามารถกําหนดหรือ

ควบคุมระดับความพึงพอใจจากประโยชน์ทีขาดความแน่นอนตายตัว ซึงคนแต่ละ

บุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมากขึนอยู่กับความคิดเห็น ความเชือ ทัศนคติ สงัคม 

วัฒนธรรม โดยสําหรับสงัคมไทยแล้ว มีนักการตลาดได้เคยหยิบยกมากล่าวถึง โดย

นกัการตลาดไทยได้ให้ข้อเสนอในเรืองคุณค่าทางด้านจิตใจนีในรูปของ 4 F เนืองจาก

มองเห็นถงึพฤติกรรมของคนไทยในการให้ความสาํคัญทางจิตใจต่อสิงต่างๆ สีด้านดังนี 

คือ หน้าตา เพือน ครอบครัว โชคราง (กิตติ สิรพัลลภ. 2546). โดยเราสามารถพบ

ตัวอย่างจริงในผลิตภัณฑ์หลายๆอย่าง ทีพยายามดําเนินงานทางด้านการตลาดโดย

อาศัยมุมมองจากคุณค่าดังกล่าวดังนี เช่น การประกันภัย การประมูลป้ายทะเบียน

รถยนต์ การตลาดของผลติภัณฑ์เสริมสขุภาพ การตลาดของสินค้าแบรด์เนม การตลาด

แบบบอกต่อเพือน ทางกองบรรณาธิการ จงึขอเรียนเชิญชวนนักวิชาการทีมีความสนใจ

ในประเด็นด้านวิชาการนี ได้ส่งบทความวิชาการหรืองานเขียนทางวิชาการมายัง

วารสารสาํนกังานบณัฑิตศกึษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับ

การศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 2) เพือศึกษาผลการรับรู้ทางด้าน     

การอนรัุกษ์ของผู้ ใช้สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ  

ชิโน-โปรตุกีส กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักท่องเทียวทีมาเทียวจังหวัดภูเก็ต

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 30 คนและนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม

ทีไม่เคยมาเทียวจังหวัดภูเก็ตและไม่เคยรู้จักงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส

จํานวน 30 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส 2) แบบประเมินคุณภาพของสือ

มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์สาํหรับผู้ เชียวชาญ 3) แบบประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างทีมี

ต่อสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนโดยผ่านการหาคุณภาพ และ          

การวิเคราะห์หาค่าความเชือมัน0.83สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลียค่า

ร้อยละ สว่นเบียงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที (t - test) 
 

1วทิยานพินธ์ หลกัสตูรปริญญาวทิยาศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสือนฤมิต มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2556 

2นกัศึกษา หลกัสตูรปริญญาวทิยาศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสือนฤมิต  

3 อาจารย์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ มีคุณภาพตามเกณฑ์ ผล   

การประเมินจากผู้ เชียวชาญโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมือพิจารณารายด้าน ได้แก่ 

ด้านเนือหา ด้านการออกแบบและด้านการปฏิสมัพนัธ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

2) นักท่องเทียวทีมาเทียวทีจังหวัดภูเก็ตและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผล      

การรับรู้ทางด้านการอนรัุกษ์หลงัจากการศึกษาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือเปรียบเทียบผลการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ระหว่างนักท่องเทียวทีมาเทียวที

จงัหวัดภูเก็ตและนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคามพบว่า ผลการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ไม่

แตกต่างกนั 

 สรุปได้ว่าการศึกษาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ทําให้รับรู้ถึงความสําคัญของ

สถาปัตยกรรมในท้องถิน กระตุ้ นให้มีความต้องการมาเยียมชมสถานทีจริงและต้อง  

การมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ สาํหรับสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์นนัสามารถใช้เป็นต้นแบบ

ในการพฒันาสอืมัลติมีเดียทีเกียวกับงานสถาปัตยกรรมท้องถินประเภทอืนๆ และเป็น  

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวเชิงอนรัุกษ์อีกด้วย 

คําสําคัญ :  สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ , การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,ชิโน-โปรตุกีส,             

การรับรู้ 

 

ABSTRACT 

 The research aims are 1) to developan Interactive Multimedia for 

architectural studies of Sino - Portuguese style. 2) to study the conservative 

recognition of Interactive Multimedia user in architectural studies of Sino - 

Portuguese style. The representative samples used in this research are 30 

tourists in Phuket during July 2012 and 30 students of Mahasarakham 

University that never travel to Phuket and never know the architecture of Sino - 

Portuguese style. Research tools consist of 1) an Interactive Multimedia for 

architectural studies of Sino-Portuguese style. 2) a quality evaluation of 

Interactive Multimedia for specialist 3) a recognition evaluation for 

representative samples about the developed Interactive Multimedia that 
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developed by the researcher. They are passed the quality verify and analysis 

for a reliability test at 0.83 and the statistics that used to analyze the data was 

the percentage, the standard division and the t-test.  

 The research found that 1) the Interactive Multimedia had a 

standard quality and the evaluation from specialists was in an excellent level 

when considered each sides; content, designing and interaction and the result 

was in an excellent level. 2) Tourists in Phuket and students of Mahasarakham 

University have high level of conservative recognition after the studies of 

Interactive Multimedia when compared the conservative recognition between 

tourists in Phuket and students of Mahasarakham University found that the 

conservative recognition aren’t different.  

 In conclude, Interactive Multimedia for architectural studies help to 

realize how important of a local architecture, encourage to visit an actual 

location and want to participate the conservation. The Interactive Multimedia 

able to use as a role model to develop the local architectural multimedia and 

to publicize the conservative tourism as well. 

Keywords: Multimedia, Architectural Conservation, Sino-Portuguese, Recognitio 

 

บทนํา 

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดทีมีประวัติยาวนาน  จากการศึกษาประวัติศาสตร์

พบว่าชาวต่างชาติทีเข้ามาพํานักอาศัยอยู่ในดินแดนภูเก็ตสมัยแรกๆนันจะเป็นมอญ

หรือแมงและชาวอินเดีย ต่อมามีชาวโปรตเุกสชาววิลนัดาเป็นต้น แต่ชนชาติเหล่านีมิได้

ปลกูสร้างบ้านเรือนลงในภูเก็ตตามรูปแบบสถาปัตยกรรมหรือวัฒนธรรมของชนชาติ

เหล่านันไว้เลยหรือหากจะปลูกสร้างไว้ก็คงจะเป็นแต่เพียงทีอยู่อาศัยชัวคราวไม่ใช่

ถาวรวตัถจุงึผพุงัและสญูหายไปตามกาลเวลาไม่ปรากฏร่องรอยเหลือไว้ให้ศึกษาได้ใน

ปัจจบุนัต่างจากชนชาวจีนทีอพยพเข้าอยู่ในภูเก็ตสมัยรัชกาลที3-5ซึงมีอาชีพทําเหมือง

แร่และค้าขายคนเหล่านันได้สร้างบ้านเ รือนอาศัยอย่างถาวร โดยใช้ รูปแบบ
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สถาปัตยกรรมทีถ่ายทอดมาจากประเทศจีน กล่าวคือ ใช้วัสดุส่วนใหญ่ในการก่อสร้าง

เป็นดินผสมด้วยวัสดุอย่างอืนเช่น เกลือ นําตาลแดงหรือแกลบ ซึงวัสดุเหล่านีมี

คณุสมบติัยดึดินให้เหนียวไม่เปราะและผพุงัง่าย โดยได้ปลกูบ้านเป็นทรงเตียๆเนืองจาก

สภาพของกําแพงดินจะไม่อํานวยให้ก่อขึนสงูได้มากนักเพราะต้องรองรับนําหนักมาก 

เสยีงต่อการพังทลาย หรืออาจถูกพายุพัดยามมีลมมรสมุบ้านเรือนลกัษณะนีจะมีอายุ

อยู่นานประมาณ 70–80  ปี  ปัจจบุนัจะหาดไูด้เพียงบางสว่นในตลาดตําบลกะทู้  อําเภอ

กะทู้  จงัหวดัภูเก็ต ซงึเป็นท้องถินกําเนิดเมืองภูเก็ตสมัยก่อน ส่วนในตัวเมืองภูเก็ตหาดู

ได้ยากเนืองจากถกูรือถอนออกไปเพราะสภาพเก่าเกินกว่าทีคงทนอยู่ได้โดยปราศจาก

การอนุรักษ์หรือบํารุงรักษาอย่างถูกวิธี (ประสิทธิ  ชิณการณ์, 2536 :84 )ต่อมาในสมัย

ของ พระยารัษฎานปุระดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี ณ ระนอง)เป็นสมุหเทศาภิบาลสําเร็จ

ราชการมณฑลภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2444-2456 ตรงกับสมัยรัชกาลที5 ชาวภูเก็ตได้มี

การติดต่อสมัพันธ์ทางการค้าขายกับเมืองปีนังทําให้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการใหม่ๆ

ตลอดจนรูปแบบศิลปะทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแบบปีนังได้

แพร่หลายเข้าสู่เมืองภูเก็ตจัดเป็นศิลปะทางสถาปัตยกรรมรูปแบบของยุโรปผสมจีน 

บรรดาสถาปนิกให้ชือรูปแบบการก่อสร้างลกัษณะนีว่า ชิโน–โปรตุกีสสไตล์ หมายถึง 

แบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมของจีนกับสถาปัตยกรรมโปรตุเกสซึงมีความสง่างาม

ภูมิฐานแบบยุโรป แต่มีความร่มเย็นสุขสบายและถ่ายเทอากาศได้สะดวกแบบ

ตะวนัออกหรือแบบจีน จะพบเห็นได้ทัวไปในตัวเมืองภูเก็ตทังในรูปแบบบ้านเดียวและ

ตึกแถวโดยเฉพาะอาคารตึกแถวนันด้านนอกของอาคารทีหันสู่ถนน มีหลังคาหรือ

เพดานคลมุตลอดไว้กนัแดดกนัฝน ลกัษณะเช่นนีเรียกว่า อาเขต ซึงเป็นแนวคิดทีสร้าง

ไว้สาํหรับเมืองภูเก็ตทีมีฝนตกชกุ (สมหมาย ปินพทุธศิลป์, 2540: 8 ) ปัจจุบัน บ้านแบบ 

ชิโน–โปรตุกีสมีเหลือให้ชมไม่มากแล้วอันเนืองมาจากข้อจํากัดทางด้านเงินทุนที

ชาวบ้านต้องซ่อมแซมบ้านเองถึงแม้ว่าตอนนีทางเทศบาลเมืองภูเก็ตจะมีการจัดตัง

มลูนิธิเมืองเก่าภูเก็ตขึนมาเพือดูแลในเรืองการอนุรักษ์ ซึงสามารถจะนําเงินมาช่วยได้

แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ  ปัจจบุนัทางจงัหวดัภูเก็ตได้เล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์บ้าน

แบบสถาปัตยกรรมชิโน–โปรตกีุสของจงัหวดัภูเก็ต ซึงนับเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น
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ทีเชิดชคูวามสง่างามของจงัหวดัภูเก็ตโดยได้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถินและวิทยากรทีมี

ความรู้ความสามารถ มาร่วมกันสัมมนาค้นคว้ารวบรวมหลักฐานจัดทําเป็นสือ

ประชาสมัพนัธ์ศิลปะบ้านแบบสถาปัตยกรรม ชิโน – โปรตกีุส จงัหวดัภูเก็ต (สกลุ ณ นคร

และคณะ, 2536 : 85)และสือประชาสมัพันธ์ทีทางจังหวัดภูเก็ตหรือสํานักโบราณคดี  

กรมศิลปากรได้รวบรวมและจัดทําขึนล้วนอยู่ในรูปแบบเอกสาร รายงาน การสมัมนาที

เป็นเอกสารสขีาวดํา ซึงไม่น่าสนใจ ไม่ทันสมัย สือความหมายได้ไม่ครบถ้วน และด้วย

ข้อจํากัดด้านงบประมาณทําให้ผลิตได้จํานวนน้อยและเผยแพร่ในวงแคบไม่สามารถ

สือสารไปได้ครอบคลุมเยาวชนและผู้ สนใจได้อย่างทัวถึง อีกทังหน่วยงานส่งเสริม       

การท่องเทียวหรือสํานักพิมพ์เอกชนทีได้จัดทําสือประชาสัมพันธ์เกียวกับบ้านแบบ

สถาปัตยกรรม ชิโน – โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ตเพือส่งเสริมการท่องเทียว ก็ยังคงอยู่ในรูป

หนงัสอืนําเทียว เอกสาร วารสาร ทีมีราคาค่อนข้างสงู และยงัมีรายละเอียดเกียวกับบ้าน

แบบ สถาปัตยกรรม ชิโน – โปรตกีุสจงัหวดัภูเก็ตเพียงเลก็น้อย โดยเผยแพร่สอดแทรกอยู่

ในสาระเกียวกบัสถานทีและบริการนําเทียวจงัหวัดภูเก็ตด้านต่างๆ ทําให้ไม่สามารถสือ

ความหมายให้เห็นรายละเอียดเกียวกับประวัติ ความเป็นมา รวมทังโครงสร้างได้

หลากหลาย 

ปัจจบุนัสอืเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทงัคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (Software) เข้า

มามีส่วนเกียวข้องกับวิถี ชี วิตและความเป็นอยู่ของคนเรามากขึน ทุกองค์กรให้           

ความสนใจในเรืองการประยุกต์ใช้สือเทคโนโลยีเหล่านีเพือประโยชน์ทางการศึกษาและ

การเรียนรู้มากขึน มีการปรับปรุงวิธีการนําเสนอบทเรียนในรูปเสียงและภาพเคลือนไหว

โดยใช้เครืองคอมพิวเตอร์เรียกว่า มัลติมีเดีย (Multimedia) สือมัลติมีเดีย ทีผู้ ใช้สามารถ

โต้ตอบกบัระบบคอมพิวเตอร์และสามารถ ควบคุมสือเหล่านีให้แสดงออกมาตามต้องการ

ได้ เรียกว่ามัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ (Interactive Multimedia) ชึงเป็นโปรแกรมประยุกต์ที

ออกแบบให้รับการตอบสนองจากผู้ ใช้คีย์บอร์ด (Key board) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี 

(Pointer) (ปัทมาพร  เย็นบํารุง. 2541 : 67) 

ดังนันผู้ วิจัยจึงได้สนใจทีจะจัดทําสือเผยแพร่ประชาสมัพันธ์เกียวกับศิลปะ

สถาปัตยกรรมบ้านแบบ ชิโน–โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต ซึงถือเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น   
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ทีเชิดชคูวามสง่างามของจังหวัดภูเก็ตให้เยาวชนรุ่นหลงัได้ค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ โดยสร้าง

เป็นสอืทีทนัสมยั น่าสนใจในรูปแบบมลัติมีเดียปฏิสมัพันธ์ (Interactive Multimedia) ที

มีความหลากหลาย เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้กว้างขวาง สามารถโต้ตอบกับผู้ ใช้ได้ โดย 

จัดเก็บในเวปไซต์ทีสามารถศึกษาเรียนรู้ทีใดก็ได้ สามารถทําซําได้โดยใช้ต้นทุนน้อย 

เป็นการประหยดัและสามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้าง  

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือพฒันาสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ สาํหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรม

แบบชิโน-โปรตกีุส 

 2.  เพือศึกษาผลการรับรู้ทางด้านการอนุรักษ์ของผู้ ใช้สือมัลติมีเ ดีย

ปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส 

 

วิธีการวิจยั 

 ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากร ได้แก่ ผู้ ทีสนใจเข้าศึกษาสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สําหรับ

การศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุสในเว็บไซต์ www.sinophuket.com 

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน ทีได้มาโดยวิธี

เลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากนักท่องเทียวทีมาเทียวจังหวัดภูเก็ต 

ระหว่าง เดือน กรกฎาคม 2555 จํานวน 30 คน และจากนิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ทีไม่เคยมาเทียวจงัหวัดภูเก็ต และไม่เคยรู้จักสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส จํานวน 

30 คน  

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 1.สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-

โปรตุกีสผู้ วิจัยได้สร้างสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรม

แบบชิโน-โปรตุกีสโดยใช้ขันตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ของ ไชยยศ      

เรืองสวุรรณ ( 2547 : 119 )ดงันี 
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   1.1 วิเคราะห์ (Analyze) ทฤษฏีทีใช้ในสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ได้แก่การใช้สือมัลติมีเดียการใช้

สอืปฏิสมัพนัธ์การใช้สอืเสมือนจริงและทฤษฏีการรับรู้ เนือหาสาระประกอวด้วย ประวัติ

ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสประเภทของสถาปัตยกรรมแบบชิโน-

โปรตุกีสโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสและแนวทางในการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม 

   1.2 ออกแบบ (Design)ออกแบบผังงาน (Flow Chart) และแผน

โครงเรือง (Storyboard) ตามเนือหาทีกําหนด ให้สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ เพือเป็น    

การกระตุ้นการรับรู้ได้แก่ 

    1.2.1 ด้านประวัติ ประวัติความเป็นมาของสถาปัตยกรรมแบบ  

ชิโน-โปรตุกีสใช้ทฤษฎีการรับรู้เกียวกับกฎความคล้ายคลึงในการรวมข้อมูลด้าน

ตัวอักษรและภาพใช้กฎแห่งความใกล้เ คียงจัดรูปแบบของกลุ่มข้อมูล เลือกใช้          

การนําเสนอข้อมลูตวัอกัษร ภาพ และวีดีทศัน์ 

    1.2.2 ด้านประเภทของสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสใช้กฎ

ความคล้ายคลึงในการรวมข้อมูลด้านตัวอักษรและภาพ ใช้กฎแห่งความใกล้เคียง

จดัรูปแบบของกลุม่ข้อมลูโดยแบ่งกลุม่ข้อมูลตามลกัษณะของโครงสร้างสถาปัตยกรรม 

เลอืกใช้การนําเสนอแบบข้อมลูตวัอกัษรและภาพ  

    1.2.3 ด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสใช้ทฤษฎี

การรับรู้ เกียวกับกฎแห่งความใกล้เคียงจัดรูปแบบของกลุ่มข้อมูลโดยแบ่งกลุ่มข้อมูล

ตามลกัษณะของโครงสร้างสถาปัตยกรรมเลือกใช้การนําเสนอ แบบข้อมูลตัวอักษร สือ

ปฏิสมัพนัธ์ และสอืเสมือนจริงในการจําลองรูปแบบอาคาร  

    1.2.4 ด้านแนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน -     

โปรตกีุสเลอืกใช้การนําเสนอ แบบข้อมลูตวัอกัษร 

    1.2.5 ด้านการออกแบบสี ใช้ทฤษฎีการรับรู้ เกียวกับกฎแห่ง

ความใกล้เคียงในการเลือกรูปแบบสี โดยอาศัยสีทีใกล้เคียงกับการใช้ในการตกแต่ง
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สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตกีุส เพือเป็นองค์ประกอบในการออกแบบให้กลมกลืนและเพิม

คณุภาพด้านการรับรู้ 

    1.2.6 ด้านการจัดวางเนือหาได้แยกเนือหาออกเป็นส่วนๆตาม

แผนผงังาน โดยออกแบบเพือให้ใช้งานได้สะดวกในรูปแบบของเว็บไซต์ การออกแบบใช้

กฎแห่งความต่อเนืองทําให้ได้ รูปแบบของโครงสร้างในแต่ละส่วน ใช้กฎแห่ง          

ความคล้ายคลึงในการจัดวางเมนู ใช้กฎแห่งความสมบูรณ์ ในการจัดวางเนือหา 

รูปภาพ วีดีโอ และระบบเสมือนจริง 

   1.3 พัฒนา (Develop) การพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับ

การศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส ผู้ วิจยัได้แบ่งการทํางานออกเป็น 2 ส่วน

ดงันี 

    1.3.1 การทําโมเดล 3 มิติ ได้คํานึงถึงสัดส่วนเพือให้ได้ขนาด

อาคารทีมีความสมจริง จากนันนําแบบอาคารทีได้เข้าโปรแกรมสําหรับสร้างโมเดล 3 

มิติ  

    1.3.2 การพัฒนาเว็บแอพลิเคชันการพัฒนาในส่วนของเว็บ

แอพพลิเคชัน ทําควบคู่ไปกับการพัฒนาในส่วนของความจริงเสมือนผ่านโปรแกรม

Unity โดยการพฒันาเว็บแอพลิเคชันพัฒนาตามการออกแบบของ Interface เป็นหลกั 

หลงัจากนนัจะนําสว่นทีพฒันาจากUnityมาใช้ร่วมกนั 

   1.4 นํ า ไปทดลองใ ช้  ( Implement/Try out)  นํ าสือมัล ติ มี เ ดีย

ปฏิสัมพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ทีผู้ เ ชียวชาญ

ประเมินแล้วว่ามีคณุภาพดีมากทกุรายการ ไปทดลองใช้ (Try out) เพือหาคุณภาพของ

สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ 2 ครัง กบัผู้สนใจทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คนและ 9 คน 

ซงึได้มาจากการการเลอืกแบบบงัเอิญ  

   1.5 ประเมินและแก้ไขปรับปรุง (Evaluate and Revise) โดยนําสือ

มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์และแบบประเมินการรับรู้ของสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ไปทดลอง

กบัผู้สนใจในสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบ

บงัเอิญ นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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  2. แบบประเมินคณุภาพของสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษา

งานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

เนือหา ด้านการออกแบบ ด้านปฏิสัมพันธ์ โดยดําเนินการสร้างตามวิธีของ ลิเคิร์ท 

(Likert) โดย กําหนดเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ค่าคะแนนคุณภาพ

ของสือ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ สือมีคุณภาพในระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควร

ปรับปรุง และแบบปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบประเมิน เพือถามความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้ค่ากลาง 3.50 ได้นําแบบประเมิน

คุณภาพของสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน- 

โปรตุกีส ให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพือพิจารณาความเทียงตรงเชิงเนือหา (Face 

validity)แล้วจงึนําผลการประเมินไปคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of 

Congruence) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 117) แล้วปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสม 

  3. แบบประ เมินการ รับ รู้ ด้านการอนุรัก ษ์ของผู้ ใ ช้สือมัลติ มีเ ดีย

ปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส จัดทําขึนเพือ ใ ช้

เพือสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ของผู้ สนใจ และดําเนิน   

การสร้างตามวิธีของ ลเิคิร์ท (Likert) โดย กําหนดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ใช้ค่าคะแนนคณุภาพของสอื เป็น 5 ระดับ ได้แก่ มีการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ ใน

ระดับ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสดุ  และแบบปลายเปิดในส่วนท้ายของ

แบบประเมิน เพือถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน โดย

ใช้ค่ากลาง 3.50 ได้นําแบบประเมินการรับรู้ของผู้ ใช้สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับ

การศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพือ

พิจารณาความเทียงตรงเชิงพินิจ (Face validity) แล้วจงึนําผลการประเมินไปคํานวณหา

ค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Congruence) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 117) 

แล้วปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมแล้วนําไปหาค่าความเชือมัน ของแบบประเมินการรับรู้ 

โดยใช้กลุม่ผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมจํานวน 30 คน ได้ค่าความเชือมนั 0.83 
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  โดยมีผู้ เชียวชาญ ให้คําแนะนํา และประเมินคุณภาพเครืองมือทีใช้ใน

การวิจยัดงัน ี

  1. อาจารย์ดร.อดุล นาคะโร ผู้ เชียวชาญด้านการวัดผลและวิจัยจาก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต ให้คําแนะนําด้านการสร้างแบบประเมิน 

  2. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปราณี สกุลพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิชุมชนภูเก็ต 

และรองประธานสมาคมเพอรานากนัจงัหวัดภูเก็ต ผู้ เชียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ประวติัศาสตร์ของภูเก็ต ให้คําแนะนําด้านเนือหา 

  3. อาจารย์ดร.คชากฤษ เหลียมไธสง ผู้ เชียวชาญด้านสือจากคณะ

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้คําปรึกษาด้านสือมัลติมีเดีย

ปฏิสมัพนัธ์ ตรวจ ให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา แล้วนํามาแก้ไข 

  การดําเนินการวิจยั ได้ดําเนินการดงันี 

                     1. การเตรียมการทดลอง ประสานงานด้านสถานทีได้แก่ พืนทีสาํหรับวาง

คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว และย่านเมืองเก่า 

บริเวณถนนถลาง ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2 จุด เตรียมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทีมีระบบมัลติมีเดีย และระบบเสียงทีใช้หูฟัง เตรียมผู้ ช่วยเพืออํานวย 

ความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างการดําเนินการทดลอง 

  2. ทําการทดลองตามระยะเวลาทีกําหนด 

   กําหนดเวลาทีจะทําการทดลอง เ ดือน กรกฎาคม พ .ศ.2555 

ดําเนินการเก็บข้อมลู ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. โดยทําการเก็บข้อมูลให้ครบตาม

เป้าหมาย ผู้ วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน ได้แก่ นักท่องเทียวทีมาเทียว

จังหวัดภูเก็ตจํานวน 30 คนทีได้มาโดยวิธีเลือกแบบบังเอิญ และนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทีไม่เคยมาเทียวจังหวัดภูเก็ตและไม่เคยรู้จักงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-

โปรตกีุส จํานวน 30 คน ทีได้มาโดยวิธีเลอืกแบบบงัเอิญ  

  3.ตอบแบบประเมินการรับรู้หลงัการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่าง ทําแบบ

ประเมินการรับรู้ สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-

โปรตกีุส เพือประเมินการรับรู้ด้านการอนรัุกษ์ 
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  4. วิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากการทดลอง 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูดงัน ี

 1. ค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลยี และค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 

 2. การหาคณุภาพของเครืองมือ ได้แก่ การหาความเทียงตรงเชิงเนือหา โดย

ใช้ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินการรับรู้ และหา

ค่าความเชือมนั ของแบบประเมินการรับรู้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 117) 

 3. ศึกษาผลการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ระหว่างกลุ่มทีรู้จักสถาปัตยกรรม         

ชิโน-โปรตกีุส กบักลุม่ทีไม่รู้จกัสถาปัตยกรรม ชิโน-โปรตุกีสโดยโดยใช้สถิติ ที (t - test for 

independent samples) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 165 ) 

 

ผลการศึกษา 

  ด้านการพัฒนาผู้ วิจัยได้พัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สําหรับ

การศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสโดยใช้ขันตอนการออกแบบและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ของไชยยศ เรืองสวุรรณ (2547 : 119) เริมจากดําเนินการ

วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ค้นคว้าเอกสารหลักฐาน

ประกอบเนือหา การออกแบบผังงาน (FlowChart) การสร้างโครงเรือง (Storyboard) 

การบูรณาการหลักการทฤษฎีการสร้างสือมัลติมีเดีย สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ สือ

เสมือนจริงและทฤษฎีการรับ รู้ ได้สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  จัดเ ก็บในเวปไซต์

www.sinophuket.comเป็นการบันทึกงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ไว้สําหรับ

การถ่ายทอดและศกึษาเรียนรู้แก่ผู้สนใจ ประกอบด้วยสือเสมือนจริง รูปภาพทังภาพนิง 

ภาพเคลือนไหว วีดิทัศน์ มีข้อความบรรยายและเสียงประกอบ มีความสะดวก และ

รวดเร็ว ในการเข้าเลือกดูเนือหา ข้อมูล รูปภาพต่างๆ ได้ตามความต้องการของแต่ละ

บุคคล ได้โดยอิสระตามความสนใจ นําเสนอสาระเกียวกับประวัติ โครงสร้างอาคาร 

ตลอดจนแนวทางของการบํารุงรักษาและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีส

แสดงตวัอย่าง ดงัภาพ1-11 
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ภาพตัวอย่างสือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ

ชิโน-โปรตุกีส 

 
ภาพ 1 หน้าแรก 

 
ภาพ 2 ประวติัความเป็นมา 

 
ภาพ 3 วีดีทศัน์ประชาสมัพนัธ์ 
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ภาพ 4 ประเภทของสถาปัตยกรรม ฉู่ 

 

 
ภาพ 5 แบบจําลอง โครงสร้างแบบ ฉู่ 

 

 
ภาพ 6ประเภทของสถาปัตยกรรม องัหม้อหลาว 
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ภาพ 7 แบบจําลองโครงสร้างแบบองัหม้อหลาว 

 

 
ภาพ 8 โครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 

 

 
ภาพ 9 แนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
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ภาพ 10 แผนทีนําเทียว ย่านเมืองเก่า 

 

 
ภาพ 11 google street view ย่านเมืองเก่า 

 

  ด้านการเผยแพร่พบว่า สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษา

งานสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีสมีการผสมผสานรูปแบบโดยใช้ตัวอักษร ภาพ สือ

ปฏิสมัพนัธ์ สอืเสมือนจริง มีการจดัเนือหาทีเหมาะสม  มีการจัดระบบการนําเสนอและ

มีปฏิสัมพันธ์ ให้เหมาะกับการเผยแพร่  เป็นการให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์    

การท่องเทียว ซงึผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานทางเวปไซต์ ได้สะดวกทุกเวลา ทุกทีทีมีระบบ

อินเทอร์เน็ต สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทังให้ความรู้และสร้างการรับรู้ด้าน       

การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสสามารถส่งเสริมให้ผู้ชมรู้คุณค่างาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส รวมทังส่งเสริมการมีจิตอาสาในการร่วมอนุรักษ์งาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุสได้ 
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  ด้านคุณภาพ ผู้ เชียวชาญได้ประเมินคุณภาพและมีความคิดเห็นต่อสือ

มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสทีผู้ วิจัยได้

พัฒนาขึนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากเมือพิจารณารายด้านทังด้านเนือหาด้าน    

การออกแบบและด้านการปฏิสมัพนัธ์อยู่ในระดบัดีมาก  

  ผลการรับรู้ทางด้านการอนุรักษ์ 

  ผลการรับ รู้ทางด้านการอนุรักษ์ของผู้ สนใจที มี ต่อสือมัลติมีเ ดีย

ปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับ มาก เ มือพิจารณาความคิดเห็นเ กียวกับการรับ รู้ทางด้านการอนุรัก ษ์

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ทีละรายการ พบว่า ความคิดเห็นทุกรายการอยู่ใน

ระดับมากถึงมากทีสุด โดยรายการทีมีคะแนนเฉลียมากทีสดุ ได้แก่ ท่านคิดว่าควรมี 

การดูแลรักษาอาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ในจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการที

ถกูต้อง ไม่ให้ผพุงั เสยีหายไปตามกาลเวลา รองลงมา ได้แก่ ท่านมีความต้องการเข้ามา

เยียมชมงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสในจังหวัดภูเก็ต และท่านต้องการพูดคุย

สนทนาแบ่งปันความคิดเห็นกบัผู้ทีสนใจในการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 

ในจงัหวดัภูเก็ตตามลาํดบั 

  เมือแยกพิจารณาผลการรับรู้ของกลุม่ตวัอย่างโดยภาพรวม พบว่า  

  1. กลุม่ตวัอย่างทีรู้จกังานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จํานวน 30 คน มี

การรับรู้ สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 

ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ โดยรายการทีมีคะแนนเฉลียมาก

ทีสุดของกลุ่มตัวอย่างทีรู้จักงานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ได้แก่ ท่านคิดว่าควรมี  

การดูแลรักษาอาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสในจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการที

ถูกต้องไม่ให้ผุพัง เสียหายไปตามกาลเวลา รองลงมาได้แก่ สถาปัตยกรรมแบบชิโน- 

โปรตกีุสในจงัหวดัภูเก็ตเป็นโบราณสถานทีมีคณุค่าควรแก่การอนรัุกษ์ 

  2. กลุม่ตวัอย่างทีไม่รู้จกังานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จํานวน 30 คน มี

การรับรู้สอืมลัติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสที

ผู้ วิจยัพฒันาขนึโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีคะแนนเฉลียมากทีสดุ ได้แก่ 

ท่านมีความต้องการเข้ามาเยียมชมสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ในจังหวัดภูเก็ต 
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รองลงมาได้แก่ ท่านคิดว่าควรมีการดูแลรักษาอาคารสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีส

ในจงัหวดัภูเก็ตด้วยวิธีการทีถกูต้อง ไม่ให้ผพุงั เสยีหายไปตามกาลเวลา 

  เมือเปรียบเทียบผลการรับรู้โดยใช้คะแนนที (t-test)ระหว่างกลุ ่ม

ตัวอย่างที รู้จ ักงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสกับกลุ่มตัวอย่างทีไม่รู้จักงาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสเมือได้ศกึษาสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษา

งานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสทีผู้ วิจัยสร้างขึน พบว่ามีผลการรับรู้ด้านการอนุรักษ์

แตกต่างก ันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทังคนที รู้จักงาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสกับคนทีไม่รู้จักงานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส       

มีผลการรับรู้ด้านการอนรัุกษ์ไม่แตกต่างกนั 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย เรืองการพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางาน

สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงัน ี

 1. สือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-

โปรตุกีส ทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนมีลกัษณะเป็น“สือแบบโต้ตอบกับผู้ ใช้”หรือ“มัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์”จัดเก็บในเวปไซต์www.sinophuket.com มีความสะดวก และรวดเร็ว    

การเข้าเลือกดูเนือหา ข้อมูล รูปภาพต่างๆ ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลโดย

อิสระตามความสนใจซึงผู้ ใช้สามารถเรียกใช้งานทางเวปไซต์ได้ทุกเวลาทุกทีทีมีระบบ

อินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นต่อสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ 

สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

เมือพิจารณารายด้านทังสามด้าน ได้แก่ ด้านเนือหา ด้านการออกแบบ ด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับดีมากทังสามด้าน ทังนีอาจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้กําหนดวิธี      

การพัฒนาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-   

โปรตกีุส โดยได้ดดัแปลงมาจากขันตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ของไชยยศ เรืองสวุรรณ (2547 : 119) โดยผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ออกแบบและ

พฒันาสอืมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ค้นคว้าเอกสารหลกัฐานเนือหาประกอบการออกแบบ

ผังงาน การสร้างโครงเรืองการบูรณาการทฤษฎีการสร้างสือมัลติมีเดียและทฤษฎี     

การรับรู้ แล้วนําสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ทีได้พฒันาขึนไปปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษาและ
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ผู้ เชียวชาญเพือขอข้อเสนอแนะต่างๆ เพือนํามาปรับปรุงแก้ไขนอกจากนี เมือศึกษา

งานวิจยัต่างๆ พบว่ายงัไม่มีงานวิจยัเกียวกบัสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับการศึกษา

งานสถาปัตยกรรมทีจดัเก็บในเวปไซต์ แต่พอจะเทียบเคียงกับงานวิจัยต่างๆทีเกียวข้อง

กับงานสือเสมือนจริง พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง และสือมัลติมีเดีย ได้แก่ มนตรี สมหอม  

(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สาํหรับบรรจภุัณฑ์ พบว่า คณุภาพของสอื และความพงึพอใจของผู้ทีได้เข้ารับชมสือ อยู่

ในระดับมากธีรศานต์ ไหลหลงั (2545 : บทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษาเรืองการออกแบบ

บทเรียนมลัติมีเดียวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น สําหรับนักศึกษาทางไกล โดยได้

ผสมผสานหลกัการออกแบบบทเรียนมลัติมีเดีย ผลการวิจัยพบว่าการออกแบบบทเรียน

มลัติมีเดียโดยอาศยัยทุธวิธีการเรียนการสอนมาใช้ในการออกแบบจะทําให้ผู้ เรียนได้มี

โอกาสโต้ตอบกับระบบมัลติมีเดียมากขึน มากกว่าการออกแบบโดยนําเสนอเนือหา

เพียงอย่างเดียวศราวุธ จิตพิไล (2551: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาสือมัลติมีเดียพิพิธภัณฑ์

กลุม่ชาติพนัธุ์ไทยโซ่ อําเภอกสุมุาลย์ จงัหวดัสกลนคร พบว่าได้สือมัลติมีเดีย ในรูปแบบ

โต้ตอบกบัผู้ใช้ หรือ มัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ และความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อสือ

มัลติมีเดียทีผู้ ศึกษาได้พัฒนาขึนโดยภาพรวมอยู่ในทีระดับดีมากปิยะนาถ อึงสกุล 

(2551: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาและหาประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

แนะนําหอภาพยนตร์แห่งชาติ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแนะนําหอภาพยนตร์แห่งชาติ มีประสิทธิภาพเป็นที

ยอมรับของผู้ เชียวชาญและผู้ ใช้บริการในหอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นตามเกณฑ์ที

กําหนดไว้เซียและเจียกัง (Xia & Jiangang, 2008 : บทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษาถึง 

เทคโนโลยีของความเป็นจริงเสมือนว่าทําให้ขยายขีดความสามารถในการจัดแสดงของ

พิพิธภัณฑ์ ขยายขีดความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารและผู้ เข้าชมสามารถได้รับ

ข้อมูลเพิมเติมผ่านการเชือมต่อภายในโอคเกิล (Ogle,1999 : 651-670)ได้ศึกษาถึง

ระบบเสมือนจริงของเมืองมรดกโลกอยุธยาของไทย สรุปว่าการแสดงผลทีมีการใช้

เทคโนโลยีทีเหมาะสมของการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กับวิทยาศาสตร์ทําให้สามารถ

ผลติสอืเสมือนจริงของแหลง่ท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ทีสามารถเป็นเอกสารการวิจัย
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และเป็นทีชืนชอบและ สตีวาร์ด (Stewart,1994: บทคดัย่อ)ได้ศกึษาการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้วยการเสนอเนือเรืองทีมีลกัษณะเหมือนจริง โดยได้ออกแบบ

การช่วยเหลือผู้ เรียนให้ง่ายต่อการใช้งานทีสุด โดยมีตัวอย่างเป็นมัลติมีเดียแบบ       

การโต้ตอบประกอบกบัการเรียน 

  2. ผลการรับรู้ทางด้านการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ของ

ผู้ ใช้สือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สําหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาความคิดเห็นทีละรายการ พบว่า ความ

คิดเห็นทุกรายการอยู่ในระดับมากถึงมากทีสดุ เมือแยกพิจารณาผลการรับรู้ของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยภาพรวม พบว่ากลุม่ตวัอย่างทีรู้จกังานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จํานวน 

30 คน มีการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบั มากทีสดุ สว่นกลุม่ตวัอย่างทีไม่รู้จักงานสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จํานวน 30 

คน มีการรับรู้ทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือเปรียบเทียบผลการรับรู้ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทีรู้จักสถาปัตยกรรมแบบ

ชิโน-โปรตุกีสกบักลุม่ตวัอย่างทีไม่รู้จกัสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสโดยการทดสอบ

ทางสถิติที (t-test) พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง

ทงัคนทีรู้จกังานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และคนทีไม่รู้จักงานสถาปัตยกรรมแบบ   

ชิโน-โปรตกีุส มีผลการรับรู้ด้านการอนรัุกษ์จากการศึกษาสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์สําหรับ

การศกึษางานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส ไม่แตกต่างกนั ทงันีอาจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้

พฒันาและออกแบบสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ สาํหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ

ชิโน -โปรตุ กีส  โดยใช้การรวมหลายสือ ไว้ ด้วยกัน  มีการนํ า เสนอ เ ป็นภ าพส ี

ภาพเคลือนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ให้สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ส่งผลดีต่อการรับรู้ 

ทําให้เรียนรู้ได้ง่ายเรียนรู้ได้สมบรูณ์ยิงขนึทงัยงัสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทุกเวลา ทุก

ทีทีมีระบบอินเทอร์เน็ต รวมทงัได้พฒันาคณุภาพของแบบประเมินการรับรู้ตามขันตอน 

ได้แก่ การหาค่าความเทียงตรง ของแบบประเมินการรับรู้ โดยผู้ เชียวชาญ รวมทังการหา

ค่าความเชือมันของแบบประเมินการรับรู้ ได้ค่าความเชือมัน 0.83 และเมือศึกษา

งานวิจัยต่างๆ พบว่ายังไม่มีงานวิจัยทีเกียวข้องกับการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ แต่พอจะ
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เทียบเคียงกบังานวิจยัต่างๆ เกียวกบัการรับรู้ ได้แก่ เชาวลติ นาสา (2545: บทคัดย่อ)ได้

ศึกษาการรับรู้ข่าวสารความรู้และทัศนคติทีมีต่อพระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิก

สภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 ผลการวิจยัพบว่า สมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีได้รับข่าวสารจากสือมวลชนจากโทรทัศน์มาก และมีทัศนคติเกียวกับ

พระราชบญัญัติการเลอืกตงัสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ. 2545 อยู่ใน

ระดบัดีกิตติพงษ์ กาละยศ (2549 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาผลการรับรู้ระยะทางสมัพัทธ์ต่อ

ตัวชีนําระยะทางในภาพ 3 มิติบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเปรียบเทียบตัวชีนํา

ระยะทางแบบต่างๆ ในภาพ 3 มิติ บนจอคอมพิวเตอร์ทีส่งผลต่อการรับรู้ระยะทาง

สมัพทัธ์ในภาพ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลการรับรู้ระยะทางสมัพัทธ์ในภาพ3มิติบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์จากตวัชีนําระยะทางแบบบังกันแบบเลือนหาย แบบขนาด แบบมุมสงู 

แบบแนวเส้น และแบบพืนผิว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

0.05 

 สรุปได้ว่าสอืมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ

ชิโน-โปรตุกีสทําให้ผู้ทีสนใจศึกษาได้รับรู้ถึงความสําคัญของสถาปัตยกรรมในท้องถิน

สามารถกระตุ้ นให้มีความต้องการมาเยียมชมสถานทีจริงและต้องการมีส่วนร่วมใน  

การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส สําหรับสือมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์นัน 

สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพฒันาสือมัลติมีเดียทีเกียวกับงานสถาปัตยกรรมท้องถิน

ประเภทอืนๆ และเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การท่องเทียวเชิงอนรัุกษ์อีกด้วย 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา 

เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 1 

 

Development Model of Learning on the Web According to the Theory of  

Multiple Intelligences to Enhance Practical Skills for Vocational Students1 

 

เศรษฐาพนัธ์ สกุใส 2 และ ณรงค์ สมพงษ์ 3 

Settaphun Suksai 2 and  Narong Sompong 3 

 

บทคัดย่อ  

   การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ (1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกั

ทฤษฎีพหุปัญญา (2) เปรียบเทียบคะแนนทักษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ แต่ละกลุ่มพหุปัญญา (3) เปรียบเทียบ

ความก้าวหน้าของทกัษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ  ทางการเรียน ในรูปแบบการเรียนรู้ 3 

กลุม่ (4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนอาชีวศึกษา ทีมีต่อ การเรียนรู้บนเว็บ สถิติที

ใช้ในการวิจยั คือ Paired – Samples t-Test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง

กลุม่ตวัอย่าง  

   การดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขันตอนหลกัคือ ขันตอนที1 ศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมลูของทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการอาชีวศึกษา ขันตอนที 2 ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ขันตอนที 3 พัฒนาบทเรียนการเรียนรู้

บนเว็บ ขันตอนที 4 ทดสอบและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ขันตอนที 5 ประเมินผล

การใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ โดยเครืองมือทีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แบบประเมิน

ในการหาคณุภาพรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บสาํหรับผู้ เชียวชาญ และ บทเรียนการเรียน 

 
1 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 2556. 
2 นสิติหลกัสตูรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
3 รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญาสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 3 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่ม

วิเคราะห์ 54 คน กลุ่มพินิจพิจารณา 39 คน และ กลุ่มปฏิสมัพันธ์ 64 คน ผลการวิจัย

พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของผู้ เชียวชาญต่อรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญาอยู่ในระดบัมาก ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ เชียวชาญทีมี

ต่อบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญาอยู่ในระดับมากคะแนนทักษะ

ปฏิบัติและผลสมัฤทธิ ทางการเรียน พบว่า คะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลีย

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทัง 3 กลุ่ม เมือนําไปทดสอบกับ

สมมติุฐานการวิจยั พบว่า ไม่สอดคล้องกบัสมมติุฐานการวิจัยทีว่าคะแนนทักษะปฏิบัติ 

และผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

สาํหรับความก้าวหน้าของคะแนนทกัษะปฏิบติั พบว่า ค่าเฉลยีคะแนนพัฒนาการทักษะ

ปฏิบติักลุม่วิเคราะห์ สงูกว่า ค่าเฉลียคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติ กลุ่มปฏิสมัพันธ์ 

กับ กลุ่มพินิจพิจารณา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือนําไปทดสอบกับ

สมมติุฐานการวิจยั พบว่า  ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ทีว่าความก้าวหน้าของ

คะแนนทกัษะปฏิบติั ในรูปแบบการเรียนรู้ทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน  ส่วนค่าเฉลียของ

คะแนนพฒันาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียนทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยทีว่า ความก้าวหน้าของผลสมัฤทธิ

ทางการเรียน ในรูปแบบการเรียนรู้ทัง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกัน และ ความพึงพอใจของ

นกัเรียนอาชีวศกึษา ทีมีต่อการเรียนรู้บนเว็บ อยู่ในระดบัมากทีสดุ  

คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ, ทฤษฎีพหปัุญญา, การจดัการอาชีวศกึษา 

 

ABSTRACT 

   The objectives of this research were (1) To develop Model of Learning 

on the Web according to the Theory of Multiple Intelligences. (2) To compare 

practical skills and academic achievement of each group before and after 

using of Learning on the Web in the model of learning for each group. (3)

 To compare the progress of practical skills and academic 

achievement between the groups before and after using Model of Learning on 
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the Web for three groups. (4) To analyze the satisfaction of vocational students 

that affects the model of Learning on the Web. Analyses of the data were 

expressed in Paired – Samples t-Test, Analysis of Variance : ANOVA.  

   The research methodology was composed of five steps. (1) Study 

and analysis of data consistency, Theory of Multiple Intelligences with 

Vocational Education. (2) Design the Model for the development of the model 

of Learning on the Web. (3) Developing the Model of Learning on the Web. (4) 

Testing and storage of samples. (5) Evaluations of the effect of using the 

model of learning on the Web. Tools of research were Questionnaire for 

measurement quality of the tools for the experts and Web According to the 

Theory of Multiple Intelligences for three groups of vocational students: 54 

analytic group, 38 introspective group and 64 interactive group.  

   The results showed that the evaluation of experts to model of learning 

on the web according to the theory of multiple intelligences at a high scale. 

Efficiency evaluation of experts to web according to the theory of multiple 

intelligences at a high scale. Practical skills and academic achievement were 

found that the average after learning higher than the average before learning. 

The statistical significant was at .05 level for each group. When testing with the 

hypothesis they were not consistent with the research hypothesis that practical 

skills and academic achievement of each group before and after learning 

were not different. For the progress of practical skills found that progress 

mean score of analytic group higher than mean score of interactive group with 

introspective group. The statistical significant was at .05 level. When testing 

with the hypothesis they were not consistent with the research hypothesis that 

progresses of practical skills for three groups were not different. The progress 

of academic achievement for three groups did not different. The statistical 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

28

significant was at .05 level that was consistent with hypothesis research.         

The satisfaction of vocational students that affect the model of learning on the 

web was at the most score. 

Keywords : Model of Learning on the Web, Theory of Multiple Intelligences, 

Vocational Education Management. 

 

บทนํา  

   การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ทําให้เกิด 

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศทังระบบ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543:4) แบ่งออกเป็น 9 หมวดสาระสําคัญ 

โดยเฉพาะในหมวด 4 มาตรา 24 ว่าด้วยการจดัการศกึษาจะต้อง เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ 

และควรพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ ความสนใจ และความถนัดของผู้ เรียน โดย เอือต่อ

การพฒันาขีดความสามารถของผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ และสอดคล้อง เป็นไปตาม

จดุประสงค์ของการศกึษาแต่ละระดับ โดยปรับให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ปรับ

บทบาทครูจากผู้สงัสอนถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือชีแนะ 

สนับสนุน และเอาใจใส่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการด้วยเทคนิคหรือ

ยทุธศาสตร์การสอนทีเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมผู้ เรียนให้สร้างองค์ความรู้โดยเรียนจาก

ประสบการณ์จริง และกิจกรรมต่าง ๆ ทีให้ผู้ เรียนได้สมัผัส ปฏิบัติด้วยตนเอง ทังนี ครู

ควรสอนด้วยวิธีการทีหลากหลาย ใช้แหลง่การเรียนรู้ทีนอกเหนือจากห้องเรียน โรงเรียน 

และหนังสือเรียนเพือให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้ เรียน    

แต่ละกลุม่แต่ละคน     

  การจัดการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลตามทฤษฎี        

พหปัุญญา (Multiple Intelligences หรือ MI) ของการ์ดเนอร์ (Gardner, 1983 : 62-69) 

ได้ศึกษาถึงศักยภาพ และความถนัดของคนโดยการผสมผสานเกียวกับสมอง และ

จิตวิทยาพฒันาการ ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นนวัตกรรมใหม่ ทีนําไปใช้ในทุกวงการ และ

นําไปสู่ การปฏิรูปการศึกษา (เยาวพา เดชะคุปต์ และคณะ, 2551 : 21-22) โดยเน้น 

การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และผู้ เรียนในทุก ๆ ด้าน ซึงการ์ดเนอร์เชือว่าปัญญา
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หมายถึง โครงสร้างทางชีวจิตวิทยา ซึงเป็นตัวสร้างแหล่งความคิดของคนเราซึงจะส่งผล 

ต่อเนือหาแต่ละด้าน และ ยังมีผลมาจากองค์ประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ พันธุศาสตร์ 

และสงัคม ซงึเป็นสงิผสมผสานระหว่างพันธุกรรมกับสิงแวดล้อม การ์ดเนอร์ เชือว่าคน

ทัวไปจะมีปัญญาหลายด้านโดยได้นําเสนอไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถทาง

ปัญญาด้านภาษา 2) ความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะ และ คณิตศาสตร์ 3) 

ความสามารถทางปัญญาด้านมิติสมัพันธ์หรือด้านภาพ 4) ความสามารถทางปัญญา

ด้านดนตรีและจงัหวะ 5) ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกาย และการเคลือนไหว 6) 

ความสามารถทางปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล และ 7) ความสามารถทาง

ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง โดยแต่ละด้านจะขึนกับความสามารถ แต่จะแอบแฝง

และแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ระบบภาษา ระบบภาพหรือ สญัลกัษณ์ 

ระบบเขียน ซงึสงิต่าง ๆ เหลา่นีจะแสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมของแต่ละแห่งในปี 

พ.ศ. 2541 การ์ดเนอร์ ได้นําเสนอปัญญาด้านที 8 คือ ความสามารถทางปัญญาด้าน

ธรรมชาติ และต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้นําเสนอปัญญาด้านที 9 คือ ความสามารถทาง

ปัญญาด้านอตัถภวนิยม หรือ การดํารงอยู่ และมี การนําเสนอปัญญาอีกหนึงด้าน คือ 

ความสามารถทางปัญญาด้านจิตวิญญาณ แต่การ์ดเนอร์ยังไม่ได้นับเป็นด้านที 10 

เพราะยงัมีปัญหาการจดัเกณฑ์อยู ่  

   การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ       

การอาชีวศึกษา ซึงเป็นสถาบันทีมีการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเป็น

กระบวนการผลติและพฒันากําลงัคน ระดับกึงฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับ

เทคโนโลยี ทีมีลกัษณะเฉพาะสมัพันธ์อย่างชัดเจนกับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีในแต่ละภาคเศรษฐกิจ เจตนารมณ์เพือให้บุคคลมีความรู้ มีทักษะใน

วิชาชีพพืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทังมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์มีสมรรถนะ

ในการประกอบอาชีพ สามารถนําทักษะความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพสร้างผลผลติและรายได้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างมันคงและยังยืน ใช้การศึกษา

วิชาชีพเป็นกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน สนองนโยบาย

ของประเทศทําสงครามกับความยากจนของรัฐบาล โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ  



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

30

การอาชีวศกึษาเป็นหน่วยงานหลกัทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาวิชาชีพโดย

จําแนกระดับตามหลกัสตูรการเรียนการสอน คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสงู ระดับประกาศนียบัตรเทคนิคระดับประกาศนียบัตรครู

เทคนิคชันสงูและหลกัสตูรวิชาชีพ ระยะสนั จึงถือว่าเป็นหน่วยงานทีมีภารกิจทีสําคัญ 

สง่ผลกระทบต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างยิง (สาํนกังานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา, 

2546 : 3)  

  การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการผลิตและพัฒนากําลังคนในสายวิชาชีพ ที

จะต้องมีความสมัพันธ์กับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีอยู่

ตลอดเวลา จงึต้องมีการจดัสรรโอกาสในด้านการศึกษาเพืออาชีพให้ได้อย่างทัวถึงและ

มีคณุภาพ ให้บคุคลมีความรู้ ทกัษะวิชาชีพพืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทางทีได้คุณภาพ

มาตรฐาน มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพเพือการทํางานอย่างมีความสขุ 

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เนือหาสาระก้าวทันต่อความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี รวมทังสืบสาน และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมเพือ     

การประกอบอาชีพทังในระบบการจ้างงานและอาชีพอิสระ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2543:6) โดยการจัดการอาชีวศึกษา ต้องเป็นไปเพือผลิตและ

พัฒนากําลงัคนทางวิชาชีพ  ทีมีคุณภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและเจตคติที

เหมาะสมให้สอดคล้องกบัความต้องการของ ตลาดแรงงานและยกระดับความสามารถ

ใน การแข่งขนัของประเทศในประชาคมโลก (มาตรา 6) กระบวนการจัดการอาชีวศึกษา

มุ่งพฒันาความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กบัการปฏิบัติ ทังนีให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีทังส่วน ทีเป็นศาสตร์สากล รวมทังการประสมประสานองค์ความรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิน เพือให้นกัเรียนสามารถประยกุต์ความรู้สากลได้เหมาะสมกับบริบทของ

สงัคมไทย (มาตรา 7) และมีการวดัและประเมินผลทีเน้นความสามารถใน การประยุกต์

ความรู้สูก่ารปฏิบติั หรือ การวดัทกัษะเชิงปฏิบัติมากกว่าการทดสอบความรู้ทางทฤษฎี

เพียงอย่างเดียว (มาตรา12,ข้อ 5) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2543:6)  

   การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ (Skill) มีกระบวนการทีแตกต่างออกไปจาก
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การเรียนการสอนโดยทัวไป สชุาติ ศิริสขุไพบูลย์ (2526 : 2) กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติเป็น

ภาวะภายนอกของการเรียนรู้อย่างหนึงทีเกิดจากการตอบสนองซํา ๆ ต่อสิงเร้า หากได้

กระทําบ่อยเพียงใดย่อมมีผลทําให้ผู้ เ รียนมีความคงทนในการเรียนรู้มากเท่านัน 

โดยเฉพาะการสอนทกัษะจําเป็นต้องให้ผู้ เรียนปฏิบติัจริงจงึจะช่วยให้เกิด ความชํานาญ  

ซึง ฟิทส์ (Fitts, 1964 : 34-39) ได้เสนอว่า การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติจะได้ผลดีหากได้

กระทําควบคู่ไปกบัการฝึกฝนทางปฏิบติั และความรู้ทางทฤษฎี การตรวจ-ปรับแก้ทักษะ 

ขนึอยู่กบัความสามารถในการกระทําทีรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยําต่อสถานการณ์ของ

สิงเร้าทีกําหนด การพัฒนาทักษะต้องใช้ความพยายามและเวลา รวมทังมีทัศนคติ

ในทางทีดี นอกจากนีการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัจะเน้น ในเรืองการฝึกทักษะ โดยให้

ผู้ เรียนฝึกฝนเพือเกิดการปฏิบัติได้ ช่วยเสริมความรู้ และเปลียนแปลงทัศนคติ 

จดุมุ่งหมายของการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัก็คือ การให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสิงที

เรียนนัน แล้วรู้ว่าสิงทีทํานันเป็นอย่างไร การเรียนรู้จะเกิดขึนจากการลงมือทําเอง 

ผู้ เรียนรู้จักและคุ้ นเคยกับเครืองมือและอุปกรณ์ รู้จักการวางแผนและทดลองใช้

เครืองมือต่างๆ เพือฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการฝึกปฏิบัติที ดีและ          

ความเหมาะสม (สชุาติ ศิริสขุไพบูลย์, 2526 : 30) ดังนันการเรียนการสอนด้านทักษะ

ปฏิบัติให้ได้ผลต้องศึกษาและทําความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ด้านการฝึกทักษะ

ปฏิบติั เพือนํามาสง่เสริมผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะและปฏิบติัได้ดียิงขนึ  

 ด้วยเหตุนี จึงมีความจําเป็นทีจะต้องหารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาบนความแตกต่างของผู้ เรียนในแต่ละสาขาวิชาเพือมุ่งเน้นทักษะปฏิบัติ  

การทีจะสนองตอบแนวทางการเรียนดังกล่าวได้ จําเป็นต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

เพราะรูปแบบการเรียนแบบเดิมไม่สามารถสนองตอบได้ทังหมด การนําเทคโนโลยี

ทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นทีรู้จักกันดี ได้แก่ 

การเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ (Online Learning) การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์   

(E-learning) การสอนบนเว็บ (Web-based Instruction) เป็นต้น  

 การพฒันารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริม

ทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา เป็นช่องทางหนึงทีจะสามารถนําหลกัการ 
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การจัดการศึกษาตามความแตกต่างของบุคคลมาใช้กับการจัดการอาชีวศึกษาทีมี 

ความหลากหลายตามสาขาอาชีพในประเทศไทย จะเป็นการเพิมศักยภาพทาง        

การเรียนรู้ ให้เหมาะสมและก้าวทนัต่อความเจริญก้าวหน้าในยุคของโลกทีไร้พรหมแดน 

สามารถนําสือมาผสมผสานให้อยู่ในรูปของมัลติมีเดียเพือใช้สําหรับการเรียนการสอน 

และยงัเป็น การเพิมเติมเครืองมือและอุปกรณ์ทีจําเป็นรวมทังเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน

ระยะยาวได้อีกทางหนึงด้วย ซึงถือว่าเป็นการพัฒนาพืนฐานทางด้านการเรียนรู้และ

ขยายสงัคมแห่งการเรียนรู้ให้กว้างไกลยิงขึน และเป็นรูปแบบทีสามารถนําไปพัฒนา 

การเรียนการสอนเพือมุ่งเน้นทักษะปฏิบัติ ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

ทางด้านอาชีวศกึษาของประเทศไทยให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั  

 1. เพือพฒันารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา ทีส่งเสริม

ทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สําหรับกลุ่ม

วิเคราะห์ กลุม่พินิจพิจารณา และ กลุม่ปฏิสมัพนัธ์  

 2. เพือเปรียบเทียบคะแนนทักษะปฏิบัติ และ ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 

ระหว่างก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

สง่เสริมทกัษะปฏิบติัในรูปแบบการเรียนรู้ แต่ละกลุม่   

 3. เพือเปรียบเทียบความก้าวหน้าของทักษะปฏิบัติ และ ผลสัมฤทธิ ทาง    

การเรียน หลงัการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริม

ทกัษะปฏิบติัในรูปแบบการเรียนรู้ 3 กลุม่ 

 4. เพือศกึษาความพงึพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษา ทีมีต่อการเรียนรู้บนเว็บ 

ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

  1. รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนสือ

อิเล็กทรอนิกส์ทีมีการส่งผ่านคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังผู้ เรียนได้ทุกทีทุก

เวลา และ ผู้ เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้เมือใดก็ได้ ตามความถนัด และความต้องการ
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ของตนเอง เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ตลอดจนอํานวย         

ความสะดวก และการเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ   

  2. กลุ่มพหุปัญญา 3 กลุ่ม  มีการแบ่งตามแนวคิดของ Mckenzie คือ 1) 

กลุ่ มวิ เคราะห์ เ ป็นกลุ่มพหุปัญญาที เ น้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์  ซึง

ประกอบด้วย ความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถทาง

ปัญญาด้านดนตรีและจังหวะ ความสามารถทางปัญญาธรรมชาติ 2) กลุ่มพินิจ

พิจารณา เ ป็นกลุ่มพหุปัญญาที เ น้นจินตนาการความเ ข้าใจ ซึงประกอบด้วย 

ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตนเอง ความสามารถทางปัญญาด้านมิติหรือ

ด้านภาพ ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยมหรือการดํารงอยู่ และ 3) กลุ่ม

ปฏิสัมพันธ์ เป็นกลุ่มพหุปัญญาทีเน้นการสือสาร การถ่ายทอด ซึงประกอบด้วย 

ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา ความสามารถทางปัญญาด้านระหว่างบุคคล 

ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลอืนไหว    

  3. การจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาวิชาชีพให้กับผู้ เรียน 

เพือนําไปประกอบอาชีพ โดยมุ่งให้ผู้ เรียนได้มีความรู้ ทักษะและความสามารถใน    

การปฏิบัติงาน ทังนีการจัดการอาชีวศึกษาควรจัดให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสงัคม      

  4. นักเรียนอาชีวศึกษา หมายถึง นักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

วิทยาลยัอาชีวศกึษานครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลยัเกษตร

และเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วิทยาลยัศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และ วิทยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยีสรุาษฎร์ธานี 

 

สมมุติฐานการวิจยั  

  1. ทักษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลงัการใช้

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ใน

รูปแบบการเรียนรู้แต่ละกลุม่ (กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสมัพันธ์) 

ไม่แตกต่างกนั   
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   2. ความก้าวหน้าของทกัษะปฏิบติั และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน หลงัการใช้รูปแบบ

การเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั ในรูปแบบการเรียนรู้ 3 

กลุม่ (กลุม่วิเคราะห์ กลุม่พินิจพิจารณา และ กลุม่ปฏิสมัพนัธ์) ไม่แตกต่างกนั  

 

วิธีการวิจยั  

   ในการวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา เป็นการวิจัยกึงการทดลอง ผู้ วิจัยได้

ดําเนินการตามขนัตอนต่อไปน ีขันตอนที 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของ

ทฤษฎีพหปัุญญา กบั การจดัการอาชีวศกึษา ในขนัตอนนีจะเป็นการหาข้อมูลความสอดคล้อง

ของทฤษฎีพหปัุญญากบัการจดัการอาชีวศึกษา เพือนําไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บน

เว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 

  ขันตอนที 2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ใน

ขนัตอนนีจะเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผู้ เรียนอาชีวศกึษาในแต่ละกลุ่ม 

และ ออกแบบรูปแบบ การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ 

สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา  

   ขนัตอนที 3 พฒันาบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ในขันตอนนีจะนําผลทีได้จากขันตอน

การออกแบบมาดําเนินการพฒันา บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

สง่เสริมทกัษะปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา  

   ขันตอนที 4 ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในขันตอนนีจะเป็น  

การนําบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบัติ สําหรับ

นกัเรียนอาชีวศกึษา ทีพฒันาเสร็จแล้ว ไปใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง 

   ขนัตอนที 5 ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ในขันตอนนีจะเป็นการนํา

ผลจากการนํารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ 

สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ทีไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ข้อมูลเพือสรุป

ผลการวิจยั ฯ  
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ตาราง 1 ขนัตอนการดําเนินการวิจยั 

ขนัตอนการ

ดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

ขนัตอนที 1  

 

1.1 ศึกษา และ วิเคราะห์ข้อมูล

ความสอดคล้องของ ทฤษฎีพหุ

ปัญญา กบั การจดัการอาชีวศกึษา 

ข้อมูลความสอดคล้องของ

ท ฤ ษ ฎี พ หุ ปั ญ ญ า กั บ          

การจดัการอาชีวศกึษา 

1.2 นําผลการศึกษาและวิเคราะห์

มาจัดจําแนกกลุ่มความสามารถ

ทางพหปัุญญา 

ข้อมูลกลุ่มความสามารถทาง

พหปัุญญา 

ขนัตอนที 2 

2.1 กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที

เหมาะสมกับกลุ่มพหุปัญญา และ 

หาความสอดคล้อง 

กรอบกิจกรรมการเรียนรู้ ทีผ่าน

การหาความสอดคล้องจาก

ผู้ เชียวชาญ 

2.2 ประเมินความคิดเห็นของ

ผู้ เ ชียวชาญที มี ต่อกิจกรรมการ

เรียนรู้ของกลุม่พหปัุญญา 

กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม  

พหุปัญญาทีผ่านการประเมิน

จากผู้ เชียวชาญ 

2.3 สังเคราะห์และออกแบบ

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บตามหลกั

ทฤษฎี พหุปัญญา เพือส่ง เสริม

ทักษ ะปฏิ บั ติ  และหาความ

สอดคล้อง 

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลักทฤษฎี พหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ทีผ่าน

การหาความสอดคล้องจาก

ผู้ เชียวชาญ 

2.4 ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ผู้ เ ชี ย ว ช า ญ ที มี ต่ อ รู ป แ บ บ         

การเรียนรู้บนเว็บตามหลักทฤษฎี 

พหุ ปัญญา เพือส่ง เส ริมทักษ ะ

ปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา 

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลักทฤษฎี พหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ทีผ่าน

การประเมินความคิดเห็นจาก

ผู้ เชียวชาญ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ขนัตอนการ

ดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

 

 

 

ขนัตอนที 3 

3.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา 

บทเรียนการเ รียนรู้บนเว็บตามหลัก

ทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา 

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริม

ทักษ ะปฏิ บั ติ  สําห รับนัก เ รียน

อาชีวศกึษา 

3.2 ประเมินความคิดเห็นผู้ เชียวชาญ

ต่อประสทิธิภาพของบทเรียนการเรียนรู้

บนเว็บตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา 

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริม

ทักษ ะปฏิ บั ติ  สําห รับนัก เ รียน

อาชีวศึกษา ทีผ่านการประเมิน

ประสทิธิภาพจากผู้ เชียวชาญ 

 

 

 

ขนัตอนที 4 

 

4.1 วิเคราะห์ความเชือมันและความ

ยากง่ายของแบบทดสอบ 

ได้ค่าความเชือมันและความยาก

ง่ายของแบบทดสอบ 

4.2 ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุม่ตวัอย่างทีใช้บทเรียนการเรียนรู้บน

เว็บตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา 

ไ ด้ ข้ อมูล เ กีย ว กับ  ผ ล สัม ฤ ท ธิ

ท า ง ก า ร เ รี ย น  ทั ก ษ ะ ป ฏิ บั ติ  

ความก้าวหน้าของผลสัมฤท ธิ

ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ  

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น

อ า ชี ว ศึ ก ษ า ที มี ต่ อ บ ท เ รี ย น       

การเรียนรู้บนเว็บ ฯ 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

ขนัตอนการ

ดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

 

 

ขนัตอนที 5 

ประเมินผลการใช้บทเรียนการเรียนรู้บน

เว็บ ในขันตอนนีจะเป็นการนําผลจาก

การนําบทเรียน การเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริม

ทัก ษ ะป ฏิ บั ติ  สํา ห รับ นัก เ รี ย น

อาชีวศึกษา ที ไปใช้ทดลองกับกลุ่ม

ตวัอย่าง มาวิเคราะห์ข้อมลู เพือสรุปผล

การดําเนินการ 

ได้ผลสรุปงานวิจยัเกียวกบั 

- ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน  

- ความก้าวหน้าของทกัษะปฏิบติั  

- ความพึงพอใจของนักเรียน

อาชีวศกึษาทีมีต่อบทเรียน        

การเรียนรู้บนเว็บ ฯ 

 

   เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ประกอบด้วย  

   1. แบบประเมินในการหาคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎี

พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

        1.1 แบบประเมินหาค่าความสอดคล้องของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ “กิจกรรม

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา” โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และ 

ทฤษฎีพหุปัญญา จํานวน 3 ท่าน ในการประเมินหาค่าความสอดคล้องได้ค่าความ

สอดคล้อง 0.95  ถือว่าสอดคล้องเหมาะสม  

       1.2 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ “ กิจกรรมการเรียนรู้

บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ  สําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา” โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และ 

ทฤษฎีพหุปัญญา จํานวน 3 ท่าน โดยค่าความเชือมันของแบบประเมินความคิดเห็น

ของผู้ เชียวชาญทงัฉบบัคือ 0.94   
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      1.3 แบบประเมินหาค่าความสอดคล้องของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ “รูปแบบ 

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา” โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ท่าน ในการประเมินหาค่าความสอดคล้องได้ค่าความสอดคล้อง 

0.87 ถือว่าสอดคล้องเหมาะสม   

      1.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ “ รูปแบบการเรียนรู้

บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ  สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา ”  โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ท่าน โดยค่าความเชือมันของแบบประเมินความคิดเห็นของ

ผู้ เชียวชาญทงัฉบบัคือ 0.81   

       1.5 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อประสิทธิภาพของ 

“บทเรียนการเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ 

สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา” โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านการจัดการเรียน      

การสอนอาชีวศกึษา เทคโนโลยีการศกึษา และ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ท่าน 

โดยค่าความเชือมันของแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทังฉบับคือ 0.90 

  2. บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่ม

ปฏิสมัพนัธ์ ประกอบด้วย  

        2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ก่อนและหลงัการเรียนรู้  

บทเรียนการเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบัติ สําหรับ

นักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสัมพันธ์ โดย

แบบทดสอบต้องมีค่าความยากง่ายระหว่าง .40 - .60 จึงถือว่าเป็นข้อสอบทีนําไปใช้ได้ 

และสําหรับค่าความเชือมันของแบบทดสอบต้องมีค่าความเชือมันปานกลาง (0.41-

0.70) ถงึ ค่าความเชือมนัสงู (0.71-1.00)  

        2.2 แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ ก่อนและหลังการเรียนรู้ บทเรียน      

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน
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อาชีวศกึษา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสมัพันธ์ โดยแบบทดสอบ

ต้องมีค่าความยากง่ายระหว่าง .40 - .60 จงึถือว่าเป็นข้อสอบทีนําไปใช้ได้ และสําหรับ

ค่าความเชือมันของแบบทดสอบต้องมีค่าความเชือมันปานกลาง (0.41-0.70) ถึงค่า

ความเชือมนัสงู (0.71-1.00) 

       2.3 กิจกรรมการเรียนรู้บน บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎี   

พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่ม

พินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสัมพันธ์ โดยต้องผ่านการหาค่าความสอดคล้องจาก

ผู้ เชียวชาญ และ ประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญเกียวกับกิจกรรม การเรียนรู้บน

เว็บ ฯ  

      2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาทีมีต่อ บทเรียน    

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา กลุม่วิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสมัพันธ์ โดยค่าความเชือมัน

ของแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนอาชีวศกึษาทงัฉบบัคือ 0.86  

 

สรุปผลการวิจยั  

  1. รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบติัสาํหรับนกัเรียน อาชีวศกึษา ประกอบด้วย   

      กิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บ ซึงมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มพหุปัญญา 

สําหรับกลุ่มวิเคราะห์ ประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมการแสวงหาความรู้ กิจกรรม    

การทําแบบฝึกหดั โดยมีเครืองมือออนไลน์ ในการเรียนรู้ทีเหมาะสม คือ การใช้การถ่าย

โอนข้อมูล และ การใช้โปรแกรมค้นหา ในกลุ่มพินิจพิจารณา ประกอบด้วยกิจกรรม 

กิจกรรมการแสวงหาความรู้ กิจกรรมการตังคําถาม เครืองมือออนไลน์ในการเรียนรู้ ที

เหมาะสม คือ การใช้การถ่ายโอนข้อมูล และ การใช้โปรแกรมการค้นหา และกลุ่ม

ปฏิสมัพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมการแสวงหาความรู้ และ การอภิปรายผล เครืองมือ

ออนไลน์ในการเรียนรู้ทีเหมาะสม คือ การใช้โปรแกรมสนทนา และ การใช้จดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์   

      ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ซึงเป็น
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ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ทีทํางานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดการ

ทางด้านคอร์สแวร์ ตลอดจนถึงองค์ประกอบต่าง ๆ คล้ายกับการเรียนการสอนจริงทุก

ประการ ดงัภาพ 1  

 

ภาพ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือ 

สง่เสริมทกัษะปฏิบติั สําหรับนักเรียนอาชีวะศึกษา 

 

  องค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา

เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติัสาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา ประกอบด้วย สว่นต่าง ๆ คือ 

 - User Interface  

 - Learning Management System (LMS)   

 - Multiple Intelligence Section  

  - Online Tools Section  

   - Multiple Intelligences for Vocational Students on Database System  

   - Learning Activities Section  

   - Assessment Section   
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     และส่วนประกอบอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลัก

ทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา คือ ปัจจัย

นําเข้า (Input) ผลลัพธ์ (Output) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และ การควบคุม 

(Control) ดงัภาพ 2 

 

 

ภาพ 2 รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั 

           สาํหรับนกัเรียนอาชีวะศกึษา  

 

    โดยผลการประเมินความเหมาะสมของผู้ เชียวชาญต่อรูปแบบการเรียนรู้บน

เว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ในภาพรวมในระดับมาก (휇 

= 4.36, 휎= 0.18) และเมือพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญต่อ

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า  

ความเหมาะสมในการนําระบบการจัดการเรียนรู้ LMS มาพัฒนาระบบการเรียนรู้ บน

เว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ อยู่ในระดับมากทีสดุ (휇 = 
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4.58, 휎 = 0.14) รองลงมา ความเหมาะสมในส่วนองค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรม        

การเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก (휇 = 4.30, 휎 = 0.33) และ ความเหมาะสมในส่วนของกิจกรรม

การเรียนบนเว็บ อยู่ในระดับมาก (휇 = 4.25,휎 = 0.00) สําหรับในส่วนประกอบอืน ๆ ที

เกียวข้อง พบว่า ความเหมาะสมด้านผลลพัธ์อยู่ระดับมากทีสดุ (휇 = 4.75, 휎 = 0.50) 

รองลงมา ความเหมาะสมด้านข้อมูลป้อนกลบัอยู่ในระดับมาก (휇 = 4.50, 휎 = 0.58)  

ความเหมาะสมด้านการควบคมุอยู่ในระดบัมาก (휇 = 4.25, 휎 = 0.35) และ ความเหมาะสม

ด้านปัจจยันําเข้า อยู่ในระดบัมาก (휇 = 4.20, 휎 = 0.33) ตามลาํดบั  

  และสาํหรับในส่วนการประเมินประสิทธิภาพของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ บทเรียน

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญาเพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติสําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา(http://mivsthailand.com) พบว่าผลการประเมินความคิดเห็นของ

ผู้ เชียวชาญอยู่ในระดบัมาก โดยความคิดเห็นทีได้ค่าเฉลียสงูสดุ คือ ระดับความคิดเห็น

เกียวกับความเหมาะสมของการตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งานบทเรียน 

การเรียนรู้บนเว็บ (휇 = 4.23, 휎 = 0.08) รองลงมา ระดับความคิดเห็นเกียวกับ     

ความถูกต้องของผลลพัธ์ทีได้จากบทเรียน  การเรียนรู้บนเว็บ (휇 = 4.15, 휎 = 0.14)  

ระดบัความคิดเห็นเกียวกบั ความถกูต้องด้านการทํางานของฟังก์ชันต่าง ๆ ในบทเรียน

การเรียนรู้บนเว็บ ฯ (휇 = 4.12, 휎 = 0.10) ระดบัความคิดเห็นเกียวกับความเหมาะสม

ในการตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ ใช้บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ฯ (휇 = 

4.11, 휎 = 0.15) และ ระดบัความคิดเห็นเกียวกับความเหมาะสมของการออกแบบใน

การใช้งานบทเรียนการเรียนรู้บเว็บ ฯ (휇 = 4.01, 휎 = 0.28) ตามลาํดบั  

   2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ระหว่าง

ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริม

ทกัษะปฏิบติั ในรูปแบบการเรียนรู้ แต่ละกลุม่  
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 ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลยีของคะแนนทกัษะปฏิบติั ระหว่างกลุม่พหปัุญญา  

   3 กลุม่ 

กลุ่มพหุปัญญา n 
 

X 
S.D. 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

กลุม่วเิคราะห์ 54 28.39 1.46 ระหวา่งกลุม่ 33.98 2 16.99 3.567 0.075 

กลุม่พนิจิพจิารณา 39 27.85 2.69 ภายในกลุม่ 733.66 154 4.76   

กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ 64 27.31 2.34 รวม 767.64 156    

รวม 157 27.82 2.22       

 

       คะแนนทักษะปฏิบัติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละกลุ่ม จาก      

การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบที พบว่า คะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่า 

คะแนนเฉลียก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทัง 3 กลุ่ม เมือนําไป

ทดสอบกบัสมมติุฐานการวิจัย พบว่า ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ทีว่าคะแนน

ทักษะปฏิบัติก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า นักเรียนมี

ทกัษะปฏิบติัสงูขนึจากการเรียนด้วยบนเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ฯ ทีพฒันาขนึ  

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ระหว่างกลุ่ม         

พหปัุญญา 3 กลุม่  

 

กลุม่พหปัุญญา n 
 

X 
S.D. 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

กลุม่วเิคราะห์ 54 83.06 10.18 ระหวา่งกลุม่ 145.99 2 72.99 0.704 0.496 

กลุม่พนิิจพจิารณา 39 85.26 10.59 ภายในกลุม่ 15960.27 154 103.64   

กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ 64 83.00 9.92 รวม 16106.26 156    

รวม 157 83.58 10.16       

 

    ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละกลุ่ม จาก 

การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบที พบว่า คะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่า 
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คะแนนเฉลียก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทัง 3 กลุ่ม เมือนําไป

ทดสอบกบัสมมติุฐานการวิจยั พบว่าไม่สอดคล้องกบัสมมติุฐานการวิจัยทีว่าผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน แสดงว่า นักเรียนมี

ความรู้เพิมขนึจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ฯ ทีพฒันาขนึ 

  3. เปรียบเทียบความก้าวหน้าของทกัษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบติัในรูปแบบการเรียนรู้ 3 กลุม่ 

 

ตาราง 4  เปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม                     

 พหปัุญญา 3 กลุม่ 

กลุม่พหปัุญญา n  x S.D. 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F 

 

Sig. 

กลุม่วเิคราะห์ 54 12.96 1.64 ระหวา่งกลุม่ 157.32 2 78.66 19.86 0.000 

กลุม่พนิจิ

พจิารณา 

39 11.49 1.67 ภายในกลุม่ 610.11 154 3.96   

กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ 64 10.66 2.40 รวม 767.43 156    

รวม 157 11.66 2.22       

 สาํหรับในสว่นของคะแนนทกัษะปฏิบติั พบว่า คะแนนค่าเฉลยีของคะแนนทักษะ

ปฏิบัติทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงสอดคล้องกับ

สมมุติฐานการวิจัย แสดงว่า คะแนนค่าเฉลียของคะแนนทักษะปฏิบัติหลงัเรียนในแต่ละ

กลุม่ไม่แตกต่างกนั และ สาํหรับค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติระหว่างกลุ่ม

พหุปัญญา พบว่า ค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติ ทัง 3 กลุ่ม อย่างน้อย 1 

กลุม่ต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 และ จาก การทดสอบรายคู่โดยใช้สถิติ

ทดสอบของ Scheffe พบว่า ค่าเฉลยีคะแนนพฒันา การทกัษะปฏิบติั กลุม่วิเคราะห์ สงูกว่า 

กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ กบักลุม่พินิจพิจารณา แสดงว่า บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎี

พหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั มีความเหมาะสมกบันกัเรียนในกลุม่วิเคราะห์มากกว่า 
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กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ และ กลุม่พินิจพิจารณา  

 

ตาราง 5 เปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียนระหว่าง

กลุม่พหปัุญญา 3 กลุม่ 

 

กลุ่มพหุปัญญา 

 

n 

 

X 

 

S.D. 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

SS 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

Sig. 

กลุ่มวิเคราะห์ 54 37.80 14.56 ระหวา่งกลุ่ม 93.21 2 46.61 0.24 0.788 

กลุ่มพินิจพิจารณา 39 36.38 13.51 ภายในกลุ่ม 30046.60 154 195.11   

กลุ่มปฏิสัมพนัธ์ 64 36.08 13.73 รวม 30139.81 156    

รวม 157 36.75 13.90       

 ส่วนค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียน พบว่า คะแนน

ค่าเฉลยีผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ทงั 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .05 ซงึสอดคล้องกบัสมมติุฐานการวิจัย แสดงว่า คะแนนค่าเฉลียของผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนหลงัเรียน ในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน และ สําหรับค่าเฉลียของคะแนน

พฒันาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ระหว่างกลุม่พหปัุญญา พบว่า ค่าเฉลีย ของคะแนน

พฒันาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ทงั 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติุฐานการวิจยั 

 4. ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนอาชีวศึกษาทีมีต่อการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั   

 ผลการวิจยัในสว่นของความพึงพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อบทเรียนการเรียนรู้บน

เว็บ พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บตามหลกั

ทฤษฏีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในภาพรวม 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาในแต่ละ ประเด็น พบว่า ระดับ   

ความพงึพอใจต่อเครืองมือวดัและประเมินผลบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บอยู่ในระดับมาก

ทีสดุ (x = 4.79, S.D. = 0.02) รองลงมา คือความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียน

การเรียนรู้บนเว็บ อยู่ในระดับมากทีสดุ (x = 4.72, S.D. = 0.05) และความพึงพอใจต่อ
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ภาพรวมของบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา อยู่ในระดบัมากทีสดุ (x = 4.70, S.D. = 0.05) ตามลาํดบั 

 

สรุปและอภิปรายผล 

  1. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้

บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ทีพัฒนาขึนมาอยู่ใน

ระดับมาก อาจเนืองมาจาก รูปแบบการเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา 

เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติมีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลกัษณะความสามารถมอง       

พหุปัญญา (Gardner,1993:36) เมือทําการจัดแบ่งตามกลุ่มความสามารถทาง        

พหุปัญญาแล้วกิจกรรมการเ รียนรู้ในรูปแบบการเ รียนรู้บนเ ว็บตามหลักทฤษฎี        

พหุปัญญา ยังเหมาะสมตามลักษณะการจัดกลุ่มพหุปัญญาของ แม็คเคน ซี 

(Mckenzie, 2002 : 6-13) ซึงรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา 

เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ มีกิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายสนองต่อผู้ เ รียนตาม   

ความต้องการและสนใจ รวมทังรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา 

ยงัมีเครืองมือสนับสนุนการเรียนรู้เพือเพิมโอกาสให้ผู้ เรียนมีทางเลือกทีหลากหลายใน

การเรียนรู้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศกัดิ ชาย ตงัวรรณวิทย์ (2552 : 107)  

      การประเมินประสิทธิภาพของผู้ เชียวชาญทีมีต่อบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ 

ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญาเพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ที

พัฒนาขึนอยู่ ในระดับมาก อาจเนืองมาจาก การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS 

(Learning Management System) สามารถอํานวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน 

การจัดกลุ่มเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การสือสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน 

รวมทังการจัดกลุ่มผู้ เรียน การสร้างแบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผล     

การเรียน ทีเป็นมาตรฐานผ่านข้อกําหนดของ SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) และมีการนําไปใช้อย่างแพร่หลายในสถานศกึษา 

  2. ผลจากการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลียผลสัมฤทธิ ทางการเรียน

ระหว่างก่อนและหลงัเรียนบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฏีพหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ด้วยสถิติทดสอบที พบว่าคะแนน
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เฉลียหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลียก่อนเรียน ทัง 3 กลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .05 สอดคล้องกบั พิชยั ทองดีเลศิ (2547 : บทคัดย่อ) ทีศึกษาเกียวกับ การพัฒนา

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่าผลสมัฤทธิ หลงัเรียนสงู

กว่า ก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบ     

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา ทีผู้ วิจยัพฒันาขนึมาสง่ผลต่อผู้ เรียน ทําให้มีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนสงูขนึ 

3. ผลจากการศกึษาความแตกต่างของคะแนนทกัษะปฏิบติัก่อนและหลงัเรียน 

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติสําหรับ

นกัเรียนอาชีวศกึษาด้วยสถิติทดสอบที พบว่า ค่าเฉลยีคะแนนทักษะปฏิบัติหลงัเรียนสงู

กว่าคะแนนทักษะปฏิบัติก่อนเรียน ทัง 3 กลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

สอดคล้องกับอภิชาติ อนุกูลเวช (2551:บทคัดย่อ) ทีศึกษาเกียวกับการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนฝึกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา พบว่า ทักษะปฏิบัติของนักเรียนทีเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝึก

ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีคะแนนเฉลียของทักษะปฏิบัติเท่ากับ 

88.48 อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎี          

พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนส่งผลต่อ

ผู้ เรียนทําให้คะแนนทกัษะปฏิบติัสงูขนึ  

  4. ผลจากการศกึษาเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

ระหว่าง กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และกลุ่มปฏิสัมพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์  

ความแปรปรวน พบว่า คะแนนเฉลียผลสมัฤทธิ ทางการเรียนทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ จากศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนน

พฒันาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ระหว่าง กลุม่วิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และกลุ่ม

ปฏิสัมพันธ์  ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ค่าเฉลียคะแนนพัฒนา            

การผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ทงั 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 สอดคล้องกับ ศักดิ ชาย ตังวรรณวิทย์ (2552 : 108) ทีศึกษาเกียวกับ รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิงกับการพัฒนาการของผู้ เรียนทีมี
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ความแตกต่างกันทางพหุปัญญา พบว่า ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนเปรียบเทียบระหว่าง

กลุ่มตัวอย่าง และ ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการทางการเรียนระหว่ากลุ่ม

ตวัอย่าง ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบ

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนส่งผลต่อผู้ เรียน มีการพัฒนาทางด้านผลสมัฤทธิ ทาง  

การเรียน สาํหรับนกัเรียนในแต่ละกลุม่ไม่ต่างกนั  

  5. ผลจากการศกึษาเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนทักษะปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม

วิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และกลุ่มปฏิสมัพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวน 

พบว่า ค่าเฉลียของคะแนนทักษะปฏิบัติ ทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้องกับ ดริสโคล (Driscoll, 2002 : 9) ศึกษาเกียวกับ

บทบาทการมีปฏิสัมพันธ์ทีเกิดขึนในการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย พบว่า การมี

ปฏิสัมพันธ์เป็นสิงสําคัญยิงต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย สามารถส่งเสริมและ

สนบัสนนุการแสดงความคิดเห็นผู้ เรียนได้เท่าเทียมกนั และการทีผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับ

ผู้สอน หรือกบักลุม่ผู้ เรียนด้วยกนัเอง ช่วยทําให้การจัดการเรียนการสอนน่าสนใจยิงขึน 

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีทักษะ

ปฏิบติัเพิมขนึและเท่าเทียมกนั  

  6. ผลจากการศกึษาเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติ 

ระหว่าง กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฎิสมัพันธ์ พบว่า ค่าเฉลียของ

คะแนนพฒันาการคะแนนทกัษะปฏิบติัในแต่ละกลุ่มต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดบั .05 สอดคล้องกบั ศกัดิ ชาย ตงัวรรณวิทย์ (2552:108) ศกึษากิจกรรมการเรียนรู้

ในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิงกับพัฒนาการของผู้ เ รียนทีมีความแตกต่างทาง        

พหปัุญญา พบว่า คะแนนพฒันาการมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎี

พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน 

ช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะปฏิบัติเพิมขึนและเท่าเทียมกันอยู่ก็จริง แต่หาก มีความรู้
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พืนฐาน ความสนใจในการเรียนรู้ทีแตกต่างกัน ก็ย่อมจะทําให้มีความแตกต่างใน     

การพฒันาทกัษะปฏิบติัได้เช่นกนั  

  7. ผลจากการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ 

ตามหลักทฤษฎี พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 

พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีความพึงพอใจต่อเครืองมือวัดและ

ประเมินผลบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ อยู่ในระดบัมากทีสดุ รองลงมา ความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมการเ รียนรู้บนบทเ รียนการเ รียนรู้บนเ ว็บ อยู่ ในระดับมากทีสุด และ            

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา 

สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากทีสดุ ซึงสอดคล้องกับ อภิชาติ อนุกูลเวช 

(2551:บทคัดย่อ) ทีศึกษาเกียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝึกฏิบัติทาง

เทคนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ผู้ เรียนมีความคิดเห็นต่อ

การเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝึกปฏิบติัทางเทคนิค บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที

พฒันาขนึอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีความคิดเห็นต่อรูปแบบด้านความน่าสนใจ 

แปลกใหม่ ด้านไม่จํากดัสถานทีเวลา และด้านความชอบ ในระดับความเหมาะสมมาก

ทีสดุ นอกจากนีนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเหมาะสมมาก ต่อรูปแบบด้านการฝึก

ปฏิบัติทีบทเรียนฝึกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าใจขันตอน 

การฝึกปฏิบัติได้ดียิงขึนและมีความเหมาะสมกับการเรียนฝึกปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับ

นกัเรียนอาชีวศกึษา ทีผู้ วิจยัพฒันาขนึ ทําให้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างอิสระ ไม่มี

ข้อจํากัดเรืองเวลา เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน และ ยังพบว่า 

นกัเรียนมีความเร้าใจ  ไม่เบือหน่ายในการเรียน ไม่ต้องกังวลกับการนังอยู่ต่อหน้าเพือน

หรืออาจารย์ผู้ สอน และยังสามารถใช้เครืองมือออนไลน์ต่าง ๆ ในการถามปัญหา

ครูผู้สอนได้ ซงึถือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางได้อีก 

นอกจากนัน รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา สนับสนุนให้ผู้ เรียนทีมีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตามความพร้อม ความถนัด และ ความชอบ ไม่ถูกจํากัดเวลา สถานที สามารถเรียน
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เนือหาได้ตามต้องการ และเรียนตามเวลาทีความเหมาะสมตามความสะดวกของผู้ เรียน

จงึทําให้ผู้ เรียนมีความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา

เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษาอยู่ในระดบั มากทีสดุ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เรือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎี          

พหปัุญญา เพือสง่เสริม ทกัษะปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา” โดยผู้ วิจยัได้ข้อสรุปเป็น

ข้อเสนอแนะ ซงึมีรายละเอียด ดงัน ี

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้  

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอืนๆ ทีจะนํารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ทางพหุปัญญา มาประยุกต์ใช้จะต้องมีการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ

ธรรมชาติ วตัถปุระสงค์ รายละเอียด ของรายวิชา และครอบคลมุทกุหน่วยการเรียนรู้ ใน

การศกึษาพฒันาการของผู้ เรียน  

  2. ผู้สอน จะต้องมีการเตรียมพร้อมในหลายด้าน เช่น  

      ด้านผู้ เรียน จะต้องมีความรู้เกียวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตเป็น

อย่างดีและหากผู้ เรียนขาดความรู้ ความเข้าใจดังกล่าว บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั ทีพัฒนาขึนมานี จะไม่สามารถสนับสนุน

หรือไม่สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ แต่อาจจะเป็นอปุสรรคสาํหรับการเรียนรู้   

      ด้านผู้สอน จะต้องมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี ทังยังต้องเป็นผู้ทีมีเวลา มี

ความอดทนใน การเข้ามาติดตาม ดูแลการเรียนการสอน และควรต้องเป็นผู้ทีมีความรู้ 

ความเข้าใจในระบบอินเตอร์เน็ต รวมทัง บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บตามหลักทฤษฎี        

พหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติัในทกุขนัตอน เพือจะได้เป็นทีปรึกษา ให้ความสะดวก 

ช่วยให้การเรียนราบรืนได้เป็นอย่างดี  

 3.ในการจดัการเรียนการสอนด้วยบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎี

พหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบัตินี สถานศึกษาควรจะต้องมีความพร้อมของระบบ

อินเตอร์เน็ตทีดี มีคอมพิวเตอร์รองรับความต้องการในการใช้งานเพือการเรียนการสอน
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ตามรูปแบบทีสร้างขนึ ผู้สอน จงึต้องคํานงึถงึระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาด้วยว่ามี

ความพร้อมในการรองรับการสอนผ่านเว็บได้มากน้อยเพียงใด  

 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป  

 1. ควรมีการจําแนกกลุม่ผู้ เรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ในแต่

ละกลุ่มทาง พหุปัญญา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา กลุ่มปฏิสัมพันธ์ เพือจะได้

เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนพฒันาการในแต่ละกลุม่ได้ดียิงขนึ  

 2. การวิจยัในสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ต้องควบคุมให้ผู้ เรียนใช้เครืองมือ

ออนไลน์ตามทีกําหนดเท่านนั  

 3. ควรมีการพฒันารูปแบบการจัดกรรมการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา

ของการ์ดเนอร์ทีสง่เสริมผู้ เรียนให้ได้รับการพฒันาครอบคลมุทงั 9 ด้าน 

 

เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน. (2543). (ร่าง)พระราชบัญญัติการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2543 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร :        

ม.ป.ท. 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สํานักงาน. (2546).หลักการ ทฤษฎี และนโยบาย  

การปฏิรูปอาชีวศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมการปฏิรูปอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา. 

พิชัย ทองดีเลิศ. (2547). การนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่าย

คอมพิวเตอร์สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทีมีรูปแบบการเรียนต่างกัน. 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสือสารการศึกษา  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

เยาวพา เดชะคปุต์ และคณะ. (2551). การพัฒนารูปแบบพหุปัญญาเพือการเรียนรู้

สําหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร:  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

52

ศกัดิชาย ตงัวรรณวิทย์. (2552). รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบ

อีเลิร์นนิงกับพัฒนาการของผู้เรียนทีมีความแตกต่างทางพหุปัญญา.

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  

ศกึษาธิการ, กระทรวง. (2543).หัวใจปฏิรูปการศึกษาตามแนว พ.ร.บ. การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.   

สชุาติ ศิริสขุไพบูลย์. (2526). การสอนทักษะปฏิบัติ (Workshop Teaching). 

กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

อภิชาติ อนุกูลเวช. (2551). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติทาง

เทคนิคบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา. ปริญญา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ . 

Driscoll, M. (2002). Blended Learning : Let’s Go Beyond the Hype e-

Learning,.[Online]. Avalilable : http://en.wikibooks.org/wiki/Blended-

Learning_in_K-12/Difinition [2007,October 2,]. 

Fitts, P.M. (1964) . Perceptual-motor Skill Learning. In A.W. Melton (ed.) 

Categories of Human Learning . London : Academic Press.  

Gardner, H. (1983). Frames of mind : The Theory of Multiple Intelligences. 

New York : Basic Book. 

----------------. (1993) . Multiple intelligences . New York :  Basic Book. 

Mckenzie, W. (2002). Multiple Intelligence and Instructional Technology. 

International society for Technology in Education.   

 

 

 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2  กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2556 

 

53

การบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจงัหวัด

ภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง1 

The Management of the Police Stations under the Supervision of Phuket Provincial 

Police  towards High Performance Organization1 

 ดาบตํารวจ เชิงฐิภัทร์ เดชครุฑธานนท์2 

   Pol.Sen.Sgt.Maj Choengthiphat  Detkhrutthanon2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1)ศึกษาสภาพการบริหารจัดการในปัจจุบันใน

การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้

เป็นองค์กรสมรรถนะสงู 2) ศึกษาถึงปัจจัยอุปสรรค ปัจจัยทีสนับสนุนต่อการบริหาร

จดัการสถานีตํารวจ ภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสงูและ 3) แสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบงัคบัการตํารวจ ภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ขันตอน คือ ขันตอนแรกเป็นการศึกษาสภาพ

ปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ    

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

การศกึษาจากเอกสาร (Documentary Survey) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ( In-depth 

Interview) จากผู้ให้ข้อมลูหลกัจํานวน 37 คนนําข้อมลูมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ สร้าง

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคับการตํารวจภูธรจังหวดั

ภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ขันตอนทีสองเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ การบริหาร

จัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสงูโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสมัภาษณ์เชิงลึก 

และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ (SWOT analysis) เพือยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัด 

การสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กร 
1ดุษฎีนพินธ์หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 2556 
2นกัศึกษาหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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สมรรถนะสูง ขันตอนทีสามตรวจสอบความคิดเห็น และลําดับความสําคัญของ

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรภูเก็ต

ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 160 คน การวิเคราะห์ข้อมูล เพือ

แจกแจงความถีร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา 

(Content analysis) 

 ผลการวิจยั 

 1.ลกัษณะการบริหารงานสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ การตํารวจภูธร

จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันมีโครงสร้างการบังคับบัญชาสังการแบบบนลงล่าง (Top – 

Down) ตามรูปแบบของระบบราชการ (Bureaucracy) การบริหารภายในของสถานี

ตํารวจภูธรในจังหวัดภูเก็ต มีลกัษณะงาน ประกอบด้วยงาน 5 ด้าน คือ งานสืบสวน 

งานสอบสวน งานจราจร งานป้องกันปราบปราม และงานอํานวยการ รวมถึงงานด้าน

กิจการพิเศษและงานความมนัคง มีผู้ กํากบัการเป็นผู้บริหารสงูสดุในสถานีตํารวจ มีรอง

ผู้ กํากับการเป็นผู้ ช่วย และมีสารวัตรเป็นหัวหน้างานในแต่ละสายงาน มี รองสารวัตร

และข้าราชการตํารวจชันประทวนเป็นผู้ ปฏิบัติด้านการปฏิบัติงาน โครงสร้างของ      

การบริหารสถานีตํารวจภูธรยังไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับการทําให้บุคลากรทัว

ทงัองค์กรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกนัเพือมุ่งสูอ่งค์กรสมรรถนะสงู 

 2.ปัญหาด้านการบริหารจัดการสถานี ตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ          

การตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงูทีเป็นปัญหาสําคัญสําหรับทุก

สถานี คือ ปัญหาด้านโครงสร้าง การบริหารงานภายในองค์กรไม่ยืดหยุ่นไม่รองรับ

ภารกิจตามวตัถปุระสงค์ได้อย่างคลอ่งตวั ผู้บริหารขาดภาวะผู้นําในการนําองค์กร ผู้นํา

ขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดการทํางานเชิงรุกและ การแสวงหาความร่วมมือจาก

ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐเพือมุ่งสู่ความผาสกุของประชาชนในพืนที และขาด

แนวคิดริเริมโครงการทีมีประโยชน์ต่อสงัคม ปัญหาการวางแผนหรือการทํายุทธศาสตร์ 

สถานีตํารวจภูธรดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่

สอดคล้องกบับริบทความต้องการของท้องถิน ไม่ได้นําการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เข้า

มาใช้อย่างจริงจัง หรือถ้ามีก็ต้องล้อไปกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ขาดแคลนบุคลากรทีมีความชํานาญทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขาดแคลนงบประมาณพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตาม

และการประเมินผล การปฏิบัติงานไม่ได้ตังอยู่บนฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง

ของสถานีตํารวจ ความรู้และความสามารถของบคุลากรยังไม่เพียงพอต่ การปฏิบัติงาน

ในปัจจบุนั เงินเดือนและสวสัดิการของเจ้าหน้าทีตํารวจในจังหวัดภูเก็ตไม่เหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจและสงัคม  การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรมีรูปแบบรวมอํานาจขึนสู่

ศูนย์กลาง ทังในด้านการงบประมาณ และการพัสดุ ด้านการดําเนินงานทีให้

ความสําคัญกับภารกิจรองมากกว่าภารกิจหลกั การควบคุมด้านคุณภาพไม่จริงจัง มี

การปลอ่ยปละละเลย โดยสว่นตวัของข้าราชการตํารวจในแต่ละสถานีตํารวจในจังหวัด

ภูเ ก็ตยังมีแนวคิดในเ รืองความไม่ได้รับความเป็นธรรมในระบบราชก าร วัสด ุ

งบประมาณไม่เพียงพอ กําลงัพลทีไม่เพียงพอทําให้ภาระงานต้องมีเพิมมากขนึ  

 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ               

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ คือ      

1) การปรับโครงสร้างการบริหารโรงพักท้องถินเพือประชาชน Restructuring the 

Management System of the Police Station 2) การนําสถานีตํารวจเชิงรุก  

Enhancement of Proactive Leadership for Police Station 3) มุ่งเน้นให้เป็นสถานี

ตํารวจท้องถิน ท้องถินเป็นศูนย์กลาง Generating Local Police Station Focus 4) 

นวัตกรรมสู่องค์กรเรียนรู้ มุ่งสู่พัฒนางานหลกั Innovative Learning Organization 5) 

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนารักษาท้องถิน  Networking for local Police Station 

development 6) ตํารวจเพือชุมชน พัฒนาคนเพือองค์กร Empowerment and 

Collaboration 7) งานคือประชาชนประสิทธิผลเพือท้องถิน Effective Local Police 

Station 8) มุ่งเน้นผลลพัธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนือง Ring of focusing in the 

Result and Continuous Development  ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทีมี

ต่อยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทีสอดคล้องกับบริบทของสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความเห็นต่อ 8 ยุทธศาสตร์
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ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ในระดับมากทีสุด โดยยุทธศาสตร์ที มีคะแนน        

ความคิดเห็นเฉลยีสงูสดุ คือ นวตักรรมสูอ่งค์กรเรียนรู้ มุ่งสูพ่ฒันางานหลกั 

คําสําคัญ : องค์กรสมรรถนะสงู 

 

Abstract  

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

management at the police stations under the supervision of Phuket Provincial 

Police; 2) to investigate the factors affecting the management of the police 

stations in order for them to become high performance institutions, and 3) to 

acquire strategies to develop the police stations to become high performance 

institutions. The research employed both qualitative and quantitative 

methodologies, and was divided into 3 steps. In the first step, the researcher 

studied about the present state of the police stations and the obstacles to 

becoming high performance institutions by document analysis and an in-depth 

interview technique with 37 main informants. The researcher then created 

strategies for the police stations to become high performance institutions by 

using an in-depth interview technique and SWOT analysis. Lastly, 

questionnaires were used to collect opinions and prioritize the strategies from 

160 police officers who were working in the police stations under the 

supervision of Phuket Provincial Police. The statistics employed included 

frequency, percentage, means, S.D. and content analysis. 

           The results revealed that: 

 The present state of management in the police stations under the 

supervision of the Phuket Provincial Police was a top-down management 

system based on a bureaucratic system.  There were 5 divisions: investigation, 

inquiry, traffic, crime prevention and suppression, and general staff (special 

affairs and security). The head of each police station is a superintendent, and 
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is assisted by a deputy superintendent.  The inspector is in charge of each 

division, and is assisted by deputy inspectors and police officers.  However, 

the present management system of the police stations made it difficult to 

transfer the institutions to become high performance institutions. A high 

performance institution needs to focus on people participation, good 

governance, public evaluation, and public centered administration. 

 The problems and obstacles found in the police stations as a barrier 

to become a high performance institution included: structure: the structure of 

administration was inflexible; leaders: the leaders lacked leadership and good 

governance, and did not work creatively in a pro-active way and cooperate 

with other related units for the  benefit of the people;  strategic planning: the 

police stations worked in accordance with the policy of the Royal Thai Police 

and ignored the community needs;  information technology:  the police 

stations had insufficient modern equipment and experienced officers;  follow-

up and evaluation:  the evaluation process was not based on updated and 

accurate information;  personnel:  the police officers did not have sufficient 

knowledge and skills in their jobs, and the salaries were too low;  

management:  the management of budget and resources was centralized from 

the Royal Thai Police;  performance assessment; the quality assessment 

process was not effective.  Most police officers in Phuket were not satisfied 

about the justice system, insufficient budget and personnel. 

 The researcher proposed the REENGINEERING strategies for the 

police stations to become high performance institutions as follows: 1) 

Restructuring the Management system of the police stations 2) Enhancement 

of Proactive Leadership for Police Station 3) Generating police stations focus 

4) Innovative learning organization 5) Networking for police station 
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development 6) Empowerment and collaboration 7) Effective local police 

stations 8) Ring of focusing in the result and continuous development. From 

the questionnaires, the respondents were satisfied with all the strategies 

proposed. The most satisfactory area was found to be innovative learning 

organization, followed by enhancement leadership and empowerment and 

collaboration. 

Keyword : High Performance Organization 

 

บทนํา 

 การบริหารและการพัฒนาองค์กร เป็นศิลปะอย่างหนึงในการดําเนินงานให้

เป็นผลสําเร็จ ผู้บริหารยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ทีเกิดขึนโดยไม่คาดคิด 

ภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ลักษณะงาน

บริหารจงึเสยีงกับสภาวการณ์ทีเปลียนแปลงและความหลากหลายต่างๆ ผู้บริหารควร

แสวงหาโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้เกิดแก่องค์กร (เปลียนวิกฤติให้เป็นโอกาส) 

โดยการมุ่งเน้นพฒันาองค์กรในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยไม่คํานึงถึงตัวบุคคล

พิจารณาผลงานเป็นหลกั (วรรณี ต.ตระกลู, 2555 : 1) 

 ตํารวจเป็นต้นธารสําคัญของกระบวนการทีว่าด้วยความยุติธรรมตามระบบ 

แต่ในขณะเดียวกนัด้านภาพลกัษณ์ของตํารวจก็มักถูกมองว่าเป็นตัวผู้ ร้ายในระบบด้วย

เช่นกัน  ระบบตํารวจจึงมักเป็นประเด็นทีน่าสนใจของสงัคมเสมอ เพราะสะท้อนถึง

สภาพของปัญหาเชิงโครงสร้างทีฝังอยู่ในระบบองค์กรตํารวจ ได้แก่ ปัญหาขององค์กร

ตํารวจตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ ทีมีการรวม

ศูนย์อํานาจในการบริหารงาน 2) การละเลยใช้ระบบ คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล   

การสรรหาและผลติบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และวิชาชีพตํารวจ ระบบสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนทีไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของตํารวจชันประทวน            

การถูกแทรกแซงจากผู้ มีอํานาจ การปฏิบัติหน้าทีของตํารวจทีขาดการบูรณาการกับ

หน่วยงานอืน และมีการปฏิบัติหน้าทีทีอิงกับอํานาจนิยม ขาดความรู้ความเข้าใจใน  

การปฏิบติัหน้าทีด้านการบังคับใช้กฎหมายและ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
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และกลไกในการตรวจสอบ การกําหนดนโยบาย ในการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ

จากภาคประชาชน ความเชือมนัและทศันคติของประชาชน ค่านิยมในสงัคมทีกลุ่มคนที

เป็นผู้ นําชุมชนหรือผู้ นําท้องถินและผู้ มีอิทธิพลต่างพยายามทีจะใช้ตํารวจไปเสริม

ผลประโยชน์ของตน (ศรัณย์ ธิติลกัษณ์, 2553 : 1) ปัญหาเหลา่นีได้ก่อให้เกิดผลกระทบ

ด้านลบ เป็นทีมาของการคอร์รัปชันภายในระบบ (Systemic Corruption) สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐทีมีความสาํคญัเพราะเกียวข้องกับการบําบัดทุกข์และ

บํารุงสขุให้แก่ประชาชนโดยตรง จงึต้องมีการพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยเพือมุ่งสู่

องค์กรสมรรถนะสงู (High Performance Organization : HPO) เพือให้ประชาชนได้รับ

การบริการอย่างทวัถงึ ครอบคลมุและยุติธรรมมากทีสดุ 

กองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต เป็นหน่วยงานหนงึของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ทีมีวิสยัทศัน์ในการสร้างความสงบเรียบร้อยและความมันคงปลอดภัยให้กับสงัคม ธํารง

รักษาไว้ซงึสถาบนั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพใน

การให้บริการ บังคับใช้กฎหมายโดยความเป็นธรรมและเสมอภาค เพือให้เกิดความ

เชือมนัอนันําไปสูค่วามผาสกุของประชาชน โดยกองบงัคบัการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมี

สถานีตํารวจจํานวน 10 สถานี มีหน้าทีหลกั 5 สายงาน คือ งานอํานวยการ งานป้องกัน

ปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวนและงานจราจร การทีจะทําให้หน่วยงานกอง

บงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตประสบความสําเร็จในการบริหารงานจึงจําเป็นอย่าง

ยิงทีจะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการโรงพักเพือ

ประชาชนทีสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ให้สามารถรองรับต่อ

ปัญหาได้ทันเหตุการณ์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

สถานีตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตจงึได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ของ

สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ โดยยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลกัเพือ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยเพิมขีดความสามารถของหน่วยงานทีเกียวข้องใน     

การตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงมีความจําเป็นในระบบ การบริหาร

จัดการเพือให้เ ป็นองค์กรทีสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงหรือ   

สมรรถนะสงู  
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 ผู้ ว ิจ ัยจึงมีความสนใจทีจะศ ึกษา ย ุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานี

ตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

เพือจะได้นํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มาเป็น

แนวทางในการบริหารจดัการบริการประชาชนไห้มีประสทิธิภาพมากยิงขนึ 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

1. เพือศึกษาสภาพการบริหารจัดการในปัจจุบัน ในการบริหารจัดการสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต 

2. เพือวิเคราะห์ปัจจัยทีเป็นอุปสรรคและปัจจัยทีสนับสนุนต่อการบริหาร

จัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสงู 

3. เพือแสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกอง

บงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู 

 

วิธีการวิจยั 

 ในการวิจยัครังนี อาศยัการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณดงัน ี

 การวิจยัเชิงคุณภาพ 

 กลุม่ผู้บริหารผู้ กําหนดนโยบายประกอบด้วย ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 1 

คน รองผู้บญัชาการตํารวจภูธรภาค 8 3 คน ผู้บงัคบัการตํารวจภูธรภูเก็ต1 คนและรองผู้

บงัคบัการตํารวจภูธรภูเก็ต 3 คน 

 กลุม่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย ผู้ กํากับการสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํานวน 10 สถานี กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตํารวจ 10 คน 

ตวัแทนผู้นําชมุชนในพืนทีบริการสถานีตํารวจในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ต 9 คน รวมจํานวนผู้ให้ข้อมลูสาํคญั 37 คน 
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 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยเชิงคุณภาพนีใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth Interviews) 

โดยแนวทางในการกําหนดกรอบคําถามสําหรับการสมัภาษณ์ (Main Questions) 

ได้มาจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจ ัยทีเกียวข้อง รวมทังปัญหาของ

คําถามในการวิจัย โดยครอบคลมุประเด็นวัตถุประสงค์การวิจัย  

 วิธีการตรวจสอบข้อมูล 

 ผู้ วิจยัดําเนินการตรวจสอบข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์สามเส้า (Triangulation) ดงันี 

  1. ด้านข้อมลู (Data Triangulation) ข้อมลูทีได้จะนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เดิม แหล่งข้อมูลจะมีความหลากหลาย เช่น ตังคําถามเดียวกับคนหลายๆคน หรือ

พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลทีได้มาจากบุคคลกับทีได้มาจากการสํารวจเอกสาร หรือ

ข้อมลูทีได้จากการสงัเกตมาเทียบกับข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ในประเด็นเดียวกัน 

ประกอบกบัในการสมัภาษณ์ผู้ วิจัยจะทําการสมัภาษณ์บุคคลภายนอกจํานวนหนึง ทํา

ให้ได้มาซงึข้อมลูทีเป็นลกัษณะมมุมองจากบุคคลภายนอก (Etic) มาผสมผสานกับ

ข้อมูลทีมาจากมุมมองของบุคคลภายในองค์กร (Emic) 

  2. ด้านวิธีวิจัย (Method Triangulation) ผู้ วิจัยจะใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์

ข้อมลู เช่น ร้อยละ ความถี ค่าเฉลีย เพือให้เกิดความเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากการวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้หลกัเหตแุละผล 

  3. ด้านผู้ สอบถาม (Investigator Triangulation) ผู้ วิจัยได้ใช้บุคคลภายนอก

จํานวน 1 คน มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกับผู้ วิจัย รวมถึงช่วย

ตรวจสอบ บทวิเคราะห์ข้อมลูและบทสรุปในการวิจัยครังนี เพือให้เกิดความเป็นกลางมาก

ยิงขนึ 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – depth Interviews) มา

แยกแยะตามเนือหาจดัหมวดหมู่ตามวตัถปุระสงค์ และประเด็นทีสมัภาษณ์ โดย จดักลุม่

ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีรวบรวมมาได้ เรียบเรียง จัดลําดับ

ตามเนือหาทีต้องการวิจยัและจัดข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ตามประเด็นทีสมัภาษณ์เพือ

การวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล ทําโดยการสงัเคราะห์ข้อมูลเพือให้ได้ยุทธศาสตร์    
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การบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต ให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสงูโดยประยุกต์ใช้ข้อมูลทีรวบรวมมาได้ผนวกรวมเข้ากับแนวคิดและ

หลกัการในการบริหารงานสถานีตํารวจภูธร 

 การวิจยัเชิงปริมาณ 

 หลงัจากทีผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ จงึใช้วิธีเชิงปริมาณเพือยืนยัน

ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ    

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู โดยมีรายละเอียดการวิจยั ดงันี 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ประกอบด้วย ผู้บงัคบัการ รองผู้บังคับการ ผู้ กํากับการ รองผู้ กํากับ

การ สารวตัร รองสารวัตร ในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํานวน 267 

นาย กําหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับ

นัยสําคัญที .05 คํานวณหากลุ่มตัวอย่างเพือให้ได้ข้อมูลทีครอบคลุมข้าราชการ

ตํารวจครบทัง 10 สถานี ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีเป็นข้าราชการตํารวจทังสิน 160 

นาย ใช้การสุม่แบบแบ่งชนัเป็นสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling)  

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม โดยมีขันตอนในการสร้างแบบสอบถาม 

ดงันี 

1. นําข้อค้นพบทีเป็นยทุธศาสตร์การบริหารจดัการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงูที

ได้และสงัเคราะห์ขนึจากการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ มาสร้างแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามทีพัฒนาขึน มาตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา และ

ความตรงเชิงโครงสร้าง จากผู้ เชียวชาญ 3 ท่าน ได้แบบสอบถามประกอบด้วย 8 ยทุธศาสตร์ 

ได้ข้อคําถามจํานวน 45 ข้อ  

3. นําแบบสอบถามไปหาค่าความเชือมัน (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างทีไม่ได้

รับการสุม่ จํานวน 30 คน คํานวณด้วยสตูรสมัประสิทธิ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชือมนัของเครืองมือทงัฉบบั 0.98  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ภายหลังจากทีผู้ วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้ วิจัยตรวจสอบ       

ความเรียบร้อยของข้อมูล และทําการบันทึกรหัสแบบสอบถามตามทีกําหนด สถิติทีใช้

ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย ค่าความถี ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และ    

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการวิจยั 

 1.  สภาพการบริหารจัดการของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ           

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตในปัจจบุนั 

     1.1 ลกัษณะโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกอง

บงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตทีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

           การบริหารงานสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร

จงัหวดัภูเก็ตปัจจบุนัมีสายการบงัคับบัญชาจากบนลงล่าง ประกอบด้วยโครงสร้างงาน 

5 ด้าน คือ 1) งานสืบสวน 2) งานสอบสวน 3) งานจราจร 4) งานป้องกันปราบปราม 

และ5) งานอํานวยการ  รวมถงึงานด้านกิจการพิเศษและงานความมันคง มีการกําหนด

ผู้ รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ โดยมีผู้ กํากับการเป็นผู้บริหารสงูสดุในสถานี มีรองผู้

กํากบัการเป็นผู้ ช่วย และมีสารวัตรเป็นหัวหน้างานในแต่ละสายงาน โดยมีรองสารวัตร

และข้าราชการตํารวจชันประทวนเป็นผู้ปฏิบัติในด้านการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ 

ลักษณะของการสังการแบบสายการบังคับบัญชาแบบแนวดิง นอกจากนีสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตยังมีพันธกิจพิเศษทีสําคัญยิง

ทีต้องให้การสนับสนุนกําลงัพลในการปฏิบัติ คือ ภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย

องค์พระมหากษัตริย์พระราชิน ีรัชทายาท และพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 

   สาํหรับการกําหนดลกัษณะของบคุลากรของสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เหมาะสมทังผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ    

ความเชียวชาญทางกฎหมาย และเจ้าหน้าที ซึงเป็นข้าราชการฝ่ายธุรการ รวมทัง     

การนําเอาอปุกรณ์เทคโนโลยี สิงอํานวยความสะดวกมาใช้ในการปฏิบัติงานยังช่วยให้

การบริการประชาชนสะดวกรวดเร็วและลดขนัตอนการทํางาน 
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     1.2 การนําองค์กร  

     ปัจจุบ ันไม่มีการกําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ด้วยสถานี

ตํารวจภูธรโดยเฉพาะ แต่โดยการอาศัยจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ การถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ สู่บุคลากรมี 3 วิธีหลัก คือ หนังสือสังการ การประชุม            

การเผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยี มีการกระจายอํานาจการบริหารตามสาย การบังคับ

บญัชา มีการเปรียบเทียบผลงานในงานของตนในช่วงเวลา และไม่ใช้หลกั การเปรียบเทียบ 

Benchmark ระหว่างหน่วยงาน การประเมินการบริหารงานตํารวจ โดยมีคณะกรรมการ

ประเมิน 

     1.3 การวางแผนยทุธศาสตร์  

     ระดับ สถานีตํารวจภูธรมีหน้าทีดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 ในทางปฏิบัติมี       

การพยายามปรับแผนให้มีความยืดหยุ่นทีสามารถปรับเปลียนต่อการเปลียนแปลงได้เท่า

ทนัสถานการณ์ต่างๆ แต่ก็ไม่มีความยึดหยุ่นเพียงพอสําหรับการทําให้บุคลากรทัวทัง

องค์กรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารงานใช้หลกั การกระจายอํานาจ

ควบคู่กบัการกระจายงานโดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง 

     1.4 ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 

       สถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจําแนก

กลุม่ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลกั เพือมุ่งเน้นงานบริการประชาชนให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ ภารกิจหลกัทีสําคัญของตํารวจสามารถ

จําแนกได้ดงันีคือ  

    1.4.1 ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

พระรัชทายาท ผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และ

พระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

    1.4.2 บังคับใช้กฎหมาย อํานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชน

ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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    1.4.3 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนและชมุชน และรักษาความมันคงของราชอาณาจักรให้เป็นทีเชือมันและ

ศรัทธา 

    1.4.4 ร่วมกันสร้างเครือข ่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส ่วน ใน    

การแก้ไขปัญหาของสงัคม โดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง 

    1.4.5 พฒันาบคุลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพือสร้างความเข้มแข็ง

ขององค์กร 

    1.4.6 ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบาย

รัฐบาลให้เกิด ผลสมัฤทธิ 

       สถานีตํารวจภูธรได้มีการสาํรวจความต้องการของประชาชนโดย

มีแบบสาํรวจให้กรอกข้อมูล แล้วนําผลเหล่านันมาปรับปรุงและสร้างความสมัพันธ์

ทีดีกับประชาชนและสร้างความประทับใจต่อผู้มาใช้บริการและเพิมศักยภาพใน   

การปฏิบ ัติงาน และได้ดําเนินการปรับปรุงในการให้บริการเพือความสะดวกและ

ความสบายแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่างๆ มาโดยตลอด 

     1.5 การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการองค์ความรู้ 

       สถานีตํารวจภูธรในจังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีการจัดการความรู้ทีเป็น

ระบบทีชัดเจนในการปฏิบติังาน ขาดเจ้าหน้าทีทําหน้าทีวิเคราะห์ในองค์กร การดําเนินงาน

ยึดระเบียบวินัยรูปแบบทหาร มีการใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการจัดการความรู้ ขาด

เจ้าหน้าทีทางด้านเทคโนโลยี มีการจดัการความรู้และแลกเปลยีนประสบการณ์ความรู้กัน

ในกลุม่งานหรือในสายงานทีรับผิดชอบ 

     1.6 การมุ่งเน้นทรัพยากรบคุคล 

       การให้โอกาสในการมีส่วนร่วมการยอมรับความคิดเห็นซึงกันและ

กันและการสร้างขวัญกําลังใจภายในสถานีตํารวจยังมีน้อยมาก การประเมินผล                

การปฏิบติังานของบคุลากรยังยึดติดอยู่กับระบบอุปถัมภ์อย่างมาก การประเมินผลแต่ละ

ครังอยู่ทีคนของใครไม่ใช่ผลของงาน การสร้างขวัญกําลังใจมีการมอบรางวัลอัน

เนืองมาจากการปฏิบัติหน้าทีด้วยความทุ่มเทโดยจะจัดให้ในรอบเดือนและรอบปี     
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การพัฒนาความรู้และทักษะ ความสามารถของบุคลากรมีการพัฒนาบ้างแต่ไม่ค่อยให้

ความสําคัญมากนักเนืองจากเ จ้าหน้าที ตํารวจปฏิบัติหน้าทีภายใต้คําสังของ

ผู้บงัคบับญัชา การสง่เสริมด้านสขุภาพอนามัยความปลอดภัยหรือการปรับปรุงสถานที

ทํางาน เพือให้เหมาะสมทางสถานีตํารวจได้จัดการปรับปรุงในส่วนนีอย่างต่อเนืองเพือ

เป็นขวญักําลงัใจแก่ผู้ปฏิบติังาน 

     1.7 การจดัการกระบวนการ 

      สถานีตํารวจภูธรได้สนับสนุนให้บุคลากรได้ทํางานเพือให้บรรลุ

เป้าหมาย แต่พบว่า ภาระงานกับบุคลกรของสถานีตํารวจนันไม่สมด ุลกัน ด้าน

กระบวนงานมีการใช้เทคโนโลยีเพือเพิมประสิทธิภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก

ของกระบวนงานนนั สถานีตํารวจภูธรได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิมประสิทธิภาพ

ในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานด้านต่างๆ เช่น มีบัตรคิว การมี Line 

App ด้านการจดัการกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพเพือลดขันตอนในการทํางานยังไม่

เป็นรูปธรรม มีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแบ่งงานหรือช่วยเหลือกันเพือให้

ภารกิจต่างๆมีประสทิธิภาพ การตรวจสอบกระบวนงานทีมีความเสียงสงูภายในสถานี

ตํารวจภูธรโดยระบบของการบริหารสถานีตํารวจภูธรได้มีหน่วยงานทีทําหน้าที

ตรวจสอบอยู่แล้ว ส่วนการตรวจสอบภายในนันระบบราชการได้วางระเบียบต่างๆ ไว้

แล้ว เจ้าหน้าทีโดยตรงจะเป็นผู้ใช้ระเบียบเหลา่นนัเพือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสถานี

ตํารวจภูธร 

     1.8 ผลลพัธ์การดําเนินการ 

       ประสทิธิผลตามแผนยทุธศาสตร์ มีการวัดผลในความสําเร็จของงานที

ได้ปฏิบติัตามแผนของแต่ละสถานีทีได้กําหนดไว้ และมีการปรับแผนการปฏิบัติเพือให้เกิด

ประสิทธิผลมากยิงขึน มีการประเมินผลการดําเนินการจากหน่วยเหนือขึนไป และมี        

การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจาก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม          

การบริหารงานตํารวจ (กต.ตร) มีการกําหนดตัวชีวัดของสถานีตํารวจภูธรประกอบด้วย 4 

มิติคือ มิติด้านประสทิธิผล มิติด้านผู้ รับบริการผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีมิติด้านประสิทธิภาพของ

การปฏิบติัราชการและ มิติด้านยทุธศาสตร์องค์กรเป็นมิติทางด้านระบบงาน 
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 2.  ปัจจัยอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู 

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ บริหารและกลุ่มผู้ นํานโยบายไปปฏิบัติของ

สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มผู้ มีส่วนได้

สว่นเสยี พบว่า ปัจจยัอปุสรรคในการบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ

การตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตทีสาํคัญได้แก่ 

  2.1 ด้านโครงสร้างของสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ การตํารวจภูธร

จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงสร้างรูปแบบบนลงล่าง องค์กรไม่ยืดหยุ่น ต้องขึนตรงกับกองบังคับ 

การตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 และสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ซึงมีการกําหนดมาตรการแนวทางเรืองการจัดการรูปแบบของสถานีตํารวจไว้อย่าง

ชดัเจน  

  2.2 ด้านการนําสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ตพบว่า ผู้บริหารขาดภาวะผู้นํา ขาดการทํางานเชิงรุกและการแสวงหา ความร่วมมือ

จากภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐขาดจิตสํานึกในการทํางานเพือประชาชนในพืนที

และขาดแนวคิดริเริมโครงการทีมีประโยชน์ต่อสงัคม การบริหารภายในสถานีตํารวจยัง

ขาดระบบคุณธรรมจริยธรรมยึดติดกับระบบอุปถัมภ์และความต้องการในเรือง

ผลประโยชน์ การบริการประชาชนไม่ได้ทําด้วยใจอย่างจริงจัง แต่ทําเพราะได้รับคําสงั

หรือเป็นนโยบายจากหน่วยการบังคับบัญชา สถานีตํารวจไม่สามารถทํางานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเท่าทีควร เนืองด้วยเพราะ 

ประเด็นต่อไปนี  

   2.2.1 คน เช่น เกิดการแบ่งกลุม่ มีอคติต่อกนั ขาดความร่วมมือ 

   2.2.2 งาน เช่น งานไม่มีประสทิธิภาพ งานล้าช้ากว่ากําหนด  

   2.2.3 วิธีการทํางาน เช่น ขาดภาวะผู้นํา ขาดมนุษยสมัพันธ์ ขาดศาสตร์และ

ศิลป์ในการบริหาร  

  2.3 ด้านการวางแผนหรือการทํายุทธศาสตร์ สถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทีสํานักงานตํารวจ
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แห่งชาติกําหนดไว้แล้ว ไม่ได้นําการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้อย่างจริงจัง หรือ

ถ้ามีก็ต้องล้อไปกบัยทุธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และยังไม่ให้ความสําคัญ

ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือง ซึงสถานีตํารวจภูธรแต่ละพืนทีของจังหวัดภูเก็ตมี

บริบทไม่เหมือนกัน ควรที กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารเอง แล้วมีแผนรองรับ

ดําเนินการเพือประโยชน์ของท้องถิน โดยควรนําความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้ รับบริการมาใช้ในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ ให้บริการด้วยความเต็มใจ โปร่งใส 

รวดเร็ว  

  2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การขาดแคลนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีจําเป็นไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ยังไม่

ทนัสมยั รวมทงัการขาดแคลนบคุลากรทีมีความชํานาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการขาดแคลนงบประมาณด้านการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงมี

ความสาํคญัต่อการบริหารงานสถานีตํารวจ  

  2.5 ด้านการติดตามและประเมินผล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมี

การกําหนดเป้าหมาย และตวัชีวดัความสาํเร็จของงานแต่ละด้านอย่างต่อเนืองแต่ไม่ได้

ตงัอยู่บนฐานข้อมลูตามสภาพความเป็นจริงของสถานีตํารวจภูธร  

  2.6 ด้านบุคลากร ทังด้านความรู้และความสามารถของบุคลากรยังไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เงินเดือนและสวัสดิการของเจ้าหน้าทีตํารวจใน

จังหวัดภูเก็ต ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพราะสภาพ

เศรษฐกิจในจงัหวดัภูเก็ตมีสภาพการทางเศรษฐกิจสงูกว่าจงัหวดัอืนมากอันเนืองมาจาก

เป็นเศรษฐกิจภายใต้เงาของเมืองนานาชาติ การทีจะทําให้สถานีตํารวจภูธรสู่สถานี

ตํารวจภูธรสมรรถนะสงูนนัมีความจําเป็นทีจะต้องพัฒนาด้าน การบริหารทรัพยากรของ

สถานีตํารวจภูธร (Enterprise Resource Planning) การปรับปรุงกระบวนการบริหารภายใน

สถานีตํารวจ ทงัด้านบคุลากร งบประมาณ อปุกรณ์ ยานพาหนะตลอดจนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากดัให้มีประสทิธิภาพ  

  2.7 การบริหารจดัการ ด้านทรัพยากร มีรูปแบบรวมอํานาจขนึสูศ่นูย์กลาง 

ทงัในด้านการงบประมาณ และการพสัด ุด้านการดําเนินงานทีให้ความสําคัญกับภารกิจ
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รองมากกว่าภารกิจหลกั ด้านการบริหารงานบุคคล มีรูปแบบการแบ่งอํานาจ กล่าวคือ 

หวัหน้าสถานีตํารวจไม่มีอิสระอย่างเต็มทีในการบริหารงานบุคคลภายในสถานีตํารวจ  

ไม่สามารถทีจะวางคนให้เหมาะสมกบังานได้ เนืองจากระบบอปุถมัภ์  

  2.8 ผลลัพธ์การดําเนินการ การควบคุมด้านคุณภาพไม่จริงจัง มี       

การปลอ่ยปละละเลย โดยส่วนตัวของข้าราชการตํารวจในแต่ละสถานีในจังหวัดภูเก็ต

ยังมีแนวคิดในเรืองความไม่ได้รับความเป็นธรรมในระบบราชการทีมองตํารวจเป็น   

สายธารแรกของกระบวนการยุติธรรมแต่ได้รับการดูแลจากรัฐต่างจากกระบวนการอืน 

สภาพการครองชีพไม่สามารถทีจะมีความเป็นอยู่ทีดีได้ 

  ปัจจยัทีสนบัสนนุให้สถานีตํารวจภูธรเป็นสถานีตํารวจภูธรสมรรถนะสงู

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูสาํคญัได้ให้ข้อเสนอแนะดงันี 

  1. ความเป็นผู้นํา (Leadership) ยกระดับผู้บริหารสถานีให้มีวิสยัทัศน์มี

ความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นําและเป็นผู้ทีสามารถนําสถานีตํารวจภูธรไปสู่เป้าหมาย

ตามยทุธศาสตร์และนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการตํารวจภูธร

ภาค 8 ทีกําหนด ปรับมุมมองในเชิงยุทธศาสตร์ ทบทวนสถานการณ์และจัดวาง

ยทุธศาสตร์ใหม่ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยผู้บริหารสถานีตํารวจจะต้องกล้าที

จะยอมรับและเป็นผู้นําการเปลียนแปลง กล้าทีจะคิดออกไปนอกกรอบ มีความคิดริเริม

และสร้างนวตักรรม ในการทํางานอย่างมีวิสยัทัศน์ มีการบริหารคุณภาพทัวทังองค์กร เป็น

การจดัให้มีการบริหารคณุภาพและประสทิธิภาพในการดําเนินงานในทุกๆ ส่วนขององค์กร 

เพือให้สามารถสนอง ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนและตํารวจทงั

ภายนอกและภายในองค์กรให้ได้มาก ผู้ บริหารสถานีตํารวจจะต้องเป็นตัวอย่างให้แก่

ผู้ ใต้บังคับบัญชา ปลกูฝัง สร้างวิสยัทัศน์ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมในการทํางาน

ของตํารวจให้ก้าวทนัต่อกระแสการเปลยีนแปลงของความเป็น โลกาภิวัตน์ และให้ทันสมัย

อยู่เสมอ ทุ่มเทกบังานในหน้าทีของตนเองอย่างเต็มกําลงัความสามารถ 

  2. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Public Participation) การส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของ

เจ้าหน้าทีตํารวจให้มากขึนเพือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าทีตํารวจได้ ตลอดจนมุ่งแสวงหาความร่วมมือ จากประชาชนและจากทุกภาค

ส่วนทีเกียวข้อง ผู้บริหารสถานีตํารวจต้องประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และท้องถินเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจการของตํารวจ มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

(Shared Vision) โดยมุ่งเป้าหมายการทํางาน คือ ประชาชนเป็นหลัก (Customer 

Oriented) ทงันีผู้บริหารสถานีตํารวจจะต้องศึกษาและเรียนรู้หน่วยงานอืน ๆในพืนทีด้วยทัง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีการประสานงานสนับสนุนการทํางาน

ซงึกนัและกนัแบบมีสว่นร่วม 

  3. การพัฒนาบุคลากรสู่สถานีตํารวจภูธรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) โดยการพัฒนา ส่งเสริม และจัดให้มีการอบรมสมัมนาให้ความรู้กับ

ข้าราชการตํารวจอย่างต่อเนืองเพือเพิมคณุภาพและประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ

สถานีตํารวจ ผู้บริหารระดบัหวัหน้าสถานีตํารวจจะต้องสนับสนุนผลกัดันให้เกิดองค์กร

แห่งการเรียนรู้ โดยผู้บริหารสถานีควรศึกษาทําความเข้าใจโครงสร้าง บทบาท หน้าที

ของสถานีตํารวจ เรียนรู้วัฒนธรรมการทํางานของตํารวจ รวมทังศึกษาสภาพพืนทีที

รับผิดชอบ ปัญหา และข้อขัดข้องต่างๆ ด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่างจริงจังและ

ต่อเนือง และหาทางแก้ไข ให้ความสาํคญัในการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจทุกระดับชัน

อย่างจริงจังและ เพือปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน ปรับเปลียนพฤติกรรม

ตํารวจ รวมถงึสร้างทศันคติ ค่านิยม วฒันธรรม จิตสาํนกึในความเป็นผู้พิทักษ์สนัติราษฎร์ 

กระตุ้ นให้ตํารวจต้องตืนตัวและหยุดนิงไม่ได้ ตํารวจจะต้องก้าวทันโลก ทันสมัย           

ทนัเหตกุารณ์มีวิสยัทศัน์ทีกว้างไกล เป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

  4. การสนับสนุนขวัญและกําลงัใจของผู้ปฏิบัติงาน (Moral Support or 

Remuneration of Personnel) โดยต้องปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทนและ

สวสัดิการให้มีประสทิธิภาพ เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบัน รวมถึง

การปรับเลอืนขนั เลอืนตําแหน่งหน้าทีการงานอย่างเป็นธรรมและเป็นทียอมรับ  

 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ภายใต้ยุทธศาสตร์ Reengineering 
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ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี ยุทธศาสตร์1 การปรับโครงสร้างการบริหารโรงพัก

ท้องถินเพือประชาชน (Restructuring the Management System of the Police Station)

ยุทธศาสตร์ 2 การนําสถานีตํารวจเชิงรุก (Enhancement of Proactive Leadership for 

Police Station )ยุทธศาสตร์ 3 มุ่งเน้นให้เป็นสถานีตํารวจของท้องถิน (Generating Local 

Police Station Focus) ยุทธศาสตร์ 4 นวัตกรรมสู่องค์กรเรียนรู้ มุ่งสู่พัฒนางานหลัก 

(Innovative Learning Organization )ยุทธศาสตร์ 5 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนารักษา

ท้องถิน (Networking for local Police Station development) ยุทธศาสตร์ 6 ตํารวจ    

เพือชุมชน พัฒนาคนเพือองค์กร (Empowerment and Collaboration)ยุทธศาสตร์ 7 งาน

คือ ประชาชน ประสิทธิผลเพือท้องถิน (Effective Local Police Station) และ ยุทธศาสตร์ 

8 มุ่งเน้นผลลพัธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนือง(Ring of Focusing in the Result and 

Continuous Development ) 
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ผลการวิจยัเชิงปริมาณ  

ตาราง 1 ค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

สถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสงู 

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการสถานี

ตาํรวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตาํรวจภธูร

จังหวัดภูเกต็ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเหน็ 

ลาํดับ

ความ 

สาํคัญ 

1.ปรับโครงสร้างการบริหารสูโ่รงพกัท้องถินเพือ

ประชาชน 

4.37 .67 มากทีสดุ 6 

2.การนําสถานีตํารวจเชิงรุก    4.42 .67 มากทีสดุ 3 

3.มุ่งเน้นให้เป็นสถานีตํารวจของท้องถิน    4.34 .68 มากทีสดุ 8 

4.นวตักรรมสูอ่งค์กรเรียนรู้ มุง่สูพ่ฒันางานหลกั 4.43 .72 มากทีสดุ 1 

5.ภาคีเครือข่ายร่วมพฒันารักษาท้องถิน 4.36 .65 มากทีสดุ 7 

6.ตํารวจเพือชุมชน พฒันาคนเพือองค์กร 4.42 .73 มากทีสดุ 2 

7.งานเพือประชาพฒันาเพือท้องถิน  4.38 .78 มากทีสดุ 5 

8 ผลลพัธ์คือคุณภาพนําองค์กรสูส่มรรถนะสงู  4.40 .75 มากทีสดุ 4 

ภาพรวม 4.23 .64 มากทีสดุ  

 

 ตาราง 1 พบว่าความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามทีมีต่อยุทธศาสตร์        

การบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสงู ต่อ 8 ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ มากทีสดุ โดยยุทธศาสตร์ทีมีค่าเฉลีย

สงูสดุ คือ นวตักรรมองค์กรสูก่ารเรียนรู้มุ่งสูพ่ฒันางานหลกั 

 

สรุปและอภิปราย 

 1.สภาพปัจจบัุนการดําเนินการบริหารจดัการของสถานีตํารวจภูธรใน

สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจงัหวัดภูเก็ต พบว่า 

   ลกัษณะการบริหารงานสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบังคับการตํารวจภูธร

จงัหวดัภูเก็ตในปัจจบุนัมีโครงสร้างการบังคับบัญชาสงัการแบบบนลงล่าง ตามรูปแบบ
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ของระบบราชการ (Bureaucracy) ประกอบด้วยงาน 5 ด้าน คือ งานสืบสวน             

งานสอบสวน งานจราจร งานป้องกันปราบปราม และงานอํานวยการ นอกจากนี ยังมี

พนัธกิจพิเศษทีสําคัญยิงทีต้องให้การสนับสนุนกําลงัพลในการปฏิบัติงาน คือ ภารกิจ

ด้านการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และพระบรม

วงศานวุงศ์ทกุพระองค์โครงสร้างของการบริหารสถานีตํารวจภูธรไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ

สําหรับการทําให้บุคลากรทัวทังองค์กรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพือมุ่งสู่ความเป็น

องค์กรสมรรถนะสูง ยังไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ บลันชาร์ด 

(Blanchard, 2006 : 178) ทีกลา่วถงึ การเป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสงูว่า องค์กรจะต้องมี

วิสยัทศัน์ทีทกุคนในองค์กรมองเห็นภาพ บคุลากรทังหมดให้การสนับสนุนและมุ่งมันใน

การทีจะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ซึงการมีวิสัยทัศน์ในลักษณะดังกล่าวทําให้เกิด

วฒันธรรมองค์กรทีทกุคนมุ่งเน้น กระตือรือร้น มีความตืนเต้น และมุ่งมันต่อการทีจะบรรลุ

วิสยัทศัน์ ทําให้ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรมี ความสอดคล้อง และ

เชือมโยงกบัวิสยัทศัน์ และสดุท้ายทําให้บคุลากรทกุคนเป็นอนัหนงึอนัเดียวกนัในการนําพา

องค์กรสูจ่ดุหมายทีต้องการ ระบบโครงสร้างกระบวนการในการทํางานในองค์กรสมรรถนะ

สงู ทําให้บคุลากรในองค์กรสามารถทีจะทํางานได้ง่ายขนึ อีกทงัทําให้สามารถตอบสนองต่อ

การเปลยีนแปลงได้ง่ายขนึ และบายเทนดิจค์(Buytendijk , 2006 : 28) กลา่วว่าลกัษณะร่วม

ขององค์กรทีเป็น HPO ต้องมีการกําหนดเป้าหมายทีท้าทายและสามารถทีจะบรรลุ

เป้าหมายได้ จะช่วยให้องค์กรบรรลพุนัธกิจทีตังไว้ สิงทีช่วยผลกัดันให้เกิดผลงานทีดีเด่น

โดยต้องระบไุว้ในพนัธกิจขององค์กร และการศึกษาของฮอลเบช (Holbeche, 2004 : 2) 

พบว่า องค์กรทีจะเป็น HPO ได้ต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของ

พนกังาน และความคาดหวงัขององค์กร ซงึทงัสององค์ประกอบนีต้องสมัพันธ์สอดคล้อง 

จงึจะทําให้บคุลากรขององค์กรสร้างผลงานทีสงูได้ 

  ในด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ควรมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสถานี โดยคํานึงถึงพันธกิจ

ของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับ

การศึกษาของ ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย และคณะ (2548 : 257) พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี
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ความประสงค์จะเห็นการเปลียนแปลงด้าน “การวางแผนยุทธศาสตร์” ในประเด็นสําคัญๆ 

ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการทํางานของหน่วยงานกับ

ปัญหาของสงัคม 2) การให้ความสําคัญต่อการให้บริการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 3) 

การให้ความสาํคญัต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 4) การเปิดโอกาสให้บุคลากรมี

สว่นร่วมในกระบวนการจัดทําแผน สอดคล้องกับ บายเทนดิจค์ (Buytendijk, 2006 : 28) ที

กลา่วถงึองค์กรที HPO ได้ต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และเชือมโยงกลยุทธ์ทัวทังองค์กร 

(Focus & Alignment) การดําเนินงานตามกลยุทธ์ มีความสําคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่า     

การกําหนดกลยุทธ์ ในการทีจะกําหนดกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพือให้เกิดความสําเร็จจะต้อง

ประกอบด้วยการกําหนดตวัชีวดัความสาํเร็จในทกุระดบัทีกลยทุธ์ถกูนําไปใช้ 

 ในขณะทีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญต่อสถานีตํารวจภูธร 

เนืองจากสามารถลดระยะเวลาในการทํางาน ให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วและลด

ขันตอนการทํางาน สอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารภาครัฐแนวใหม่จะต้องมี     

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุง

กระบวนการทํางานและการให้บริการ 

 ในด้านผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เนืองจากสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มีพันธกิจทัง 6 ด้านทีแตกต่างกัน ซึงมีผลทําให้

วิธีการและแนวทางการให้บริการแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียจึงมีความแตกต่าง

กนั ดงันนั องค์กรต้องรู้และเข้าใจความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี จงึ

สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

 สาํหรับการวดั วิเคราะห์ และการจัดการองค์ความรู้ มีความสําคัญต่อการเป็น

องค์กรสมรรถนะสงูของสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

เนืองจากการจดัการความรู้เป็นการสร้างสนิทรัพย์ทางความรู้ให้เป็นระบบแก่องค์กร ทําให้

องค์ความรู้ถกูถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ทีองค์กร (สทิธิศกัดิ  พฤกษ์ปิติกุล, 2548 : 4) ดังนัน 

ในการจัดการองค์ความรู้ของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ตให้เกิดประสิทธิภาพได้นันสามารถดําเนินการได้โดยการสร้างความพร้อมทางด้าน

เทคโนโลยีและการจดัการข้อมลูภายใน สถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบั การตํารวจภูธร



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2  กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2556 

 

75

จังหวัดภูเก็ต โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น เว็บไซต์ 

ฐานข้อมูล เป็นต้น เพือทําให้องค์ความรู้ของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตไม่สญูหายไปจากองค์กร สอดคล้องกับฮอลบีช (Holbeche, 2004 : 

2) พบว่า องค์กรทีจะเป็น HPO ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างกว้างขวาง (Creating 

a Knowledge – Rich Context for Innovation) มีการพัฒนาทีมงาน ช่วยเชือม

ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานต่างๆ เกิดจากการทํางานร่วมกันและแลกเปลียนวิธี            

การทํางานทีดี (Share Good Practice) โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความสามารถใน     

การเชือมโยงเทคโนโลยีเข้ากบัการแบ่งปันความรู้ เพือให้พนกังานได้มมุมองใหม่ๆ 

  ด้านการมุ่งเน้นพฒันาทรัพยากรบคุคลของสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตนนั มีความสาํคญัอย่างยิง เนืองจากทรัพยากรบคุคล ถือว่าเป็น

ปัจจัยหลักในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับแนวคิดของกรมประชาสมัพันธ์ (2547 : 16) สรุป   

การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในด้านยทุธศาสตร์บุคลากรไว้ว่า มีกลไก การบริหารงาน

บุคคลทีหลากหลาย มีระบบค่าตอบแทนทีเป็นธรรมเพือเปิดโอกาสให้บุคคลทีมีความรู้

ความสามารถเต็มใจมารับราชการเป็นอาชีพ 

 ด้านผลลพัธ์การดําเนินงาน สถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคับการตํารวจภูธร

จงัหวดัภูเก็ตควรมีการกําหนดตวัชีวดัเพือวดัผลการดําเนินการ จะทําให้องค์กรได้ทราบผล

การดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้ตามแผนงานและเป้าประสงค์ขององค์กรกําหนดไว้

หรือไม่ เพือเป็นข้อมลูทีจะนํามาทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขเพือพัฒนาการบริหาร

จดัการให้ดียิงขนึ ซึงในการกําหนดตัวชีวัด จําเป็นทีจะต้องกําหนดตัวชีวัดทีเหมาะสมกับ

ลกัษณะงานและ พันธกิจขององค์กร สอดคล้องกับ สเุทพ เชาวลิต (2552 : 10 - 11) ได้

กล่าวถึงลักษณะของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึงใช้ การบริหารงานโดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ  (Result Based Management) มีดัชนีวัดความสําเร็จ (Critical Success 

Factors) ของแผนงาน และดัชนีผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator)ในระดับ

องค์กรและบคุคล(Miller, 2009 : 36)ทีกลา่วถงึคณุลกัษณะขององค์กรทีก้าวสูค่วามเป็นเลิศ

ว่า ระบบทีมในองค์กรทีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สมาชิกในทีมต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากเกิด
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ปัญหาต้องนําปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขร่วมกัน จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที

กระบวนการ ทําให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยงัยืน 

  2. ปัจจยัทีเป็นอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุน ในการดําเนินงาน การบริหาร

จดัการของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสูง 

  ปัญหาด้านการบริหารงานสถานีสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตทีเป็นปัญหาสาํคัญสําหรับทุกสถานี คือ โครงสร้างการบริหารงาน

ภายในองค์กรไม่ยืดหยุ่น ไม่รองรับภารกิจตามวัตถุประสงค์ได้อย่างคล่องตัว วัสด ุ

งบประมาณไม่เพียงพอ กําลงัพลทีขาด ทําให้ภาระงานต้องมีเพิมมากขึน เทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ไม่ทันสมัย การขาดแคลน

บคุลากรทีมีความชํานาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขาดแคลนงบประมาณ

พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราภรณ์               

เทพสมัฤทธิ พร (2551 : 5) พบว่า ปัญหาอปุสรรคทีสาํคญัคือ กฎ ระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น กรอบ

หลกัเกณฑ์ขาดความชดัเจนเพียงพอ โครงสร้างไม่เอือต่อภารกิจเชิงรุก การนําองค์กรขึนอยู่

กับสมรรถนะของผู้บริหาร และกระบวนการ Outsource ยังไม่เหมาะสม บุคลากรขาด

แรงจงูใจ วฒันธรรมและค่านิยมมุ่งงาน ขาดการมีสว่นร่วมและการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างกัน 

ขาดความสมดลุ ในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว ด้านบุคลากรเป็นปัญหาและอุปสรรค

สาํคญัต่อการบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวัดภูเก็ต 

ทงัด้านความรู้และความสามารถของบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

การขาดแคลนอตัรากําลงั เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานสายสนับสนุนไม่เหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึงสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(2547 : 39) ได้สรุปปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการด้านบุคลากร คือ     

การสญูเสยีข้าราชการทีมีคณุภาพ ค่าตอบแทนตําไม่สอดคล้องกบัระดับความสามารถและ

อัตราการจ้างในตลาดแรงงาน และผลการศึกษาของ ทรงพล วัธนะชัย (2553 : 5) พบว่า      

มีปัญหาทางด้านการขาดแคลนบคุลากร ความไม่อิสระของผู้นําสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล อันเกิดจากภาวการณ์แทรกแซงของหน่วยเหนือหรือปัจจัย

ทางการเมืองถือว่าเป็นอปุสรรคอย่างหนงึซงึเกิดกบัสถานีตํารวจภูธร ทังด้านการแต่งตัง
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และการโยกย้าย และภาพลักษณ์ขององค์กรซึงประชาชนบางส่วนยังเห็นว่าสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบริหารงานขาดความโปร่งใส 

ทําให้ขาดความยอมรับจากสงัคม และท้องถิน 

 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกอง

บังคับการตํารวจภูธรจงัหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

     จากการสมัภาษณ์กลุม่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถสงัเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ

การตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยใช้การบริหารการเปลียนแปลงสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้ปรับตวัและรองรับ การเปลยีนแปลงทางด้านสงัคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี โดยใช้ ยทุธศาสตร์ REENGINEERING เป็นยทุธศาสตร์

หลักในการนําสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสงู ซงึประกอบด้วย 

 Re แทนคําว่า Restructuring the Management System of the Police 

Station หมายถึงการปรับระบบโครงสร้างองค์กรและกระบวนการดําเนินงาน สถานี

ตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตควรดําเนินการผลกัดันให้มี

การปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับกับความต้องการของประชาชนและผู้ มีส่วนได้ 

สว่นเสียให้มีกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว โดย

ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเชือมโยงและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ (Share 

Information) สอดคล้องกบัแนวคิดของนิสดารก์ เวชยานนท์ (2550 : 96 - 98) กลา่วว่า ระบบ

ราชการแนวใหม่จะมีสมรรถนะสูงเป็นระบบทีมีคุณภาพและคุณธรรม เป็นทีเชือถือ

และศรัทธาของประชาชน เป็นระบบทีสร้างให้เจ้าหน้าทีมีนิสยั การทํางานอย่างผู้ รู้จริง 

ทําจริง มีผลงาน ขยนัมีความสามารถ ซือสตัย์สจุริต กล้าคิดกล้าทํา มี การทบทวนบทบาท

และภาระหน้าทีใหม่ เลือกและสร้างเครือข่ายทํางานร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน

แบบพนัธมิตร พยายามปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพือทําให้หน่วยงานมีขนาดทีเล็กลง

และเกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (Disaggregating) โดยมี การแยกงาน

บางสว่นทีมีลกัษณะเฉพาะออกไป รวมทงัพฒันาการทํางานแบบบูรณาการ ส่งเสริมการมี

สว่นร่วมของประชาชนให้มากขึนเพือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
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ของเจ้าหน้าทีตํารวจได้ ตลอดจนมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและจากทุกภาค

สว่นทีเกียวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ทีเกียวข้องทุกภาคส่วนของสงัคมได้

เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนัน สอดคล้องกับ ลินเดอร์ และ บรูค (Linder & Brooks, 

2004 : 26 - 35) ชีให้เห็นว่า การทีหน่วยงานราชการจะเป็นองค์กรทีมีขีดสมรรถนะสงูได้นัน

จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมี  ความยืดหยุ่น (Innovative and flexible)  

 En แทนคําว่า Enhancement of Proactive Leadership for Police 

Station การนําสถานีตํารวจเชิงรุก เป็นการเพิมประสิทธิภาพของความเป็นผู้นําเชิงรุก

สําหรับสถานีตํารวจการดําเนินกิจกรรมของสถานีตํารวจภูธรในแนวทางการพัฒนา

ใหม่ การเพิมพนูกิจกรรมของสถานีตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพสามารถบรรลเุป้าหมาย

องค์กรและองค์กรได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเปิดโอกาส

ให้บุคลากรตํารวจในระดับต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการระดับหนึงและต้องเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับองค์กรจากระดับปฏิบัติภายใต้หลักการพืนฐาน

ทีว่า“ตํารวจคือประชาชนและประชาชนคือตํารวจ” ผู้ นําสู่องค์กรสมรรถนะสงูจะต้อง

เข้าใจวิธีกระตุ้นแนวคิดให้สาธารณะและบุคลากรมีพลงัขับเคลือน (Drive) พลงัแห่ง

ความกล้า (Encourage) ทีจะแสวงหาความรู้ (In search for Wisdom) ผู้ นําจะมี          

ความมุ่ งมันสูงสุด ทุ่มเททํางานหนักมีวิสัยทัศน์ เพืออนาคต มีความรับผิดชอบมี

ความสามารถในการประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีเกียรติยศความเสียสละ และมี

ระเบียบวินยั สอดคล้องกบั พส ุเตชะรินทร์ (2545 : 5) กล่าวว่าผู้นําทีมีประสิทธิภาพต้องมี

ศิลปะในการวางแผนการทํางาน โดยการบอกกลา่วเป้าหมายของงานอย่างชัดเจน การสอน

หรือแนะแนวให้สมาชิกในทีมทํางานเต็มขีดความสามารถ และบรรลเุป้าหมาย รวมไปถึง 

การยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาดจงึจะทําให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู  

 G แทนคําว่า Generating Local Police Station Focus มุ่งเน้นให้เป็นสถานี

ตํารวจของท้องถิน เป็นการสร้างยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกันระหว่างตํารวจกับท้องถิน 

โดยการดําเนินงานทีตระหนักถึงความต้องการของประชาชน รวมทังการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางนโยบาย การดําเนินงาน การรับฟัง     

ความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจ การคํานึงถึงหลักจริยธรรม การให้
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ความสําคัญในเรืองคุณภาพชีวิต โดยสร้างความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิต

สว่นตวั  การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการวางแผนกลยุทธ์

ต่างๆ เพือสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันและยังสอดคล้องกับการบริหารภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ

สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ทีกําหนดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารราชการซึงเจ้าหน้าทีหรือหน่วยงานของรัฐได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนหรือผู้ ทีเกียวข้องได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและ

ดําเนินงานของรัฐทังทางตรงและทางอ้อมเพือทีจะสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน สอดคล้องกับแนวทางของ มิลเลอร์ (Miller,2009 : 36) ในการมุ่งสู่องค์กร

แห่งความเป็นเลศิประการหนึงทีควรปรับเปลียนจากองค์กรทีมีการปิดกันไปสู่องค์กรที

พร้อมเปิดรับความสมัพันธ์จากภายนอก (Companies With Walls to Companies 

Without Walls) 

 I แทนคําว่า Innovative Learning Organization นวตักรรมสูอ่งค์กรเรียนรู้ มุ่ง

สูพ่ฒันางานหลกั จดุเด่นของการเป็นองค์กรสมรรถนะสงูคือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เพือสร้างแนวทางแก้ไขทีดีกว่าเดิมและมีความยืดหยุ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการนํา

วิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้ในกิจการตํารวจอย่างเหมาะสม ถือว่าเป็น

ยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานีตํารวจภูธรใน

สงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 

หมวดที 4 การวดั วิเคราะห์ และ การจัดการองค์ความรู้ เนืองจากทําให้เกิดการเรียนรู้

และการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันใน การปฏิบัติงาน โดยการสร้างและพัฒนา     

ความเป็นทีมงานระหว่างบุคลากร การสร้างและพัฒนาความร่วมมือในหน่วยงานและ

หน่วยงานภายนอกสถานี ข้าราชการตํารวจมีการพัฒนาความรู้ความสามารถใน        

การทํางานของตนเองอยู่เสมอ เป็นกุญแจสําคัญของการมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เนืองจากสงิทีมีค่าทีสดุขององค์กรคือทรัพยากรบคุคล โดยเฉพาะบคุลากรทีมีคุณภาพ มี

ความรู้ ความสามารถนนัทรัพยากรอืนใดก็ไม่สามารถเทียบคุณค่ากับทรัพยากรบุคคลที

เปียมไปด้วยความรู้ ความสามารถได้ดงัที มิลเลอร์ (Miller, 2008 : 35) กล่าวว่า องค์กร
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แห่งความเป็นเลศิเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้การจดัการความรู้ในองค์กรซึงนําไปสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้เป็นเครืองมือเพือการบรรลเุป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน 

ได้แก่ บรรลเุป้าหมายของงาน บรรลเุป้าหมายการพฒันาคน บรรลเุป้าหมายการพัฒนา

องค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะความเอืออาทร

ระหว่างกนัทีทํางานซงึสอดคล้องกบังานวิจยัของ ฮอลบีช (Holbeche, 2004 : 2) พบว่า 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกบัลกัษณะขององค์กรแห่งความเป็นเลศิของ บลนัชาร์ด 

(Blanchard, 2006 : 157) ทีสาํคญัประการหนงึ คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนืองทกุทีทกุเวลา

ทกุช่องทาง (Ongoing Learning) จะต้องเป็นองค์กรทีมีกระบวนการในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนือง โดยองค์กรทีเป็นองค์กรสมรรถนะสงูหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ จะเน้นด้าน

กระบวนการในการเรียนรู้การแลกเปลียนความรู้ทัวทังองค์กร และประเด็นทีสําคัญ คือ 

ในองค์กรทีเป็นองค์กรสมรรถนะสูงหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศนันการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนืองเกิดขนึทงัในระดบัองค์กรและระดบับคุคล  

 N แทนคําว่า Networking for Local Police Station Development ภาคี

เครือข่ายร่วมพัฒนารักษาท้องถิน ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างตํารวจกับประชาชน

เพือ เสริมสร้างสัมพันธภาพในรูปแบบใหม่บนพืนฐานแห่งความเ ชือถือและ         

ความไว้วางใจทีแต่ละฝ่ายมีต่อกันซึงตามรูปแบบสมัพันธภาพใหม่นีตํารวจมีบทบาท

เป็น“ตัวเร่ง” (Catalyst) คอยกระตุ้ นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบา

ภาระหน้าทีคงความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตในท้องถินของตนเองโดยรวมมากขึน 

เปิดโอกาสให้ตํารวจมีเวลาทํางานร่วมกับท้องถินใน การวางแนวทางแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนทังในระยะสนัและระยะยาวเพิมมากขึน แนวยุทธศาสตร์ การรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การดึงพลังมวลชนมาร่วมกันบริหารและแก้ปัญหา 

รวมทังการสร้างบุคลากรทีอยู่ในท้องถินมาร่วมช่วยกันทํางาน ถือว่าเป็นการร่วมกัน

พัฒนาของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียทังในองค์กรและนอกองค์กร ถือว่าเป็นมิติหลักของ  

การบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ พร  

(2551 : 241) พบว่าการเป็นองค์กรสมรรถนะสงูได้นัน ควรพัฒนา Customer Focus 

โดยการมุ่งเน้นประชาชนและผู้ รับบริการ  
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 E แทนคําว่า Empowerment and Collaboration ตํารวจเพือชุมชน พัฒนา

คนเพือองค์กร การเสริมสร้างพลงัและการประสานความร่วมมือ ความสมานฉันท์ ของ

ระบบตํารวจท้องถินต้องหาความร่วมมือในการสนับสนุนงานตํารวจจากท้องถินและ

องค์กรปกครองท้องถินในพืนทีไม่เฉพาะงานหลักคือการป้องกันอาชญากรรมหรือ  

การเป็นอาสาสมัครในการป้องกันอาชญากรรมเท่านัน แต่ในระบบตํารวจท้องถิน 

หน่วยงานตํารวจต้องแสวงหาทรัพยากรจากท้องถินมาช่วยเหลืองานตํารวจอืนๆ    

การเป็นหุ้ นส่วนและสร้างความร่วมมือระหว่างตํารวจและท้องถิน(Partnerships)  

การสนบัสนนุขวญักําลงัใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทน

และสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบัน 

การกําหนดปริมาณงานให้เหมาะสมกับตําแหน่ง การอบรมความรู้และทักษะใน    

การปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การเพิมอัตรากําลังการสนับสนุน       

การดําเนินงาน และการใช้ระบบประเมินขันทีเหมาะสม เพือให้บุคลากรสามารถ

ปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลียนแปลงทีเกิดขึน

ตลอดเวลาโดย สเุทพ เชาวลิต (2552 : 10 - 13) กล่าวว่าในการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ว่าควรมีการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล ยุทธศาสตร์ระบบนักบริการทีเป็น

กลุ่มผู้นําทีมีคุณภาพ มีความสามารถสงู และพัฒนาระบบการบริหารบุคคลทีมีความ

คลอ่งตวัมีการทํางานเป็นทีม มีค่าตอบแทนตามผลสมัฤทธิ ของงาน และมียุทธศาสตร์

เจ้าหน้าทีอย่างต่อเนืองเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ มิลเลอร์ (Miller, 2008 : 

36) ทีกล่าวถึงวิธีปฏิบัติของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศประการหนึง คือ จาก

การให้รางวัลรายบุคคลไปสู่การให้รางวัลเป็นทีม (Individual Rewards to Team – 

Based Reward) นันคือ องค์กรทีมีการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษย์เพือมุ่งไปสู่

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และไม่ประสบความสําเร็จในการเปลียนแปลงนันอาจมี

สาเหตุส่วนหนึงมาจากความล้มเหลวในการบริหารโครงสร้าง และกระบวนการทีจะ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ถ้าบุคลากรได้รับการปฏิบัติทีไม่ดีจากผู้บริหาร

แล้วเขาเหลา่นนัย่อมสง่ผลต่อการปฏิบติัทีไม่ดีสูป่ระชาชนผู้มารับบริการ  
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 E แทนคําว่า Effective Local Police Station งานคือประชาชนประสิทธิผล

เพือท้องถิน การจัดระบบตํารวจท้องถินจะต้องกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติทีสอด

ประสานสมัพันธ์กับทุกฝ่ายนอกจากนีด้วยการเน้นความพึงพอใจของประชาชน ให้

ประชาชนได้รับความพึงพอใจและได้รับการบริการอย่างทัวถึง สะดวกรวดเร็ว และ

เป็นธรรม ซึงถือเป็นเป้าหมายสงูสดุของการบริหารเพือมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะ

สงู สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพือการให้บริการทีดีแก่ประชาชนของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติทีกําหนดตัวชีวัด คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อ      

การบริการและการอํานวยความสะดวกของตํารวจ ทังนีองค์กรทีเป็นองค์กรสมรรถนะ

สงู จะมีความมุ่งมนั และให้ความสําคัญต่อลกูค้าหรือผู้ รับบริการเป็นสําคัญ ทังการทํา

ความเ ข้าใจต่อลูกค้าหรือผู้ รับบริการ  และการวัดผลลัพธ์ทางด้านลูกค้าหรือ

ผู้ รับบริการ ในองค์กรทีเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ทุกแห่งจะให้ความสําคัญต่อ

มาตรฐานของคุณภาพและบริการทีนําเสนอต่อลูกค้าหรือผู้ รับบริการ และส่วนใหญ่

แล้วจะใช้ประสบการณ์หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ รับบริการเป็นตัวชีวัดที

สาํคญั สอดคล้องกับองค์ประกอบในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ประการหนึงของ บลนัชาร์ด (Blanchard, 2006 : 158) กล่าวว่า องค์กรทีเป็นองค์กร

สมรรถนะสงู หรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ จะมุ่งมันและให้ความสําคัญต่อลกูค้าหรือ

ผู้ รับบริการเป็นสําคัญ ทงัการทําความเข้าใจต่อลกูค้าหรือผู้ รับบริการ และการวัดผล

ลพัธ์ทางด้านลกูค้าหรือผู้ รับบริการ (Relentless Focus on Customer Results) ใน

องค์กรที เ ป็นองค์กรสมรรถนะสูงหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศทุกแห่งจะใ ห้

ความสําคัญต่อมาตรฐานของคุณภาพและบริการทีนําเสนอต่อลกูค้าหรือผู้ รับบริการ 

และสว่นใหญ่แล้วจะใช้ประสบการณ์หรือความพึงพอใจของลกูค้าหรือผู้ รับบริการเป็น

ตัวชีวัดทีสําคัญ สอดคล้องกับ พรพิมล รัตนพิทักษ์ (2551:35) ทีกล่าวถึง การบริหาร

ราชการเพือนําไปสู่การเป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสูง คือ การบริหารองค์กรทีมีรูปแบบ

ของพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของคนในองค์กรทีตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนมีการบริหารงานทีมุ่งให้เกิดผลสมัฤทธิ ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ มี

ภาระรับผิดชอบเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์ 
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สามารถทํางานร่วมกับภาคต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้นเพือให้ผลของการปฏิบัติงาน

เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนอย่างยงัยืน  

 R แทนคําว่า Ring of Focusing in the Result and Continuous 

Development มุ่งเน้นผลลพัธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนือง สถานีตํารวจท้องถินควรมี

การกําหนดตัวชีวัดเพือวัดผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ทีดําเนินการเพือเป็น

ข้อมลูประมวลผลในการปรับปรุง โดยกําหนดตัวชีวัด ทีเหมาะสมกับลกัษณะงานและ

พันธกิจขององค์กร มีการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluating) โดย

มีการกําหนดเป้าหมาย และตัวชีวัดความสําเร็จของงานแต่ละด้านอย่างต่อเนือง เพือ

นํามาปรับใช้เพิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน จะเห็นว่า ระบบการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน (Performance Measurement Systems) มีจุดหมายเพือให้บุคลากร

ทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อ การปฏิบั ติตามยุทธศาสตร์ 

(Accountability) ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ จึง

ควรจะเป็นระบบทีผลกัดนั และสนบัสนนุให้บคุลากรปฏิบติัตามยทุธศาสตร์  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบปัญหาอุปสรรคทีสําคัญและควรนําไปประยุกต์และ

ปรับปรุงแก้ไข 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปปฏิบติั 

 1.1 การปรับโครงสร้างของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้ มีอํานาจในระดับต่างๆ ควรมีการศึกษาวิจัยและผลกัดันให้

ปรับลักษณะโครงสร้างสถานีตํารวจให้เหมาะสมเข้ากับลักษณะการบริหารงานเพือ

ประชาชนในท้องถิน กําหนดลักษณะของงานให้มีความชัดเจนตามความชํานาญของ

หน่วยงานแต่ละด้านและสอดคล้องกับบริบทของท้องถินในปัจจุบันทีมีความหลากหลาย

สลบัซบัซ้อน ซงึจําเป็นต้องมีการแบ่งหน่วยงานตามความชํานาญเฉพาะเรือง 

 1.2 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ควรมีการปฏิรูปการวัดผลการดําเนินการเพราะเป็นเรืองทีสําคัญ ทําให้ทราบว่าสถานี

ตํารวจภูธรได้ดําเนินการตรงตามแผนการปฏิบัติงาน ทีสามารถบรรลวุัตถุประสงค์ตาม



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

84

เป้าประสงค์และวิสยัทศัน์ขององค์กรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้

อย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนางานหลกัอย่างต่อเนืองซึงเป็นการสร้างคุณค่าให้กับ

องค์กร 

 1.3 สถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตควร

จําแนกกลุ่มผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลักเพือมุ่งเน้นงานบริการ

ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เสริมสร้างสมัพันธภาพในรูปแบบใหม่ บนพืนฐาน

แห่งความเชือถือและความไว้วางใจระหว่างตํารวจกบัท้องถิน 

 1.4 สถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตควรให้

ความสําคัญในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างความสมดุลในชีวิตการทํางาน

และชีวิตส่วนตัวเพือป้องกันการถดถอยทังในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

องค์กร 

 1.5 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มี

กระบวนการหลักคือ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริการทีดี

รวมทังการรักษาความยุติธรรมซึงเป็นสายธารเบืองต้นของกระบวนการยุติธรรม ซึง

เป็นกระบวนการหลกัทีสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็น

คุณค่าของสถานี ตํารวจภูธร จึงควรออกแบบกระบวนการทีสร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุน เพือทําให้การดําเนินงานมีขันตอนการดําเนินงานทีชัดเจนและ

ช่วยให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

 1.6 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ควรมีการกําหนดตัวชีวัดเพือวัดผลการดําเนินการดังกล่าว ซึงทําให้องค์กรได้ทราบผล

การดําเนินการขององค์กรว่าสามารถดําเนินการได้ตามแผนงานและเป้าประสงค์ของ

องค์กรทีกําหนดไว้หรือไม่เพือเป็นข้อมูลทีจะนํามาทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข

เพือพฒันาการบริหารจดัการให้ดียิงขนึ 

 1.7 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ต ควรมีการประชาสมัพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทัวองค์กร 
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เกียวกับการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ได้รับทราบอย่างทัวถึงต่อเนือง และ

สมําเสมอ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงยทุธศาสตร์ 

 2.1 ผู้บริหารของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร

จงัหวดัภูเก็ตควรมีการกําหนดวิสยัทัศน์เป้าประสงค์ระยะสนัและระยะยาวค่านิยมและ

ผลการดําเนินการทีคาดหวังไว้ ค่านิยมของสถานีตํารวจภูธร ควรกําหนดโดยคํานึงถึง

ความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลัก

กฎหมาย ความยติุธรรมความโปร่งใสและหลกัการมีสว่นร่วม 

 2.2 สถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบ ังคับการตํารวจภูธรจังหว ัด

ภูเก็ตควรกําหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เพราะการท้าทายด้านยุทธศาสตร์ เป็น

การดําเนินการให้แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลผุลตามพันธกิจ เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส ่วนร่วมในการกําหนดทิศทางนโยบายการดําเนินงาน การรับฟัง         

ความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจ ส่วนความท้าทายด้านปฏิบัติการเป็น    

การดําเนินการต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัติงานเช่นการลดขันตอนการทํางานหรือใช้

อุปกรณ์ต่างๆ เพือลดขันตอนการทํางานและความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลเป็น

ยุทธศาสตร์บุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ

ผลสมัฤทธิ ตามวิสยัทศัน์ขององค์กร 

 2.3 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ควรนํายุทธศาสตร์ Reengineering สู่การปฏิบัติ เพือแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน        

การดําเนินงาน ซึงครอบคลุมถึงด้านโครงสร้างการนําองค์กร การวางแผนหรือ       

การกําหนดยุทธศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดให้มีการประเมินผล 

พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ตลอดจนควบคุมด้าน

คณุภาพบริการ 

3. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป 

 3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการปรับลักษณะโครงสร้างสถานีตํารวจให้

เหมาะสมรองรับการบริหารงานเพือประชาชนในท้องถิน 
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 3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางยุทธศาสตร์องค์กรตามเกณฑ์  

การบริหารจัดการภาครัฐกับหน่วยงานภาครัฐทีมีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น กระทรวง

ยติุธรรม สถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัต่างๆ เป็นต้น 

 3.3 ควรศึกษาวิเคราะห์การสร้างบุคลากรทีจะนําองค์กรตํารวจมุ่งสู่

การบริการและการสร้างคณุค่าให้กบัองค์กรอย่างมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

 3.4 ควรศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

Reengineering กระบวนการบ ริหารตามเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐในสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต 
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ปัจจยัทีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม 

ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เขตภาคใต้ฝังอันดามัน 

 

Factors Affecting Moral Behavior of the Students 

in Secondary Schools in Southern 

Andaman Area 

 

วิไล หนนูาค 2 , ศิริชยั ชินะตงักรู 3  

Wilai Nunark 2 , Sirichai Chinatankul 3  

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคณุธรรมของนกัเรียน ในโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ ฝังอันดามัน และ 2) เพือ

วิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้ นําของผู้ บริหาร สถานการณ์ จิตลักษณะส่วนบุคคล การมี     

สว่นร่วมของผู้ปกครอง เพศ และศาสนาของนกัเรียน ทีตงั และขนาดของโรงเรียน ทีมีผล

ต่อคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต

ภาคใต้ฝังอันดามัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ใน

โรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ฝังอนัดามนั จํานวนทงัสนิ 538 คน จําแนกเป็นนักเรียน

ชาย 136 คน นักเรียนหญิง 402 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน 

(Multistage random sampling) เครืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ มีค่า

ความเทียงระหว่าง .67 ถงึ 1.0 และค่าความเชือมนัระหว่าง .80 ถึง .95 ค่าความเชือมัน

ทงัฉบบั เท่ากบั .97 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติพืนฐาน การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  

1 ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบรีุ 2556 
2 นกัศึกษาหลกัสตูรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
3  รองศาสตราจารย์  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบรีุ  
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(SEM) การวิเคราะห์กลุม่พหุ (MA) และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) 

โดยใช้โปรแกรม AMOS และ EQS 

ผลการศกึษา พบว่า 1) ระดบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน 

ความมีวินัย มีค่าเฉลียสงูทีสดุ เท่ากับ 3.98 รองลงมา คือ คุณธรรมของนักเรียนด้านมี   

จิตสาธารณะ มุ่งมันในการทํางาน การอยู่อย่างพอเพียง และรัก ความเป็นไทย ซึงมี

ค่าเฉลียเท่ากับ 3.94, 3.91, 3.79 และ 3.79 ตามลําดับ 2) จิตลักษณะส่วนบุคคล มี

อิทธิพลทางตรงต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดบั .05 ปัจจยัสถานการณ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตลกัษณะส่วนบุคคล และมี

อิทธิพลทางอ้อมสง่ผ่านไปยงัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองมีอิทธิพลทางตรงต่อ

คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 ในกลุ่มนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชาย ปัจจัยภาวะผู้ นําของผู้บริหาร มีอิทธิพล

ทางตรงต่อสถานการณ์ และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปยังคุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคณุธรรมของนกัเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยในระดับโรงเรียนกลุ่ม

นักเรียนหญิงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมสงูกว่านักเรียนชายและปัจจัย

ภาวะผู้นําของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และยังมีอิทธิพล

ทางอ้อมส่งผ่านไปยังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 ในระดับโรงเรียน นอกจากนียังพบว่า ตัวแปรสงัเกตได้ของ

ตัวแปรแฝงทุกตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ใน

ระดับปานกลางถึงสูง ยกเว้นตัวแปรการจัดการตามสถานการณ์กับสติปัญญา มี

ความสมัพันธ์กันน้อยมาก และตัวแปรการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองกับสติปัญญา ไม่มี

ความสมัพันธ์กัน และผลการวิจัยยังพบอีกว่า ตัวแปรด้านศาสนา ทีตังของโรงเรียน และ

ขนาดของโรงเรียนไม่มีความสมัพันธ์กัน ดังนันตัวแปรด้านศาสนาของนักเรียน ทีตังและ

ขนาดของโรงเรียนจงึไม่มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 
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คําสําคัญ : ภาวะผู้นําของผู้บริหาร จิตลกัษณะส่วนบุคคล สถานการณ์ การมีส่วนร่วม

ของผู้ ปกครอง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน เพศ 

และศาสนาของนกัเรียน ทีตงั และขนาดของโรงเรียน  

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to examine the level of Moral 

Behavior the Students and  2) to analyze administrators’ leadership factors, 

situations, personnel psychological factors, parents’ participation and 

genders, religions of the students, school’s location and the schools size. 

Affecting Moral Behavior of the Students in Secondary Schools in Southern 

Andaman Area. The study sample were lower secondary students schools in 

southern Andaman areas, accounting for 538 students, 136 male and 402 

Female selected by multi-staged random sampling. The research instrument 

was a questionnaire. The validity of the questionnaire was .67-1.00 and the 

reliability was .80-.97. The collected data were analyzed by using basic 

statistics, Structural Equation Model or SEM, Multi-Group Analysis or MA and 

Multi-level Structural Equation Model or MSEM in order to investigate the 

overall results, item analysis, in groups and at level respectively by using 

AMOS and EQS. 

      It was found that 1) The level Moral Behavior of the Students. That 

highest is orderly it have Average 3.98, the public mind, commitment to work, Is 

sufficiently, and a love Thailand. They are Average 3.94, 3.91, 3.79 และ 3.79 

respectively. 2) The personal psychological factors directly influence students’ 

desirable morality traits at the .05 level of significance. Situation directly influences 

personal psychological factors; it indirectly and affecting students’ desirable 

morality traits at the .05 level of significance. Parents’ participation directly affects 

students’ desirable morality traits at the .05 level of significance; female students 
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are more affected than their male counterparts. Administrators’ leadership 

directly influences situation factors; it indirectly and affecting students’ desirable 

morality traits at the .05 level of significance. High level of influence found in female 

than their male counterparts and found only in school level. And administrators’ 

leadership directly affects parents’ participation to students; it indirectly and 

affecting students’ desirable morality traits at the .05 level of significance; and 

found only in school level. Furthermore, it was also found that observed variables of 

latent variables positively correlated at the .05 level of significance, ranging 

from moderate to high levels except situational management and intelligence 

which rare correlation was found. No correlation was found between parents’ 

participation and intelligence. Neither did students’ religions. Moreover, it was 

also found that students’ religions, school’s location and size didn’t correlate with 

each other. Therefore, students’ religions, school’s location and size didn’t 

have any influence on students’ desirable  

morality traits. 

 

Keyword : Administrators’ leadership, Personnel psychological, Situations, 

Parents’ participation, Moral Behavior of the Students, genders, religions of the 

students, school’s location and the schools size. 

 

บทนํา 

   จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผล

กระทบทางจิตใจ วิ ถี ชีวิต และความเป็นอยู่ของเ ด็กและเยาวชนไทย อันเ ป็น

ปรากฏการณ์ทางสงัคมทีสะท้อนให้เห็นถึง ความเสือมถอยทางด้านคุณธรรม ทําให้

สงัคมไทยต้องเร่งพฒันาเด็กและเยาวชน ปัจจยัสาํคญัทีเป็นแรงขับเคลือน คือ คุณภาพ

ของการจดัการศกึษา (เกรียงศกัดิ  เจริญวงศ์ศักดิ, 2546 : 105 ; สํานักงานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแห่งชาติ, 2540 : 1) โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ ทางการเรียน และคุณลกัษณะ



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2  กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2556 

 

93

อนัพงึประสงค์ของนกัเรียน (คณุธรรม ความรู้ และสงัคม) ควบคู่กัน เพราะปลายทางของ

การศกึษา คือ อปุนิสยัทีดีงาม และคุณภาพของความเป็นมนุษย์ คือ คุณธรรมความดี

งาม ซงึจะนําไปสูก่ารพฒันาคณุภาพในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนอย่างแท้จริง และโดย

อัตโนมัติ (สวิุมล ว่องวานิช, 2549 : 1; 2551 :1-2 ; อ้างถึงใน อรอุมา เจริญสขุ, 2552 

: 44 และ อาจอง  ชมุสาย ณ อยธุยา, 2553 : 11-12 และ 20) 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 

พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 และหมวด 4 มาตรา 23 มาตรา 24 ข้อ 4 และมาตรา 26 

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาทุกระบบเพือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทัง

ร่างกาย และจิตใจ เน้นทังความรู้ ปลกูฝังคุณธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ทุก

วิชา ประเมินผู้ เรียนจากพัฒนาการ ความประพฤติและพฤติกรรมการเรียน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 5, 7, 14, 26) หลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุจุดหมายสรุปว่า “มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอัน

พึงประสงค์ มีวินัย เห็นคุณค่าของตน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผน  

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 : 18 และวิสยัทศัน์ของการปฏิรูปการศกึษารอบสอง 

“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมี

ความสขุ ดํารงรักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก โดยมีตัวชีวัดที

ชดัเจนคือปีพ.ศ. 2561 คะแนนเฉลียโอเน็ตทุกวิชาควรเกินร้อยละ 55 และปัญหาแม่วัยใส

ต้องลดลง และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ ระบุวิสยัทัศน์ว่า “มุ่ง

พฒันาการศกึษาให้ผู้ เรียนมีคณุธรรมนําความรู้ มีคณุภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551 : 

5 ; สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2553 : 18 ; ชินวรณ์  บณุยเกียรติ, 2553 : 2 และ

อภิสทิธิ   เวชชาชีวะ, 2554 : 1) 

  ผู้ วิจัยตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงมี   

ความสนใจศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน แม้ว่าจะได้รับ

การส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง

ต่อเนือง แต่สังคมไทยยังพบปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมอีกมากมายจาก

การศกึษาวรรณกรรม ข้อมูลสถิติปัญหาเด็กและเยาวชนของนักวิชาการและหน่วยงาน
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ต่างๆ พบว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษาไม่ตํากว่า 5 ล้านคนมีคุณภาพ

ชีวิตตกตํา ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันทังภายในและต่างสถาบัน มี

เพศสมัพันธ์ เป็นแม่วัยใส ทําแท้ง ติดเกมออนไลน์ นิยมใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์     

มือถือเป็นเครืองมือสือสาร เล่นการพนัน มัวสุมในหอพักและสถานเริงรมย์ ในทีสุด

กลายเป็น “แรงงานคุณภาพตํา” เมือวิเคราะห์ตามระดับการศึกษาและพิจารณาเป็นราย

ภาคในแต่ละจังหวัดโดยเรียงตามสภาวการณ์ความรุนแรงลําดับที 1-10 พบว่า มีเด็กและ

เยาวชนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นมากทีสดุเช่นเดียวกับจังหวัดในเขตภาคใต้ฝังอันดามัน 

ทุกจังหวัด (กรมสขุภาพจิต, 2550 : 11 ; วีระ ชูรุจิพร ; ชฎาพร ชูรุจิพร, 2550 : 458 ; 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 3-4 ; กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลยัราชภัฏ       

สวนดสุติ, 2551 : 19-22 และ อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2551, 2553 : 1-76) 

  นักวิจัยและนักจิตวิทยาในประเทศ เสนอว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลสําคัญต่อ         

การพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของบคุคลในวยัเด็ก สรุปได้ 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัสว่นบุคคล 

หรือจิตลกัษณะสว่นบคุคล ปัจจยัเกียวกับครอบครัว ปัจจัยเกียวกับโรงเรียน และปัจจัย

เกียวกับสงัคม/สือ (ธีระพร อุวรรณโน, 2526 ; เลขา ปิยะอัจฉริยะ, 2534 และธีราพร  

กุลนานันท์, 2544 อ้างถึงใน อรอุมา เจริญสุข, 2552 : 44) การวิจัยครังนีได้ให้

ความสําคัญและสนใจศึกษา ปัจจัยเกียวกับบุคคล คือ จิตลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจัย

เกียวกบัโรงเรียนได้แก่ 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 2) สถานการณ์ และ 3) การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองและศึกษาตัวแปรเพศ และศาสนาของนักเรียน ทีตังและขนาดของ

โรงเ รียนทีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝังอันดามัน เพือสร้างองค์

ความรู้ใหม่เกียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึงจะเกิดประโยชน์ต่อ      

การพฒันาคณุภาพด้านอืน ๆ ของนกัเรียนต่อไปผู้ วิจยัจงึสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัย

ในประเทศทีเกียวข้องและสอดคล้องกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มี 5 ประเด็น ได้แก่ มีวินัย 

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมนัในการทํางาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั  

 1. เพือศกึษาระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้น ในโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ฝังอนัดามนั  

 2. เพือวิเคราะห์ปัจจยัภาวะผู้นําของผู้บริหาร สถานการณ์ จิตลกัษณะสว่นบคุคล 

การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง เพศและศาสนาของนกัเรียน ทีตังและขนาดของโรงเรียน ที

มีผลต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ฝังอนัดามนั 

 

สมมุติฐานของการวิจยั 

  1. ปัจจยัจิตลกัษณะสว่นบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

  2. ปัจจยัสถานการณ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตลกัษณะส่วนบุคคล และมีอิทธิพล

ทางอ้อมต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

  3. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลกัษณะอัน  

พงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

  4. ปัจจัยภาวะผู้นําของผู้ บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อสถานการณ์ มีอิทธิพล

ทางอ้อมต่อจิตลกัษณะส่วนบุคคล และมีอิทธิพลส่งผ่านไปยังคุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

 5. ปัจจยัภาวะผู้นําของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 

และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

 

นิยามขอบเขตคุณธรรม 

  ปัจจุบันคุณธรรมและจริยธรรมมักนํามาใช้ควบคู่กันเสมอ ดังนันเพือให้เกิด

ความเข้าใจตรงกันจึงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องอธิบายความหมาย ความเหมือน 

ความต่างและความสัมพันธ์เชือมโยงกันระหว่างคําทังสอง ซึงพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี 

จริยธรรม หมายถงึ ธรรมทีเป็นข้อประพฤติปฏิบติั  
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 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคุณธรรมสอดคล้องกันว่า เป็น

คณุลกัษณะ หรือ ภาวะนามธรรมภายในจิตใจทีเป็นไปในทางทีถกูต้องดีงาม จริยธรรม เป็น

พฤติกรรมทีสะท้อนคุณธรรมภายในให้เป็นรูปธรรม เป็นการประพฤติปฏิบัติทีดีตาม

มาตรฐานของสงัคม ทงัคณุธรรมและจริยธรรมไม่ใช่สงิทีขาดจากกัน แต่เป็นสิงทีเกียวเนือง

และซ้อนทับกันอยู่ คุณธรรมเน้นคุณประโยชน์ทีเกิดขึน แต่จริยธรรมเน้นสิงทีเหนือกว่า 

ดังนันคําทังสองต่างมีความเหมือนกัน เนืองจากเป็นมิติด้านจิตใจ (ทิศนา แขมมณี และ   

นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข, 2545 : 125 ; นงลกัษณ์ วิรัชชัย และรุ่งนภา ตังจิตเจริญกุล ,2551) 

และ ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2551อ้างถงึใน อรอมุา เจริญสขุ, 2552 : 18)  

 

โมเดลโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกกับตัวแปรภายใน 

 
หมายเหต ุ: รูปวงรี แทน ตวัแปรแฝง รูปสเีหลยีม แทน ตวัแปรสงัเกตได้ เส้นทบึหนา  

                 แทนอิทธิพลทางตรง และเส้นประ แทน อิทธิพลทางอ้อม  

 

 

 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2  กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2556 

 

97

วิธีการวิจยั 

              ระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยครังนีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสหสมัพันธ์ (Co-

relational research)  

    ขอบเขตของการวิจยั 

  ประชากร  

  ได้แก่ นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาตอนต้น ในโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ 

ฝังอนัดามนั 

  กลุ่มตัวอย่าง  

  ได้แก่ นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝัง

อันดามัน จํานวน 538 คน เป็นเพศชาย 136 คน และเพศหญิง 402 คน ได้มาจาก    

การสุ่มแบบหลายขันตอน (Multistage random sampling) ตัวแปรภายนอก ได้แก่ 

ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ตัวแปรภายในได้แก่ จิตลกัษณะส่วนบุคคล สถานการณ์ การมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน และ  

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ และศาสนาของนกัเรียน ทีตงั และขนาดของโรงเรียน  

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

  แบบสอบถามความคิดเห็น/การรับรู้ของนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 5 

ตอน ดังนี 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร มีค่าความเชือมัน เท่ากับ .95 2) สถานการณ์ มีค่า

ความเชือมนั เท่ากบั .84 3) จิตลกัษณะสว่นบุคคล มีค่าความเชือมัน เท่ากับ .81 4) การมี

สว่นร่วมของผู้ปกครอง มีค่าความเชือมัน เท่ากับ .84 และ 5) คุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคุณธรรมของนักเรียน มีค่าความเชือมัน เท่ากับ .92 ซึงค่าความเชือมันทังฉบับ 

เท่ากับ .97 ค่าความเทียงระหว่าง .67-1.0 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและส่งทาง

ไปรษณีย์  

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิจยัครังนี ผู้ วิจยัใช้สถิติสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ดังนี 1) การวิเคราะห์

สถิติพืนฐาน คือ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์โมเดล               

สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) เพือพิจารณาผลในภาพรวม              

3) การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-group Analysis : MA) เพือพิจารณาผลระหว่างกลุ่ม           
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4) การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multi-level Structural Equation 

Model: MSEM) เพือพิจารณาผลเป็นระดับ โดยค่า  2, 2/df, NFI, IFI, RFI, TLI และ 

RMSEA. 

 

ผลการศึกษา 

  สว่นที 1 ศกึษาระดบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ใน

โรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ฝังอนัดามนั ปรากฏผล ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน 

(ตวัแปรสงัเกต) 

ตวัแปรสงัเกต ตําสดุ สงูสดุ X  S.D 

    1y (มีวินยั) 1.80 5.00 3.98 0.64 

   2y (อยู่อย่างพอเพียง) 1.83 5.00 3.79 0.67 

   3y ( มุ่ ง มั น ใ น ก า ร

ทํางาน) 

4y (รักความเป็นไทย) 

    5y (มีจิตสาธารณะ) 

1.50 

1.00 

1.83 

5.00 

5.00 

5.00 

3.91 

 

3.79 

3.94 

0.71 

0.70 

0.71 

 

  จากตาราง 1 พบว่า คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน   

การมีวินยั ( 1y ) มีค่าเฉลยีในระดบัสงูสดุ คือ 3.98 รองลงมา คือ มีจิตสาธารณะ ( 5y ) 

อยู่อย่างพอเพียง ( 2y ) มุ่งมันในการทํางาน ( 3y ) และรักความเป็นไทย ( 4y ) ซึงมี

ค่าเฉลยีเท่ากบั 3.94, 3.91, 3.79 และ 3.79 ตามลาํดบั 

  สว่นที 2 วิเคราะห์ปัจจยัภาวะผู้นําของผู้บริหาร สถานการณ์ จิตลกัษณะส่วน

บุคคล การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง เพศ และศาสนาของนักเรียน ทีตังและขนาดของ

โรงเรียนทีมีผลต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน ปรากฏผล ดงัน ี
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      1. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เพือพิจารณาผลใน

ภาพรวม  

 
 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลทังหมดทีมีผลต่อ 

 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 

อิทธิพล อิทธิพลทางตรง 

(DE) 

อิทธิพลทางอ้อม 

(IE) 

อิทธิพลทงัหมด 

(TE) 

1η2η   0.75 na 0.75 

                1ηη 3  na 1.01 1.01 

1η4η   0.18 na 0.18 

                1ηξ   na 0.90 0.90 

หมายเหตุ DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้อม TE = อิทธิพลทังหมด และ           

na = ไม่มีอิทธิพล 

.81

Eta1

.79

y1 e1
.89 .78

y2 e2.88 .79

y3 e3
.89

.74

y4 e4
.86

1.01

Eta2
.48

y8

e5

.69
.71

y7

e6

.84.04

y6

e7

.20

.99

Eta3

.76

y9

e8

.87

.77

y10

e9

.88

.83

ksi1
.79

x4e10

.89
.82

x3e11
.90

.76

x2e12 .87

.76

x1e13 .87

.38

Ksi2

.87

x5

e14

.93

.90

x6

e15

.95

.71

Eta4.48

y13e16
.69

.63

y12e17
.79

.71

y11e18 .84
.75

1.01

.18

e21
e22

e23

e24

.80

y5 e25

.89

Student's Ethical Model in Southern part of Thailand
N = 538 Chi-square = 426.915  df = 145  p. = .000

CFI = .797  NFI = .727  RMSEA = .060

Ksi

.61

.91

e26

e27
.99

.84
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  จากตาราง 2 พบว่า จิตลกัษณะสว่นบคุคล และการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง มี

อิทธิพลทางตรงต่อคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน สถานการณ์ 

และภาวะผู้ นําของผู้ บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

คณุธรรมของนกัเรียน 

  2. การวิเคราะห์กลุม่พห ุ(Multi-group Analysis) ระหว่างตัวแปรเพศชายและ

เพศหญิงปรากฏผล ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบโมเดลอิสระและโมเดลทีบังคับให้กลุ่มเพศชายและหญิงมี

ค่าพารามิเตอร์เท่ากนั 

โมเดล dfΔ  2Δχ  p-value NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho-2 

ช า ย -

หญิง 

5 15.92 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

จากตาราง 3 พบว่า ทัง 2 โมเดลมีผลต่างของ Chi-square ( 2χ ) เท่ากับ 

15.92 ผลต่างขององศาอิสระ (Δdf ) เท่ากับ 5 และค่า p-value เท่ากับ .01 ซึงมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 แสดงว่าโมเดลความสมัพันธ์มีความแตกต่างกันระหว่าง

โมเดลของเพศชายและเพศหญิง ดงันนัจะต้องมีการทดสอบรายคู่เพือหาว่าตัวแปรเพศ

มีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) กบัความสมัพนัธ์คู่ใดบ้าง แสดงผลดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ ระหว่างกลุม่นกัเรียนเพศชายและเพศหญิง ในแต่ละ   

สมมติุฐาน 

สมมุติฐาน 
ชาย หญิง  

z-test B β  B β  

               
 121H β  2.01

**  0.93  **
2.08  1.03  0.16  

                232
H β  **

1.37  0.77  **
1.39  0.73  0.04  

               
 143H β  **

490.  0.52  0.07  0.08  3.88-  
                314

H γ  **
0.38  0.87  **

0.13  0.96  1.97-  

                415
H γ  **

0.95  0.53  **
5.22  0.82  1.61  

B = ค่าสมัประสิทธิ เส้นทางคะแนนดิบ β = ค่าสมัประสิทธิ เส้นทางคะแนนมาตรฐาน 

*p<.05, **p<.001 

  จากตาราง 4 พบว่า ผลการทดสอบรายคู่ของพารามิเตอร์ทัง 2 กลุ่มทีสมนัย

กันโดยใช้สถิติทดสอบ z-test (ถ้าค่า z-test มากกว่าหรือเท่ากับ 1.96 ชีให้เห็นว่ามี

นยัสาํคญัทีระดบั .05) ซงึพบว่า มี 2 คู่ทีมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 14β และ 31γ โดยที 

14β คือ อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  4  ทีส่งผลต่อคุณลกัษณะด้าน

คุณธรรมของนักเรียน  1  เนืองจากค่า z-test ติดลบซึงชีให้เห็นว่าผลต่างของ

พารามิเตอร์ตัวนีในกลุ่มเพศหญิงสูงกว่าของกลุ่มเพศชาย  หรือกล่าวอีกนัยหนึงว่า   

การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง  4 ในกลุม่เพศหญิงส่งผลต่อคุณลกัษณะด้านคุณธรรม

ของนกัเรียน  1  สงูกว่าในกลุม่เพศชาย สว่น 31γ คือ อิทธิพลภาวะผู้นําของผู้บริหาร 

   ทีสง่ผลต่อสถานการณ์  3  พบว่าค่า z –test มีค่าเป็นลบเช่นกันดังนันจึงสรุปว่า 

ภาวะผู้นําของผู้บริหาร   ในกลุม่เพศหญิงสง่ผลต่อสถานการณ์  3  สงูกว่าในกลุ่ม

เพศชาย 

 4. การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-group Analysis) ระหว่างตัวแปรศาสนาพุทธ

และศาสนาอิสลาม ปรากฏผล ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบโมเดลอิสระ และโมเดลทีบังคับให้กลุ่มศาสนาพุทธ และ 

ศาสนาอิสลามค่าพารามิเตอร์เท่ากนั 

โมเดล Δdf  2x  p-value NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho-2 

พุ ท ธ -

อิสลาม 

5 1.89 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

  จากตาราง 5 พบว่า ทัง 2 โมเดลให้ค่าสมัประสิทธิ เส้นทางทีสมนัยกันระหว่าง

กลุ่มทีนับถือศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม ซึงทัง 2 โมเดลมีผลต่างของ Chi-square     

( 2χ ) เท่ากบั 1.89 ผลต่างขององศาอิสระ (Δdf ) เท่ากับ 5 และค่า p-value 0.86 ซึง

ไม่มีความแตกต่างกัน (p-value > 0.05) แสดงว่า โมเดลความสมัพันธ์โครงสร้างไม่มี

ปฏิสมัพันธ์กันระหว่างกลุ่มศาสนาทังสอง จึงไม่ต้องทดสอบรายคู่ สรุปว่า โมเดลไม่มี

ปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างกลุม่ศาสนาทีนบัถือ 

   5. การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-group Analysis) ระหว่างตัวแปรทีตัง

ของโรงเรียนในเขตและนอกเขตเทศบาล ปรากฏผล ดงัตาราง 6 

 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบกลุ่มทีตังในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล มี

ค่าพารามิเตอร์เท่ากนั 

โมเดล Δdf  2x  p-value NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho-2 

ในเขต 

-นอกเขต 

5 9.04 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

จากตาราง 6 พบว่า โมเดลทงั 2 ให้ค่าสมัประสิทธิ ถดถอยทีสมนัยกันระหว่าง

กลุม่โรงเรียนทีตงัอยู่ในเขตเทศบาลกบัโรงเรียนทีตงัอยู่นอกเขตเทศบาลเท่ากัน มีผลต่าง

ของ Chi-square ( 2χ ) เท่ากับ 9.04 ผลต่างขององศาอิสระ (Δdf ) เท่ากับ 5 และ  
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ค่า p-value 0.11 เมือเปรียบเทียบกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (p-value > 0.05) 

แสดงว่า โมเดลไม่มีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างทีตงัของโรงเรียน 

6. การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-group Analysis) ระหว่างตัวแปรขนาดของ

โรงเรียน (เลก็ กลาง และใหญ่) ปรากฏผล ดงัตาราง 7 

 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบโมเดลอิสระและโมเดลทีบังคับให้กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีค่าพารามิเตอร์เท่ากนั 

โมเดล dfΔ  2Δx  p-value NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho-2 

เลก็-กลาง 

เลก็-ใหญ่ 

กลาง-ใหญ่ 

5 

5 

5 

4.76 

7.70 

3.75 

0.45 

0.17 

0.59 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

      จากตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบโมเดล พบว่า ให้ค่าสมัประสิทธิ ถดถอยที

สมนยักนัทงัสามคู่ คือระหว่างกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กกับกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่ม

โรงเรียนขนาดเลก็กบัโรงเรียนขนาดใหญ่ และกลุม่โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด

ใหญ่ เมือเปรียบเทียบกันพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p-value > 0.05) แสดงว่า 

โมเดลความสัมพันธ์ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด

กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงสรุปได้ว่าโมเดลไม่มีปฏิสมัพันธ์กันระหว่างกลุ่มขนาด

ของโรงเรียน  

  7. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) เพือพิจารณาผล

เป็นระดบั ปรากฏผล ดงัตาราง 8 
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Between group (รร.) 

 
Within group (นร.) 

 

ตาราง 8  การทดสอบความสมัพนัธ์ ในระดบันกัเรียน และระดบัโรงเรียน 

อิทธิพล 

Within group (นร.) Between group (รร.) 

พารามิ 

เตอร์ 
SE z-test พารามิเตอร์ SE  z-test 

12
ηη 

23
ηη 

14
ηη   

 
3

ηξ    

 
4

ηξ   

3.524 

 

0.172 

 

0.156 

 

1.106 

 

0.728 

1.091 

 

0.052 

 

0.048 

 

665,449.

565 

438,069.

406 

*3.230  
 

*3.284  
 

*3.208  
 

0.000 

 

0.000 

1.171 

 

0.525 

 

0.152 

 

1.203 

 

0.702 

0.944 

 

0.221 

 

0.712 

 

0.298 

 

0.196 

 1.241 

 

 *2.372  
 

0.213 

 

*4.038  
 

*3.575  

NTLER-LIANG 2χ = 584.977, df = 288, p = 0.000, CFI = .967, RMSEA = .053 

หมายเหต ุ ค่าพารามิเตอร์อยู่ในรูปคะแนนดิบ  *=p-value .05 และ 

                 ถ้า z-test < 1.96 =ไม่มีนยัสาํคัญ 
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   สมมติุฐานที 1 ( 12β ) ในระดบันกัเรียน มีค่า z-test เท่ากบั 3.230*และในระดับ

โรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 1.241 แสดงว่า ในระดับนักเรียน ตัวแปรจิตลกัษณะส่วน

บคุคล )( 2 มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของ

นกัเรียน )( 1 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 แต่ไม่มีอิทธิพลในระดบัโรงเรียน 

  สมมุติฐานที 2 ( 23β ) ในระดับนักเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 3.284*และใน

ระดับโรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 2.372*แสดงว่า ตัวแปรสถานการณ์ )( 3 มีอิทธิพล

ทางตรงต่อตวัแปรจิตลกัษณะส่วนบุคคล )( 2 อย่างนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทัง

ในระดบันกัเรียน และในระดบัโรงเรียน  

  สมมติุฐานที 3 ( 14β ) ในระดบันกัเรียน มีค่า z-test เท่ากบั 3.208*และในระดับ

โรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 0.213 แสดงว่า ในระดับนักเรียน การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง )( 4 มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม

ของนักเรียน )( 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่ไม่มีอิทธิพลในระดับ

โรงเรียน 

  สมมุติฐานที 4 ( 31γ ) ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะผู้ นําของผู้บริหาร

)( และตัวแปรสถานการณ์ )( 3 พบว่า ในระดับนักเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 0.00 

และในระดับโรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 4.038*แสดงว่า ในระดับนักเรียน ตัวแปร

ภาวะผู้นําของผู้บริหารไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อสถานการณ์ )( 3 แต่มีอิทธิพลทางตรง 

ในระดบัโรงเรียน อย่างนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  สมมติุฐานที 5 ( 41γ ) ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรภาวะผู้นําของผู้บริหาร )(
และตัวแปรการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง )( 4 พบว่า ในระดับนักเรียน มีค่า z-test 

เท่ากบั 0.00 และในระดบัโรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 3.575*แสดงว่า ในระดับนักเรียน 

ตัวแปรภาวะผู้ นําของผู้ บริหารไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ ตัวแปรการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง )( 4 แต่มีอิทธิพลทางตรงในระดับโรงเรียน อย่างนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 
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สรุปและอภิปรายผล 

  จากผลการวิจยั เรือง ปัจจยัทีมีผลต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรม

ของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝังอันดามัน สามารถอภิปราย

ผลการวิจยัได้ดงันี  

  1. ข้อค้นพบทีปรากฏว่า ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของ

นกัเรียนการมีวินยั อยู่ในระดบัสงูสดุ รองลงมา คือ มีจิตสาธารณะ มุ่งมันในการทํางาน 

อยู่อย่างพอเพียง และรักความเป็นไทยตําสดุ (เฉลีย 3.98, 3.94, 3.91, 3.79, 3.79 

ตามลาํดบั) อาจเป็นเพราะจุดหมาย หลกัการ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 หมวด1 มาตรา 6 และหมวด 4 

มาตรา 23 มาตรา 24 ข้อ 4 และมาตรา 26 จุดหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (2555-2559) และ

วิสัยทัศน์การปฏิ รูปการศึกษารอบสอง ได้ให้ความสําคัญเกียวกับการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการมี

วินยั  

   2. ข้อค้นพบทีปรากฏว่า ปัจจัยจิตลกัษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ปัจจัยสถานการณ์มีอิทธิพล

ทางตรงต่อจิตลกัษณะส่วนบุคคล และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปยังคุณลกัษณะอัน   

พึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองมีอิทธิพล

ทางตรงต่อคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ในกลุ่มนักเรียนหญิง

สงูกว่านกัเรียนชาย ปัจจยัภาวะผู้นําของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อสถานการณ์ และ

มีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปยังคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียนใน

ระดบัโรงเรียนโดยในกลุม่นกัเรียนหญิงสงูกว่านักเรียนชาย และยังมีอิทธิพลทางตรงต่อ

การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง และมีอิทธิพลทางอ้อมสง่ผ่านไปยงัคณุลกัษณะพึงประสงค์

ด้านคุณธรรมของนักเรียนในระดับโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึง

ผลการวิจยันีสอดคล้องกบังานวิจยัของ อรอมุา  เจริญสขุ (2552 : 165) ; บรัคแมน และ

คณะ (Brugman et al., 2003 : 289-300) ทีพบสอดคล้องกันว่า สติปัญญามี

ความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความสามารถทางคุณธรรมจริยธรรม ความเชืออํานาจในตน 
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มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม บทบาท การแต่งกาย ความรับผิดชอบ

งาน และแบบอย่างทีดีของครู เป็นผู้ สอนคุณธรรมจริยธรรมทางอ้อมให้แก่นักเรียน 

ประสบการณ์ทางสงัคมมีความสมัพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจทางจริยธรรม บรรยากาศ

ทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะทางจริยธรรม และเพศหญิงมีระดับ

พฒันาการทางจริยธรรมสงูกว่าเพศชาย ซงึสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543 : 124 )  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ตามแนวคิดของ   

เพียเจท์ และโคลเบิร์ก (Piaget, 1967; Kohlberg, 1969 : 31-35) และทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม 

ทีผู้ วิจัยนํามาประยุกต์ใช้ในครังนี ซึงเชือว่า จิตลกัษณะของบุคคลจะส่งผลต่อการแสดง

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล และโฮฟฟ์แมน (Piaget, 1967; Hoffman, 1977 : 

27-34) เชือว่า สติปัญญาเป็นองค์ประกอบทีมีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจทางจริยธรรม     

ในเด็ก เพราะพฒันาการทางคณุธรรมจริยธรรมสอดคล้องและมีความสมัพนัธ์กับการพัฒนา

ทางสติปัญญา  

   งานวิจยัของ พระวนัชยั ธนวงัโส (2548) แจนเจ็ทโทวิก และมาลนิิก (Janjetovic & 

Malinic, 2003; สเปร่า (Spera, 2000) อ้างถึงใน ดํารงค์ ชลสขุ, 2552 : 6) พบว่า การมี  

สว่นร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาทีบ้านและความสมัพันธ์ของผู้ปกครองคือตัวทํานายที

สําคัญต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของวัยรุ่น ความสัมพันธ์

ระหว่างกลุม่ครู และผู้ปกครอง เป็นปัจจยัสาํคญัทีสง่ ผลต่อ การเกิดพฤติกรรมเชิงคุณธรรม

ของนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์ บุณยเกียรติ (2552 : 148) ทีพบว่า 

ความเกียวข้องของผู้ ปกครองในการเรียนของเด็ก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณธรรม

จริยธรรมของนกัเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

   งานวิจัยของ พีเตอร์คิน (Peterkin, 1996 : 231-248)  แซฟวิดส์ และพาสเซียดิส 

(Savvides & Pashiardis, 2005 : 231-248) อ้างถึงใน ดํารงค์  ชลสขุ (2552 : 6) พบว่า 

ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารเป็นปัจจัยสําคัญทีสุดสําหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

คณุธรรมของนกัเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ฮอย และมิสเคล (Hoy & Miskel, 2001) 

โบลเดน (Bolden, 2004) บลาเซ่ และ เคอร์บี (Blasé & Kirby, 2000) ยอร์ช และ        

อเลกซานเดอร์ (George & Alexander, 1993) พีเตอร์คิน (Peterkin, 1996) อ้างถึงใน 
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ดํารงค์ ชลสขุ (2552 : 6) ซาฟวิดส์ และพาเซียดิส์ (Savvides & Pashiardis, 2005 : 231-

248) ทีพบว่า ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงและภาวะผู้นําแบบแลกเปลียน เป็นปัจจัย

สําคัญและส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ต่อคุณลักษณะของผู้ เรียน ต่อ    

การเพิมประสิทธิภาพการทํางานของครูและต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน และ

งานวิจยัของ ดํารงค์ ชลสขุ (2552 : 120-130) พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารมีความสมัพันธ์

เชิงบวกกับคุณธรรมของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้นํา   

การเปลยีนแปลง และทฤษฎีภาวะผู้นําแบบแลกเปลยีน ตามแนวคิดของเบิร์น และแบสส์ 

(Burns,1978; Bass, 1985 อ้างถงึใน ดํารงค์  ชลสขุ (2552 : 6) ทีเชือว่า ภาวะผู้นําของ

ผู้บริหารเป็นปัจจยัสาํคญัทีสดุทีส่งผลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิ  ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ของ

โรงเรียน แต่มีผลโดยอ้อมต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนักเรียน ดังนัน

จึงควรเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาครู และการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองอย่างจริงจงั 

   สาํหรับตวัแปรด้านศาสนาของนกัเรียนทีตงัและขนาดของโรงเรียนไม่มีอิทธิพล

ต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน อาจเป็นเพราะจุดหมาย หลกัการ 

ของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 

2545 หมวด1 มาตรา 6 และหมวด 4 มาตรา 23 มาตรา 24 ข้อ 4 และมาตรา 26 

จดุหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพืนฐาน พุทธศักราช 2551 แผนการศึกษา

แห่งชาติฉบับปัจจุบัน (2555-2559) และวิสยัทัศน์การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ทีมี

จุดเน้นในทิศทางเดียวกันว่า การจัดการศึกษาให้ปลูกฝังทังความรู้ คุณธรรมและ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทกุรายวิชา ให้ประเมินผู้ เรียนจากพัฒนาการ ความประพฤติ 

และพฤติกรรมการเรียน มีวินยั และเห็นคณุค่าของตน โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี 

เก่ง และมีความสขุ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 5, 7, 14 และ 

26 ; กระทรวงศกึษาธิการ, 2551 : 5 ; สาํนกังานเลขาธิการสภา การศึกษา, 2553 : 18 ; 

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, 2553 : 2 และอภิสิทธิ   เวชชาชีวะ, 2554 : 1) และหลกัเกณฑ์  

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอกรอบ 3 ซึงทุกโรงเรียนต้องยึดเป็นแนว
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ปฏิบัติ หรืออาจเนืองมาจากข้อจํากัดในการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง และข้อคําถามใน

แบบสอบถามบางตอน ไม่ได้ถามผู้ เกียวข้องโดยตรง คือ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของ

นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝังอันดามัน ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะทีอาจเกิด

ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศกึษาใน 2 ประเด็น ดงัต่อไปนี 

  1. ข้อเสนอแนะทัวไป 

              ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

             1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรกําหนดนโยบายใน  

การสรรหาบุคลากรเข้าสู่ ตําแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา /ผู้ บริหารการศึกษาที มี

คณุลกัษณะด้านภาวะผู้นําทีดี มีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ  

      1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที

การศกึษาต่าง ๆ ควรให้ความสาํคญักบัการกําหนดนโยบาย ในการส่งเสริมให้สถานศึกษา

พัฒนาครู  และพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการส่งเสริมคุณลักษณะ                           

อนัพงึประสงค์ของนกัเรียนให้มากยิงขนึ 

       ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ 

              1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที

การศึกษาต่าง ๆ ควรกําหนดหลักสูตรการประชุม อบรม สัมมนา เพือพัฒนาผู้ บริหาร

สถานศกึษา/ผู้บริหารการศกึษา และครูโดยให้ความสําคัญเป็นลําดับต้น ๆ กับการส่งเสริม

คณุลกัษณะด้านภาวะผู้นําทีดี มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู เพือ

สง่เสริมคณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของนกัเรียน  

 1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที

การศกึษาต่าง ๆ ควรให้ความสําคัญกับการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม ทีเน้นการส่งเสริม

ให้สถานศึกษาพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการส่งเสริมคุณลักษณะที             

พงึประสงค์ของนกัเรียนให้มากยิงขนึ 
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    1.3 สถาบันอุดมศึกษาทีเกียวข้องกับการผลิตบัณฑิตในสาขาการบริหาร

การศึกษา สาขาหลกัสตูรและการสอน ควรพัฒนาหลกัสตูรและพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ให้กับบัณฑิต โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของ

บณัฑิตด้านภาวะผู้นํา การบริหารจัดการทีดี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือพัฒนา

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

       2.1 การศกึษาครังน ีมีข้อจํากดัในการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง และข้อคําถาม

ในแบบสอบถามบางตอน ไม่ได้ถามผู้ เกียวข้องโดยตรง คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ

ผู้ปกครอง หากมีการเพิมกลุม่ตัวอย่าง และข้อคําถามอาจทําให้ได้ข้อค้นพบทีน่าสนใจ 

และต่างจากผลการวิจยัในครังน ี

     2.2 ควรทําการศกึษาประเด็นเดียวกนั โดยนําผลมาเปรียบเทียบกนัระหว่าง

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเพือนําข้อค้นพบทีได้มาพัฒนา ปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ ให้

สอดคล้องกบับริบท นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน และเพือเป็นข้อมูล

ในการพฒันาการจดัการศกึษาต่อไป 

       2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝังอันดามัน ทังปัจจัยเกียวกับครอบครัว 

และปัจจัยทีเกียวกับสงัคมและสือ เพือเป็นข้อมูลในการร่วมกันพัฒนาดูแลเด็กและ

เยาวชนให้มีความสมบรูณ์ทงัร่างกายและจิตใจ 

           2.4 ควรทําการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

คุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดการศึกษาเอกชน และโรงเรียน

ประถมศึกษาขยายโอกาส เขตภาคใต้ฝังอันดามัน และภูมิภาคอืน ๆ เพือนําผลมา

เปรียบเทียบกบัการวิจยัในครังนี อาจทําให้ได้ข้อค้นพบทีแตกต่างและกว้างขวางยิงขนึ 

  2.5 ควรนําทฤษฎี ทงั 3 ทฤษฎี และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทัง 3 รูปแบบที

ผู้ วิจัยนํามาศึกษาในครังนีไปใช้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้าน     

การเรียนรู้ และด้านสงัคม เพือนําข้อค้นพบทีได้มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้

สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลสมัฤทธิ

ทางการศกึษา และการจดัการศกึษาในอนาคต 
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ปัจจยัทีส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา1 

 

Factors Affecting the Curriculum Administration in Schools Under 

the Supervision of Pang-nga Primary Educational Service Area.1 

 

จนัทร์จิรา บรีุมาศ2, อดลุ นาคะโร3 

Janjira Burimas2, Dr. Adul Nakaro3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาระดับกระบวนการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาครูฝ่าย

วิชาการ และครูผู้ สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงาจํานวน 319 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอนวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยคํานวณค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (X)     

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าสัมประสิทธิ

สหสมัพนัธ์พหคุณูและการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน 

ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีระดับการบริหารอยู่ในระดับมากทังใน

ภาพรวมและรายด้านเรียงลาํดบั จากมากไปหาน้อยได้ดงันคืีอ ด้านการจดัทําหลกัสตูร 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

1 วทิยานพินธ์ หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 2556 
2 นกัศึกษาหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
3 อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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สถานศึกษา ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ด้านการวางแผนดําเนินการใช้

หลกัสตูรสถานศึกษา ด้านการดําเนินการใช้หลกัสตูรสถานศึกษา ด้านการสรุปผล          

การดําเนินงานด้านการปรับปรุงพฒันา และด้านการนิเทศ กํากบั ติดตาม ประเมินผล  

 2. ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาพังงา พบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อ การบริหาร

หลกัสตูร คือ ด้านอาคารสถานทีด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้ สอน ด้านชุมชนและผู้ ปกครอง 

และด้านสืออุปกรณ์และวัสดุหลักสูตรโดยส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พังงา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยสามารถทํานายกระบวนการบริหาร

หลกัสตูรสถานศกึษาได้ร้อยละ 76.30 

คําสําคัญ : หลกัสตูรสถานศึกษา การบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา ปัจจัยทีส่งผลต่อ   

การบริหารหลกัสตูร สถานศกึษา 

 

ABSTRCT 

 The objectives of the research were: 1)  to study the level of effectiveness in 

administering the curriculum in schools under the supervision of Pang-nga 

Primary Educational Service Area, and 2) to examine the factors affecting the 

curriculum administration.  The randomly   chosen sample group consisted of 319 

people which was divided into three groups: 32 school administrators, 32 teachers 

who were responsible for the school curriculum, and 255 teachers. 

Questionnaires were used to collect the data. The statistics employed to 

analyse the collected data included frequency, means, and s.d., multiple 

correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. 

 The results of the study revealed as follow: 

 1. The overall effectiveness level of curriculum administration in the 

schools under the supervision of Pang-nga Primary Educational Service Area 

was found to be high. The areas of curriculum administration were ranked 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

116

respectively from the most effective to the least effective as follow : constructing 

the school curriculum, preparing for readiness, planning  for the implementation of 

the curriculum, implementing the curriculum, summarizing the outcomes of the 

implementation, developing the curriculum, and supervising, assessing, and 

following-up. 

 2. Factors affecting the curriculum administration consisted of the 

following:  buildings, administrators, teachers, community, students’ parents, and 

educational supplies and equipment. These factors could predict the success of 

the curriculum administration of the schools at the significant level of 76.30%. 

Keywords : Curriculum, Curriculum Administration in Schools, Factors 

Affecting the Curriculum  Administration in Schools 

 

บทนํา 

 การศกึษาเป็นองค์ประกอบสาํคญัในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ทนัต่อการเปลยีนแปลงต่างๆ เป็นเครืองมือในการสร้างกําลงัคนของประเทศให้มีคุณภาพ

ตามทีมุ่งหวัง มนุษย์จะมีประสิทธิภาพเพียงใดนัน ขึนอยู่กับประสิทธิภาพในการจัด

การศกึษา บทบาทของการศกึษาจะแทรกซมึเข้าไปในกระบวนการถ่ายทอดค่านิยมและเจต

คติ ให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามความจําเป็น เพือพัฒนาความเป็นอยู่ และ

มาตรฐานการดํารงชีวิตให้ดีขึน (บุญเลียง ทุมทอง, 2553 : 2) ในการจัดการศึกษาจะต้อง

อาศยัหลกัสตูรซงึถือว่าเป็นหวัใจสาํคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพ

การเรียนการสอนทีดีสง่ผลในเชิงบวกต่อการพฒันาคณุภาพคนในประเทศนนัๆ ประเทศใดมี

หลกัสตูรทีเหมาะสม คนในประเทศนนัก็ย่อมมีความรู้และศักยภาพใน การพัฒนาประเทศ

ได้อย่างเต็มที โบแชมพ์ (Beauchamp, 1968: 102) วิธีการทีจะช่วยให้หลักสตูรบรรลุ

เป้าหมายและมีคณุภาพนนัต้องใช้กระบวน การบริหารหลกัสตูร ซึงกรมวิชาการ (2545 : 7) 

กําหนดให้ประกอบด้วย 7 ภารกิจ คือ การเตรียมความพร้อมการจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษา 

การวางแผนดําเนินการใช้หลกัสตูร การดําเนินการใช้หลกัสตูร การนิเทศกํากับติดตาม

ประเมินผล การสรุปผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงพฒันา 
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หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรทีโรงเรียนจัดทําขึนเพือเป็นแนวทางใน   

การจัดการศึกษาทีจะพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละ

บุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน  รวมถึงลําดับชันของมวลประสบการณ์ที

ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึงจะช่วยให้ผู้ เรียนนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบ

ความสําเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชนและสังคม  

อย่างมีความสขุ (ปริญญา วงศ์สินสขุ, 2547 : 3) โดยยึดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน

พืนฐานพุทธศักราช 2551 ทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป็นหลกัสตูรแกนกลางและ

เพิมเติมในส่วนทีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน โดยสถานศึกษาต้องมี       

การประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับผู้ ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานในท้องถินให้     

การพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็นไปอย่างต่อเนือง 

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาพังงา เป็นหน่วยงานทีมีภารกิจใน

การสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน พฒันาหลกัสตูรให้เหมาะสมกับการปฏิรูป

การเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนและท้องถิน ติดตามประเมินผล   

การใช้หลักสูตร สร้างระบบดูแลช่วยเหลือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี

สถานศกึษาในความรับผิดชอบกํากบั ดแูล ทงัหมด 8 อําเภอ จํานวน 159 โรงเรียน และในปี

การศกึษา 2553 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ดําเนินการใช้หลกัสตูรสถานศึกษาครบทุกชันแล้ว 

จากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนายสนุทร ขันภักดี (2555 : สมัภาษณ์) ศึกษานิเทศก์

ผู้ รับผิดชอบด้านหลกัสตูร ของจงัหวดัพงังา พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพังงา

มีปัญหาในการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา สรุปได้คือ ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจใน

การจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้หลกัสตูรสถานศึกษาที

แต่ละโรงเรียนจดัทําขนึมีลกัษณะคล้ายคลงึกัน แทนทีจะแตกต่างกันไปตามบริบทของ

โรงเรียน ชมุชนและท้องถินของโรงเรียนนนัๆ สาเหตเุกิดจากความไม่เข้าใจและการขาด

ความรู้ของครูผู้จัดทําหลักสตูร จึงเกิดการลอกเลียนแบบจากโรงเรียนต้นแบบการใช้

หลกัสูตรและโรงเรียนทีมีความพร้อมในการใช้หลกัสตูร เพือให้โรงเรียนได้มีหลักสตูร

สถานศกึษาใช้ตามทีกระทรวงกําหนด นอกจากนีเนืองจากหลกัสตูรมีการปรับปรุงบ่อย 

ทําให้ครูเกิดความสบัสนและเบือหน่ายทีจะต้องจัดทําหลกัสตูรสถานศึกษาใหม่อีกครัง 
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และบางโรงเรียนทีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนครูในการจัดทําหลกัสตูรไม่เพียงพอ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จําเป็นจะต้องจัดทําหลกัสตูรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตัวเอง

สอนอยู่ด้วย ทําให้ครูหนงึคนมีภาระทีจะต้องรับผิดชอบในกลุม่สาระอืนๆเพิมมากขึนอีก

ทังครูมีภาระงานอืนๆมากมายนอกเหนือจาก   การสอน ทําให้ไม่สามารถทุ่มเทใน    

การจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษาได้อย่างเต็มที เป็นผลทําให้หลกัสตูรในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้เกิดความผิดพลาดและขาดประสิทธิภาพ และเนืองจากระยะเวลาใน             

การดําเนินงานขับเคลือนการใช้หลักสูตรตังแต่การอบรมสร้างความเข้าใจจนกระทัง  

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีระยะเวลาทีสันมาก ส่งผลให้เวลาไม่เพียงพอใน       

การจัดทํากรอบหลกัสูตรระดับท้องถินและหลักสตูรสถานศึกษาทําให้โรงเรียนแต่ละ

โรงเรียนจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาไม่เสร็จทนัใช้เมือเปิดภาคเรียน  นอกจากนียังมีด้าน

งบประมาณทีได้รับจดัสรรไม่เพียงพอต่อการพฒันาคณุภาพของหลกัสตูร ด้านความร่วมมือ

ของชมุชนและท้องถินซงึยงัเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหลกัสตูรสถานศึกษาน้อยอยู่ ทําให้

การบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาไม่ประสบผลสาํเร็จเป็นทีน่าพอใจเท่าทีควร 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างทีมี

ผลทําให้การบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาประสบความสําเร็จ 

เพือนําผลการวิจยัในครังนีไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และนําเสนอต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง  อันจะเป็นประโยชน์ใน   

การนําไปใช้ปรับปรุงการจดัการศกึษาให้มีประสทิธิภาพและประสบความสาํเร็จต่อไป 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือศกึษาระดบัการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาพงังา 

2. เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีสง่ผลต่อการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาพงังา 
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วิธีการวิจยั 

 การวิจัยปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นการวิจัย

ประเภทสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี

ระเบียบวิธีการวิจยั ดงันี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการศกึษาครังนี  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ 

และครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พังงา จํานวน 1,587 คน และกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่าย

วิชาการ และครูผู้ สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา จํานวน 319 คน ได้มาจากการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 และ

ยอมให้มีความคลาดเคลอืนร้อยละ 5 (.05) 

 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้ วิจยัใช้วิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่าง แบบหลายขนัตอนเพือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 319 

คน ตามทีกําหนดไว้ โดยมีขนัตอนการสุม่ ดงันี 

 ขันที 1 สุ่มผู้บริหารโรงเรียน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน เพือให้ได้จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ซึงได้โรงเรียนจํานวน 32 โรงเรียน หลังจากนันนํารายชือ

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมาสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลาก 

 ขันที 2 สุ่มครูฝ่ายวิชาการ โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน เพือให้ได้จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ซึงได้โรงเรียนจํานวน 32 โรงเรียน หลังจากนันนํารายชือ

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมาสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลาก 

 ขนัที 3 สุม่ครูผู้สอนโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน เพือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างใน

แต่ละโรงเรียน ซึงได้จํานวนครูผู้สอน 255 คน หลงัจากนันนํารายชือครูผู้สอนในแต่ละ

โรงเรียนมาสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลาก 
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เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 เครืองมือทีใ ช้ในการวิจ ัยเ ป็นแบบสอบถามทีผู้ ว ิจ ัยสร้างขึนเองแบ ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อาย ุ

ประสบการณ์ใน การปฏิบติังาน วฒุิการศึกษา ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน และขนาดของ

โรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร

สถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พงังา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ครอบคลมุ

ปัจจัยทัง 6 ด้าน คือ ด้านผู้ บริหาร ด้านครูผู้ สอน ด้านชุมชนและผู้ ปกครอง ด้าน

งบประมาณ ด้านสอือปุกรณ์และวสัดหุลกัสตูร และด้านอาคารสถานที 

 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ครอบคลุม

กระบวนการบริหารหลักสูตร 7 ด้าน คือ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการจัดทํา

หลกัสตูรสถานศกึษา ด้านการวางแผนดําเนินการใช้หลกัสตูรสถานศึกษา การดําเนินการ

ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ด้านการสรุปผล       

การดําเนินงาน และด้านการปรับปรุงพฒันา 

 การทดสอบเครืองมือในการวิจยั 

 เนืองจากการวิจยัครังนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการวิจัย ผู้ วิจัยได้ทํา

การทดสอบหาความเทียงตรง (Validity) และหาความน่าเชือถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ดงันี 

 1. การหาค่าความเทียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็จเสนอประธาน

และคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้ เชียวชาญ

ด้านการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาจํานวน 5 คน นําไปตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคําถามกับเนือหา หลงัจากนันผู้ วิจัยนํามาคํานวณ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คําถามกับเนือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยคัดเลือกข้อคําถามทีมี  
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ค่า IOC ตงัแต่ .50 ขนึไปมาเป็นข้อคําถาม (สวุรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546 : 243 อ้างถึงใน อรุณ 

รุ่งเรือง, 2548 : 85) ซงึได้ค่า IOC ตงัแต่ 0.6 – 1.0 จากนนัจงึนําแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไข

ตามค่าดัชนีความสอดคล้องและคําแนะนําของผู้ ทรงคุณวุฒิก่อนทีจะนําไปทดสอบ

ความเชือมนัและเก็บข้อมลูภาคสนาม 

 2. การหาความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไป

ทดลองใช้ (Try Out) ก ับกลุ่มประชากรทีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีจะ

ทําการศึกษาจริงจํานวน 30 ชุด เพือทดสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถาม โดยใช้

สตูรสมัประสิทธิ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ซึงได้ค่าความเชือมันของ

แบบสอบถามตอนที 2 ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสตูรสถานศึกษาเท่ากับ .96 

และค่าความเชือมันของแบบสอบถามตอนที 3 กระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา

เท่ากบั .97 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะห์ค่าความถี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่า

สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์พหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน       

แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 

 1. แบบสอบถามตอนที 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยหา

ค่าความถีและค่าร้อยละ 

 2. แบบสอบถามตอนที 2 นํามาตรวจสอบให้คะแนนตามนําหนักของตัวเลือกที

ได้กําหนดไว้แล้ว นําข้อมูลไปวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย (X) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เพือหาระดบัความเห็นของปัจจยัทีสง่ผลต่อการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของ

โรงเรียนประถมศกึษา เป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทกุด้าน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูปและนําค่าเฉลียทีได้มาทําการแปลผลระดับความเห็นของปัจจัยทีส่งผลต่อ  

การบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา 

 3. แบบสอบถามตอนที 3 นํามาตรวจสอบให้คะแนนตามนําหนักของตัวเลือก

ทีได้กําหนดไว้ แล้วนําข้อมลูไปวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลยี (X)) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เพือหาระดบัความเห็นในการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
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เป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทกุด้าน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและนําค่าเฉลีย

ทีได้มาทําการแปลผลระดบัความเหน็ในการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา 

 4. วิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา โดยการหาค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์อย่างง่าย ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์

พหคุณูและการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน 

 

ผลการวิจยั 

 ผู้ วิ จัยไ ด้ศึกษ าระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเ รียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นรายด้าน 

ปรากฏดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและการแปลความ ความคิดเห็นเกียวกับ

ระดับการบริหารหลกัสตูรโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาพังงาโดยรวมและเป็นรายด้าน 

 จากตาราง 1 พบว่า ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยรวมมีระดับ

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X=3.96) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับ         

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย คือ ด้าน      

การจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษา (X=4.05) ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 

ข้อที กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศกึษา 
ระดับการปฏบัิติ 

 S.D. ความหมาย 

1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา   3.98 .63 มาก 

2 การจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษา 4.05 .53 มาก 

3 การวางแผนดําเนนิการใช้หลกัสตูรสถานศึกษา 3.96 .56 มาก 

4 การดําเนนิการใช้หลกัสตูรสถานศึกษา 3.94 .53 มาก 

5 การนเิทศ  กํากบั  ติดตาม  ประเมินผล 3.91 .65 มาก 

6 การสรุปผลการดําเนนิงาน 3.93 .69 มาก 

7 การปรับปรุงพฒันา 3.92 .64 มาก 

 โดยรวม (Y) 3.96 .52 มาก 
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(X=3.98)  ด้านการวางแผนดําเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (X=3.96)  ด้าน         

การดําเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (X=3.94) ด้านการสรุปผลการดําเนินงาน 

(X=3.93) ด้านการปรับปรุงพัฒนา (X=3.92) และด้านการนิ เทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล (X=3.91) 

 

ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจัยทีส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลกัสตูร

สถานศึกษาของ โรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

Regression 5 55.51 11.10 168.56** 

Residual 262 17.26 .07  

Total 267 72.77   

** p < .01 

 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร 6 ตัวแปร ทีนํามา

วิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลกัสตูร 5 ตัวแปร ได้แก่ 

ด้านผู้ บริหาร (X ) ด้านอาคารสถานที (X ) ด้านครูผู้ สอน (X ) ด้านชุมชนและ

ผู้ ปกครอง  (X )  ด้ านสืออุปกรณ์และวัสดุหลักสูตร ( X )  มีความสัมพัน ธ์กับ

กระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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ตาราง 3 การวิเคราะห์การถดถอยพห ุค ูณปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลกัสตูร

สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา 

ตัวแปรทีได้รับการคัดเลือก 

ตามลาํดับการเข้าสมการ 

B Std. Error Beta   t 

1.  ด้านผู้บริหาร (X ) .20 .04 .24 4.55* 

2.  ด้านอาคารสถานที (X ) .25 .04 .31 6.36* 

3.  ด้านครูผู้สอน (X ) .26 .05 .24 5.29* 

4.  ด้านชุมชนและผู้ปกครอง(X ) .09 .04 .11 2.27* 

5.  ด้านสืออุปกรณ์และวสัดุหลกัสตูร (X ) .08 .04 .10 2.03* 

 

ค่าคงที (Constant) 

 

.46 

 

.13 

  

3.56* 

R Square = .763 Adjusted R Square = .758 Std. Error of the Estimate = .25665 

* p < .05 

 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการบริหารหลกัสตูรทัง 5 ด้าน ส่งผลต่อ

กระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เรียง

ตามลําดับความสําคัญ คือ ด้านอาคารสถานที (X ) ด้านผู้บริหาร (X ) ด้านครูผู้สอน 

(X ) ด้านชุมชนและผู้ปกครอง (X ) ด้านสืออุปกรณ์และวัสดุหลกัสตูร (X ) โดยมีค่า

สมัประสทิธิ การตดัสนิใจ (R Square) เท่ากบั 0.76 และมีค่าสมัประสิทธิ  การตัดสินใจที

ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.76 แสดงว่าปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหาร

หลกัสตูรด้านอาคารสถานที ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านชุมชนและผู้ปกครอง ด้าน

สอือปุกรณ์และวัสดุหลกัสตูรสามารถทํานายกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา

ของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาพงังาได้ร้อยละ 76.30 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีสง่ผลต่อการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถอภิปราย

ผลตามวตัถปุระสงค์และสมมติฐาน การวิจยัได้ดงัน ี

 1. จากผลการวิจยัทีพบว่าระดบักระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงาตาม

ขอบข่ายกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของกรมวิชาการ (2545 : 7) ซึงมี 7 

ด้าน โดยรวมมีระดบัการบริหารอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของปริญญา 

วงศ์สขุสนิ (2547 : 132) ทีพบว่าระดบัของกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของ

โรงเรียนเครือข่ายการใช้หลกัสูตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2544 ในจังหวัด 

นครราชสีมาตามทัศนะของผู้ บริหารโรงเรียนครูผู้ สอนและกรรมการสถานศึกษาขัน

พืนฐานในภาพรวมมี การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  

 ระดับกระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงาทีมีการบริหารในระดับมากเป็น

อันดับสงูสุด คือ ด้านการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

เอนก อคัคีเดช (2549 : 88) ทีพบว่าการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด

เล็ก สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 เมือพิจารณาเป็นรายด้าน   

การจดัทําสาระของหลกัสตูรสถานศกึษามีค่าเฉลยีมากทีสดุ เพราะผู้บริหารสถานศึกษา

และคณะครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้ศึกษาและดําเนินการตามกรอบแนวทางการจัดทํา

หลกัสตูรสถานศกึษาของกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ ซงึกําหนดให้โรงเรียนปฏิรูป

การศึกษา โดยการปฏิรูปหลกัสตูร เน้นงานวิชาการและ ผู้ เรียนเป็นสําคัญ สอดคล้อง

กบัผลการวิจยัของอรุณ รุ่งเรือง (2548 : 151) ทีพบว่าสภาพการบริหารจัดการหลกัสตูร

การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา ในสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครสวรรค์ 

เขต 3 ด้านการจัดทําสาระของหลักสตูร ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก อาจเป็นเพราะ

ผู้สอนมีการกําหนดสาระการเรียนรู้ทีคาดหวังทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพือใช้ในการเรียน

การสอน ซึงเป็นผลมาจากคณะกรรมการได้กําหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของ

การจัดการศึกษาหลักสูตรได้อย่างสอดคล้อง มีการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรแต่ละ     
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ช่วงชัน กําหนดสดัส่วนเวลาเรียนทีเพียงพอ เหมาะสมกับผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนได้เรียน

ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง และอาจเนืองจากผู้บริหาร ครู ชุมชนและ

ผู้ปกครองร่วมกนักําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษาและคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้ เรียน มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ

ชุมชน โรงเ รียนมีการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาแต่ละระดับชันมีการจัดสัดส่วนเวลาเรียนตาม

โครงสร้างของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน การจัดทําคําอธิบายรายวิชามี

ความเหมาะสมสอดคล้องกับตัวชีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดมุ่งหมายและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีสถานศึกษากําหนดมี การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที

หลากหลายสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้ เ รียน การประเมินผล        

การปฏิบัติกิจกรรม ตามหลกัสตูรมีการจัดทําอย่างเป็นระบบ จึงเป็นเหตุให้ระดับของ

กระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศกึษาประถมศกึษาพงังาโดยรวมมีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทีสดุ 

 2. จากผลการวิจัยทีพบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา

ของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เรียง

ตามลาํดบัความสาํคญั คือ ด้านอาคารสถานที ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านชุมชน

และผู้ปกครอง และด้านสอือปุกรณ์และวัสดุหลกัสตูร ซึงผู้ วิจัยนําเสนอการอภิปรายผล

เฉพาะประเด็นเด่นๆ ได้ดงันี 

     2.1 ด้านอาคารสถานที สอดคล้องกบัผลการวิจยัของปริญญา วงศ์สขุสิน (2548 : 

136) ทีพบว่าปัจจยัด้านอาคารสถานทีสง่ผลต่อกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา

ของโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลกัสตูรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2544 ในจังหวัด

นครราชสมีา สอดคล้องกับวินัย ศรีจันทึก (2550 : 22) ทีกล่าวถึง การบริหารอาคารสถานที

และสิงแวดล้อมว่าเป็นกิจกรรมทีบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกัน

ควบคมุ ดแูล และพฒันาเกียวกับอาคาร สิงปลกูสร้าง บริเวณและสิงแวดล้อมในโรงเรียน 
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โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเงินค่าใช้จ่ายทีจําเป็น เพือให้อาคารสถานทีมีความเป็นระเบียบ

สวยงาม ร่มรืน น่าอยู่ มนัคง ปลอดภัยและเอือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   

     นอกจากนีอาจเนืองมาจากโรงเรียนประถมศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศึกษาพังงามีการจัดระบบการดูแลรักษาอาคารสถานทีพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลาและจัดกิจกรรม   การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับอาคารสถานที 

บคุลากรฝ่ายต่างๆในโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกนัควบคมุ  ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที

ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม ร่มรืน น่าอยู่ มนัคง ปลอดภัยและเอือต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ดังนันปัจจัยด้านอาคารสถานทีจึงส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร

สถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พงังาสงูทีสดุ 

     2.2 ด้านผู้บริหาร  สอดคล้องกบัผลการวิจยัของเอนก อัคคีเดช (2549 : 87) 

ทีพบว่า การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพืนที

การศึกษานครปฐม เขต 2 ในด้านผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ซึงก็แสดงว่าปัจจัยด้าน

ผู้ บริหารส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและอาจเนืองมาจากกระบวน        

การบริหารหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาพงังา ผู้บริหารเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายทิศ

ทางการปฏิบัติงานของหลกัสตูรสถานศึกษาสามารถบริหารหลกัสตูรให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ เรียนและชุมชน เป็นผู้ทีมีความตระหนักและมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัสตูรสถานศึกษาเป็นผู้นําใน   การใช้หลกัสตูรและเป็นผู้ทีมี

วิสยัทศัน์กว้างไกล ด้วยเหตุนีจึงทําให้ปัจจัยด้านผู้บริหารส่งผลต่อกระบวน การบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา 

     2.3 ด้านครูผู้สอน สอดคล้องกับผลการวิจัยของปริญญา วงศ์สขุสิน (2548 : 

137) ทีพบว่า ระดับของปัจจัยการบริหารด้านครูผู้ สอนของโรงเรียนเครือข่ายการใช้

หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2544 ในจังหวัดนครราชสีมามีสภาพที

ปรากฏอยู่ในระดับมากทังในภาพรวมและรายด้าน แสดงว่า ปัจจัยการบริหารด้าน
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ครูผู้ สอนส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของจารุวัลฐ์ สทุธิสานนท์ (2553 : 115) ทีพบว่าปัจจัยด้านครูผู้ ใช้หลกัสตูรมี

อิทธิพลทางตรงมากทีสดุต่อ การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงาน

เขตพืนทีการศึกษาเลยเขต 1 ทังนีเป็นเพราะว่าครูผู้ สอนมีความสําคัญยิงเพราะ         

การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีสําคัญใน การนําหลกัสตูรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ

ในระดับชันเรียนโดยมีการวางแผนเตรียมการสอนทีเหมาะกับผู้ เรียนมีการออกแบบ            

การจัดการเรียนรู้ การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ การจัดทําแผนการเรียนรู้ การเตรียมสือ

การสอนและเตรียมเครืองมือวัดและประเมินผล ซึงในกระบวนการดังกล่าวเป็น        

สว่นสาํคญัของการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา และการพัฒนาหลกัสตูรก็เป็นส่วนหนึง

ของการบริหารหลักสูตร และอาจเนืองจากครูผู้ สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงาได้รับการมอบหมายงานทีตรงกับ

ความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลกัสตูร จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้สือนวัตกรรมเทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน    

การสอนทีหลากหลายโดยยึดผู้ เรียนเป็นสําคัญ ใช้เอกสารหลกัสตูรและแหล่งค้นคว้า

ของโรงเรียนในการจดัการเรียนการสอนได้เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและ

ประเมินผลการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา และการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

เอาใจใสแ่ละช่วยเหลอืนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที พัฒนา

ตนเองโดยการแสวงหาความรู้เพิมเติมและใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการจัดกิจกรรม           

การเรียนการสอนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความก้าวหน้าในวิชาชีพ จาก

สาเหตุดังกล่าวจึงทําให้ปัจจัยด้านครูผู้ สอนส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พงังา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนา 

     1.1 จากผลการวิจัยทีพบว่า ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้าน  
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การนิเทศ กํากบั ติดตาม ประเมินผล มีระดับการบริหารตําสดุ ดังนันจึงควรปรับปรุงใน

เรืองการนิเทศ กํากบั ติดตาม ประเมินผล สถานศกึษาควรจัดประชุมทุกฝ่ายทีเกียวข้อง

เพือร่วมกันกําหนดกรอบการนิเทศกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลกัสูตรทัง

ภายในและภายนอกสถานศกึษาให้เป็นระบบและสอดคล้องกัน แต่งตังคณะกรรมการ

ประเมินภายในอย่างเป็นรูปธรรม และกําหนดบทบาทหน้าทีการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ค้นหาหรือสร้างเครืองมือในการนิเทศ  กํากับ ติดตาม ประเมินผลให้เป็นปัจจุบันและ

ทันสมัย จัดประชุมทําความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ นิเทศกับผู้ รับการนิเทศ ดําเนิน    

การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลให้ต่อเนืองอย่างสมําเสมอ มีการติดตามผล      

การนิเทศหลงัการนิเทศ และแจ้งผลการนิเทศให้ผู้ รับการนิเทศรับทราบเป็นระยะ พร้อม

ทังรายงานผล การนิเทศให้ผู้ทีเกียวข้องรับทราบ เพือทีจะได้ร่วมกันวางแผนปรับปรุง

และพฒันาในครังต่อๆ ไป 

 1.2 จากผลการวิจัยทีพบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อบริหารหลักสูตร

สถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พังงา เรียงตามลําดับความสําคัญคือด้านอาคารสถานที ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน

ด้านชมุชนและผู้ปกครอง และด้านสอือปุกรณ์และวสัดหุลกัสตูร  ดังนันสถานศึกษาควร

มีการปรับปรุงและพฒันาปัจจยัทีสง่ผลต่อการบริหารด้านดงักลา่วเพิมขึน เพือให้เอือต่อ

ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

ดงันี 

 1.2.1 ด้านอาคารสถานทีควรมีการวางแผนการใ ช้และ                

การควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานทีจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดอาคารสถานทีให้

เอือต่อการจัดการเรียนการสอนและพร้อมใช้งานตลอดเวลามีการควบคุมและรักษา

ความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานทีให้อยู่ในสภาพดีและควรจัดกิจกรรม       

การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัการใช้อาคารสถานท ี

 1.2.2 ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

หลกัสตูรสถานศกึษา พฒันาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลกัสตูรและทันต่อ

การเปลยีนแปลง มีภาวะผู้นําในการใช้หลกัสตูร สามารถให้คําแนะนําปรึกษาบุคลากร
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เกียวกับการบริหารจัดการหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และผู้ บริหาร

จะต้องเป็นผู้ทีมีวิสยัทศัน์ 

  1.2.3 ด้านครูผู้ สอน ครูผู้ สอนต้องวิเคราะห์หลักสูตรจัดทําแผน   

การจดัการเรียนรู้ ใช้สอืนวตักรรมเทคนิคการสอนใหม่ๆ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที

หลากหลายโดยยดึผู้ เรียนเป็นสาํคญั ใช้เอกสารหลกัสตูรและแหล่งค้นคว้าของโรงเรียน

ในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมตรงกับความสามารถและความถนัดของ

ผู้ เรียนครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล การจัดทําหลกัสตูร

สถานศึกษา และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที มีความกระตือรือร้นใน         

การแสวงหาความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา 

  1.2.4 ด้านชมุชนและผู้ปกครอง ชมุชนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม

ในการกําหนดวิสยัทัศน์ การจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาร่วมจัดประสบการณ์ให้กับ

นกัเรียนโดยอาจเป็นวิทยากรภายนอกให้ความรู้เรืองทีตนเองมีความรู้ความสามารถใน

ชุมชน บริการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปศึกษา

และแลกเปลยีนประสบการณ์กบับคุลากรในชมุชนและแหลง่เรียนรู้ในท้องถิน 

  1.2.5 ด้านสืออุปกรณ์และวัสดุหลักสูตร ควรสํารวจความต้อง     

การของครูในด้านเอกสารหลกัสตูรคู่มือครูวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลกัสตูรจัดหาเอกสาร

แบบเรียนคู่มือครูหนังสืออ่านประกอบและวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสตูรให้เพียงพอ

จดัเก็บและซ่อมแซมเอกสารหลกัสตูรและวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลกัสตูรให้อยู่ในสภาพ

ใช้การได้ดีตลอดเวลา 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

     2.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาการสนับสนุนและการส่งเสริมการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังาไว้เป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา 

     2.2 ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาและโรงเรียนมธัยมศกึษา 
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     2.3 ควรมีงานวิจ ัยเกียวกับความพ ึงพอใจในการบริหารหลกัสตูร

สถานศ ึกษ าของโรง เ ร ียน ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา 

     2.4 ควรศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงาโดยใช้วิธีวิจัยเชิง

คณุภาพ 
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวัดกระบี1 

 

Thaphom Klong Song Nam Learning Center Development by Cooperation 

of Community, Khoa Kram District, Amphur Muang, Krabi Province1 

 

จิรวรรณ เอ่งฉ้วน2 

Jirawan Angchung2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ

กายภาพของท่าปอมคลองสองนํา พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ศกึษาประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหลง่เรียนรู้ และหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนใน

การปฏิบัติกิจกรรม วิธีดําเนินการวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และ           

การแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นําองค์ความรู้ ไปพัฒนา     

แหลง่เรียนรู้ โดยการสอืสารสูเ่ยาวชน 

 ผลการวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว์บริเวณท่าปอมคลอง

สองนํา พบว่า มีพืชจํานวน 53 ชนิด 30 วงศ์ โดยต้นชมพู่นํามีค่าดัชนีความสําคัญของ

ชนิดไม้ (IVI) สงูทีสุด (146.81) รองลงมาเป็นต้นพังกาหัวสุม (63.18) ลําดับทีสาม 

ได้แก่ ต้นตังหน (27.10) และค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของป่า (Diversity 

Index) มีค่า 1.34 สตัว์ทีพบได้แก่ ปลาจํานวน 22 ชนิด 18 วงศ์ สตัว์ครึงนําครึงบก 

จํานวน 2 ชนิด 2 วงศ์ สตัว์เลือยคลานจํานวน 5 ชนิด 4 วงศ์ นกจํานวน 39 ชนิด 25 

วงศ์ และสตัว์เลยีงลกูด้วยนม จํานวน 3 ชนิด 3 วงศ์ องค์ความรู้ทีได้นําไปพฒันา 

______________________________________________________________________ 

    1วทิยานพินธ์ หลกัสตูรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสือสารวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 2556 

    2นกัศึกษาหลกัสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวทิยาศาสตร์ 
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แหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดทําป้ายเส้นทาง

เดินศกึษาธรรมชาติ ป้ายชือต้นไม้ ป้ายกติกาของชมุชน แผ่นพับ ฐานการเรียนรู้จํานวน 

5 ฐาน ประสทิธิภาพของแหล่งเรียนรู้มีคะแนนสอบหลงัทํากิจกรรมของนักเรียนสงูกว่า

ก่อนทํากิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจใน

การร่วมกิจกรรม อยู่ในระดบัมากถงึมากทีสดุ ข้อเสนอแนะ ควรให้ องค์การบริหารส่วน

ตําบลเขาครามสนบัสนนุงบประมาณการดแูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา

เพือความยงัยืน 

คําสําคัญ : แหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา การพฒันา การมีสว่นร่วมของชมุชน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to investigate biodiversity and physical 

characteristic in Thaphom Klong Song Nam forest, developed Learning Center by 

cooperation of community, evaluated efficiency of media and student’s 

satisfaction of activity in Learning Center. The research method was using the 

technique of the Participation Action Research and investigate research. The 

local people worked together to collect data from the Thaphom forest and 

developed their Learning Center for communicating the knowledge to young 

people.  

The results of the study revealed that the teachers, students, and 

people in the community  investigated the biodiversity in Thaphom Klong Song 

Nam forest. They found that there were 53 species in 30 families of plants. The 

Importance Value Index (IVI) of the plants were: the first was Syzygium 

siamenes (146.81), the second was Bruguiera gymnorrhiza (63.18) and the 

third was Calophyllum pulcherrimum (27.10). The Diversity Index of the forest 

was 1.34. Moreover, the fauna that were found in the Thaphom Klong Song 

Nam forests were fish 22 species in 18 families, amphibians 3 species in 3 

families, reptiles 5 species in 4 families, birds 39 species in 25 families, 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2  กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2556 

 

135

mammals 7 species in 3 families. The results lead to advancement of the 

Learning Center by the people in the community, students, and researcher. 

The learning materials consisted of the walkway maps, nameplate of plants, 

plate of the communities’ rules, 5 hand on activity stations and information 

sheets. In addition, the researcher had evaluated the children using Learning 

Center and found that the scores of posttest were higher than pretest 

significantly (p<0.05) and the children were high to the highest satisfied of the 

Leaning Center. This study suggested that there should be a support budget 

from Administration Organization section parish for sustainable use of this 

Learning Center. 

Keyword : Thaphom Klong Song Nam Learning Center, Development, 

Cooperation of Community 

 

บทนํา 

 จังหวัดกระบีมีความเจริญและมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการบุกรุก

ทําลายธรรมชาติทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสือมโทรมเนืองจากความเจริญ

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเพิมจํานวนของประชากรเป็นผลให้เกิดการทําลาย

ทรัพยากรทังทางตรงและทางอ้อม ท่าปอมคลองสองนําเป็นหนึงในพืนทีทีได้รับ

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าว ท่าปอมคลองสองนํามีความโดดเด่นทางระบบนิเวศ

เป็นพืนทีป่าทึบเขียวชอุ่มตลอดปี เป็นต้นกําเนิดของลําคลองสายสนั ๆ ซึงไหลออกสู่

ทะเลอันดามัน มีสังคมพืช ป่าพรุ ป่าดิบชืนและป่าชายเลนคลมุสองฝังคลอง เมือนํา

ทะเลหนุนจะกลายเป็นคลองสองนํา เป็นทีดึงดูดนักท่องเทียวให้เดินทางเข้ามาเป็น

จํานวนมาก จนทําให้ท่าปอมคลองสองนําเสือมโทรมลงไป เพราะประชาชนทีลงไปเล่น

นําเหยียบยํารากของต้นไม้จนเปลยีนสภาพ เพือรักษาสภาพป่าท่าปอมคลองสองนําให้

มีความอุดมสมบูรณ์ จึงควรสือสารเพือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับธรรมชาติ

ของท่าปอมคลองสองนํา เป็นการสอืสารให้ผู้ รับสารมีความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม

อธัยาศยัอย่างกว้างขวางและต่อเนือง ทําให้ผู้ รับสารได้เกิดปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ส่งสาร
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กบัแหลง่เรียนรู้ ก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนเห็นคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

ของแหลง่เรียนรู้นนั ๆ (ภพ เลาหไพบลูย์. 2542 : 240) ผู้ วิจยัซงึเป็นครูผู้สอนในพืนทีหมู่ 

2 โรงเรียนบ้านหนองจิก ต้องการจะรักษาสภาพป่าแห่งนีให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

ต้องการสอืสาร เพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกบัท่าปอมคลองสองนํา ในคุณค่าและ

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติของท่าปอมคลองสองนําผ่านแหล่งเรียนรู้โดย

กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพของท่าปอมคลองสองนํา 

 2. เพือพฒันาแหลง่เรียนรู้โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 3. เพือศกึษาประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหลง่เรียนรู้ 

 4. เพือหาค่าความพงึพอใจของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม 

 

วิธีการวิจยั 

 การวิจัยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี เพือศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพและกายภาพของท่าปอมคลองสองนํา พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม

ของชมุชน ศกึษาประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหล่งเรียนรู้ และหาค่าความพึงพอใจของ

นกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ประชากร 

ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี คือนกัเรียนในโรงเรียนบ้าน 

หนองจิก ประชาชนทีอยู่โดยรอบบริเวณท่าปอมคลองสองนํา นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลเขาคราม กรรมการสถานศึกษา กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 

1,853 คน 
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กลุม่ตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างทีใช้ใน การวิจัยครังนี ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึงเป็น

นกัเรียนช่วงชนัที 2 ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จํานวน 50 คน ได้มาจากข้อมูลนักเรียน

ชนัประถมศกึษา ปีที 4-6  

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

      1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การปฏิบติักิจกรรม 

     สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรม ตามจุดประสงค์ และ

เนือหาสาระเป็นข้อสอบปรนยัมี 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ข้อ 

     1.1 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรมทีผู้ วิจัยสร้างขึนไปให้

อาจารย์ทีปรึกษาตรวจสอบแก้ไข 

     1.2 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรม ทีปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ไปให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 คน เพือ

ตรวจสอบโดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลกัษณะพฤติกรรม 

มีค่าเท่ากบั 0.80-1.00 

     1.3 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรม จํานวน 30 ข้อ มา

ปรับแก้ตามความเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ แล้วนําไปทดสอบเพือหาคณุภาพกับนักเรียน ชัน

ประถมศกึษาปีที 5  โรงเรียนบ้านทุ่ง จงัหวดักระบี  จํานวน 30 คน ซึงเป็นนักเรียนคนละ

กลุม่กบันกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 

     1.4 นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบของนักเรียนมาคํานวณหา ค่าความยาก

ง่าย(p) ค่าอํานาจจําแนก (r) เลอืกเอาแบบทดสอบทีมีค่าความยากง่าย (p) ตังแต่ 0.20 

- 0.8 และ ค่าอํานาจจําแนก(r) ตงัแต่ .20 ขนึไปมาใช้ 

     1.5 นําแบบทดสอบทีคัดเลือกไว้ไปคํานวณหาค่าความเชือมัน โดยใช้สตูร 

KR-20  เท่ากบั 0.95 

     1.6 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรมทีมีคุณภาพ ไปใช้เป็น

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบสอบทดหลงัเรียนกบักลุม่ตวัอย่าง 
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 2. แบบประเมินความพงึพอใจ 

         แบบประเมินความพงึพอใจ มีขนัตอนการสร้างและหาคณุภาพ

ดงัต่อไปนี  

        2.1 ผู้ วิจัยศึกษาทฤษฎี แนวความคิดทีเกียวข้องกับหัวข้อศึกษาจาก

งานวิจยัและตําราเอกสารทวัไป  

        2.2 ศกึษาสภาพปัจจบุนัจากตําราเอกสารและสอบถามบุคคลในพืนทีที

จะทําการศกึษา  

        2.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้แหล่งเรียนรู้ท่าปอม

คลองสองนํา สร้างโดยคําถามปลายปิด 

        2.4 การประเมินความเหมาะสมแบบประเมินความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์

การให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคิร์ท (Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า แล้ว

เทียบเกณฑ์ เป็น 5 ระดบั 

       2.5 นําแบบประเมินทีผู้ เชียวชาญประเมินมาวิเคราะห์ข้อมลู  

        2.6 การประเมินความสอดคล้อง ใช้ดัชนีความสอดคล้องเป็นเกณฑ์

ในการพิจารณา หากพบว่ามีค่า IOC ตังแต่ 0.5 ขึนไป จะถือว่าใช้ได้โดยไม่ต้องปรับปรุง 

แต่ถ้ามีค่าตํากว่า 0.5 ต้องนํามาปรับปรุงแก้ไข 

         2.7 หลงัจากผู้ เชียวชาญพิจารณาแล้ว ผลการพิจารณาผลการตรวจสอบ

ของผู้ เชียวชาญ ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 

    การดําเนินการวิจยั 

   ในการวิจยัพฒันาแหลง่เรียนรู้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มี

ขนัตอน 2 ขนัตอน ดงันี 

          ตอนที 1 ศึกษาข้อมูลความหลายของพืชและสัตว์บริเวณท่าปอม

คลองสองนํา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

    ผู้ วิจยัร่วมกบัประชาชนลงพืนทีสาํรวจความหลากหลายของพืชและสตัว์เพือ

หาข้อมูลจากแปลงทีกําหนด โดยการเลือกพืนทีทีวางแปลงตัวอย่างทีเป็นตวัแทนทีดีทีสดุ 

ขนาด 20 x 50 เมตร 
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ภาพ 1 แปลงตวัอย่างในการสาํรวจสงัคมพืชและสตัว์ ขนาด 20 x 50 เมตร 

 

 วางแปลงตัวอย่างย่อยขนาด 10 x 10 เมตร ในแปลงตัวอย่างข้อ 2 จะได้

ทังหมด 10 แปลง พร้อมทังวางแปลงขนาด 4 x 4 เมตร และ 1 x 1 เมตร บริเวณมุม

แปลงย่อยทกุแปลง 

 

 

 

    ภาพ 2 แปลงตวัอย่างย่อยทีทําการวางลงในแปลงตวัอย่าง ขนาด 20 x 50 เมตร 

     ภายในแปลงตวัอย่างย่อยแต่ละแปลง ทําการวดัไม้ ดงัน ี

          แปลงตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร ทําการวัดไม้ใหญ่ (tree) ทีมี

เส้นผ่าศนูย์กลางเพียงอก (D.B.H.) ตงัแต่ 4.5 เซนติเมตรขนึไป และมีความสงูตังแต่ 1.3 

เมตรขนึไป 

               แปลงตัวอย่างขนาด 4 x 4 เมตร ทําการวัดไม้หนุ่ม (sapling) ทีมี

เส้นผ่าศนูย์กลางเพียงอก (D.B.H.) ตงัแต่ 4.5 เซนติเมตรและมีความสงูตงัแต่1.3 เมตรขนึ 

           แปลงตัวอย่างขนาด 1 x 1 เมตร ทําการนับจํานวนกล้าไม้ 

(seedling) คือไม้ทีมีความสงูน้อยกว่า 1.3 เมตรและพืชคลมุดินรวมทงัหญ้า 
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   เครืองมือ/ อุปกรณ์ในการสํารวจความหลากหลายชนิดของสัตว์ 

              ประกอบด้วย กับดัก เช่น ตาข่าย ลอบ ไซ หรืออุปกรณ์จับสัตว์อืน ๆ และ

สมัภาษณ์ชาวบ้านในท้องถินถงึชนิดของสตัว์ทีจบัได้ โดยจําแนกชนิด ชือ สตัว์ทีพบ 

   

    วิธีการดําเนินการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอม

คลองสองนํา ดังนี 

              1. ประชุมผู้ เ กียวข้องเรืองการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา 

ผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองจิกซึงอยู่ในบริเวณท่าปอมคลอง

สองนํา ประชาชนทีอยู่โดยรอบบริเวณท่าปอมคลองสองนํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขา

คราม กรรมการสถานศกึษา กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิน 

             2. นําข้อเสนอมูลจากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพ 

บริเวณท่าปอมคลองสองนํา  

                   3. วิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและทางกายภาพ และ

สรุปเป็นองค์ความรู้เพือนําข้อมูลมาจัดทําสือ เพือใช้ประชาสมัพันธ์เผยแพร่เกียวกับ

แหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา 

           4. วางแผน ออกแบบสอื จดัเตรียมอปุกรณ์ในการผลิตสือ ดําเนินการผลิต

สอืโดยประชาชนทีเกียวข้อง นําเสนอสือทีเสร็จสมบูรณ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 

มีป้ายเส้นทางเดินธรรมชาติ โดยจดัทําเป็นโปสเตอร์ ป้ายชือต้นไม้ แผ่นพับนําเสนอองค์

ความรู้เกียวกับบริบทของท่าปอมคลองสองนํา จําทําป้ายกติกาการใช้ท่าปอมคลองสอง

นํา และกําหนดจดุเผยแพร่สอืในบริเวณทีสาํคญัของท่าปอมคลองสองนํา กําหนดพืนทีปฏิบัติ

กิจกรรมในฐานการเรียนรู้จํานวน  5 ฐาน ขนัตอนต่อไปเป็นการใช้สอืโดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  

พร้อมทงักําหนด วนั เวลา นํานกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 50 คน ลงพืนทีปฏิบัติกรรมกิจกรรม

ตามทีกําหนด นกัเรียนสรุปและนําเสนอองค์ความรู้ทุกฐานการเรียนรู้ หลงัจากเสร็จสิน

กิจกรรมนักเรียน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา ผลจากการประเมินความพึงพอใจนักเรียนมีความพึงพอใจ

มากถงึมากทีสดุในการใช้สอืเพือการสอืสารให้ความรู้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

                  1. วิเคราะห์คํานวณเพือหาค่าชีวัดความหลากหลายทางชีวภาพในเชิง

ปริมาณ ข้อมูลทีเก็บจากการใช้แปลงตัวอย่าง นํามาวิเคราะห์คํานวณเพือหาค่าดัชนี

ความสาํคญัของพรรณไม้ (IVI) 

    2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ก่อนและหลงัจัดกิจกรรม

ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วน

ร่วมของชมุชน ใช้ค่าเฉลยี ( X )  สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่า

ที (t-test)  

     3. วิเคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียนทีมีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ท่า

ปอมคลองสองนํา โดยใช้ค่าเฉลยี ( X ) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาข้อมูลความหลายของพืชและสัตว์ บริเวณท่าปอม

คลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัด

กระบี  

    1.1 ความเด่นของพรรณไม้  

           นําข้อมูลจากการสํารวจไม้ใหญ่มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสําคัญ

ของชนิดไม้ (IVI) ป่าท่าปอมคลองสองนํา หมู่ที 2 บ้านหนองจิก ตําบลเขาคราม อําเภอ

เมือง จงัหวดักระบี โดยพบ ต้นชมพู่นํา มีค่าดัชนีความสําคัญของชนิดไม้ (IVI) สงูทีสดุ 

(146.81) รองลงมาเป็นต้นพงักาหวัสมุ (63.18) ลาํดบัทีสาม ได้แก่ ต้นตงัหน (27.10) 

   1.2 ความหลากหลายของพรรณไม้ 

                    ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของป่าท่าปอม (Diversity Index) มี

ค่า 1.34 

    1.3 ความหลากหลายของพรรณพืช 

             จากการเดินสาํรวจพืชโดยทัวไปในป่าท่าปอมคลองสองนํา ทังในแปลงสํารวจ

และนอกแปลงสํารวจ  พบพืช 53 ชนิด 30 วงศ์ 
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    1.4 ความหลากหลายของสัตว์บริเวณท่าปอมคลองสองนํา  

          พืนทีท่าปอมคลองสองนํา ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี มี

แหลง่นําจืด และนํากร่อยในป่าชายเลนเป็นแหลง่นําหลกั จากการสํารวจ การสมัภาษณ์ 

การสอบถามจากแพปลา การใช้ประโยชน์จากชาวบ้านและจากข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป 

นวลเจริญ และคณะ, 2547 : 29-33) พบความหลากหลายของสตัว์ ปลาทีพบจากการ

เก็บข้อมลูในท่าปอมคลองสองนํา ตําบลเขาคราม ทีมีพืนทีป่าชายเลน ป่าพรุ และแหล่ง

นําจืด และทีรวบรวมได้จากการสอบถามชาวประมงพืนบ้าน ทงัหมด 22 ชนิด 18 วงศ์ 

    1.5 สัตว์สะเทินนําสะเทินบก 

         จากการส ัมภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป นวลเจริญ และ

คณะ, 2547 : 29-33) พบสตัว์สะเทินนําสะเทินบกทีพบบริเวณท่าปอมคลองสองนํา 

ตําบลเขาคราม จํานวน 2 ชนิด 2 วงศ์ ได้แก่ วงศ์คางคกพบ 1 ชนิด คือ คางคกบ้าน 

วงศ์ องึอ่างได้แก่ องึอ่างบ้าน  

    1.6 สัตว์เลียงลูกด้วยนม 

          สตัว์เลียงลูกด้วยนมทีพบในบริเวณท่าปอมคลองสองนํา ตําบลเขาคราม 

โดยการสมัภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป นวลเจริญ และคณะ, 2547 : 29-33) 

พบ 3 ชนิด 3 วงศ์ ได้แก่ วงศ์กระแต เช่น กระแตธรรมดา วงศ์ลิง ได้แก่ ลิงแสม วงศ์

กระรอก ได้แก่ กระรอกปลายหางดํา  

    1.7 สัตว์เลือยคลาน 

           จากการศึกษาสตัว์เลือยคลานในบริเวณท่าปอมคลองสองนําตําบล

เขาคราม โดยการสมัภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป นวลเจริญและคณะ, 2547 : 

29-33) โดยพบสตัว์เลือยคลาน 5 ชนิด 4 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ตุ๊กแก เช่น จิงหางแบน วงศ์

กิงก่า เช่น กิงก่าแก้ว กิงก่าสวน วงศ์จิงเหลน เช่น จิงเหลนบ้าน วงศ์ตะกวด เช่น เหีย 

ตะกวด  

    1.8 ความหลากหลายของนก  

            จากการศกึษา นก โดยการสอ่งกล้องดนูก ฟังเสยีงร้อง การสมัภาษณ์ 

และข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป นวลเจริญ และคณะ, 2547 : 29-33) พบนก 39 ชนิด 25 

วงศ์ สภาพพืนทีเป็นลกัษณะป่าดิบชืน เป็นป่าชายเลน เช่น นกบงัรอกเลก็ 
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     2. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวัดกระบี  

     หลงัจากลงพืนทีสาํรวจความหลากหลายของพืชและสตัว์ เพือนําเสนอองค์

ความรู้ทีได้ จากการสาํรวจความหลากหลายของพืชและสตัว์ ซึงมีผู้ เข้าร่วมประชุม 32 

คน ได้แก่ ผู้ นําท้องถิน 2 คน ประชาชน 30 คน ร่วมประชุมตรวจสอบความถูกต้อง 

ระดมความคิดเห็นในการพฒันาแหลง่เรียนรู้  จากนนัได้แบ่งกลุม่ผู้ เข้าร่วมประชุมเป็น 4 

กลุ่ม ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ ผลจากการประชุมกลุ่ม

ระดมความคิดสรุปความเห็นของแต่ละกลุม่ได้ดงัน ี

    กลุ่มที 1 ควรให้มีการจัดตังคณะทํางานในการเข้าไปบริหารงานท่าปอม

คลองสองนํา  สง่เสริมให้มีการเรียนรู้ พร้อมทงัปรับความเข้าใจกับประชาชนในพืนที จัด

ให้มีการประชาสมัพนัธ์ เพือปลกูจิตสาํนกึของคนในท้องถินให้เกิดความรักและหวงแหน

ธรรมชาติ 

    กลุ่มที 2 จดัให้มีการให้ความรู้จากนักวิชาการแก่ชาวบ้านในพืนที เพือให้

ทราบถึงประโยชน์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและวิธีการพัฒนาท่าปอมคลองสองนํา 

โดยจัดทําสือในรูปแบบของการสือสารให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวเชิง

อนรัุกษ์ เพือพฒันาอาชีพของคนในชมุชนและเพือให้มีรายได้เสริมจากการทํางาน 

    กลุ่มที 3 บคุคลในชมุชนโดยเฉพาะนักเรียน ประชาชน ได้เรียนรู้เรืองของ

ธรรมชาติป่าท่าปอมคลองสองนํา ควรจัดให้มีป้ายแนะนําแหล่งธรรมชาติป่าท่าปอม

คลองสองนํา และให้มีการประชาสมัพนัธ์เพือสอืสารเกียวกบัท่าปอมคลองสองนํา 

    กลุ่มที 4 ให้มีการอนุรักษ์พรรณพืช พันธุ์สตัว์ จัดให้มีการประชาสมัพันธ์

เกียวกบัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และมีการจัดทําป้ายบอกเส้นทางในสถานทีท่าปอม

คลองสองนํา จดัทําคู่มือศกึษาธรรมชาติ พร้อมทงั จดักฎระเบียบต่าง ๆ ในพืนทีท่าปอม

คลองสองนํา 

    นําผลการนําเสนอความต้องการของแต่ละกลุ่มและร่วมอภิปรายเพือนําไป

พัฒนาท่าปอมคลองสองนําเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เกียวกับความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพของพืชและสัตว์ จัดทําสือเพือ

ส่งเสริมให้ผู้ มาใช้ท่าปอมคลองสองนําเข้าใจ มีความตระหนัก เห็นคุณค่าและร่วม
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อนรัุกษ์ธรรมชาติ และกําหนดฐานการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน จํานวน 5 ฐาน แสดง

ไว้ในภาคผนวก ง โดยมีรายละเอียดในดังนี ฐานที 1 รู้จักท่าปอม ฐานที 2 มหัศจรรย์ 

ป่าพรุ ฐานที 3 ธารนําใส ฐานที 4 รอยเชือมต่อและ ฐานที 5 ป่าชายเลน 

   3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้โดยหาประสิทธิภาพ

ความเหมาะสมของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรม

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจกิ ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวัดกระบี  

                  พบว่า ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้      

ท่าปอมคลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดย

ผู้ เชียวชาญ จํานวน 3 คน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ มาก จํานวน 5 รายการ และอยู่

ในระดับ มากทีสดุ จํานวน 5 รายการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากทีสดุ มีค่าเฉลีย     

( X ) เท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 

0.53 แสดงว่า การพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ตําบลเขาคราม  อําเภอเมือง  จงัหวดักระบี เป็นการพฒันาแหลง่เรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ 

มีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เป็นสือ ในจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน และพบว่า การทดสอบก่อนและหลงัจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

หนองจิก ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 14.34 

คะแนน และ 27.04 คะแนน ตามลาํดบั 

 เมือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัจัดกิจกรรม พบว่า คะแนนสอบ

หลงัจัดกิจกรรมของนักเรียนสงูกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 แสดงว่า การจดักิจกรรมจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมี

สว่นร่วมของชุมชน ทําให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก ตําบลเขาคราม  อําเภอเมือง 

จงัหวดักระบี มีความรู้เพิมขนึ 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจทีมีความพึงพอใจการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลเขาคราม  

อําเภอเมือง  จงัหวัดกระบี 
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    ผู้ วิจยัศกึษาความพงึพอใจทีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสอง

นําโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองจิก จํานวน 50 คน ทีร่วมกิจกรรม ในฐานการเรียนรู้ จํานวน 5 ฐาน 

ได้ทําแบบประเมินความพงึพอใจ จํานวน 35 ข้อ ผลการศกึษา พบว่า ความพึงพอใจทีมี

ต่อการพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลเขา

คราม  อําเภอเมือง  จงัหวดักระบี ของนกัเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก  ทีเข้าร่วมกิจกรรม

โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากถึงมากทีสดุ โดยสรุปนักเรียนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลีย( X ) เท่ากับ 4.22 และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.62 เมือพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากทกุรายการ ยกเว้น รายการเอกสารข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา 

ให้ความรู้ คุณค่า คุณธรรม นําความคิด เป็นแหล่งทีนักเรียนสนใจใฝ่รู้ และรายการที

ได้รับความรู้จากการทํากิจกรรม มีความพงึพอใจในระดับมากทีสดุ โดยมีค่าเฉลีย( X ) 

4.96 และ 4.34  และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.28และ0.98 ตามลาํดบั 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย เรือง การพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา

โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวดักระบี ผู้ วิจัยได้แนวคิด

และทฤษฎีทีเกียวข้องมาประกอบการอภิปรายผล ดงันี  

1. ศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพของท่าปอมคลองสองนํา 

      จากการศกึษาพบว่า ความหลากหลายของพืชบริเวณท่าปอมคลองสองนํา 

พบพืชจํานวน 53 ชนิด 30 วงศ์  ในการวางแปลงศกึษาความหลากหลายของพืช   พืชที

มีค่าดัชนีความสําคัญของชนิดไม้(IVI) สงูทีสุด ได้แก่ ต้นชมพู่นํา (146.81) รองลงมา

เป็น ต้นพังกาหัวสุม (63.18) ลําดับทีสามได้แก่ ต้นตังหน (27.10) ตามลําดับ และ

ความหลากหลายของสตัว์บริเวณท่าปอมคลองสองนํา พบปลา ทังหมด 22 ชนิด 18 

วงศ์ พบสตัว์สะเทินนําสะเทินบก จํานวน 2 ชนิด 2 วงศ์ได้แก่ วงศ์คางคกพบ 1 ชนิด คือ 

คางคกบ้าน วงศ์อึงอ่างได้แก่  อึงอ่างบ้าน พบสตัว์เลือยคลาน จํานวน 5 ชนิด 4 วงศ์ 
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ได้แก่ วงศ์ตุ๊กแก เช่น จิงหางแบน วงศ์กิงก่า เช่น กิงก่าแก้ว กิงก่าสวน วงศ์จิงเหลน เช่น 

จิงเหลนบ้าน วงศ์ตะกวด เช่น เหีย ตะกวด พบนก จํานวน 39 ชนิด 25 วงศ์  เช่น นกบัง

รอกเล็ก และพบสตัว์เลียงลูกด้วยนม จํานวน 3 ชนิด 3 วงศ์ ได้แก่ วงศ์กระแต เช่น 

กระแตธรรมดา วงศ์ลงิ ได้แก่ ลงิแสม วงศ์กระรอก ได้แก่ กระรอกปลายหางดํา  

    สรุปได้ว่าระบบนิเวศของท่าปอมคลองสองนํามีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง ซึงสอดคล้องกับ สภาพทางภูมิศาสตร์ทีหลากหลายและมีปัจจัยเอือต่อ     

การเจริญเติบโตของสิงมีชีวิต นับตังแต่ภูมิประเทศแถบชายฝังทะเล ทีราบลุ่มแม่นําที

ราบลอนคลนื และภูเขาทีมีความสงูหลากหลายตงัแต่เนินเขา จากระดับนําทะเล จึงเป็น

แหล่งของป่าไม้นานาชนิดได้แก่ ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าดิบ ป่าสนเขาป่าเบญจพรรณ    

(สมุณฑา พรหมบญุ, 2545 : 25) อีกทังยังสอดคล้องกับแนวคิดทีว่าความหลายหลาย

ทางชีวภาพในพืนทีชุ่มนําอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมู่เกาะลิ

บง – ปากนําตรัง จงัหวัดตรัง ปลาทีพบส่วนมากเป็นปลาทีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็น

อาหาร หรือนําไปเลยีงเป็นปลาสวยงาม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม, 

2547 : 36-38)  

 2. การพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 

     จากการศกึษาพบว่า ชมุชนร่วมกนัระดมความคิดสือสารความรู้เกียวกับท่า

ปอมคลองสองนํา สรุปเป็นองค์ความรู้ นําข้อมลูมาพฒันาท่าปอมคลอสองนําเป็นแหล่ง

เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนร่วมกันจัดทํา โปสเตอร์แสดงเส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ  ป้ายบอกชือพืชชนิดต่าง ๆ ในท่าปอมคลองสองนํา แผ่นพับ คู่มือ

การศกึษาธรรมชาติของท่าปอมคลองสองนํา วางกฎ กติกาในการใช้ท่าปอมคลองสอง

นําเพือการอนุรักษ์ และกิจกรรมของนักเรียนในแหล่งเรียนรู้ จํานวน 5 ฐาน  ซึง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรอนงค์ ธรรมกุล (2539 : 56) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม

ของชมุชนในการพฒันาท้องถิน พบว่า กลไกสาํคญัทีทําให้สมาชิกขององค์กรชาวบ้านมี

สว่นร่วม มีการเรียนรู้ มีความเชือมนัและมีอดุมการณ์ ได้แก่ ความผูกพันเป็นเครือญาติ 

ตลอดจนการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ นําและสมาชิกมีบทบาทร่วมกันในการดําเนิน

กิจกรรม ตามกระบวนการทีพัฒนาท้องถินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ สมยศ เผือดจันทึก (2542 : 81) ซึง ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสตูรท้องถินเรืองการเลียงโคนม กรณีศึกษาโรงเรียน

ชมุชนวดัหนองโพ และโรงเรียนวดัดอนกระเบือง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า 

ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสตูรท้องถิน เรืองการเลียง

โคนม โดยการให้สมัภาษณ์นกัเรียน การเป็นวิทยากรในชนัเรียน การทําหน้าทีเป็นฟาร์ม

สาธิต การให้บริการศกึษาดงูานในท้องถิน ชมุชนไม่มีปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ

ทางโรงเรียนเพราะจะมีการนัดหมายกันล่วงหน้า 1 วัน และชุมชนรู้สกึภาคภูมิใจ ดีใจ

และเต็มใจเข้ามา มีสว่นร่วมกบัทางโรงเรียน  

   3. ศกึษาประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหลง่เรียนรู้ 

    จากการศกึษาพบว่า ประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลอง

สองนําโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความเหมาะสม มากทีสดุ สามารถสือสารสร้าง

องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีมีความแตกต่างระหว่างก่อนทํากิจกรรมและหลงัทํากิจกรรม

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 ซึงสอดคล้องกับบทความของ ดูมาส์ (Dumas, 

1991 : 14-16) ได้เขียนเกียวกับแนวทางการสอนภาษา แบบธรรมชาติกับการทํางาน

ร่วมกัน การติดต่อสือสาร และความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง จะช่วยให้เด็กมี

ความสามารถในการอ่านทีเพิมขึน แต่การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองก็เป็นสิงทีช่วยให้

หลกัสตูรการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จได้ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลี ซู วอน 

(Lee Shu-Wen, 1997 : 1218-A) ได้ศกึษาการประเมินผลการไปศกึษานอกสถานที ทีมี

ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนและทศันคติของนกัเรียน ทีเรียนวิชาชีววิทยา พบว่า ผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหรือกลุ่มทีไปศึกษานอกสถานที สงูกว่ากลุ่มควบคุม ซึง

เป็นกลุม่ทีเรียนอยู่ในห้องทดลองแต่จะมีทัศนคติทางบวกต่อการไปศึกษานอกสถานที 

มากกว่ากลุ่มทีไม่ไปศึกษานอกสถานที ส่วนกลุ่มทีไปศึกษานอกสถานทีจะได้รับ

ประสบการณ์ทีกว้างขวางเกียวกบัธรรมชาติและสงิแวดล้อมเป็นอย่างดี 

   ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างความเข้าใจ จัดประชุมระดมความคิด และจัดทํา

แนวทางการดําเนินงาน ป้ายเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป้ายบอกชือพืชชนิดต่างๆ ป้าย

บอกกฎ กติกาในการศึกษาธรรมชาติของท่าปอมคลองสองนําเพือการอนุรักษ์ และจัด 
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ฐานเรียนรู้เป็นกิจกรรมให้ปฏิบติั  ซงึสอดคล้องกบัวิธีการจดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ของ ภาษิต สโุพธิ  (2547 : 15) ทีว่า 1)ควรมีการสาํรวจและจัดทําทะเบียน แผนผัง หรือ

แผนทีของแหล่งเรียนรู้ 2)ควรสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายที

เกียวข้อง โดยการจดัประชมุเสวนากันอย่างแพร่หลายเกียวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3)

ควรจัดทําแนวทางการดําเนินงาน  หรือแผนการดําเนินงานจัดทําแหล่งเรียนรู้เป็น

ขนัตอน ตงัแต่การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเจ้าของพืนที มี

การติดต่อประสานงานกับผู้ เกียวข้องทุกฝ่าย วิธีการศึกษา หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

การจดัทํากิจกรรมในแหลง่เรียนรู้หรือกิจกรรมทีใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เช่นเดียวกันกับ

คุณลกัษณะและปัจจัยทีเอือต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ นงลกัษณ์ รักเล่ง (2547 : 

27) ทีว่า คุณลกัษณะหรือปัจจัยทีจะพัฒนาสถานทีใด ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นัน ต้อง

คํานึงถึงความเป็นไปได้ ต่อไปนี เช่น ความหลากหลายของทรัพยากรเพือการเรียนรู้ 

ความโดดเด่นของทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมภาคปฏิบัติ ความน่าสนใจของ

ทรัพยากรทีมีอยู่ในแหล่ง ความหลากหลายขององค์ความรู้ทีมีอยู่ในแหล่ง การดูแล

รักษาสภาพแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม การเข้าถึงแหล่ง ความพร้อมของปัจจัยที

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ประเภทวิทยากรหรือผู้ นํา ความพร้อมของปัจจัย

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ประเภทสือเอกสาร ความพร้อมของปัจจัยอํานวย

ความสะดวกในการเรียนรู้ประเภทสอื นิทรรศการหรือป้าย 

 4. การหาค่าความพงึพอใจของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม 

    ความพงึพอใจทีมีต่อการพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมี

สว่นร่วมของชมุชน ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวดักระบี ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

หนองจิก ทีเข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก จาก       

การพิจารณาผลความพึงพอใจเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อ 11 และ ข้อ 16 มีระดับ   

ความพงึพอใจมากทีสดุ ทงันีเป็นเพราะเอกสารข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสอง

นําให้ความรู้ คุณค่า คุณธรรมนําความคิด เป็นแหล่งทีนักเรียนสนใจใฝ่รู้(ข้อ 11) และ

นักเรียนได้รับความรู้จากการทํากิจกรรม (ข้อ 16 ) ซึงเป็นแนวทางเดียวกันกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่า ต้องจัด
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กิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ รู้จักคิดเป็น ทําเป็น 

แก้ปัญหาเป็น เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต อีกทังยังส่งเสริม สนับสนุน

ให้ครูจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สือการเรียน นวัตกรรม และอํานวยความสะดวก

เพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ (สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 43) 

ในส่วนข้อ 8, 13, 25, 30, 34 และ35 จึงเป็นประเด็นทีควรพัฒนาปรับปรุงให้นักเรียน 

ชุมชน และนักท่องเทียว มีความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ซึงสอดคล้องกับ  

การดําเนินงานของ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส ทีว่า 

ความน่าสนใจของป่าพรุไม่ใช่เพียงแต่ พรรณไม้แปลกๆ สตัว์ป่าหายาก แต่คนทีไปเทียว

โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะได้ประสบการณ์ชีวิตกลบัไปมากมาย จากธรรมชาติรอบตัวบางที

หากเดินชมธรรมชาติเงียบ ๆ อาจจะได้พบสตัว์ป่ากําลงัหาอาหารอยู่ก็เป็นได้ เส้นทางนี

นําเราเข้าไปหาธรรมชาติ อย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่ได้นําเราเข้าไปล่วงเกินธรรมชาติมากนัก 

และหากนําคู่มือดนูก สมุดบันทึก ดินสอสี กล้องส่องตา กล้องถ่ายรูป และยาทากันยุง

ไปด้วย อาจจะเพลดิเพลนิจนใช้เวลาในนีได้ทงัวนั อากาศก็สดชืนเย็นสบาย ในป่าพรุทํา

ให้ผู้คนทีเข้าไปเยือนรู้สกึสดชืนและมีความประทบัใจ 

 จงึกลา่วสรุปได้ว่า การพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วม

ของชมุชนตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวดักระบี เพือสือสารให้เยาวชนได้รับความรู้

ความเข้าใจเกียวกับสภาพความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพของระบบนิเวศ

ของท่าปอมคลองสองนํา และสามารถนําความรู้ไปสอืสารและเผยแพร่ได้  

 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรืองการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วม

ของชมุชน ผู้ วิจยั มีประเด็นทีเสนอแนะดงัต่อไปนี  

1. ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

      ควรมีการสนบัสนนุเกียวกบังบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเขา

คราม หรือผู้ มีส่วนเกียวข้องในการดําเนินการจัดแหล่งท่องเทียวหรือแหล่งการเรียนรู้ 

เพือให้สามารถพฒันาแหลง่เรียนรู้ได้อย่างยงัยืน 
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2. ด้านการวิจยัครังต่อไป 

        ควรมีการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยเกียวกับการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ เช่น       

การท่องเทียวเชิงนิเวศหรือการท่องเทียวเชิงธรณีวิทยากบัแหลง่ท่องเทียวธรรมชาติอืน ๆ 

รวมถึงควรจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้กับนักเรียนและเยาวชนในพืนทีเพือส่งเสริม     

การประกอบอาชีพในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือสํารวจความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลม

แปดเหรียญ เพือพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี 

และเพือหาประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล วิธีการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ โดยนําองค์ความรู้ทีได้ไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้

และสร้างสือเพือสือสารในศูนย์เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 90 คน เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในศูนย์เรียนรู้ใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบผลก่อนเรียน

และหลงัเรียน โดยการใช้สถิติ t-test (Dependent) และหาค่าสถิติพืนฐาน หาค่าเฉลียของ

คะแนน (Mean) หาค่าเบียงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) หาค่า

ประสทิธิภาพ 1E / 2E  และหาค่าดชันีประสทิธิผล 

 ผลการวิจยั พบว่า ในแหล่งหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ พบหญ้าทะเล จํานวน 

9 ชนิด 2 วงศ์สตัว์ทีพบในแหล่งหญ้าทะเล ได้แก่ ปลา จํานวน 79 ชนิด 41 วงศ์  กุ้ ง กัง 

จํานวน 15 ชนิด 5 วงศ์  ปู จํานวน 13 ชนิด 5 วงศ์ หอยและปลาหมึก จํานวน 7 ชนิด 

______________________________________________________________________
1 วทิยานพินธ์หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัภูเก็ต, 2556. 
2 นกัศึกษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ภูเก็ต, 2556. 
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6 วงศ์ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี              

มี 5 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที 1 แหล่งหญ้าทะเลแหลม แปดเหรียญ กิจกรรมที 

2 ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล กิจกรรมที 3 ห่วงโซ่อาหาร กิจกรรมที 4 คุณค่าและ

ประโยชน์ของแหลง่หญ้าทะเล และกิจกรรมที 5 การอนรัุกษ์แหลง่หญ้าทะเล ผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

0.05 ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.62/85.52 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด และค่าดัชนี

ประสทิธิผลมีค่าเท่ากบั 0.68 

คําสําคัญ : การพฒันา ศนูย์เรียนรู้ หญ้าทะเล การสอืสาร 

 

Abstract 

 This study aimed to investigate the biodiversity of seagrass at Laem 

Pad Rian, to develop the sea grass learning center at Ban Laemkruad School 

and to find out the effectiveness of the sea grass learning center and the study 

method of the biodiversity in the area of sea grass at Laem Pad Rian. Its 

gained knowledge was used to develop the learning center and invent 

learning materials. The samples were ninety students in lower secondary level. 

Knowledge achievement tests were used as a research tool to collect data in 

the learning center. The collected data were analyzed to compare pre-test and 

post-test scores by t-test (Dependent), means,standard deviation,Efficiency 

Criterion : E1/E2 and  Effectivenesss Index : E.I. 

 It was found that at Laem Pad Rian there were 9 types of sea grass in 

2 family. Some animals were found such as 79 types of fish in 41 family, 15 

types of shrimps and mantis shrimps in 5 family, 13 types of crabs in 5 family 

and 7 types of sea shells and squids in 6 family. There were 5 learning 

activities; 1) Sea Grass at Laem Pad Rian, 2) Ecological Site of Sea Grass, 3) 

Food Chain, 4) Value and Benefit of  Sea Grass, and 5) Conservation of Sea 

Grass Site. The samples gained higher in knowledge when comparing pre-test 
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and post-test scores at a significance level of 0.05. The Efficiency Criterion 

was 84.62/85.52, higher than standard and Effectivenesss Index was 0.68 

Keyword : Development, Learning  Center, Seagrass, Communication 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนงึทีเห็นความสําคัญของการเร่งรัดพัฒนาประเทศ

ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยได้กําหนดไว้

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 10 ว่า รัฐจะขจดัปัญหามลพิษทางนํา 

มลพิษของดิน มลพิษทางอากาศ พร้อมกับให้มีมาตรการส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแร่ธาตแุละสตัว์ป่า รวมทังการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์และให้

ความรู้แก่ประชาชนทกุระดบั (สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสงัคม

แห่งชาติ, 2549 : 97-98) และสิงแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสําคัญต่อมนุษย์ และ

เป็นปัจจัยพืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยู่

อาศยั และยารักษาโรค หรือแม้แต่อากาศทีมนุษย์ใช้สําหรับหายใจ มนุษย์จะดํารงชีวิต

อยู่ได้ก็ต้องอาศัยและใช้ประโยชน์จากสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ถ้าสิงแวดล้อมทาง

ธรรมชาติสมบรูณ์ก็จะช่วยให้มนษุย์มีคณุภาพชีวิตทีดีด้วย 

 ปัญหาการทําลายสงิแวดล้อมทางธรรมชาติเกิดขนึมาตังแต่สิงมีชีวิตได้กําเนิด

ขนึในอดีตเมือสงิแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทําลายลงธรรมชาติก็สามารถซ่อมแซมหรือ

ปรับปรุงได้ทัน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลียนแปลงไปมาก เป็นทีเชือกันแล้วว่า

การทําลายไม่ว่าจะเกิดขนึบริเวณใดของโลก จะสง่ผลกระทบต่อสงิแวดล้อมอืนไปทัวทุก

ภูมิภาคของโลก สาเหตขุองปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ซึงมีสาเหตุ

หลายประการด้วยกัน เช่น การเพิมจํานวนประชากรของโลก การขยายตัวทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ความต้องการด้านทีอยู่อาศัยและการขยายพืนทีทํากินของ

เกษตรกรและในยคุทีมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ บางครังมนุษย์พยายามที

จะเอาชนะธรรมชาติ หลงัจากนันผลเสียก็เกิดขึนตามมา มนุษย์จึงพยายามปรับตัวให้

ผสมกลมกลนืหรือเป็นอันหนึงอันเดียวกันกับธรรมชาติ ในปัจจุบันมนุษย์ได้เริมเปลียน

บทบาทของตนเองไปเป็นการปกป้องรักษาสงิแวดล้อมทางธรรมชาติก่อนทีธรรมชาติจะ
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ถูกทําลายไปมากกว่านี  นอกจากนีความคงอยู่ของมนุษย์จําเป็นจะต้องอาศัย

สิงแวดล้อมทีอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์ ถ้าสิงแวดล้อมเสือมสภาพไป คุณภาพชีวิตของ

มนษุย์ก็จะลดน้อยลงไปด้วย (อนวุตัร ไทรทอง และมณัฑนา นวลเจริญ, 2549 : 8) 

 บทบาทของโรงเรียนซึงมีหน้าทีให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารแก่ชมุชน ดงันนัในการจดัศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเลในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน

ท้องถินเพือสือสารให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสําคัญของ   

การอนรัุกษ์หญ้าทะเลในท้องถิน ซึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที

ให้มีการเรียนรู้ในท้องถิน ดําเนินการโดยพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทีเน้นการถ่ายทอดแบบไม่

แยกสว่น และสมัพนัธ์กบัความเป็นจริงของชีวิต ซึงร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน 

 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด ตังอยู่หมู่ที 8 ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง 

จงัหวดักระบี เป็นพืนทีทีมีแหลง่หญ้าทะเลเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจนอกจากพบ

หญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ แล้วยังพบสิงมีชีวิตทังพืช และสตัว์ เช่น แพลงค์ตอน สาหร่าย

ทะเล หนอนตวัแบน ปลงิทะเล ดาวทะเล ปลาชนิด ต่าง ๆ เป็นต้น (สมบัติ  ภู่วชิรานนท์ 

และคณะ, 2549 : 14) หญ้าทะเลเป็นพืชดอกชันสงูทีมีการปรับตัวและมีวิวัฒนาการ 

หญ้าทะเลเหมาะสมทีจะเป็นแหล่งสืบพันธุ์  วางไข่และอนุบาลสตัว์นําวัยอ่อน รวมถึง

เป็นแหลง่อาหารทีสาํคญัของสตัว์หลายชนิด เช่น เต่าทะเล และพะยูน นอกจากนีหญ้า

ทะเลยังช่วยลดความเร็วของกระแสนํา ทําหน้าทีเป็นตัวดักตะกอนทีถูกพัดมาจากฝัง

ทะเลหรือเบืองบน ช่วยควบคุมการไหลเวียนของสารอาหาร หญ้าทะเลขึนได้ตังแต่

ชายฝังทีนําท่วมถึงไปจนถึงระดับความลกึ 36 เมตร ในพืนทีเป็นโคลน โคลนปนทราย 

และซากปะการัง (กาญจนภาชน์ ลิวมโนมนต์, สุจินต์ ดีแท้ และวิทยา ศรีมโนภาษ, 

2534 : 33-35)  

 ภาวะทีเกิดขึนในปัจจุบันพบว่า ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีเกิดขึนอันสืบ

เนืองมาจากการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม การเพิมของประชากร การใช้ทรัพยากร

โดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์ ทําให้แนวหญ้าทะเลถูกทําลายลง ย่อมส่งผลถึงการสญูเสียแหล่ง

เพาะพนัธุ์ และการเจริญเติบโตของสตัว์นําทีมีคณุค่าทางเศรษฐกิจและโภชนาการแหล่ง

พลงังาน แหลง่ท่องเทียว และแนวป้องกนัคลนืลม สงิมีชีวิตทีอาศัยอยู่ในแนวหญ้าทะเล
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จะขาดแคลนอาหารและแหล่งทีอยู่อาศัย ความเสียหายทีเกิดขึนย่อมส่งผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศในแหลง่หญ้าทะเล (สมบติั ภู่วชิรานนท์ และคณะ, 2549 : 27-28) 

 การสือสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนเพือ ให้ เยาวชนในท้องถินได้มีความรู้         

ความเข้าใจและมีแนวคิดในการอนรัุกษ์หญ้าทะเล ในปัจจุบันนับว่ามีความสําคัญมาก 

ผู้ วิจัยจึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี เพือ

สือสารความรู้เกียวกับหญ้าทะเลสู่เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาสือผ่านช่องทาง      

การสอืสารสูเ่ด็กและเยาวชนทีได้เรียนรู้ด้วยตนเองเกียวกับหญ้าทะเลทีมีอยู่ในท้องถิน 

จากศูนย์เรียนรู้ นับว่าเป็นการสือสารวิทยาศาสตร์ในศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียน

บ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี การจัดกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้สู่เด็กและเยาวชน อันจะ

เป็นแนวทางสง่เสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกบัหญ้าทะเลมากขนึ 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

1. เพือสาํรวจความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ 

2. เพือพฒันาศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จงัหวดักระบี 

3. เพือหาประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

จงัหวดักระบ ี

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. การพฒันาศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จงัหวดักระบี 

มีประสทิธิภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีกําหนด คือ E1/ E2 = 80/80 

 2. คะแนนผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนกัเรียนโดยใช้ศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล

โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จงัหวดักระบี มีผลสมัฤทธิ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 3. ค่าดชันีประสทิธิผลของศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

จงัหวดักระบีของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 60% 
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ขอบเขตการวิจยั 

 1. ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

โรงเรียนบ้านคลองหมาก โรงเรียนบ้านควนต่อ อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี จํานวน 

150 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ที

กําลงัศกึษาอยู่ใน ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จํานวน 30 

คน โรงเรียนบ้านคลองหมาก จํานวน 30 คน และโรงเรียนบ้านควนต่อ จํานวน 30 คน 

รวมจํานวน 90 คน ซึงเป็นนักเรียนทีได้รับการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เป็นกลุม่ทดลอง 

 3. ตวัแปรทีศกึษา 

     3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

จงัหวดักระบ ี

     3.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสทิธิภาพของศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้าน

แหลมกรวด จงัหวดักระบ ี

 

วิธีการวิจยั 

 1. วิธีการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพของแหลง่หญ้าทะเล 

  1.1. ศึกษาความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ โดย                

การกําหนดตําแหน่งและการกําหนดแผนทีจดุทีศกึษาซงึเป็นตวัแทนชมุชนของหญ้าทะเล 

แล้วมีการวาง Transect ซงึในการกําหนดจดุวาง Mark ตําแหน่งจากจุด Aไปจุด B และ

จากจดุ B ไปจดุ C ระยะห่าง 100 เมตร จากเส้นชายฝัง แล้ววางเส้นตรงกลางใช้วิธีการ 

โดยการเลอืกช่วงเวลานําลด และแต่ละ Station จาก A ไป B จาก B ไป C ระยะห่าง 50 

เมตร โดยวดัจากหวัเกาะไปกลางเกาะจากกลางเกาะไปท้ายเกาะ แต่ละ Station ทํา 3 ซํา 

แล้วกําหนดตําแหน่งในการวาง Quardrat ของแต่ละ Station 

  1.2. ศกึษาความหลากหลายของสตัว์ในแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ 

โดยศกึษาจากการสมัภาษณ์ชาวบ้านทีอาศยัอยู่ในพืนทีบริเวณใกล้แหลง่หญ้าทะเล จาก

การสาํรวจทีแพปลาและการลงพืนทีในแหลง่หญ้าทะเล 
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 2. วิธีการพฒันาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล มีขันตอนดังนี (1) จัดประชุมเพือสรุป

องค์ความรู้เกียวกับหญ้าทะเล (2) ออกแบบศูนย์เรียนรู้ (3) จัดทําศูนย์เรียนรู้ (4) จัด

กิจกรรมให้เยาวชนมาเรียนรู้ในศนูย์เรียนรู้ 

 3. วิธีการหาประสทิธิภาพของศนูย์เรียนรู้ คือหาค่า E1 / E2 หาค่า t-test และหาค่า E.I 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวมข้อมลูในการวิจยัครังนี มี 2 ตอน ดงัน ี

ตอนที 1 เครืองมือสาํหรับสาํรวจหญ้าทะเล ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ กล้องถ่ายรูป 

เครืองวัด ความเป็นกรดด่าง เครืองวัด DO เทอร์โมมิเตอร์ Secchi disc วัดความโปร่งใส 

สมดุ ดินสอสาํหรับ จดบนัทกึ ถงัพลาสติก เชือก พลวัตกัดิน ขวดเก็บตัวอย่าง เครืองชัง มีด 

แผงอดัหญ้าทะเล ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

ตอนที 2 เครืองมือในศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ

ทางการเรียน เรือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างและพัฒนา

แบบทดสอบ ดงันี 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ การหาค่าความยากง่าย (p) ซึงมีค่าอยู่

ระหว่าง 0.50 ถงึ 0.54 การหาค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.79 ถึง 0.98 และ

การหาค่าความเชือมนั ของแบบทดสอบโดยใช้สตูร KR-20 มีค่าเท่ากบั 0.81 

2. กําหนดเนือหา ตวัชีวดัชนัปีทีต้องการวดั จํานวนข้อสอบ เนือหาทีจะใช้เขียน

เป็นข้อสอบแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 

3. นําแบบทดสอบทีปรับปรุงแก้ไขแล้วพร้อมแบบประเมิน เสนอผู้ เชียวชาญ

ประเมิน ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกบัตวัชีวดัชนัปี 

4. นําผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับตัวชีวัดชันปี 

มาวิเคราะห์คะแนนความสอดคล้อง 

5. จดัพิมพ์แบบทดสอบเพือนําไปทดลองสอบ โดยพิจารณาคดัเลอืกใช้ข้อสอบ

ทีมีค่าดชันีความสอดคล้อง ตงัแต่ 0.50 ขนึไป 

6. นําแบบทดสอบไปทดลองสอบ (Try-Out) กบันกัเรียนโรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

อําเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี จํานวน 30 คน 
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7. นําคะแนนทีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่า

อํานาจจําแนก (r) 

 8. นําแบบทดสอบทงั 30 ข้อ มาคํานวณหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. การศกึษาความหลากหลายชนิดของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ ผู้ วิจัยได้

ดําเนินการตามขนัตอนและวิธีการเก็บตวัอย่างหญ้าทะเล รายละเอียดดงันี 

     1.1 การกําหนดตําแหน่งและการทําแผนทีจดุทีศึกษา ซงึเป็นตวัแทนของ

ชมุชนหญ้าทะเลในพืนทีนนั  

     1.2 การวาง Transect และการกําหนด Marking โดยใช้วิธีการ ดงันีคือ 

          สถาน ีA จะต้องมีหญ้าทะเลอยู่ต่อเนืองอย่างน้อย 1 เมตรห่างจากขอบ

ของหญ้าทะเลผืนนีและเป็นบริเวณโซนแรกถัดจากริมนําตอนนําลงตําสดุ กําหนดให้มี

ความยาว 100 เมตร วางในทิศทางขนานกับแนวฝัง ตอกสกรูทีความยาว 0 เมตร 25 

เมตร 75 เมตร และ 100 เมตร ใช้ GPS อ่านตําแหน่งจดบนัทกึ 

          สถานี B เป็นบริเวณโซนถดัจากโซน ระหว่างกลาง A กบั C กําหนดให้มี

ความยาว 100 เมตร วางในทิศทางขนานกับแนวฝัง ตอกสกรูทีความยาว 0 เมตร 25 

เมตร 75 เมตร และ 100 เมตร ใช้ GPS อ่านตําแหน่งจดบนัทกึ 

             สถานี C เป็นบริเวณโซนถดัจากโซน B กําหนดให้มีความยาว 100 เมตร 

วางในทิศทางขนานกบัแนวฝัง ตอกสกรูทีความยาว 0 เมตร 25 เมตร 75 เมตร และ 100 

เมตร ใช้ GPS อ่านตําแหน่งจดบนัทกึ 

        การวาง Transect ซงึกําหนดจุดวาง Mark ตําแหน่งไว้ จากจุด A ไปจุด 

B และจากจดุ B ไปจดุ C ระยะห่าง 100 เมตร การวางจากเส้นชายฝัง แล้ววางเส้นตรง

กลางใช้วิธีการโดยการเลอืกช่วงเวลา นําลด ระยะห่าง 5 เมตร โดยทําจากแนวนอกสดุ

ก่อน คือจดุ A และทําจดุ C แล้วจงึทําจดุ B เพือหาจดุกงึกลาง  

       แต่ละ Station จาก A ไป B จาก B ไป C ระยะห่าง 50 เมตร ซึงวัดจาก

หวัเกาะไปกลางเกาะ และจากกลางเกาะไปท้ายเกาะ ทํา Station 3 ซํา ทังนีเพือให้ได้

ตวัแทนหญ้าทะเลเพิมขนึ ใช้ GPS อ่านตําแหน่งจดบนัทกึ 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

160

       การวาง Transect สถานี A มีความยาว 100 เมตร โดยใช้ทีมทํางาน 2-3 

คน โดยคนที 1 ยืนอยู่ทีจุด พร้อมกับถือสายวัด ต่อจากนัน คนที 2 ดึงสายวัดแล้วเดิน

ขนานกบัแนวฝัง เป็นเส้นตรง 25 เมตร ทางด้านซ้ายมือของ Marker ทีจะปัก เดินต่ออีก 

25 เมตร ปัก Marker ทําซําอีก 3 ช่วง ครบ 100 เมตร ส่วนสถานี C และ B ทํา

เช่นเดียวกนักบัสถานี A 

       การกําหนดตําแหน่งในการวาง Quardrat แต่ละสถานีกําหนดตําแหน่ง

การวาง Quardrat ดงันี 

       สถานี A วาง 20 Quardrat ทีระยะ 

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85, 90,95,100 (เมตร) 

       สถานี B วาง 20 Quardrat ทีระยะ 

3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78, 83,88,93,98 (เมตร) 

       สถานี C วาง 20 Quardrat ทีระยะ 

2.5,7.5,12.5,17.5,22.5,27.5,32.5,37.5,42.5,47.5,52.5,57.5,62.5,67.5,72.5,77.5,8

2.5,87.5,92.5,97.5 (เมตร) 

 2. การศึกษาความหลากหลายของสตัว์ทีอาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลแหลม

แปดเหรียญ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ชาวบ้านทีอาศัยอยู่ในพืนทีบริเวณ

ใกล้แหลง่หญ้าทะเล จากการสาํรวจทีแพปลา และการลงพืนทีในแหลง่หญ้าทะเล  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล  

      3.1 การจดัเวทีระดมความคิด โดยนําองค์ความรู้ทีได้จากแหล่งหญ้าทะเล

มาลําดับความสําคัญของเนือหา แล้วแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกันเพือจัดทําสือ 

จากนนัร่วมออกแบบกิจกรรมและการใช้สอืเพือจดักิจกรรมในศนูย์เรียนรู้ 

     3.2 นําแบบทดสอบทีใช้ในศนูย์เรียนรู้ ไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก และ

ภาคสนาม 

   การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. หาค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-Wiener Index  

 2. การหาประสทิธิภาพของศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล 

 3. การวิเคราะห์คะแนนของผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 
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 4. หาค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (X ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 5. หาค่าดชันีประสทิธิผลของศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล 

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว์ในแหลง่หญ้า

ทะเลแหลม แปดเหรียญ 

     1.1 ผลการศึกษาความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ พบ

หญ้าทะเล จํานวน 2 วงศ์ 9 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-

Wiener Index มีค่าเท่ากบั 3.134485 

     1.2 ผลการศกึษาความหลากหลายของสตัว์ในแหล่งหญ้าทะเลแหลมแปด

เหรียญ จากการสมัภาษณ์ชาวบ้านทีอาศัยอยู่ในพืนทีบริเวณใกล้แหล่งหญ้าทะเล จาก

การสํารวจทีแพปลา และจากการลงพืนทีในแหล่งหญ้าทะเล พบปลา กุ้ ง กัง ปู หอย

และปลาหมกึ ได้แก่ ปลาทีพบอยู่ในไฟลมัคอร์ดาตา (Phylum Chordata) คลาสออสทีช

เทอิส (Class Osteichthyes) จํานวน 41 วงศ์ 79 ชนิด กุ้ง กงั ทีพบอยู่ในไฟลมัอาร์โทรโปดา 

(Phylum Arthropoda) คลาสครัสตาเชียน (Class Crustacean) จํานวน 5 วงศ์ 15 ชนิด ปทูี

พบอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda) คลาสครัสตาเชียน (Class 

Crustacean) จํานวน 5 วงศ์ 13 ชนิด หอยและปลาหมึกทีพบอยู่ในไฟลมัมอลลสักา 

(Phylum Mollusca) จํานวน 6 วงศ์ 7 ชนิด 

     1.3 ผลการจดัเวทีระดมความคิด ผู้ วิจยัได้นําข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วมใน

เวทีระดมความคิด เรืองการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ 

ดงันี 

         1.3.1 ให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับ

หญ้าทะเลแก่ชาวประมง ประชาชน และเยาวชนในท้องถิน ถึงความสําคัญของหญ้า

ทะเลและแนวทางในการอนรัุกษ์ 

         1.3.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวประมง ประชาชน และเยาวชนใน

ท้องถินมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์และดแูลแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ 
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         1.3.3 สร้างจิตสาํนกึของการมีสว่นร่วมเป็นเจ้าของทรัพยากรหญ้าทะเล

เพือให้เกิดความหวงแหนและร่วมปกป้องรักษา 

         1.3.4 สนบัสนนุให้มีการปลกูและฟืนฟแูหลง่หญ้าทะเลในบริเวณทีเสือม

โทรม และร่วมอนรัุกษ์แหลง่หญ้าทะเลทีมีอยู่หนาแน่น  

         1.3.5 มีมาตรการควบคมุและให้ความรู้ถงึการทําประมงในบริเวณแหล่ง

หญ้าทะเล แหลมแปดเหรียญ เช่น จํากัดชนิด ขนาด และจํานวนเครืองมือประมงให้

เหมาะสมกบัพืนที ทีสามารถเข้าทําการประมงในแหล่งหญ้าทะเลได้ รวมถึงวิธีการทํา

ประมงทีถกูต้องและไม่เป็นการทําลายแหลง่หญ้าทะเลโดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์ 

         1.3.6 มีการติดตาม และควบคมุการพัฒนาทีดินชายฝังรอบเกาะ เพือมิ

ให้มีการปลดปล่อยตะกอนและของเสียทีจะเป็นอันตรายต่อแหล่งหญ้าทะเล เช่น 

ตะกอนนําทิงจากชมุชน ตะกอนนําทิงจากบ่อกุ้ง เป็นต้น 

     จากการจดัเวทีระดมความคิดแหล่งหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ ผู้ วิจัยได้

นําองค์ความรู้ทีได้ มาพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 2. ผลการพฒันาศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี 

ซึงในศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล มีการจัดกิจกรรม จํานวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที 1 

แหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ  กิจกรรมที 2 ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล  กิจกรรม

ที 3 ห่วงโซ่อาหาร กิจกรรมที 4 คณุค่าและประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล และกิจกรรม

ที 5 การอนรัุกษ์แหลง่หญ้าทะเล 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้า

ทะเล โดยทดลองกบักลุม่ตวัอย่างแบบกลุม่เลก็ มีค่าประสทิธิภาพ เท่ากับ 81.33/81.48 

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 

84.62/85.52 แสดงว่าแบบทดสอบทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ 80/80 ทีตัง

ไว้ คะแนนผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน แตกต่างกัน

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และค่าดชันีประสทิธิผลมีค่าเท่ากบั 0.68 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผู้ วิจัยอภิปรายผลการวิจัยจากผลการวิจัยทีค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ของ   

การวิจยั ตามลาํดบั ดงันี 

 1. ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว์ในแหลง่หญ้าทะเลแหลม

แปดเหรียญ 

      1.1 ความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ พบหญ้าทะเล

จํานวน 2 วงศ์ 9 ชนิด ได้แก่ หญ้าเงาใส หญ้าใบมะกรูดขน หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงา

เต่า หญ้าชะเงาสนัปลายใบมน หญ้าชะเงาฟันเลือย หญ้าชะเงาใบฝอย หญ้าชะเงาใบ

แคบ และหญ้าใบสน ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-Wiener 

Index มีค่าเท่ากับ 3.134485 ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สมบัติ ภู่วชิรานนท์ 

และคณะ, 2549 : 105) กล่าวว่า บริเวณเกาะศรีบอยาเป็นแหล่งหญ้าทะเลทีมีความ

สมบรูณ์ดีมาก และมีพืนทีหญ้าทะเลขนาดใหญ่ ซึงพบหญ้าทะเล 11 ชนิด คือ หญ้าชะ

เงาใบฟันเลอืย หญ้าเงา หญ้าต้นหอมทะเล หญ้ากุ่ยช่ายทะเล หญ้ากุ่ยช่ายเข็ม หญ้าชะ

เงาเต่า หญ้าเงาใส หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงาใบมนหญ้าเงาแคระ หญ้าชะเงาใบเล็ก 

และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ (อนวุตัร  ไทรทอง และมัณฑนา นวลเจริญ, 2549 : 

203-205) กลา่วว่า หญ้าทะเลในเขตพืนทีชุ่มนําปากแม่นํากระบี พบหญ้าทะเล 9 ชนิด 

คือ หญ้าใบมะกรูด หญ้าใบมะกรูดขน หญ้าชะเงาใบยาว หญ้าใบสน หญ้าชะเงาฝอย 

หญ้าชะเงาใบสนัปลายหนาม หญ้าชะเงาเต่า หญ้าชะเงาใบแคบ และหญ้าชะเงาใบสนั

ปลายมน 

      1.2 ความหลากหลายของสตัว์ในแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ พบปลา

ชนิดต่าง ๆ ในแหล่งหญ้าทะเล อยู่ในไฟลมัคอร์ดาตา (Phylum  Chordata) คลาสออสทีช

เทอิส (Class Osteichthyes) จํานวน 41 วงศ์ 79 ชนิด กุ้ ง กัง ทีพบอยู่ในไฟลมัอาร์โทรโป

ดา (Phylum Arthropoda) คลาสครัสตาเชียน (Class Crustacean) จํานวน 5 วงศ์ 15 

ชนิด ปูทีพบอยู่ในไฟลมัอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda) คลาสครัสตาเชียน (Class 

Crustacean) จํานวน 5 วงศ์ 13 ชนิด หอยและปลาหมึกทีพบอยู่ในไฟลัมมอลลัสกา 

(Phylum  Mollusca) มีจํานวน 6 วงศ์ 7 ชนิด ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (มัณฑนา 

นวลเจริญ  และคณะ, 2550 : 99-104) พบสตัว์ทีอาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเล เขตพืนทีชุ่ม
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นําปากแม่นํากระบี ได้แก่ ปลาชนิดต่าง ๆ อยู่ในไฟลมัคอร์ดาตา (Phylum Chordata) 

คลาสออสทีชเทอิส (Class Osteichthyes) จํานวน 53 วงศ์ 116 ชนิด กุ้ ง กัง ทีพบ อยู่

ในไฟลมัอาร์โรโปดา (Phylum Arthropoda)  คลาสครัสตาเชียน (Class Crustacean) 

จํานวน 5 วงศ์ 15 ชนิด ปูทีพบอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda) 

คลาสครัสตาเชียน (Class Crustacean) จํานวน 7 วงศ์ 16 ชนิด หอยและปลาหมึกที

พบอยู่ในไฟลมัมอลลสักา (Phylum Mollusca) จํานวน 8 วงศ์ 10 ชนิด และสอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของ (บํารุงศกัดิ   ฉัตรอนันทเวช, 2545 : 17-23) พบสตัว์ในแหล่งหญ้า

ทะเล อ่าวคุ้งกระเบน ได้แก่ กลุม่กุ้ง จํานวน 6 วงศ์ 7 ชนิด กลุม่ปู จํานวน 2 วงศ์ 3 ชนิด 

กลุม่ปลา จํานวน 11 วงศ์ 11 ชนิด และกลุม่หอย จํานวน 4 วงศ์  4 ชนิด 

 2. ผลการพฒันาศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล   

     2.1 การจัดเวทีระดมความคิด โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชน เยาวชน 

และผู้ทีมีส่วนเกียวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกียวกับวิธีการป้องกัน 

การแก้ปัญหาต่าง ๆ เพือร่วมกนัอนรัุกษ์แหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ ซึงเป็นแหล่ง

ทีอยู่อาศยัของสตัว์ทะเล ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สนทญา เมืองสขุ, 2545 : 

44-45) กลา่วว่า การจดัเวทีระดมความคิดเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที

มีส่วนได้ส่วนเสีย ในชุมชนให้มากทีสุดนันเ ป็นเ รืองที ดี และถือว่าเ ป็นการจัด

กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการจดัเวทีแลกเปลยีนประสบการณ์ภายในชมุชน 

     2.2 ผลการพฒันาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี โดยผ่านกระบวนการจดักิจกรรมการสอืสารวิทยาศาสตร์ในศูนย์เรียนรู้ จํานวน 5 

กิจกรรม ดงัน ี

            กิจกรรมที 1 แหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ ใช้สือโปสเตอร์แสดง

ชนิดของหญ้าทะเลและสัตว์ทีอาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลสือสารในกิจกรรม ซึงสือ

โปสเตอร์เป็นสอืทีมีลกัษณะเด่น คือการนําเสนอเนือหาเกียวกับชนิดของหญ้าทะเลและ

สตัว์ทีอาศยัอยู่ในแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญทีได้จากการศึกษาสํารวจในแหล่ง

เรียนรู้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (พักตร์พริง แสงดี, 2555) ได้กล่าวว่า การสือสาร

โดยโปสเตอร์เป็นวิธีทีค่อนข้างผ่อนคลาย มีพิธีการน้อยกว่าและเป็นวิธีเดียวทีจะทําให้
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เกิดปฏิสมัพนัธ์ สนทนาและโต้ตอบกนัได้ระหว่างผู้ทีสนใจในเรืองเดียวกัน และถือกันว่า

เป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมในความรู้ความชํานาญ เพราะ      

ผู้นําเสนอสามารถให้ความกระจ่างกับผู้สนใจในงานทีทําทุกประเด็นคําถามได้อย่างดี 

ทงัยงัเปิดโอกาสให้นําเสนอแนวคิดริเริมได้ด้วย 

  กิจกรรมที 2 และ 3 ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล และห่วงโซ่อาหาร 

ใช้สอืเกมในการสือสารซึงเป็นสือทีเรียนรู้เนือหามาจากกิจกรรมที 1 เป็นสือทีน่าสนใจ 

สร้างบรรยากาศและสนกุสนาน และเป็นการตรวจสอบว่าสงิทีเรียนรู้มานันมีความรู้มาก

น้อยแค่ไหน และสือเกมยังเป็นสือทีแปลกใหม่ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

(กานดา ช่วงชัย, 2553 : 75) กล่าวว่า สือเกมเป็นสือทีผู้ รับสารสามารถทบทวนสิงที

เรียนรู้มานนัถกูหรือผิด ทําให้ผู้ รับสารทบทวนสิงทีเรียนรู้ รับสารได้ดียิงขึน นอกจากนัน

สอืเกมเป็นสอืทีแปลกใหม่ ผู้ รับสารเกิดความสนกุสนานในการรับสาร 

  กิจกรรมที 4 และ 5 คุณค่าและประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล และ

การอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ใช้สือแผ่นพับสือสารในกิจกรรม เป็นสือทีให้ข้อมูลและ   

ชกัจงูใจ ซึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการซักถาม ข้อสงสยัตามทีตนเองสนใจ ซึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ (ปิลนัธนา สงสนบุญญพงษ์, 2532 : 9) กล่าวว่า แผ่นพับมี

วัตถุประสงค์เพือบอกข่าว ให้ข้อมูล ชักจูงใจ เตือนความจํา แนะนําหน่วยงานหรือ

บริการของหน่วยงานเพือให้ผู้อ่านทีมีความสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ข้อสงสยั

ต่าง ๆ ทีเกิดขนึ 

     2.3 ผลการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี พบว่าก่อนการดําเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเลในโรงเรียนไม่เอือต่อ         

การเรียนรู้ของนักเรียน ไม่มีห้องเรียนสําหรับ จัดศูนย์เรียนรู้ ไม่มีข้อมูลสนับสนุนสําหรับ

การเรียนรู้ของนักเรียน ไม่มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ เพือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด 

ความสนใจ หลังจากทีได้ดําเนินพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล ครู นักเรียนมีความรู้     

ความเข้าใจเกียวกับหญ้าทะเลมากขึน รู้คุณค่าและประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล และ

ร่วมอนรัุกษ์หญ้าทะเล โรงเรียนมีห้องเรียนทีมีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ นกัเรียนมี 
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ความสนใจและเรียนรู้อย่างมีความสขุ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ธวัช จัดจันทึก, 

2549 : 76-77) ได้ศกึษา เรืองการพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านสิงแวดล้อมทางธรรมชาติเขา

แผงม้า โดยใช้กระบวนการสงิแวดล้อมศกึษา สาํหรับนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

พบว่า ก่อนการพฒันาแหลง่เรียนรู้ด้านสงิแวดล้อมศึกษาด้วยการพัฒนาเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติเพือเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมคู่มือประกอบการใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจ แต่หลงัจากได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวนักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจมากขนึ  

     2.4 ผลการพฒันาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี  พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล จากการประเมินผล

คะแนนทีได้หลงัการจดักิจกรรมสงูกว่าคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ แสดง

ให้เห็นว่าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล ทีสร้างขึนโดยกระบวนการจัดกิจกรรมมี

คณุภาพ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (วรากร ศิริโอวัฒนะ, 2549 : 60) ได้ศึกษา เรือง            

การพฒันาแหลง่เรียนรู้สงิแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการทางสิงแวดล้อมศึกษา 

สาํหรับนกัเรียนช่วงชนัที 3 กรณีศกึษา : ป่าเจ็ดคด–โป่งก้อนเส้า จากการประเมินผลคะแนน

ทีได้หลงัจากเข้ารับการฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติการศึกษาธรรมชาติ ชุดเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า สงูกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าผู้ทีเข้ารับ

การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสาํหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 การศกึษาความหลากหลายชนิดของหญ้าทะเลและสตัว์ทีอาศัยอยู่ใน

แหลง่หญ้าทะเลนนัการเก็บข้อมลูภาคสนามควรมีการศึกษาสภาพพืนทีของแหล่งหญ้า

ทะเลทีมีบริบทอยู่ใกล้โรงเรียน ทังนีเพือความสะดวกในการเดินทางและการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และควรสมัภาษณ์ปราชญ์ท้องถินซึงเป็นผู้ รู้ทีอาศัยอยู่ใกล้แหล่งหญ้า

ทะเลเพือจะได้ข้อมลูเป็นทีน่าเชือถือได้มากขนึ 
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     1.2 การจัดเวทีระดมความคิด เพือต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน   

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล การประชาสมัพันธ์ควรให้ข้อมูลทีชัดเจนและเข้าถึง

ชุมชนเพือต้องการให้ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล และมี      

ความตระหนกัในการอนรัุกษ์หญ้าทะเล 

     1.3 การจดักิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ควรมีสือทีหลากหลายและมีความคงทน 

ทงันีเพือดงึดดูความสนใจของเยาวชนทีเข้าไปศึกษาในศูนย์เรียนรู้ และการจัดกิจกรรม

แต่ละกิจกรรมควรกําหนดเวลาทีแน่นอน เพราะไม่ทําให้เกิดความน่าเบือ 

 2 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครังต่อไป 

     2.1 หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และผู้ นําชุมชนควร

สนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี เผยแพร่

ความรู้ให้เข้าใจถงึความสาํคญัและบทบาทของหญ้าทะเลทีมีต่อระบบนิเวศเพือร่วมกัน

อนรัุกษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากแหลง่หญ้าทะเล 

     2.2 ควรศกึษาแหลง่หญ้าทะเลแหลง่อืน ๆ 

     2.3 ควรจดัให้มีการสอืสารเรืองหญ้าทะเลโดยผ่านระบบ ICT 
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สภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต1 

 

The Competitive Situation of the Beauty Shop Business in Phuket Province1 

 

รัตน์สภา เมืองทองอ่อน2 

เครือวลัย์ ชชักุล, หิรัญ ประสารการ3 

Ratsapa Meungthongon2 

Kruewon Chutchakul, Hiran Prasarnkarn3 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาเรืองสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต มี

วตัถปุระสงค์เพือศกึษาสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต เพือ

ศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวย ในจังหวัด

ภูเก็ต และเพือเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบภามเป็น

เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มคือเจ้าของร้านเสริมสวยใน

จงัหวดัภูเก็ต จํานวน 20 ร้าน ผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยจํานวน 384 คน วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิตและ

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F-test และเปรียบเทียบ

รายคู่โดยใช้วิธีการของ Scheffe’test 

 ผลการศกึษาสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า

สว่นใหญ่ร้านตงัอยู่ในแหลง่ชมุชน เปิดน้อยกว่า 3 ปี เป็นร้านขนาดเลก็ มีช่างและลกูจ้าง

น้อยกว่า 3 คน ใช้เงินลงทนุน้อยกว่า 70,000 บาท การแข่งขนัด้านคู่แข่งพบว่าสว่นใหญ่ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1*วทิยานพินธ์ หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 2556 
2นกัศึกษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
3รองศาสตราจารย์ และอาจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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ลูกค้าแนะนําหรือบอกต่อให้มาใช้บริการอีก แต่ละร้านใช้ผลิตภัณฑ์ทีเป็นทีนิยม

หรือตราทีมีชือเสยีง การตงัราคาแบ่งตามลกัษณะการใช้บริการและโฆษณาโดยใช้ป้าย

ผ้า ด้านอํานาจการต่อรองของลกูค้าพบว่าช่างหรือพนักงานมีลกูค้าประจํา ลกูค้ามัก

ต่อรองราคาและระบชืุอผลติภัณฑ์ทีต้องการใช้ สิงลกูค้าต้องการให้ปรับปรุงคือราคาตํา

กว่าคู่แข่ง มีราคาให้เลอืกหลายระดบั ด้านอํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์พบว่ามี

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทีใช้ มีคุณภาพในระดับปานกลางมีซัพพลายเออร์ที

ติดต่อประมาณ 4 – 6 รายและให้เครดิตไม่เกิน 30 วัน ซึงเจ้าของร้านจะสังซือกับ

พนกังานขายทีมาเสนอขาย ด้านภัยคกุคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึนพบว่าในรอบ 1 ปี

ทีผ่านมาในบริเวณใกล้เคียงมีรายทีเปิดใหม่ 1 – 3 ราย ทังขนาดและจํานวนบุคลากร

เท่ากบัร้านของตน โดยร้านทีเปิดใหม่มีผลติภัณฑ์ เครืองมือเครืองใช้ทีทันสมัยกว่า และ

ด้านภัยคกุคามจากสนิค้าทดแทนพบว่าลกูค้ามีการเปรียบเทียบราคาค่าบริการ ต้นทุน

และคณุภาพการให้บริการกบัร้านอืนๆ 

 ปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ใน

จงัหวดัภูเก็ต พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นหญิง มีอายรุะหว่าง 29 - 39 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉลยีต่อเดือนระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท ในแต่ละเดือน

ใช้บริการร้านเสริมสวยโดยเฉลยีน้อยกว่า 2 ครังแต่ละครังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียน้อยกว่า 

500 บาท ช่วงเวลาทีใช้บริการไม่แน่นอน ส่วนใหญ่มีร้านประจําและไม่ค่อยเปลียนร้าน

เสริมสวยบ่อย หากเปลียนเป็นเพราะปัจจัยด้านราคา บริการทีใช้เป็นประจําคือตัดผม 

สระผม และซอยผม ระหว่างรอส่วนใหญ่เลือกอ่านหนังสือ ปัจจัยทางการตลาดทีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยปัจจัยด้านบุคลากรหรือพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจมากทีสุด 

รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านการส่งเสริมการตลาด

น้อยทีสดุ การทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมีเพศ 

อาย ุรายได้เฉลยีต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยที

แตกต่างกัน ยกเว้นระดับการศึกษาต่างกันมีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน      

เสริมสวยทีแตกต่างกนั 
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 สาํหรับข้อเสนอแนะเจ้าของร้านควรหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงร้านให้

มีจุดเด่นแตกต่างจากร้านอืนๆ ควรมีการนัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า ควรกําหนด

อตัราค่าบริการและเลอืกผลติภัณฑ์ให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละกลุม่ และคิดค่าบริการ 

ทีเป็นธรรม ควรศกึษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเช่นการออกแบบทรงผม ความรู้เกียวกับ

เส้นผม รวมทังเพิมพูนทักษะการให้บริการแก่ลกูค้า ควรจัดโปรโมชันเป็นระยะๆ และ

ให้บริการลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ควรกําหนดส่วนลดให้กับลกูค้าเป็นรายบุคคล ควร

เลอืกทําเลทีตงัร้านให้สามารถเดินทางไปมาสะดวก รวมทังฝึกฝนทักษะเพิมเติมให้ช่าง

มีความสามารถสงูขนึ 

คําสําคัญ : สภาวะการแข่งขนั ธุรกิจร้านเสริมสวย จงัหวดัภูเก็ต 

 

ABSTRACT  

 The purposes of this research were to study the competitive situation 

of the beauty shops in Phuket, to investigate the marketing mix affecting the 

customers’ decisions, and to compare the factors affecting their decisions. 

Questionnaires and an in-depth interview were used to collect the data for this 

study. The sample consisted of two groups: 20 owners of the beauty shops in 

Phuket and 384 customers . The data was then analyzed by using a computer 

program and the results shown as frequency, percent, means, t-test, F-test 

and Scheffe’test.   

 Most of the beauty shops are located near the community and 

opened for less than 3 years.  The shops are small and hires less than 3 

beauticians.  Most shops had invested less than 70,000 baht.  The customers 

came to the shops because of their friends.  The owners of the shop chose to 

buy products hose brands are well –known. The cost depends on the type of 

service. Most shops usually used posters to advertise their services.  Most 

regular customers usually negotiate the service cost and specify their 

preferred product.  In terms of suppliers, there are about 4-6 supplies for each 
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shop, and they offer 10 day credit payment.  The suppliers offer various 

beauty products of a moderate quality.   Regarding the competitive situation, 

the owners said that there are 1-3 new beauty shops of the same size opening 

in the same area.  The products and equipment of the new shops are newer 

and more modern, therefore, the customers can compare the cost and quality 

of services with the existing ones. 

 It was revealed that most customers of the beauty shops were 

female, aged between 29-39 years old, and held bachelor degrees.  Their 

monthly income was from 12,001- 15,000 baht.  They go to the beauty shop 

less than twice per month, and spend less than 500 baht per visit.  Most of the 

customers have their own favorite beauty shop which they rarely change.  The 

services they normally use include washing, cutting, and trimming hair.  They 

usually read while waiting. 

 In terms of marketing mix factors, the most affective factor was 

found to be the personnel, followed by products, and physical setting. The 

least affecting factor was found to be promotion. It was also found that the 

customers with different gender, age, and income were not significantly 

different when choosing the beauty shops.   

 The researcher proposed the following suggestions to improve the 

beauty shop business in Phuket : the owners should make their shops unique; 

the prices should be reasonable; the beauticians should be trained to be more 

skillful and efficient in their job; the location of the beauty shops should be 

located in the center of community. 
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บทนํา 

ปัจจุบันสุภาพสตรีออกไปทํางานนอกบ้านมากขึน จึงทําให้ต้องดูแล        

ความสวยงามเป็นพิเศษ ซงึการดแูลความสวยงามทีเด่นชัดคือการเสริมสวย การรักษา

รูปร่างเพือให้ตนเองดดีูเหมาะสมกบัวยัและงานทีรับผิดชอบ แต่การออกไปทํางานนอก

บ้านมากขนึทําให้มีเวลาในการเสริมสวยด้วยตนเองน้อยลง ดังนันสภุาพสตรีส่วนใหญ่

หันไปใช้บริการร้านเสริมความงามแบบครบวงจรหรือร้านเสริมสวยทีตนชืนชอบ จึง

กลา่วได้ว่าในปัจจุบันธุรกิจร้านเสริมสวยมีความสําคัญต่อสภุาพสตรีมากขึน ส่งผลให้

ธุรกิจร้านเสริมสวยกลายเป็นธุรกิจหนงึทีน่าลงทนุ ทงันีเห็นได้จากสภาพเศรษฐกิจทีผ่าน

มามีสนิค้าทีเกียวข้องกบัสภุาพสตรีออกสูต่ลาดเป็นจํานวนมาก และกว่าร้อยละ 80 เป็น

สินค้าเกียวกับสุภาพสตรี ซึงสินค้าดังกล่าวเกียวข้องกับความสวยความงามทังสินเช่น 

เครืองสาํอางเครืองประดบัและเสอืผ้า (ดารารัตน์ สพุรรณบรรจง, 2546 : 2) ธุรกิจร้านเสริม

สวยเป็นธุรกิจให้บริการอีกประเภทหนึง โดยให้บริการเกียวกับการตัดผม สระผม ซอยผม 

ย้อมผม เปลยีนทรงผมใหม่รวมทงัการเสริมสวยอืนๆ เช่นการแต่งหน้า การอบไอนํา ทําเล็บ 

การนวดหน้า ขัดหน้า นวดตัว นวดฝ่าเทา นวดสปา อบสมุนไพรเป็นต้น ตลอดจน     

การลดหรือเพิมสว่นทีบกพร่องของร่างกายเพือให้ดดีูขนึเช่น การต่อขนตาให้ยาวขึนหรือ

ดดัให้งอนตามความต้องการและการต่อเล็บหรือแม้กระทังการต่อผม (เขมจิรา กุลขํา, 

2550 : 1) ดงันนั การให้บริการของธุรกิจร้านเสริมสวยผู้ประกอบการหรือช่าง จะต้องมี

จรรยาบรรณของอาชีพ ต้องให้ความสําคัญเกียวกับสขุอนามัยของร้าน รวมทังจะต้อง

เป็นบคุคลทีมีอปุนิสยัรักความก้าวหน้า ตรงต่อเวลา แต่งกายสะอาดเรียบร้อย นอกจาก

การกําหนดให้เป็นมาตรฐานแล้ว การเลือกทําเลทีตังร้านเสริมสวยควรเป็นแหล่งที

เดินทางไปมาสะดวก มีทีจอดรถเพียงพอ นอกจากนีจะต้องมีการทําโฆษณาอย่าง

ต่อเนือง ช่างหรือพนักงานทีให้บริการต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ เครืองมือ

เครืองใช้ภายในร้านต้องมีความทันสมัย สะอาด ได้มาตรฐานและการให้บริการแต่ละ

ครังไม่ใช้เวลานานเกินไป (สภุาพร กาลรักษ์, 2554 : 6)  

 แม้ธุรกิจร้านเสริมสวยเป็นธุรกิจทีน่าลงทุน แต่ขณะเดียวกันธุรกิจร้านเสริม

สวยกําลงัเข้าสู่ภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยต้องงัดกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพือดึงดูด

ลกูค้าเช่น มีบริการออกแบบทรงผม การจ้างช่างฝีมือดีมีชือเสียงมาคอยบริการจัด
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ตกแต่งร้านดูสวยงาม และปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้รวดเร็วยิงขึน มีโฆษณาเพือ

ชกัชวนด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย ตรงความต้องการ รวมทังเจ้าของร้านและช่างให้การต้อนรับ

เป็นอย่างดี พดูคยุเป็นกนัเอง บางร้านมีให้คําปรึกษาหรือรับประกันความพึงพอใจ ซึงจาก

การแข่งขนัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านเสริมสวยมากยิงขึนแล้ว สภาวะการแข่งขัน

ของธุรกิจร้านเสริมสวยยังต้องพบกับการแข่งขันด้านคู่แข่งทีเพิมมากขึน และจาก         

การสมัภาษณ์เจ้าของร้านเสริมเสริมพบว่าการแข่งขันทีส่งผลต่อธุรกิจร้านเสริมสวยคือ 

ธุรกิจทีให้บริการครบวงจรเช่นให้บริการเสริมสวย บริการนวดและสปา ซึงร้านประเภทน ี

จะมีรูปแบบการให้บริการทีได้มาตรฐาน มีการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และ

นิตยสาร ธุรกิจทีเป็นระบบเฟรนไชน์ มีชือเสียงในด้านคุณภาพ การให้บริการและ

ผลิตภัณฑ์สินค้า มีการรับประกันความพึงพอใจ มีการโฆษณาโดยนําดารานักแสดงทีมี

ชือเสยีงมาเป็นแบบ 

 ดังนัน ผู้ วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงสนใจศึกษาเรืองสภาวะ     

การแข่งขันของธุรกิจร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทังนีจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบ

กิจการร้านเสริมสวยทังรายเก่าและรายใหม่ สามารถนําไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

ความต้องการได้ รวมทังเกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงานทีเกียวข้องสามารถนําไป

ประกอบการวางแผน กําหนดนโยบายส่งเสริมกิจการร้านเสริมสวยได้ รวมทังภาครัฐ

สามารถนําข้อมลูทีได้ไปควบคมุให้ร้านเสริมสวยบริการได้มาตรฐานมากยิงขนึ 

 

วัตถปุระสงค์ 

 1. เพือศกึษาสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต 

 2. เพือศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

เสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต  

 3. เพือเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านเสริมสวย ในจงัหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้

ต่อเดือน 
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สมมติฐาน 

 1. ผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมีเพศ อายุระดับการศึกษาและ

รายได้เฉลยีต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวยทีแตกต่างกนั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. คู่แข่ง หมายถงึ ร้านเสริมสวยเสริมสวยทีมีลกัษณะเดียวกัน โดยใช้กลยุทธ์

ต่างๆ ทีแตกต่างจากร้านเสริมสวยร้านอืนๆ เพือหวงัให้มีลกูค้าหรือผู้ใช้บริการมากขนึ 

 2. อํานาจการต่อรองของลกูค้า หมายถึง การเปรียบเทียบในด้านต่างๆ ของ

ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการ และมีข้อทีได้เปรียบกว่าหรือดีกว่าลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการจะ

ตดัสนิใจใช้บริการในร้านเสริมสวยนนัๆ เช่นการเปรียบเทียบราคา การให้บริการ 

 3. อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ หมายถึง การได้มาของสินค้าหรือ

ผลติภัณฑ์ทีเกียวข้องกับธุรกิจร้านเสริมสวย ทีมีจํานวนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และหรือ

จํานวนซพัพลายเออร์ทีมีมากน้อยต่างกนั 

 4. ภัยคกุคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขนึ หมายถงึ การเกิดขึนของคู่แข่งใหม่ๆ ที

มีลกัษณะใกล้เคียงกนัของธุรกิจร้านเสริมสวยเช่น ร้านประเภทบิวตีและซาลอน แต่จะมี

การให้บริการทีทันสมัย มีความชํานาญเฉพาะทางและมีการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้

มากขนึ 

 5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที

ออกมาทดแทนผลติภัณฑ์หรือบริการเก่าๆ โดยมีคณุภาพทีสงูกว่าและราคาถกูกว่า 

 6. ร้านเสริมสวย หมายถงึ ร้านทีให้บริการเกียวกับการตัดผม สระผม ซอยผม 

ย้อมผม เปลยีนทรงผมใหม่ แต่งหน้า อบไอนํา ทําเล็บ นวดหน้า ขัดหน้า นวดตัว นวด

ฝ่าเทา นวดสปา อบสมุนไพร การต่อขนตาหรือดัดให้งอน ต่อเล็บ ต่อผมและลดส่วนที

บกพร่องของร่างกายเพือให้ดดีู ขนึกว่าเดิม ซงึในทีนีเฉพาะร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต

เท่านนั 

 7. ปัจจัยทางการตลาด หมายถึง สิงทีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านเสริมสวยซึงได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ด้านการสง่เสริม การตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพและ

ด้านกระบวนการให้บริการ 
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 8. ด้านผลติภัณฑ์ หมายถงึ การให้บริการแก่ลกูค้าทีประทับใจ ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการเป็นทีรู้จกั รวมทงัร้านมีชือเสยีงและมีภาพพจน์ทีดี มีเครืองมือเครืองใช้ทีทันสมัย

ได้มาตรฐาน  

 9. ด้านราคา หมายถึง การคิดราคาค่าบริการทีเป็นธรรม เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การให้ส่วนลด มีระดับราคาทีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกและ

ราคาถกูกว่าคู่แข่ง 

 10. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง ทําเลทีตังของร้านเสริมสวยอยู่

ใกล้บ้านหรือทีทํางาน การเดินทางไปมาสะดวก อยู่ติดถนนใหญ่ หาง่าย บริเวณร้านมีที

จอดรถเพียงพอ ตลอดจนมีสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ เช่น นิตยสาร ทีวี มีนําดืมไว้

บริการ 

 11. ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การลดราคาในช่วงสําคัญๆ มี     

แคตตาล็อคแนะนําผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ มีการโฆษณา และการรับประการใน

ผลติภัณฑ์ทีใช้และบริการ รวมทงัการบอกต่อปากต่อปาก 

 12. ด้านบคุลากรหรือพนกังาน หมายถงึ ช่างหรือพนักงานทีให้บริการลกูค้ามี

ความชํานาญ ให้คําอธิบายอย่างถกูต้อง มีมนษุย์สมัพนัธ์ทีดี ให้บริการถูกต้อง รวมทังมี

จํานวนช่างและพนกังานไว้เพียงพอ เหมาะสมกบัจํานวนลกูค้า 

 13. ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ความสะอาดของภายในร้าน 

เครืองมือเครืองใช้ การตกแต่งร้านดสูวยงาม สะดดุตา 

 14. ด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง ขันตอนการให้บริการของงานที

บริการแก่ลูกค้าเช่นการประสานระหว่างช่างกับพนักงาน การจัดลําดับคิวก่อน-หลัง  

การให้บริการทีรวดเร็ว การจองคิวลว่งหน้าและให้บริการภายในเวลาทีกําหนดไว้ 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ประกอบกิจการร้านเสริมสวยทงัรายเก่าและรายใหม่ สามารถนําข้อมูล

ไปปรับปรุงร้านเสริมสวยให้สามารถแข่งขันได้ และสอดคล้องกับความต้องการของ

ลกูค้า 
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 2. หน่วยงานทีเกียวข้องสามารถนําไปประกอบการวางแผน กําหนดนโยบาย

ส่งเสริมกิจการร้านเสริมสวยได้ รวมทังภาครัฐสามารถนําข้อมูลทีได้ไปควบคุมให้ร้าน

เสริมสวยบริการได้มาตรฐานมากยิงขนึ 

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรคือเจ้าของร้านเสริมสวยจํานวน 497 ราย  ซึงจํานวนร้านเสริม

สวยในจงัหวดัภูเก็ต (องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, 2556) กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าของ

ร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ตจํานวน 20 ร้าน ซึงได้มาจากการกําหนดสดัส่วน 25 ร้าน

เลือก 1 ร้าน (25 : 1) โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) สําหรับข้อจํากัดในการเลือกกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยคือ 

เจ้าของร้านเสริมสวยมีเวลาในการให้ข้อมูลหรือสมัภาษณ์น้อย เพราะต้องให้บริการ

ลกูค้าตลอดเวลา 

 2. ประชากรคือผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ตจํานวน 149,100 ราย 

(เฉลียวันละ4,970 ราย) กลุ่มตัวอย่างคือผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต

จํานวน 384 ราย มาจากการเทียบตารางสําเร็จทีคํานวณได้จากสตูรตารางของเครซี

และมอร์แกน ทีระดับความเชือมัน 95% (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 40) โดยใช้วิธี    

การสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Conveniences sampling) 

 เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 1. แบบสมัภาษณ์สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ มี 2 ตอนคือ 1.1) เกียวกับ

คําถามทัวไปของข้อมูลร้านเสริมสวย และ 1.2) เกียวกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ

ร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต 

 2. แบบสอบถามสาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ มี 2 ตอนคือ 1.1) เกียวกับข้อมูล

สว่นบคุคล และ 1.2) เกียวกบัปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต 
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 ขันตอนการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 1. สร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา 

 2. สง่แบบสอบถามให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบเครืองมือ 

 3. นําแบบสอบถามไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างในเขตอําเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 

จํานวน 30 คน เพือตรวจสอบหาค่าความเชือมันตามวิธีหาค่าของครอนบัคแอลฟ่า 

(Cronbach alpha-coefficient) ได้ค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.927 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. แบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) และนําเสนอบรรยายท้ายตาราง 

 2. แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F-test และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของ 

Scheffe’test (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548 : 18)  

 

ผลการศึกษา 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

   ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของข้อมูลร้านเสริมสวยพบว่าส่วน

ใหญ่เลอืกตงัร้านอยู่ในแหลง่ชมุชน เปิดน้อยกว่า 3 ปี มีขนาดเล็กแต่ละร้านมีช่างและ

ลกูจ้างน้อยกว่า 3 คน สว่นใหญ่ใช้เงินลงทนุโดยประมาณน้อยกว่า 70,000 บาท  

   ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้าน

เสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต  

   ด้านคู่แข่งพบว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามีการแนะนําหรือบอกต่อคนอืนให้มาใช้

บริการอีก โดยแต่ละร้านใช้ผลติภัณฑ์ทีเป็นทีนิยมหรือเป็นตราทีมีชือเสียง แต่มีราคา

ปานกลาง การตังราคาค่าบริการจะตังราคาเท่ากับคู่แข่งรายอืนๆ ซึงมีเกณฑ์การตัง

ราคาคือแบ่งตามลกัษณะการใช้บริการ และมีสอืโฆษณาของร้านคือใช้ป้ายผ้า 

   ด้านอํานาจการต่อรองของลกูค้าพบว่าช่างหรือพนักงานจะมีลกูค้าประจํา 

ในแต่ละครังลกูค้ามีการต่อรองราคาค่าบริการ และระบุชือผลิตภัณฑ์ทีต้องการใช้แต่
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หากกรณีทีผลิตภัณฑ์ทีลูกค้าต้องการใช้ไม่มีลูกค้าส่วนใหญ่ยังใช้บริการเหมือนเดิม 

นอกจากนีมีสิงทีลูกค้าเสนอหรือต้องการให้ร้านเสริมสวยปรับปรุงคือ ต้องการให้

ปรับปรุงในด้านราคาเช่น กําหนดราคาถกูกว่าคู่แข่ง มีราคาให้เลอืกหลายระดบั 

     ด้านอํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์พบว่าในร้านมีความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์ทีใช้ โดยผลิตภัณฑ์ทีใช้มีคุณภาพมีระดับปานกลาง ในแต่ละร้านส่วน

ใหญ่มีซพัพลายเออร์ทีมาติดต่อประมาณ 4 – 6 ราย และซัพพลายเออร์ขายผลิตภัณฑ์

เป็นเงินเชือไม่เกิน 30 วนั เจ้าของร้านจะสงัซือผลติภัณฑ์กบัพนกังานขายทีมาเสนอขาย

ถงึร้าน 

     ด้านภัยคกุคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึนพบว่าส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปีทีผ่าน

มาบริเวณใกล้เคียงมีรายทีเปิดใหม่ 1 – 3 ราย ขนาดร้านทีเปิดใหม่มีขนาดและจํานวน

บคุลากรหรือพนกังานเท่ากบัร้านของตน แต่ร้านทีเปิดใหม่จะมีผลิตภัณฑ์และเครืองมือ

เครืองใช้ทีทนัสมยักว่าร้านของตน 

     ด้านภัยคกุคามจากสินค้าทดแทนพบว่าส่วนใหญ่ลกูค้ามีการเปรียบเทียบ

ราคาค่าบริการ เปรียบเทียบต้นทนุและเปรียบเทียบคณุภาพการให้บริการกบัร้านอืนๆ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

   ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าผู้ ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 29 - 39 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา

ตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือนระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท ในแต่ละเดือนมาใช้บริการร้าน

เสริมสวยโดยเฉลียน้อยกว่า 2 ครังแต่ละครังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียน้อยกว่า 500 บาท 

ช่วงเวลาทีใช้บริการไม่แน่นอน สว่นใหญ่มีร้านประจําและไม่ค่อยเปลียนร้านเสริมสวยบ่อย 

แต่หากเปลยีนเป็นเพราะปัจจยัด้านราคา บริการทีใช้เป็นประจําคือ ตัดผม สระผม ซอยผม 

ย้อมผม เปลยีนทรงผมใหม่และต่อผม ระหว่างรอรับบริการสว่นใหญ่เลอืกอ่านหนงัสอื 

   ตอนที 2 เกียวกบัปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต ดงัตาราง 1  
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ตาราง 1 ค่าเฉลยีและค่าความเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับปัจจัยทางการตลาดทีมีผล

ต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจงัหวดัภูเก็ต 

ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจ X  S.D. ผลการตดัสนิใจ 

ด้านบคุลากรหรือพนกังาน 3.90 0.67 มาก 

ด้านผลติภัณฑ์ 3.80 0.63 มาก 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 3.80 0.66 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 3.74 0.68 มาก 

ด้านราคา 3.61 0.68 มาก 

ด้านกระบวนการ 3.23 0.81 ปานกลาง 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 3.05 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.52 มาก 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านเสริมสวยในจงัหวดัภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมาก

ทีสุดคือด้านบุคลากรหรือพนักงาน รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ และน้อยทีสดุคือ

ด้านการสง่เสริมการตลาด 

 ตอนที 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดงัตาราง 2 – 3 

ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านเพศกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวย 

เพศกบัการตดัสนิใจ 

เลอืกใช้บริการร้านเสริมสวย 

ชาย หญิง t  

X  S.D. X  S.D. 

การตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวย 3.51 0.16 3.59 0.53 .119 

**p < 0.01 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมี

เพศต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวยทีแตกต่างกนั 

 

ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอาย ุระดบัการศึกษา รายได้เฉลยีต่อเดือน

กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการร้านเสริมสวย 

อาย ุ df SS MS F p 

ระหว่างกลุม่ 4 1.483 .371 1.384 

 

.239 

 ภายในกลุม่ 379 101.514 .268 

รวม 383 102.997    

 ระดบัการศกึษา      

ระหว่างกลุม่ 6 4.223 .704 2.686 

 

.014* 

 ภายในกลุม่ 377 98.774 .262 

รวม 383 102.997    

รายได้เฉลยีต่อเดือน      

ระหว่างกลุม่ 5 2.310 .462 1.735 

 

.126 

 ภายในกลุม่ 378 100.687 .266 

รวม 383 102.997    

**p < 0.01 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ทีมี

เพศ อายุ รายได้เฉลียต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม

สวยทีแตกต่างกนั แต่ระดบัการศกึษาต่างกนั มีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม

สวยทีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
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สรุปและอภิปรายผล 

 1. การอภิปรายผลข้อมูลเชิงคุณภาพ 

   ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของข้อมูลร้านเสริมสวยพบว่าส่วนใหญ่เลือกตังร้าน

อยู่ในแหลง่ชมุชน เปิดน้อยกว่า 3 ปี มีขนาดเล็ก แต่ละร้านมีช่างและลกูจ้างน้อยกว่า 3 

คน สว่นใหญ่ใช้เงินลงทุนโดยประมาณน้อยกว่า 70,000 บาท ผลการศึกษาเป็นเช่นนี

น่าจะเป็นเพราะว่าแหล่งชุมชนเป็นสถานทีมีคนเดินผ่านไปมาเป็นจํานวนมาก จึงเป็น

โอกาสดีในการทําธุรกิจร้านเสริมสวย และเนืองจากราคาค่าเช่าร้านอยู่ในระดับสงู จึง

เลอืกร้านทีมีขนาดเลก็ สง่ผลให้จํานวนเก้าอี จํานวนช่าง ลกูจ้างและเงินลงทุนน้อยตาม

ลงไปด้วย 

   ตอนที 2 ข้อมูลเกียวกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านเสริมสวย ใน

จังหวัดภูเก็ต ด้านคู่แข่งพบว่าส่วนใหญ่ลกูค้ามีการแนะนําหรือบอกต่อคนอืนให้มาใช้

บริการอีก โดยแต่ละร้านใช้ผลิตภัณฑ์ทีเป็นทีนิยมหรือเป็นตราทีมีชือเสียง แต่มีราคา

ปานกลาง การตังราคาค่าบริการจะตังราคาเท่ากับคู่แข่งรายอืนๆ ซึงมีเกณฑ์การตัง

ราคาคือแบ่งตามลักษณะการใช้บริการ และมีสือโฆษณาของร้านคือใช้ป้ายผ้า ซึง

สอดคล้องกบัปัจจยัแรงกดดนั 5 ประการ (5 Forces model) ทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร (2554 : 6) อธิบายว่าแรงกดดันในการแข่งขันทางธุรกิจด้านสภาวะ

การแข่งขัน มีปัจจัยทีสําคัญหลายประการเช่นจํานวนคู่แข่งขัน กลยุทธ์การตังราคา  

การโฆษณา ตัวอย่างเช่นหากธุรกิจทีมีจํานวนคู่แข่งขันมากส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวมี  

การแข่งทีสงูมากขนึไปด้วย 

   ด้านอํานาจการต่อรองของลกูค้าพบว่าช่างหรือพนักงานจะมีลกูค้าประจํา 

ในแต่ละครังลกูค้ามีการต่อรองราคาค่าบริการ และระบุชือผลิตภัณฑ์ทีต้องการใช้แต่

หากกรณีทีผลิตภัณฑ์ทีลูกค้าต้องการใช้ไม่มีลูกค้าส่วนใหญ่ยังใช้บริการเหมือนเดิม 

นอกจากนีมีสิงทีลูกค้าเสนอหรือต้องการให้ร้านเสริมสวยปรับปรุงคือ ต้องการให้

ปรับปรุงในด้านราคาเช่นกําหนดราคาถูกกว่าคู่แข่ง มีราคาให้เลือกหลายระดับ ซึง

สอดคล้องกับปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการทีอรรถไกร พันธุ์ภักดี (2554 : 2) อธิบายว่า

อํานาจการต่อรองของลกูค้านบัเป็นปัจจยัหนึงทีสร้างแรงกดดันต่อการแข่งขัน ดูได้จาก
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การกําหนดราคาซือขายสินค้าเช่น เมือองค์กรจะตังราคาสินค้าต้องคํานึงถึงลูกค้าว่า

ราคาจะสงูไปหรือไม่ หากราคาสงูลกูค้าจะไปซือสนิค้าและบริการของรายอืนหรือไม่  

  ด้านอํานาจการต่อรองของซพัพลายเออร์พบว่าในร้านมีความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ทีใช้ โดยผลิตภัณฑ์ทีใช้มีคุณภาพมีระดับปานกลาง ในแต่ละร้านส่วนใหญ่มี 

ซัพพลายเออร์ทีมาติดต่อประมาณ 4 – 6 ราย และซัพพลายเออร์ขายผลิตภัณฑ์เป็นเงิน

เชือไม่เกิน 30 วนั เจ้าของร้านจะสงัซือผลติภัณฑ์กบัพนักงานขายทีมาเสนอขายถึงร้าน ซึง

สอดคล้องกับปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการ (5 Forces model) ทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร (2554 : 6) อธิบายว่าแรงกดดันในการแข่งขันทางธุรกิจด้านอํานาจ   

การต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining power of suppliers) มีสาระทีสําคัญ คือ หาก

จํานวนซพัพลายเออร์หรือวตัถดิุบทีมีอยู่ในตลาด มีจํานวนน้อยรายอํานาจการต่อรองของ

ซพัพลายเออร์จะสงูขนึ รวมทงัหากมีการรวมตัวกันของซัพพลายเออร์หรือวัตถุดิบ อํานาจ

การต่อรองจากซัพพลายเออร์จะสูงด้วย หรือความแตกต่างและความเหมือนของ

ผลติภัณฑ์และบริการหากอยู่ในระดับสงูอํานาจการต่อรองก็จะสงูด้วยเช่นกัน นอกจากนี

ยังสอดคล้องกับอรรถไกร พันธุ์ภักดี (2554 : 2) ทีกล่าวว่าอํานาจการต่อรองของ       

ซพัพลายเออร์ หมายถงึการจําหน่ายสนิค้าหรือวตัถดิุบของซัพพลายเออร์ ซึงหากมีการขึน

ราคาสนิค้าทีสง่ให้ผู้ประกอบการ จะสง่ผลให้มีกําไรน้อยลงหรือแข่งขนัได้ยากมากขนึ 

 ด้านภัยคกุคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึนพบว่าส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปีทีผ่านมา

บริเวณใกล้เคียงมีรายทีเปิดใหม่ 1 – 3 ราย ขนาดร้านทีเปิดใหม่มีขนาดและจํานวน

บคุลากรหรือพนักงานเท่ากับร้านของตน แต่ร้านทีเปิดใหม่ จะมีผลิตภัณฑ์และเครืองมือ

เครืองใช้ทีทนัสมยักว่าร้านของตน ซึงสอดคล้องกับปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการ (5 Forces 

model) ทีอรรถไกร พันธุ์ภักดี (2554 : 2) อธิบายว่าภัยคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่ทีเกิดขึน 

ย่อมก่อให้เกิดความพะวักพะวงในการแข่งขัน เนืองจากคู่แข่งขันมักจะนําเอาแนว

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทรัพยากรด้านคนและกําลงัเงินเข้ามาต่อสู้ เพือช่วงชิงส่วนแบ่งทางตลาด 

ทําให้สง่ผลถงึการเปลยีนแปลงหรือปันป่วนของตลาดได้เช่น เมือมีผู้ประกอบการรายใหม่

เข้ามาจะสง่ผลให้ปริมาณสนิค้าและราคาสินค้ามีการเปลียนแปลงไปทันที และสอดคล้อง

กับการศึกษาของสวุรรณา วิทธิสกุลรัตน์ (2548 : 52) ทีพบว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของ
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ร้านต้องปรับปรุงร้านเสริมสวยสภุาพสตรีให้เป็นไปตามลกัษณะความต้องการของลกูค้า

กล่าวคือลูกค้ามีความต้องการบรรยากาศภายในร้านและรูปแบบการตกแต่งร้านทีสวย

แปลก ดูสะอาดสบายตามีส่วนอย่างมาก ลกูค้าต้องการการแบ่งส่วนบริเวณสระผมที

มิดชิดและพอใจต่ออปุนิสยัและมารยาทของช่าง การพูดจาและความเป็นกันเอง ต้องการ

อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทีมีการแนะนําเกียวกับความงามหรือเกียวกับสขุภาพของ

เส้นผมต่างๆ ต้องการเครืองดืมและอาหารว่าง ต้องการบริการนวดทุกๆ ประเภท มีเพลง

เบาๆ บรรเลงระหว่างรอใช้บริการ  

 ด้านภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนพบว่าส่วนใหญ่ลกูค้ามีการเปรียบเทียบ

ราคาค่าบริการ เปรียบเทียบต้นทุนและเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการกับร้านอืนๆ 

สอดคล้องกบัปัจจยัแรงกดดนั 5 ประการ (5 Forces model) ทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร (2554 : 6) อธิบายว่าแรงกดดันในการแข่งขันทางธุรกิจด้านภัย

คกุคามจากสนิค้าทดแทน (Threat of substitute) โดยการวิเคราะห์ว่าสินค้าและบริการ

ทีมีอยู่ในตลาดมีระดับการทดแทนมากน้อยเพียงใดเช่น แอร์กับพัดลม มีต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายในการเปลียนแปลงจากการใช้สินค้าเดิมไปสู่การใช้สินค้าทดแทนมากน้อย

เพียงใด ซงึหากมีต้นทนุสงูหรือค่าใช้จ่ายสงูย่อมทําให้มีโอกาสทีจะประสบความสําเร็จ

น้อยลง 

 2. การอภิปรายผลข้อมูลเชิงปริมาณ 

     ตอนที 1 ข้อมลูส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง 

มีอายุระหว่าง 29 - 39 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือน

ระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท ในแต่ละเดือนมาใช้บริการร้านเสริมสวยโดยเฉลียน้อย

กว่า 2 ครังแต่ละครังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียน้อยกว่า 500 บาท ช่วงเวลาทีใช้บริการไม่

แน่นอน สว่นใหญ่มีร้านประจําและไม่ค่อยเปลยีนร้านเสริมสวยบ่อย แต่หากเปลียนเป็น

เพราะปัจจยัด้านราคา บริการทีใช้เป็นประจําคือตดัผม สระผม ซอยผม ย้อมผม เปลียน

ทรงผมใหม่และต่อผม ระหว่างรอรับบริการส่วนใหญ่เลือกอ่านหนังสือ ผลการศึกษา

เป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าเพศหญิงมีความรักสวยรักงามมากกว่าเพศชาย และด้วย

วยัทีเริมเข้าสูว่ยักลางคนจงึจําเป็นต้องทําให้ดูดีขึน ประกอบกับมีรายได้ทีเพียงพอและ

ราคาไม่แพงเกินไปจงึตดัสนิใจเสริมสวย นอกจากนีอาจเกิดความประทับใจในฝีมือของ
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ช่างหรือได้รับการบริการทีดีจึงเป็นลกูค้าประจําของร้านดังกล่าว ในระหว่างรอเลือก

อ่านหนังสือเพราะเป็นการสร้างความเพลิดเพลิน ทําให้ได้รับรู้ข้อมูลเกียวกับแฟชัน 

ความสวยความงามและข่าวสารเกียวกบัทรงผมใหม่ๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของ

บุญศรี ตระการช่วง (2547 : 36) ทีพบว่าลกูค้าทีใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสระ-เซ็ทมากทีสุด โดยในแต่ละครัง

ลกูค้าใช้บริการเฉลียน้อยกว่า 100 บาท เหตุผลทีมาใช้บริการประจําเป็นเพราะว่า

ช่างฝีมือดี อธัยาศยัดี และมกัจะอ่านหนงัสอืในระหว่างรอคิวรับบริการ 

 ข้อมลูเกียวกบัปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน

เสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุ

คือด้านบคุลากรหรือพนักงาน ผลการศึกษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าบุคลากรหรือ

พนักงานเป็นผู้ มีฝีมือดี หรือมีมนุษยสมัพันธ์ทีดีต่อลกูค้า ตลอดจนคํานึงถึงภาพพจน์

หรือความมีชือเสียงของร้านหรือช่าง ซึงสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดเกียวกับ

คุณภาพการให้บริการทีชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552 : 36) อธิบายว่าคุณภาพ       

การบริการวดัได้จากองค์ประกอบของคณุภาพในการบริการหลกัๆ คือ การรับประกันว่า

พนกังานเป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถและมีความสภุาพ มีจริยธรรมในการให้บริการ 

นอกจากนีต้องสร้างความมันใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการทีเป็นไปตาม

มาตรฐานด้วยสนิค้าทีมีคณุภาพ ตลอดจนสร้างรู้สกึทีสมัผสัเช่นการจัดตกแต่งตัวอาคาร 

เครืองมือและอปุกรณ์เช่นเคาน์เตอร์ให้บริการ ทีจอดรถ สวน ห้องนํา การตกแต่ง ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ การแต่งกายของช่างหรือพนักงานอย่างเหมาะสม สวยงามและการเอา

ใจใสล่กูค้าและให้บริการอย่างตงัอกตงัใจ ให้บริการภายในเวลาทีเหมาะสม ไม่ให้รอคิว

นาน รวมทงัสร้างความน่าเชือถือและความไว้วางใจในฝีมือให้กบัลกูค้า 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านบคุลากรหรือพนักงานอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือช่างมี

ความชํานาญ ผลการศึกษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนมีลักษณะ    

การแต่งกาย การเสริมสวยทีแตกต่างกนั ดงันนัช่างหรือพนกังานจําเป็นต้องอาศัยทักษะ 
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ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการเสริมสวย ซึงสอดคล้องกับกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน (2547 : 4) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริม

สวยสงิทีสาํคญัคือ เจ้าของร้านหรือช่างต้องเป็นผู้ทีมีคุณสมบัติทีสําคัญทีสดุคือ มีใจรัก

อาชีพบริการเสริมความงามให้ลูกค้า และควรเป็นคนอ่อนน้อม มีมารยาท รู้จัก

กาลเทศะและรู้จกัเอาใจผู้ใช้บริการ เป็นคนขยนั มีความอดทนและความภูมิใจในอาชีพ

นี นอกจากนีต้องมีฝีมือในด้านการเสริมสวยแล้วยงัต้องให้คําแนะนํา สามารถอธิบายให้

ลกูค้าเข้าใจได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของสมใจ วัชระธํารงกุล (2554 : 33) ที

พบว่าลกูค้าให้ความสาํคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการของร้านเสริมสวย

ในเขตเทศบาลเมืองสระบรีุ ในระดบัมากทกุด้าน  

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือร้านมีผลิตภัณฑ์

และบริการใหม่เสมอรวมทังคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ทันสมัยซึงมีค่าเฉลีย

เท่ากัน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการทีศิริวรรณ      

เสรีรัตน์และคณะ (2541 : 107) ได้กล่าวว่าทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ผลติภัณฑ์ว่า เป็นการอธิบายถงึทกุสงิทกุอย่างของสนิค้าและทุกสิงทุกอย่างทีจัดเตรียม

ไว้บริการลกูค้าเช่น การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และสินค้า การรับรู้ถึง

คุณภาพและตราสินค้า และการบริการทีสร้างความประทับใจโดยเสนอสินค้าและ

บริการทีสอดคล้องกับความคาดหวัง  ความพึงพอใจของลูกค้าเ ป็นหลักเ ช่น           

ความประทบัใจในการรับบริการการบริการก่อนและหลงัการขาย รวมทังคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีตอบสนองความต้องการลกูค้า สอดคล้องกับการศึกษาของนวพร 

พลติูญา (2547 : 45) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยทีมีความสําคัญต่อการใช้

บริการด้านเสริมสวยของลกูค้าในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสุดคือ

เครืองมือเครืองใช้ได้มาตรฐาน ผลการศกึษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าลกูค้าต้องการ

ความมันใจ ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์จากเครืองมือทีใช้ในการให้บริการ รวมทัง
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ต้องการความสะดวก สบาย สะอาดภายในและรอบๆ บริเวณร้านเสริมสวยเมือเข้าไปใช้

บริการ ซงึสอดคล้องกบัสาํนกับริการข้อมลู ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2549 : 5) ที

อธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริมสวยสิงทีสําคัญคือการจัดร้าน 

โดยเมือเลอืกสถานทีได้แล้ว ต้องจัดหาเครืองมือเครืองใช้มาทําการตกแต่งร้าน ซึงควร

คํานึงถึงราคา ความคงทน ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม การตกแต่งร้านให้

คํานึงถึงความกลมกลืนของสี  แสงและการออกแบบเพือให้ร้านดูใหม่และสง่างาม   

การใช้แสงไฟฟ้าควรรู้สึกเย็นตา สวยและเกิดความรู้สึกน่าพักผ่อน หน้าร้านจัดให้

สวยงามและเด่น ตู้ โชว์ต้องกว้างพอทีจะวางวัสดุการเสริมสวยได้ จัดภายในให้

เหมาะสมเช่นสถานทีรับบริการ สถานทีทํางานและห้องนํา ซึงจะช่วยให้เกิดความรู้สกึ

ชืนชอบ และต้องรักษาให้มองดสูะอาดตลอดเวลา 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือร้าน

อยู่ใกล้บ้านหรือทีทํางาน ผลการศกึษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันการจราจรที

ติดขดั และบางครังไม่ต้องใช้เวลานานในการเดินทางรวมทังต้องการประหยัดเวลาใน

การเดินทางอีกด้วย ซึงสอดคล้องกับสํานักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(2549 : 5) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทนุในธุรกิจเสริมสวยสิงทีสําคัญคือ 

การเลอืกทําเลทีตงั ควรเลอืกอยู่ในย่านทีเจริญแล้ว มีคนเดินผ่านไปมาและควรอยู่ใกล้

ร้านค้าอืนๆ หรือศนูย์การค้าต่างๆ  

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านราคาอยู่ในระดับมาก โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือการคิดราคาค่าบริการ

เป็นธรรม ผลการศกึษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าลกูค้าต้องการทราบความแน่นอน

ของอตัราค่าบริการในแต่ละบริการ เพือสะดวกในการเตรียมจํานวนเงินให้เพียงพอต่อ

การเสริมสวยในแต่ละครัง รวมทังลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกราคาทีเหมาะสมกับ

จํานวนเงินในแต่ละครังได้ง่ายขึน สอดคล้องกับสํานักบริการข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า (2549 : 5) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเสริมสวย

สิงทีสําคัญคือ การคิดราคาค่าบริการซึงก่อนจะเปิดดําเนินการ ควรกําหนดราคา
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ค่าบริการต่างๆ ไว้ก่อน โดยการเขียนราคาค่าบริการติดไว้ให้ผู้ รับบริการมองเห็นได้

โดยสะดวก ซงึการคิดราคาค่าบริการควรคํานึงถึงคุณภาพและราคาของวัสดุทีนํามาใช้

ในการบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ทําเลทีตังของร้านหรือคู่แข่ง ซึงการกําหนด

ราคาทีดีต้องมีความสมัพนัธ์กนัระหว่างท้องตลาด หรือร้านทีอยู่ในละแวกเดียวกนั 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายการทีมีผลมากทีสุด  คือ มี       

การประสานงานระหว่างช่างและพนักงาน ผลการศึกษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่า

ลกูค้าต้องการความรวดเร็วหรือไม่ใช้เวลานานเกินไปในการเสริมสวยแต่ละครัง เพือใช้

เวลาในการกระทํากิจกรรมอย่างอืนอีก ซึงสอดคล้องกับสํานักบริการข้อมูลธุรกิจ     

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2549 : 5) ทีอธิบายว่าการประกอบธุรกิจและการลงทุนใน

ธุรกิจเสริมสวยสิงทีสําคัญอีกประการหนึงคือ การจัดการเช่นเวลาทํางานของช่าง 

ระยะเวลาในการให้บริการ แต่ละงานทีจะต้องให้บริการจนครบกระบวนการทุกขันตอน 

หรือแจ้งให้ทราบว่าจะต้องใช้เวลาในการบริการนานเท่าใด และสอดคล้องกับการศึกษา

ของดารารัตน์ สพุรรณบรรจง (2546 : 38) ทีพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้ บริโภคสตรี ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ 

 ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ด้านการสง่เสริมการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง โดยรายการทีมีผลมากทีสดุคือมี

แคตตาลอ็กในการแนะนําผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะว่าลกูค้า

ต้องการทราบข้อมลูการเสริมสวยใหม่ๆ ทงัการออกแบบผลติภัณฑ์ใหม่ๆ เพือเป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสนิใจ ซงึสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีสว่นประสมการตลาดบริการที

กัลยกร วรกุลลฏัฐานีย์และพรทิพย์ สมัปัตตะวนิช (2551 : 42) อธิบายถึงส่วนประสม

ทางการตลาดด้านการส่งเสริมสินค้า (Promotion) มีวัตถุประสงค์เพือสือสาร โน้มน้าว

กลุ่มผู้ รับสารให้ตัดสินใจซือสินค้าหรือบริการ โดยผ่านเครืองมือสือสารทีหลากหลาย

เช่น โฆษณา การใช้พนักงานขาย การเพิมยอดขายสินค้าในระยะเวลาอันสัน โดย    

การการให้สงิลอ่ใจพิเศษเช่นลดราคา แจกหรือแถมเป็นต้น 
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 ตอนที 2 การทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัด

ภูเก็ต ทีมีเพศ อายุ รายได้เฉลียต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวยทีแตกต่างกัน ส่วนผู้ ใช้บริการร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ตทีมีระดับ

การศกึษาต่างกัน มีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยทีแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของเขมจิรา กุลขํา (2550 : 

42) ทีพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยได้แก่ 

ปัจจยัด้านเพศ อายุ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลทีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

เสริมสวยได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาและรายได้ นอกจากนียังสอดคล้องกับ

การศึกษาของสมใจ วัชระธํารงกุล (2554 : บทคัดย่อ) ทีพบว่าลกูค้าทีมีรายได้เฉลีย

แตกต่างกนั ให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใช้บริการ

ร้านเสริมสวยแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจงัหวดัภูเก็ต  

  1.1  ด้านคู่แข่ง เจ้าของร้านควรหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

ร้านเสริมสวยให้มีจุดเด่นทีแตกต่างจากร้านอืนๆ เช่นการให้บริการใหม่ๆ อาทิ บริการ

นวด สปาและการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพือยกระดับการให้บริการทําให้ดูดีมี

มาตรฐานมากยิงขนึ 

  1.2  ด้านอํานาจการต่อรองของลูกค้า เจ้าของร้านควรจัดรูปแบบ      

การบริการให้สอดคล้องกับลกูค้าเช่น มีการนัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า การจัดหา

ผลติภัณฑ์ทีลกูค้าต้องการมาเตรียมไว้  

  1.3  ด้านอํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ เจ้าของร้านควรหา

ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูงไว้สําหรับบริการลูกค้าในระดับสูง พร้อมทังกําหนดอัตรา

ค่าบริการให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละกลุม่ 

  1.4  ด้านภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ทีเกิดขึน เจ้าของร้านควรหาวิธีใน

การปรับปรุงร้านโดยอาจพฒันาเป็นร้านบิวตีหรือซาลอน รวมทงัปรับปรุงการบริการให้ดี

ยิงขนึ 
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  1.5  ด้านภัยคกุคามจากสินค้าทดแทน เจ้าของร้านควรกําหนดราคาให้

เป็นมาตรฐาน คิดค่าบริการทีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัคณุภาพผลติภัณฑ์ทีใช้ 

 2. ปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย 

ในจงัหวดัภูเก็ต ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัต่อไปนี 

  2.1 เจ้าของร้านเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ควรหาช่องทางในการเพิมพูน

ทักษะการให้บริการ การออกแบบทรงผมและเทคนิคการเสริมสวย เพือสร้าง         

ความแตกต่างจากร้านอืนๆ โดยเฉพาะลกูค้ากลุ่มวัยรุ่น วัยทํางานและสงูวัย ควรศึกษา

หาความรู้ใหม่ๆ เพิมเติมเกียวกบัเส้นผม 

  2.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด เจ้าของร้านเสริมสวยควรนําเสนอ      

การส่งเสริมการตลาดให้เห็นผลอย่างชัดเจนเช่น การจัดโปรโมชันเมือเสริมสวยครบ 

2000 บาทสระผมฟรี 1 ครัง รวมทงัการให้บริการเสริมสวยนอกสถานท ี

  2.3 ด้านกระบวนการ เจ้าของร้านเสริมสวยควรจัดให้มีผู้ ช่วยช่างเพือให้

ช่างสามารถบริการลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ในเวลาทีกําหนดไว้ 

  2.4 ด้านราคา เจ้าของร้านควรกําหนดราคาให้เป็นมาตรฐานหรือแสดง

ราคาค่าบริการแต่ละอย่างให้เห็นชัดเจน เพือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของลกูค้า และ

ควรกําหนดสว่นลดให้กบัลกูค้าเป็นรายบคุคล 

  2.5 ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เจ้าของร้านควรหาสถานทีจอดรถเพือ

อํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้า 

 3. เจ้าของร้านควรปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริการและเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพมีความน่าเชือถือ สถานทีตังควรตังอยู่ในศูนย์การสินค้าและ

เดินทางไปมาสะดวก การให้บริการเสร็จภายในเวลาทีกําหนด สามารถจองคิวได้ 

รวมทงัการเพิมพนูฝึกฝนทกัษะช่างให้มีความสามารถสงูขนึ 
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 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 

 การวิจยัครังน ีผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะในการทําวิจยัให้กว้างขนึดงันี 

 1. ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านเสริมสวยของสภุาพสตรี ใน

จงัหวดัภูเก็ต เพือใช้ข้อมลูเป็นแนวทางในการพฒันาบริการร้านเสริมสวยให้ดียิงขนึ 

 2. ควรศกึษาความพึงพอใจของลกูค้าต่อการใช้บริการเสริมสวย ในจังหวัด

ภูเก็ต เพือใช้นําข้อมลูไปวางแผนการให้บริการแก่ลกูค้า 

 3. ควรศกึษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการร้านเสริมสวยของสภุาพสตรี 

ในจงัหวดัภูเก็ต 
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คาํแนะนําในการเตรียมต้นฉบับ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญ

สมาชิกและผู้ ทีสนใจทุกท่านส่งบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัย  เพือพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารฯ  ทังนีบทความหรือรายงานการวิจัยทีส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ใน

วารสารอืนมาก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอืน  ผู้ เขียนจะได้รับ

วารสารทีลงผลงาน  จํานวน  5  เลม่ 

 

การกําหนดวาระการออกวารสาร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต  โดยกําหนดวาระการออก  2  ฉบับ

ต่อปี  สําหรับฉบับแรกกําหนดให้ออกเดือนธันวาคม  2548  ทังนีเพือให้วารสารฉบับ

แรกมีความสมบูรณ์มากทีสดุ  สําหรับปี  2549  เป็นต้นไป  กําหนดออก  2 ฉบับ  คือ  

ฉบบัที  1  เดือนมกราคม – มิถนุายน  และฉบบัที  2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 

การเตรียมต้นฉบับ 

1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด  วินโดว์  

ต้นฉบบั  ภาษาไทย  Cordia New Size 14  ต้นฉบบัภาษาอังกฤษ  Time New Roman 

size  12  และใช้กระดาษ  เอ  4  เว้นห่างจากขอบ  1  นิวโดยรอบ  ความยาวไม่เกิน                    

10 – 15  หน้า 

2. ชือเรือง  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง                        

ชือผู้ เขียนพร้อมทังคุณวุฒิอยู่ใต้ชือเรืองเยือไปทางขวามือ  ส่วนตําแหน่งทางวิชาการ               

และสถานทีทํางานของผู้ เขียนให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 

3. ทังบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย  

พร้อมทงัคําสาํคญั  (key  words)  ภาษาไทย  2 - 5  คํา 

4. คําแนะนําในการเขียนบทความ 

4.1 การเขียนบทความวิจยัประกอบด้วย 

1)  ชือเรือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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2)  ผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

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  
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และลกูศรแสดงด้านบนและด้านลา่งของภาพด้วยดินสอทีหลงัภาพเบาๆ  โดยจัดทําเป็น

ไฟล์สรุปรูป  (กองบรรณาธิการสงวนสทิธิ การเลอืกตีพิมพ์ภาพส)ี 

 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 

การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบ  APA  โดยมีรายละเอียดดงัน ี

1.   การอ้างอิงในเนือเรือง 

เมือสนิสดุข้อความทีต้องการอ้างอิง  ใสชื่อผู้แต่ง  ปีทีพิมพ์และเลขหน้า  ไว้ใน

วงเลบ็ต่อท้ายข้อความนัน  คนอืนๆ  ในกรณีทีมีผู้ แต่งมากกว่า  6  คนขึนไป  ให้เขียนชือ       

ผู้แต่งคนแรกตามด้วย  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 

ภาคภู มิ  ป้องภัย. (2542,  กรกฎาคม  3).  มุมทีถูกลืมในพระราชวัง                   

บางประอิน. มติชน. หน้า  12. 

รายงานการประชุมสัมมนาวิการ 

นิทศัน์  ภัทรโยธิน. (2540).  ตลาดซือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.  ในการ

ประชุมนักบัญชีทัวประเทศ  ครังที  15  วิสัยทัศน์นักบัญชี

ไทย  วันที   27 – 28  มิถุนายน  2540.  หน้า  19 -35.  

กรุงเทพฯ :  สมาคมนกับัญชีและผู้สอบบัญชีรับเงินอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย. 

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).  พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและ

การใช้เทคโนโลยีการสือสาร  ของบริษัทธุรกิจเอกชนทีมี

ต่อยอดขายสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสต

ร ม ห า บั ณ ฑิ ต   ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สื อ ม ว ล ช น  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 

การส่งต้นฉบับ 

ส า ม า ร ถ ส่ ง ต้ น ฉ บั บ  1  ชุ ด  พ ร้ อ ม  disketle ห รื อ  แ ผ่ น  CD ม า ยั ง                           

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต สํานักงานบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ตําบลรัษฎา  อําเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต  83000 
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