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บทคัดย่อ 

 การเรียนการสอนในเนือหาการตรวจสถานทีเกิดเหตุรายวิชานิติวิทยาศาสตร์

เบืองต้นเป็นปัญหาสาํหรับอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างยิง ด้วยเหตุทีไม่สามารถจะแสดงให้

ผู้ เรียนสามารถมองเห็นสภาพจริงตามทีต้องการได้ความเป็นจริงเสมือนเป็นเทคโนโลยี

เชิงปฏิสัมพันธ์ทีทําให้ผู้ ใช้เกิดความรู้สึกของการเข้าร่วมอยู่ในสิงแวดล้อมและ

สถานการณ์ทีเสมือนจริงทีสร้างจากคอมพิวเตอร์ ซงึในปัจจบุนัมีการนําสอืความเป็นจริง

เสมือนมาใช้ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิงการจําลองสถานการณ์ต่างๆ ทีไม่สามารถ

จะเห็นได้ในสถานการณ์จริง การนําสอืความเป็นจริงเสมือนมาใช้พฒันาสอืเพือการเรียน

การสอนในเนือหาดงักลา่ว จงึมีความมุ่งหมายเพือศึกษารูปแบบความเป็นจริงเสมือนที

เหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการพฒันาสอืการสอนในหัวเรือง การตรวจสถานทีเกิดเหตุใน

วิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น สาํหรับนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ตลอดจนศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนิสิตทีเรียนด้วยสือความเป็นจริง

เสมือนทีพฒันาขนึ กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการทดลองได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจาก

นิสติปริญญาตรีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทีเรียนรายวิชานิติวิทยาศาสตร์ในภาคเรียน

ที 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 38 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม

รูปแบบของสือความเป็นจริงเสมือน เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุ แบบประเมิน

คณุภาพสอืความจริงเสมือนโดยผู้ เชียวชาญ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และแบบวัด

ความพึงพอใจทีมีต่อสือ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย        

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยทําให้ได้รูปแบบสือความเป็นจริงเสมือนทีเหมาะสม

เพือนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาสอืความเป็นจริงเสมือน เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ    

4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างเนือหา ด้านเสยีง ด้านปฏิสมัพันธ์ และด้านภาพประกอบ โดย

นํารายข้อของแต่ละด้านทีมีค่าร้อยละมากทีสดุมาใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาสือ ผลจาก

การประเมินสอืโดยผู้ เชียวชาญ อยู่ในระดับมากทังโดยรวมและรายด้านผลการเรียนรู้ของ

กลุม่ตวัอย่างทีเรียนจากสอืโดยเฉลยีคิดเป็นร้อยละ 80.65 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

ทีมีต่อสอืความเป็นจริงเสมือน โดยทงัโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 

 โดยสรุป สือความเป็นจริงเสมือนทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนสามารถนําไปใช้

แก้ปัญหาในการเรียนการสอนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุในรายวิชานิติวิทยาศาสตร์

ได้เป็นอย่างดี ทําให้ผู้ เ รียนรู้สึกเสมือนอยู่ ในสิงแวดล้อมจริง รวมทังสามารถมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้ได้ 

คําสําคัญ : ความเป็นจริงเสมือน; นิติวิทยาศาสตร์; การตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

 

Abstract 

 Instruction in a crime scene investigation in the fundamental course of 

forensic science is the problem for instructors because the real condition as 

required cannot be shown to the students. Virtual reality is an interactive 

technology that allows the users participating in a virtual computer-generated 

environment. Currently, virtual reality is used in many ways, especially through 

simulations which cannot be found in real-world situations. Therefore, leads to 
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the development of virtual reality for teaching this subject. The aim of this 

study is to study a format of virtual reality that is appropriate to be used in the 

teaching of “Crime scene investigation” in the fundamental course of forensic 

science for undergraduate students at MSU, also to assess student learning 

outcome and satisfaction with the learning materials developed in the format of 

a virtual reality. The samples were selected by specifically choosing 38 

undergraduate students at MSU who participated in fundamental forensic 

science in the first semester 2012. The research was conducted by using a 

questionnaire to query about the format of virtual reality in “Crime scene 

investigation”, a media evaluation form for experts, learning test, and 

satisfaction survey. Statistical methods used for data analysis were 

percentages, means, and standard deviations. The research makes the virtual 

reality format appropriate for the development of virtual reality “Crime scene 

investigation” in four areas: content, sound, interactive, and images. The 

highest percentage of each area was used as a model to produce an overall 

average. The results of the created media as evaluated by the experts showed 

a high level quality, both in the overall and each aspect, the learning result 

meant scores from the students who used the virtual reality model were 80.65 

percent and the satisfaction of the students who used the virtual reality was at 

a high level, both in the overall and each aspect.  

 In summary, the developed virtual reality can be used in teaching a 

crime scene investigation course in fundamental forensic science. This allows 

the users to learn and enjoy the course and also makes the users feel that they 

can interact in the real environment. 

Keywords : Virtual reality; Forensic Science; Crime Scene Investigation. 
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บทนํา 

 วิชานิติวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ทีประยกุต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาใน

ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความ ซึงเป็นประโยชน์ต่อ

กระบวนการยุติธรรมสามารถให้ยุติธรรมให้กับผู้ เสียหายและผู้ ต้องหาได้เป็นอย่างดี 

การตรวจสอบสถานทีเกิดเหตเุป็นเนือหาหนงึทีมีความสาํคญัในการเก็บหลกัฐานเพือใช้

ในการพิสจูน์ความจริงเกียวกบัการกระทําผิดเกิดขึน ซึงจะทําให้ผู้ตรวจสถานทีเกิดเหตุ

นนัสามารถอ่านสภาพของสถานทีเกิดเหตุได้ว่าใครควรจะเป็นผู้กระทําผิด ทําอย่างไร 

ด้วยวิธีการใด เมือเวลาอะไร และประสงค์ต่ออะไร อาชญากรมักจะทิงร่องรอยใน

สถานทีเกิดเหตุเสมอ ถ้าทําการตรวจสถานทีเกิดเหตุอย่างมีขันตอนตามหลกัวิชาแล้ว 

จะทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากพยานวัตถุต่างๆ ในสถานทีเกิดเหตุได้อย่างเต็มที ซึง

จะนําไปสู่ความสําเร็จในการคลีคลายคดีนันๆ ดังทีมีผู้กล่าวว่าสถานทีเกิดเหตุเหมือน

หนึงเป็น “คลังสมบัติแห่งหลกัฐาน” แม้ว่าจะเป็นอาชญากรรมทีมีการวางแผนอย่าง

รอบคอบสกัเพียงใด ก็จะต้องมีข้อมูลทังทีมีรูปร่างลกัษณะและไม่มีรูปร่างลกัษณะซึง

สามารถสบืหาเบาะแสของคนร้าย หรือข้อเท็จจริงเกียวกับอาชญากรรมนันได้ สถานที

เกิดเหตจุงึเป็นหวัใจของการสบืสวนและสอบสวน (อรรถพล แช่มสวุรรณวงค์และคณะ, 

2544 : 38) 

 จากงานวิจยัของณชุชนา สวสัดี (2552 : 82) เรืองวิธีปฏิบติัในการรักษาสภาพ

ของสถานทีเกิดเหตุในคดีฆาตกรรมพบว่า เจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีในสถานทีเกิดเหตุทัง

เจ้าหน้าทีตํารวจแพทย์เจ้าหน้าทีมูลนิธิขาดความรู้หรือละเลยความสําคัญของวัตถุ

พยานและสถานทีเกิดเหตุหรือไม่ปฏิบัติตามลําดับของการปฏิบัติหน้าทีในสถานทีเกิด

เหตทุีกําหนดและทีเป็นไปตามหลกัสากลรวมถงึประชาชนทีขาดความรู้และความเข้าใจ

ในความสําคัญของวัตถุพยานและสถานทีเกิดเหตุด้วยส่งผลให้วัตถุพยานและสภาพ

ของสถานทีเกิดเหตุเกิดการเปลียนแปลงไปจากเดิมและรวมไปถึงการไปศึกษาถึง

สถานทีเกิดเหตจุริงๆนนัเป็นเรืองเป็นไปได้ยาก เพราะไม่สามารถนําบุคคลภายนอกหรือ

ผู้ทีไม่เกียวข้องกบัการสบืสวนเข้าไปในพืนทีสถานทีเกิดเหตุได้ และอาจเป็นเหตุทีทําให้

สถานทีเกิดเหตเุสยีหายได้ซงึจะสง่ผลต่อการสืบสวนคดีและสถานทีเกิดเหตุจริงนันเป็น

สถานทีทีมีอนัตรายอีกด้วยซงึการเรียนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตนุนัมีเนือหาทีมี 
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ความจําเป็นต้องใช้ของจริงในการสอนแต่เนืองจากไม่สามารถทีจะให้ผู้ เรียนได้เรียน

จากสถานการณ์จริงดังกล่าวได้ การจัดสภาพของการจําลองของสถานทีเกิดเหตุให้

เหมือนจริงจึงเป็นสิงจําเป็นทีต้องนํามาใช้ทดแทน แม้จะเป็นเรืองยากและสินเปลืองก็

ตามความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) เป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบทีผลกัดัน

ให้ผู้ใช้เกิดความรู้สกึของการเข้ารวมอยู่ภายในสงิแวดล้อมทีไม่ได้มีอยู่จริงทีสร้างขึนโดย

คอมพิวเตอร์ ความเป็นจริงเสมือนได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดง่ายๆ แต่มีอํานาจมาก

เกียวกับการทีจะเสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดีทีสุด นันคือ ถ้าผู้ออกแบบสามารถให้

ประสาทสมัผสัของมนษุย์มีความค่อยเป็นค่อยไปในปฏิสมัพันธ์กับโลกทางกายภาพ ซึง

เป็นสงิทีอยู่ล้อมรอบตวัเราแล้ว มนุษย์จะสามารถรับและเข้าใจสารสนเทศได้ง่ายยิงขึน

ถ้าสารสนเทศนนักระตุ้นการรับรู้สมัผสัของผู้ รับ (Kallawsky, 1996 และ กิดานันท์ มลิทอง, 

2548 อ้างอิงใน วิรงรอง วงษ์วฒันะ, 2551 : 4) ปัจจบุนัได้มีการนําสือความเป็นจริงเสมือน

มาใช้ในทางการศึกษามากขึน จากงานวิจัยของ แซนกีธา และกิรูบาคาราน (Sangeetha 

andKirubakaran, 2011 : 301) เรืองการส่งเสริม E-Learning ด้วยเทคนิค VRMLทีได้ใช้

สือความเป็นจริงเสมือนทีใช้ฝึกสอนทีเกียวกับเรืองความดันโลหิต ได้กล่าวถึงจุดเด่น

ของความเป็นจริงเสมือนว่า ความเป็นจริงเสมือนสามารถเป็นเครืองมือทีใช้ได้ผล

สําหรับนักการศึกษาในการช่วยเหลือนักเรียนให้จดจ่ออยู่สภาพแวดล้อมทีพวกเขา

สามารถมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเทคโนโลยีทีจําลองสภาพแวดล้อม ซึงช่วย

ให้เราสามารถพบประสบการณ์การเรียนรู้แบบ การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ซึงนักเรียน

สามารถเรียนรู้ในขณะทีพวกเขากําลังอยู่ในเนือหาทีพวกเขาเรียนรู้ทีจะนํามา

ประยุกต์ใช้ ผู้ เรียนจะได้รับการโต้ตอบทันทีทีผู้ เรียนเข้าไปสํารวจทําความเข้าใจใน

เนือหาซงึทําให้นกัศกึษามีผลการเรียนรู้ทีได้จากสอืความเป็นจริงเสมือนมากกว่าการใช้

การสอนแบบบรรยายและการสอนแบบนําเสนอเนือหาแบบภาพสองมิตินอกจากนีใน

งานวิจยัของ ชูบูล่า,โฟคิดีส,โซลาคิดดิสและวลาซาริส (Zouboula, Fokides, Tsolakidis & 

Vratsalis, 2008 : 89-95) เรืองความเป็นจริงเสมือนและพิพิธภัณฑ์, โปรแกรมประยุกต์ 

สําหรับพิพิพิธภัณฑ์เพือการศึกษา ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ความเป็นจริงเสมือนทีแสดง

ประวัติศาสตร์ยุคจักรวรรดิไบแซนไทน์ใช้ในการสอนเปรียบเทียบกับการสอนด้วย 
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PowerPoint ซงึมีกลุม่การทดลองคือนกัเรียนเกรด 5 และ 6 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนแต่

ละระดบัมีผลการเรียนรู้ทีเกิดจากการเรียนด้วยสอืความเป็นจริงเสมือนมากกว่า การเรียนรู้

ด้วย Power Point ทีเป็นสอืแบบทางเดียว ทงัสองระดบัชนั 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนผ่านหน้าจอ จึงเป็นอีก

ทางเลอืกหนงึทีน่าสนใจสาํหรับการศึกษายุคใหม่ และอนาคตอย่างมาก เพราะจัดเป็น

สอืสงิเร้าทีดี แปลกใหม่น่าสนใจ สามารถสาํรวจสถานทีและสงิของทีและสิงของทีมีอยู่ที

ผู้ เรียนยงัไม่อาจเข้าถงึได้ ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการรับรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหรือร่วมมือ

กันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพือทําให้บทเรียนมีความน่าสนใจ นําเสนอข้อมูลได้

ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และจําจดได้มากขึน อันจะทําให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ มี

ความคิดรวบยอดในวิชาทีมีความเป็นนามธรรม หรือรูปธรรมทีเข้าใจยาก สามารถ

นํามาใช้เพือการศึกษาทดลองในสถานการณ์ หรือสภาวะทีเป็นอันตราย ด้วยการรับ

สมัผัสผ่านเทคโนโลยีเพือรับรู้และตีความสิงทีเห็นอย่างมีจินตนาการเพือตอบสนอง 

และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฝึกการสํารวจสิงแวดล้อมเสมือน ทีไม่

สามารถเดินทางไปถึงหรือเดินทางลําบากในสถานการณ์จริง (Stephen, 1996 และ         

กิดานันท์ มลิทอง, 2543 อ้างถึงใน ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2547 : 3-4) ผู้ วิจัยจึงนําความเป็น

จริงเสมือนผ่านหน้าจอ (Non-Immersive VR or Desktop VR) มาประยุกต์ใช้ในการสอน

เกียวกบัการตรวจสถานทีเกิดเหตเุพือให้การสอนเกียวกับการตรวจสถานทีเกิดเหตุให้มี

ประสทิธิภาพยิงขนึ  

 

วัตถปุระสงค์ 

1. เพือศกึษารูปแบบของสอืความเป็นจริงเสมือนทีเหมาะสมสําหรับใช้เป็นแบบ

ในการพัฒนาสือความจริงเสมือน เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชานิติวิทยาศาสตร์

เบืองต้นสาํหรับนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 2. เพือพัฒนาสือความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชา     

นิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสาํหรับนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตามรูปแบบที

ได้จากการศกึษา ให้มีคณุภาพ 
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 3. เพือศึกษาผลการเรียนรู้ทีเกิดจากการเรียนด้วยสือความเป็นจริงเสมือน

เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสําหรับนิสิตปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 4. เพือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียน ทีเรียนด้วยสือความเป็นจริงเสมือน

เรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสําหรับนิสิตปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นิสิตทีเรียนรายวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ระยะ ตามขันตอนการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างระยะที 1 การศึกษารูปแบบทีเหมาะสมของสือความจริงเสมือน 

เป็นนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์

เบืองต้นภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยอาสาสมัคร จํานวน 30 คน กําหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ 15-30% ของจํานวนประชากร 

 กลุม่ตวัอย่างระยะที 2 การทดลองเพือหาประสิทธิภาพของสือความเป็นจริง

เสมือน ได้มาโดยอาสาสมัคร จากนิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น 

ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 38 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

เกณฑ์ 15-30% ของจํานวนประชากร 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี 

 1. แบบสอบถามรูปแบบของสอืความเป็นจริงเสมือน 

 2. สอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

 3. แบบประเมินคุณภาพสือความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

โดยผู้ เชียวชาญ 

 4. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 5. แบบวดัความพงึพอใจทีมีต่อสอื 
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 การสร้างเครืองมือการวิจยั 

 1. การสร้างแบบสอบถามรูปแบบทีเหมาะสมของสอืความเป็นจริงเสมือน 

    1.1 ศึกษารูปแบบและลกัษณะของสือความเป็นจริงเสมือนจากเอกสารและ

งานวิจยัทีเกียวข้องทําให้ได้องค์ประกอบทีสําคัญของสือความเป็นจริงเสมือน 4 ด้าน คือ 

ด้านโครงสร้างเนือหาและคู่มือการใช้งาน ด้านเสยีง ด้านปฏิสมัพนัธ์ และด้านภาพ 

     1.2 สร้างแบบสอบถามโดยยดึองค์ประกอบ 4 ด้านเป็นหลกั ในแต่ละด้าน

แจงเป็นรายข้อหลกั และรายข้อย่อยทีครอบคลมุตามลกัษณะของแต่ละด้านและรายข้อ

หลกั แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบปลายปิด โดยในแต่ละรายข้อผู้ตอบจะเลือกตอบ

คําตอบเดียว 

     1.3 นําแบบสอบถามทีร่างขึนให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 5ท่านทีเชียวชาญใน

ด้านการวดัประเมินผล การใช้ภาษา และด้านเนือหา เพือตรวจสอบความเหมาะสมขอ

แบบสอบถามในด้านต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ เชียวชาญ 

 2. การพฒันาสอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

     ในการพัฒนาสือความจริงเสมือน ได้ยึดการพัฒนาตามขันตอนการออกแบบ

และพัฒนาระบบมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ (Interactive Multimedia System Design and 

Development : IMSDD) ของแดชแบช(Dastbaz) (ทวีศักดิ กาญจนสวุรรณ, 2546 : 354) 

มาใช้ โดยได้แบ่งเป็น 4 ขนัตอนได้แก่ 

     2.1 ศึกษาความต้องการระบบ (System Requirements) เป็นระยะเริมต้น

ของการศึกษาความต้องการในระบบ โดยจะครอบคลมุตังแต่การศึกษาความเป็นไปได้ 

(Feasibility) ในด้านต่างๆ ดงันี 

           2.1.1 กําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ ใช้งานให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ระบบ 

           2.1.2 พิจารณาและจดัหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครืองมือพัฒนาสือ

ทีเหมาะสม รวมไปถึงพิจารณาวิธีการบันทึก จัดเก็บและเผยแพร่ เนืองจากผู้ วิจัยได้ใช้

ระบบความเป็นจริงเสมือนผ่านหน้าจออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จึงได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล (PC) ทีมีระบบประมวลผล (CPU) อย่างน้อย Corei5 RAM 4 Gb. และการ์ด

แสดงผล 3 มิติ (VGA) และซอฟต์แวร์ทีใช้พัฒนาประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์ทีใช้สร้าง
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วตัถ ุ3 มิติ, ตดัแต่งภาพ, ตดัแต่งเสยีง และทีใช้รวบรวมองค์ประกอบทังหมดเข้าด้วยกัน

เพือสร้างเป็นสือความเป็นจริงเสมือน ผู้ วิจัยได้บันทึกสือความเป็นจริงเสมือนทีได้

พฒันาลงในแผ่นดิสก์ (CD) 

           2.1.3 ศึกษารูปแบบ หรือคุณลกัษณะของสือความเป็นจริงเสมือนที

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ 

     2.2 ขนัตอนออกแบบ (Designing) เป็นระยะของการออกแบบระบบ เพือให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ ซงึมีรายละเอียดในแต่ละขนัตอนดงันี 

           2.2.1 ออกแบบเมทาเฟอร์ (Design Metaphor) ออกแบบสือโดยนํา

รูปแบบทีได้จากการศกึษามาเป็นแนวทางในการออกแบบ เช่น การปฏิสมัพันธ์กับผู้ ใช้ 

ตําแหน่งของปุ่ มเมนผูู้ใช้รูปแบบของเมนหูน้าหลกัของสอื เป็นต้น 

           2.2.2 ออกแบบเนือหา (Design Information) ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารที

เกียวข้องกับการตรวจสถานทีเกิดเหตุ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ และโครงร่างเนือหาที

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และนําเสนอผู้ เชียวชาญด้านเนือหาเพือตรวจสอบความถูกต้อง 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

           2.2.3 ออกแบบแผนโครงเรือง (Storyboard) และนําเสนอผู้ เชียวชาญ

ด้านเนือหา ด้านสอื และด้านการใช้ภาษาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทํา

ให้ได้บททีจะนํามาสร้างสอืทีสมบรูณ์ 

           2.2.4 ออกแบบเครืองช่วยนําทาง (Design Navigator) และองค์ประกอบ

อืนๆ โดยยึดรูปแบบตามข้อมูลทีได้จากขันตอนการศึกษารูปแบบ มาเป็นแนวทางใน          

การออกแบบสอื 

     2.3 พฒันาและติดตงัระบบ (Implementation) 

           2.3.1 รวบรวมข้อมูลทีได้จากขันตอนก่อนหน้านีทังหมดมาทําการสร้างสือ

ความเป็นจริงเสมือน โดยเริมต้นจากการสร้างวัตถุ 3 มิติ ตามทีได้กําหนดไว้ในแผน

โครงเรือง (Storyboard) ตัดต่อเสียงเสียงประกอบ เสียงบรรยาย และทํากรอบแสดง

เนือหาตามทีได้กําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หลงัจากนันนําเอาองค์ประกอบ

ทงัหมดมาสร้างสอืความเป็นจริงเสมือนในโปรแกรม Quest3D 
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     2.4 ขนัตอนประเมินผล (Evaluation) 

           2.4.1 นําสอืทีสร้างขนึให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบ และประเมินสือโดยใช้

แบบประเมินทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน ผู้ เชียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เชียวชาญ

ด้านสอื (3 ท่าน) ด้านเนือหา ด้านการใช้ภาษา จากนันนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ 

หากพบว่าข้อใดทีผู้ เชียวชาญประเมินมีค่าเฉลยีตํากว่า 3.50 จะทําการปรับปรุงแก้ไข 

           2.4.2 นําสอืทีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญแล้ว ไปทดลอง

กบันิสติกลุม่อ่อนจํานวน 1 คน ในวนัที 8 มิถนุายน พ.ศ. 2555 โดยขอให้นิสิตได้ศึกษา

จากสือทีสร้างขึน พร้อมกับผู้ วิจัยได้แนะนําและสอบถามแบบกันเอง เพือให้นิสิตที

ทดลองใช้สอืได้ชีข้อบกพร่องผู้ วิจยัได้บนัทกึข้อบกพร่องทีพบเพือการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อบกพร่องทีพบต่อไป 

           2.4.3 นําสอืทีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนิสิตนิสิตทีลงทะเบียน

เรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 30 คน ในวันที 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมีขันตอน กระบวนการทดลอง

เช่นเดียวกบัการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจริงทุกประการ หลงัจากทีนิสิตแต่ละคนเรียนจาก

สอืจบแล้ว ให้นิสติทําแบบวดัผลการเรียนรู้ และแบบประเมินความพงึพอใจทีผู้ วิจัยสร้างขึน 

เพือนําแบบวดัการเรียนรู้และแบบประเมินไปทําการวิเคราะห์ต่อไป 

 3. การสร้างแบบประเมินคุณภาพสือความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจ

สถานทีเกิดเหต ุ

     3.1 ศกึษาหลกัการสร้างแบบประเมิน และกําหนดกรอบแนวความคิดของ

แบบประเมินคุณภาพสือจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง รวมทังกําหนดประเด็น

และขอบเขตข้อคําถามโดยแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 4 ส่วน ดังนี ด้านเนือหาด้าน

ความเป็นจริงเสมือนด้านการออกแบบด้านการใช้งาน 

     3.2 ดําเนินการสร้างแบบประเมินฉบับร่าง โดยแบบประเมินทีสร้างขึนจะ

เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การประเมิน เป็น 5 ระดับ มากทีสดุ 

มากปานกลางน้อย และน้อยทีสดุ 
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     3.3 นําแบบประเมินคุณภาพสือความเป็นจริงเสมือนเสนอต่อผู้ เชียวชาญ 

จํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบคณุภาพของเครืองมือ ความชัดเจนของภาษา และความถูก

ต้องของเนือหา 

     3.4 แก้ไขปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพสือตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ เชียวชาญ แล้วแบบประเมินนีไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูต่อไป 

 4.การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

     4.1 ศกึษาและวิเคราะห์เนือหาในเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา

นิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นและเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้องเพือกําหนดเนือหาสาระสําคัญ

และผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัรวมถึงข้อกําหนดลกัษณะของแบบทดสอบทีดีและวิธีสร้าง

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จากเอกสารต่างๆ 

     4.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องและครอบคลมุเนือหา

และวตัถปุระสงค์ของสอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุเป็นแบบปรนัย

เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจํานวน 20 ข้อ 

     4.3 นําแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เสนอผู้ เชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน โดย

นํามาวัดผลตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อสอบ

ประเมินความถูกต้องโดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องผู้ วิจัยเลือกข้อทีมีค่าอยู่

ระหว่าง 0.67 - 1.00 และนําแบบทดสอบวดัผลเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามทีผู้ เชียวชาญ

ด้านเนือหาเสนอแนะ 

     4.4 นําแบบทดสอบวดัผลเรียนรู้ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบใช้ (Try Out) 

พร้อมกบัทดสอบสอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุ แบบวัดความพึงพอใจ

กับนิสิตนิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 

2555 ทีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จํานวน30คน ในวันที 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพือหาค่าดัชนี

ความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชือมัน (rtt) ของแบบทดสอบวัดผล

เรียนรู้โดยทผีู้ วิจยัได้คดัเลอืกข้อคําถามทีมีค่าดชันีความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกราย

ข้อดงันีแบบทดสอบวดัผลเรียนรู้ จํานวน 20 ข้อมีค่าดัชนีความยากง่ายรายข้อตังแต่ 0.63 
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ถงึ 0.77 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อตังแต่0.27ถึง0.47และมีความเชือมันของแบบทดสอบ

ทงัฉบบัเท่ากบั 0.75 

     4.5 นําแบบทดสอบทีคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขแล้วมาจัดพิมพ์

แบบทดสอบวดัผลเรียนรู้ฉบบัจริงเพือนําไปใช้เก็บข้อมลูกลุม่ตวัอย่างต่อไป 

 5. แบบวดัความพงึพอใจต่อสอืความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหต ุ

     5.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบวดัความพงึพอใจของนิสิตทีมีต่อสือความจริง

เสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตจุากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

     5.2 สร้างแบบวดัพงึพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามวิธีของลิเคิท (Likert) จํานวน 17 ข้อ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 

มากทีสดุมากปานกลางน้อย และน้อยทีสดุ 

     5.3 นําแบบวัดความพึงพอใจทีผ่านการแก้ไขแล้วเสนอผู้ เชียวชาญจํานวน 

3 ท่านเพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องของข้อคําถามซึงผู้ วิจัยเลือกข้อทีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 

     5.4 นําแบบวดัความพงึพอใจทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบใช้ (Try Out) 

พร้อมกับการทดสอบสือความจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานที เกิดเหตุ และ

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้กับนิสิตนิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์

เบืองต้น ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ในวันที 

15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพือนําข้อมูลทีได้มาหาค่าอํานาจจําแนกโดยใช้วิธีหา           

ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total 

Correlation) ตามวิธีสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนัแล้วทําการคัดเลือก

ข้อคําถามทีมีค่าความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทีมีค่าใกล้ 1.00 

โดยใช้เกณฑ์ 0.20 ขนึไป และหาค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับโดยใช้สตูร

สมัประสทิธิ อลัฟา (Alpha-Coefficient) ของCronbachโดยทีผู้ วิจัยคัดเลือกข้อคําถามที

มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อดงันี แบบวดัความพงึพอใจ จํานวน 17 ข้อมีค่าอํานาจจําแนก

รายข้อตงัแต่0.26ถงึ0.58และมีความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั 0.82 
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     5.5 นําแบบวดัความพงึพอใจทีผ่านการหาค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชือมนั

ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะคือ  

 ระยะที 1ศกึษารูปแบบสอืความเป็นจริงเสมือน 

 ผู้ วิจยัได้เก็บข้อมูลโดยนําแบบสอบถามรูปแบบสือความเป็นจริงเสมือนไป

เก็บข้อมูลกับนิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้น มหาวิทยาลัย

มหาสารคามจํานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบสือความจริงเสมือนที

ผู้ วิจัยพัฒนาขึน ให้นิสิตได้ตอบในเวลาเรียนช่วงเวลา 18.00 – 19.40 ในวันที22

กนัยายน พ.ศ. 2554 และเก็บคืนทนัทีทีนิสติแต่ละคนตอบแบบสอบถามเสร็จ 

 ระยะที 2 การทดลองเพือหาประสทิธิภาพของสอื 

 ระยะนีเป็นการนําสือทีผ่านความเห็นและการประเมินของผู้ เชียวชาญแล้ว 

ไปใช้ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างเรียนเพือนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสือ 

ผู้ วิจัยเตรียมสถานทีในการทดลองโดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึงมีเครือง

คอมพิวเตอร์อยู่ จํานวน 40 เครือง โดยทําการติดตงัสอืความเป็นจริงเสมือนลงในเครือง

คอมพิวเตอร์ เพือให้ใช้ผู้ เรียนใช้เครือง 1 คน ต่อ 1 เครือง ผู้ วิจัยได้ประสานกับอาจารย์

ผู้สอนและทําหนงัสอืจากคณะวิทยาการสารสนเทศเพือขออนุญาตทําการทดลอง และ

ได้ดําเนินการทดในช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. วนัที 29 มิถนุายนพ.ศ. 2555 

 การทดลองเริมจากชีแจงทําความเข้าใจกับนิสิตกลุ่มตัวอย่างให้ทราบถึง

วิธีการดําเนินการทดลองจุดมุ่งหมายของการทดลอง เวลาทีใช้ในการทําการทดลอง

ตังแต่ 10.00 - 12.00 น. โดยให้เวลาในใช้สือ 1 ชัวโมง 30 นาที เวลาในการทํา

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และแบบวดัความพงึพอใจเป็นเวลา 30 นาที 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์รูปแบบสือความเป็นจริงเสมือน โดยใช้ค่าร้อยละ โดยนําค่า  

ร้อยละทีสงูทีสดุของแต่ละข้อมาใช้เป็นรูปแบบของสอืความเป็นจริงเสมือนทีจะพฒันา 
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 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีประเมินสือความเป็นจริงเสมือน

จากแบบประเมินสอืโดยผู้ เชียวชาญทีผู้ วิจยัพฒันาขนึโดยใช้ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน นําค่าเฉลยีมาประเมินคณุภาพของสอื โดยใช้เกณฑ์ดงันี 

   ค่าเฉลีย           ระดบัคณุภาพสือ 

  4.51 – 5.00          มีคณุภาพ    มากทีสดุ 

  3.51 – 4.50          มีคณุภาพ    มาก 

  2.51 – 3.50          มีคณุภาพ    ปานกลาง 

  1.51 – 2.50          มีคณุภาพ    น้อย 

  0.00 – 1.50          มีคณุภาพ    น้อยทีสดุ 

 3. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทีเกิดจากการใช้สือความเป็นจริงเสมือน โดยนํา

คะแนนของผู้ เรียนมาหาค่าเฉลยี และคิดเป็นร้อยละ 

 4. วิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อสอืความเป็นจริงเสมือน โดยการนํา

ข้อมูลทีได้จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนมาหาค่าเฉลียโดยรวม 

รายด้าน และรายข้อ แล้วนํามาเทียบระดบัความพงึพอใจโดยใช้เกณฑ์ดงันี 

  ค่าเฉลีย           ระดบัคณุภาพสือ 

  4.51 – 5.00        มีความพงึพอใจ        มากทีสดุ 

  3.51 – 4.50        มีความพงึพอใจ          มาก 

  2.51 – 3.50        มีความพงึพอใจ        ปานกลาง 

  1.51 – 2.50        มีความพงึพอใจ         น้อย 

  0.00 – 1.50        มีความพงึพอใจ         น้อยทีสดุ 

 

ผลการศึกษา 

 การวิจยัระยะที 1 การศกึษารูปแบบความเป็นจริงเสมือน 

 ผู้ วิจัยได้ศึกษารูปแบบความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุ

โดยนําองค์ประกอบทีมีค่าร้อยละ มากทีสดุมาใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาสือ พบว่า ได้

องค์ประกอบของรูปแบบสอืความเป็นจริงเสมือนเป็น 4 ด้าน ดงันี 

   



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

15

1. ด้านโครงสร้างเนือหาและคู่มือการใช้งาน 

      1.1 ดําเนินเนือหาทีเหมาะสมคือ แบบไม่เป็นเส้นตรง (Non-Linear 

Structure) โดยสามารถเลอืกดําเนินเนือหาใดก่อนหลงัได้ 

      1.2 ให้มีการให้คําแนะนําการใช้โปรแกรม ทีนําเสนอไว้ภายใน

โปรแกรม 

  2. ด้านเสยีงควรให้มีทงัเสยีงดนตรีประกอบและเสยีงบรรยาย 

  3. ด้านปฏิสมัพนัธ์ 

      3.1 สามารถเข้าไปสาํรวจพืนทีภายในฉากได้อย่างอิสระ 

      3.2 สามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัวตัถเุป้าหมายสาํคญัๆเท่านนั 

  4. ด้านภาพ 

      4.1 มมุมองบคุคลที 1 (First-person view) 

      4.2 มมุมอง 180 ทงัในแนวตงั (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) 

      4.3 ปุ่ มเมนภูายในสอืเป็นภาษาไทย 

      4.4 โทนสทีี 5 

      4.5 หน้าหลกัของสอืแบบที 1 

      4.6 รูปแบบของเมนแูบบที 2   

      4.7 ตําแหน่งของปุ่ มเมนผูู้ใช้ แบบอยู่สว่นทางด้านซ้ายของจอภาพ 

      4.8 ลกัษณะตวัอกัษรภาษาไทยแบบ PS Pimpdeed II Medium 

      4.9 ลกัษณะตวัอกัษรภาษาองักฤษแบบ PS Pimpdeed II Medium 

 การวิจยัระยะที 2 การพฒันาสอืและหาประสทิธิภาพสอืความเป็นจริงเสมือน 

 1. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ 

     พบว่าคณุภาพโดยรวมของสืออยู่ในระดับดี เมือพิจารณารายด้านพบว่า 

ทกุด้าน ได้แก่ด้านเนือหา ด้านความเป็นจริงเสมือน ด้านการออกแบบ และด้านการใช้

งาน อยู่ในระดบัดี โดยด้านทีมีค่าเฉลยีสงูสดุได้แก่ ด้านเนือหารองลงมาคือด้านความเป็น

จริงเสมือน และด้านการใช้งาน ตามลาํดบั 
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ตารางท ี1 ค่าเฉลยีและสว่นเบียงเบนมาตรฐานความเห็นผู้ เชียวชาญทีมีต่อสือความเป็น

 จริงเสมือน 

รายด้าน X  S.D คุณภาพ 

เนือหา 4.17 0.67 มาก 

ความเป็นจริงเสมือน 4.05 0.60 มาก 

การออกแบบ 3.96 0.64 มาก 

การใช้งาน 3.85 0.55 มาก 

โดยรวม 4.01 0.58 มาก 
 

 2. ผลการทดลองเพือหาประสทิธิภาพของสอืความเป็นจริงเสมือน 

     2.1 คะแนนผลการเรียนรู้ของนิสติทีเกิดจากการใช้สือความจริงเสมือน มี

ค่าเฉลยีเท่ากบั 16.13 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.65 

 

ตาราง 2 ค่าเฉลยี และค่าร้อยละของคะแนนทีได้จากการทดลองใช้สอืความจริงเสมือน 

คะแนนเต็ม N 
คะแนนทีได้ 

คะแนนรวมทกุคน X  ร้อยละ 

20 38 613 16.13 80.65 
 

     2.2 ความพงึพอใจต่อสอืความเป็นจริงเสมือนพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ

มากเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมาก โดยด้านทีมีค่าเฉลียสงูสดุ

ได้แก่ ด้านความเป็นจริงเสมือนรองลงมา ด้านการออกแบบสือ และด้านการใช้สือ

ตามลาํดบั 
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ตาราง 3 ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจทีมีต่อสอืความจริงเสมือน  

รายด้าน X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

ด้านเนือหา 3.91 0.29 มาก 

ด้านความจริงเสมือน 4.05 0.30 มาก 

ด้านการออกแบบ 3.98 0.30 มาก 

ด้านการใช้สอื 3.73 0.27 มาก 

โดยรวม 3.92 0.18 มาก 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิจัย สือความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิดเหตุในวิชา

นิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสาํหรับนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคามมีประเด็นที

นํามาอภิปราย ดงันี 

 1. ผลการศึกษารูปแบบสือความเป็นจริงเสมือนเรืองการตรวจสถานทีเกิด

เหตใุนวิชานิติวิทยาศาสตร์เบืองต้นสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

พบว่า ด้านการนําเสนอเนือหา ชอบให้มีการดําเนินเนือหาและการเข้าสู่เนือหาแบบไม่

เป็นเส้นตรง (Non-Linear Structure) ซึงสอดคล้องกับหลกัการเรียนรู้ และเรืองของ

ความแตกต่างระหว่างบคุคล แม้ว่าการเข้าสู่เนือหาแบบเป็นเส้นตรง จะทําให้การเข้าสู่

เนือหาเป็นระบบทีต่อเนือง ทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนไปได้เรือยๆ ตามบทเรียนทีผู้สร้าง

บทเรียนนําเสนอ แต่การเข้าถึงเนือหาในลกัษณะดังกล่าว ย่อมไม่สนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล บทเรียนทีดีจึงต้องสามารถสนองความแตกต่างในประเด็นนีนันคือ 

ผู้ เรียนสามารถเลือกเข้าสู่เนือหาทีตนเองสนใจได้ สําหรับคู่มือการใช้งาน ต้องการให้

นําเสนอไว้ภายในโปรแกรมลกัษณะเช่นนีทําให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานได้

สะดวกระหว่างใช้สอืโดยทีไม่จําเป็นจะต้องเปลยีนตําแหน่งสายตาของการมองออกจาก

หน้าจอ นอกจากนันยังทําให้เกิดความสะดวกในแง่การนําสือไปใช้ ตลอดจนเรืองของ

การประหยดั อีกด้วย 
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 2. ด้านคุณภาพของสือความจริงเสมือน ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นต่อสือ

ความเป็นจริงเสมือนทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึน ทังโดยรวมรายด้าน อยู่ในระดับดี อาจเป็น

เพราะผู้ วิจัยได้นําผลการศึกษารูปแบบสือความเป็นจริงเสมือนมาเป็นแนวในการพัฒนา 

นอกจากนันการพัฒนาสือยังได้ยึดกระบวนการตามแบบจําลองของเดทสบาซ

(Dastbaz)(Interactive Multimedia System Design and Development : IMSDD Model) 

(ทวีศกัดิ กาญจนสวุรรณ, 2546 : 354) มาประยุกต์ใช้เพือพัฒนาสือความเป็นจริงเสมือนซึงมี 

4 ขันตอนคือ ศึกษาความต้องการในระบบ (System Requirements) ออกแบบ (Designing) 

ดําเนินการพัฒนาทดลองใช้ (Implementation) ขันตอนสดุท้ายคือประเมินผล (Evaluation) 

โดยในแต่ละขนัตอนของการพฒันา ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะ 

 3. ผลการเรียนรู้ของนิสิตทีเรียนด้วยสือความเป็นจริงเสมือน พบว่า มีผล      

การเรียนรู้เฉลียคิดเป็นร้อยละ 80.65หากจะมองในเชิงการตังวัตถุประสงค์ของการเรียน  

การสอน ก็ถือว่า เกณฑ์ร้อยละ 80 เป็นเกณฑ์การตงัวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอนทีอยู่

ในระดบัสงู ผลการเรียนจากสือความจริงเสมือนสอดคล้องกับงานวิจัยของ แซนกีธา และ    

กิรูบาคาราน (Sangeetha & Kirubakaran, 2011 : 301) เรืองการส่งเสริม E-Learning ด้วยเทคนิค 

VRMLพบว่าการใช้สอืความเป็นจริงเสมือนทีใช้ฝึกสอนทเีกียวกบัเรืองความดันโลหิต มีผล

การเรียนรู้มากกว่าการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบนําเสนอเนือหาแบบภาพสอง

มิติ ซงึเขาได้ให้เหตุผลว่า ความเป็นจริงเสมือนสามารถเป็นเครืองมือทีใช้ได้ผลสําหรับ

นักการศึกษาในการช่วยเหลือนักเรียนให้จดจ่ออยู่สภาพแวดล้อมทีพวกเขาสามารถมี    

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเทคโนโลยีทีจําลองสภาพแวดล้อม ความเป็นจริง

เสมือนช่วยให้เราสามารถพบประสบการณ์การเรียนรู้แบบการปฏิสมัพันธ์โต้ตอบ ซึง

นกัเรียนสามารถเรียนรู้ในขณะทีพวกเขากําลงัอยู่ในเนือหาทีพวกเขาเรียนรู้ทีจะนํามา

ประยุกต์ใช้ ผู้ เรียนจะได้รับการโต้ตอบทันทีทีผู้ เรียนเข้าไปสํารวจทําความเข้าใจใน

เนือหา 

 4. ความพงึพอใจต่อสอืความเป็นจริงเสมือน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ทังโดยรวม และรายด้านทุกด้าน โดยด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ด้านความเป็นจริง

เสมือน ทงันีอาจเป็นเพราะ การพัฒนาสือความจริงเสมือนได้คํานึงถึงความสมจริงใน
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การสร้างวตัถแุละตวัละครภายในฉาก โดยอ้างอิงจากสเกลจริงของวัตถุนันๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิงพบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจเกียวกับการเคลือนทีของมุมกล้อง ซึงอาจาเป็น

เพราะมีความสมจริง  สว่นด้านความเป็นจริงเสมือนพบว่า มีความพึงพอใจแม้จะอยู่ใน

ระดบัมาก แต่ก็น้อยกว่าด้านอืน อาจเป็นเพราะผู้ ใช้สือมีอาการ Motion Sickness ขึน 

สอดคล้องกบังานวิจยัของโสอาร์เอซวาย และ โลดับบลิวที(So, & Lo, 1999 : 237–241) 

ทีได้ทําการศึกษา Cybersickness ของสือความเป็นจริงเสมือนทีเป็นผลมาจาก       

การหมุนของมุมกล้อง พบว่าการหมุนของมุมกล้องจะเป็นผลทําให้เพิมโอกาสเกิด

อาการ คลนืไส้ และ Motion Sickness อย่างมีนยัสาํคญั สาํหรับด้านทีเหลือ อีก 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านเนือหา ด้านการออกแบบสือ และ ด้านใช้สือ ต่างก็มีค่าความพึงพอใจเฉลีย 

อยู่ในระดบัมาก เช่นกนั ซงึสอดคล้องกับงานวิจัยของ ควันเทมซัน ชิงลิงลินและเชนมินวัง 

(Koun-Tem, & Wang, 2010 : 689 - 710) เรืองรูปแบบความเป็นจริงเสมือนสามมิติของ

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สําหรับ   E-Learningทีใช้กับโรงเรียนประถมศึกษา ซึงใช้สือ

ความเป็นจริงเสมือน เรืองระบบวงโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับนักเรียนเกรด 4 

จํานวน 4 ห้องเรียน จํานวน 128 คน โดยสุ่มตัวอย่างจนได้ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 63 

คน และได้ทําการเปรียบเทียบกบันกัเรียนทีเรียนโดยวิธีเรียนในชันเรียนตามปกติ พบว่า 

นกัเรียนทีเรียนจากสอืความเป็นจริงเสมือนมีผลการเรียนรู้สงูกว่ากลุ่มทีเรียนจากในชัน

เรียนตามปกติ และมีความพงึพอใจในสือความเป็นจริงเสมือนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ทงันีผู้ วิจยัได้ให้เหตผุลว่า เป็นผลมาจากการออกแบบกระบวนการเรียนในสอืความเป็นจริง

เสมือนได้พฒันาขนึได้เน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัโดยผู้ เรียนมีอิสระในการเรียนการให้ผู้ เรียนได้

เลอืกเรียนตามความสามารถตามความสนใจทีอยากจะเรียนโดยการเลือกแสวงหาความรู้

ตามความถนดัของตนและสามารถค้นหาคําตอบได้ด้วยตนเองรวมทังสือความเป็นจริง

เสมือนสามารถช่วยให้การเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทีมีเนือหาทีเข้าใจยากให้

ง่ายยิงขึน เป็นส่วนหนึงในการส่งเสริมความพอใจในการเรียนจากสือทีพัฒนาขึนยัง

ประกอบไปด้วยภาพนิงภาพเคลอืนไหวเสยีงทําให้ผู้ เรียนสนกุสนานและยงัมีแบบทดสอบ

เพือเร้าให้ผู้ เรียนเกิดความท้าทายและส่งต่อความพึงพอใจกับสือความเป็นจริงเสมือน

มากยิงขนึ  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําสือไปใช้ 

     1.1 เครืองคอมพิเตอร์ทีจะนํามาใช้ ควรมีระบบอย่างตําอยู่ที CPU Core i5 

RAM 4 GB เพือให้การแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และควรมีหูฟัง เพือไม่ให้รบกวนคนใช้

อืนๆ 

     1.2 ควรลดความเร็วของการขยับเมาส์ทีมีต่อการเคลือนทีของมุมกล้อง 

ทงัในแนวตงัและแนวนอน เพือลดอาการ Motion Sickness ทีจะเกิดขนักบัผู้ใช้ 

     1.3 ในการนําสอืไปใช้แต่ละครัง ควรมีการศึกษาผลการนําสือไปใช้ เพือ

การปรับปรุงแก้ไขให้มีประสทิธิภาพยิงขนึ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

     2.1 ในการพฒันาสอืความจริงเสมือน ซึงมีข้อจํากัดทังในด้านของเครือง

คอมพิวเตอร์ทีจะนํามาใช้ และโปรแกรมทีจะนํามาใช้ในการพัฒนาความจริงเสมือน 

ผู้พฒันาควรศึกษาข้อได้เปรียบ เสียเปรียบของโปรแกรมต่างๆ และเลือกโปรแกรมทีมี

ความเหมาะสมกบังานทีจะพฒันา 

     2.2 การศึกษารูปแบบของสือ เพือให้ได้สือทีมีความเหมาะสมและเกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ ผู้ วิจยัจะต้องจํากดัความคําว่า รูปแบบให้ชดัเจน เพือให้ได้รูปแบบที

เหมาะสมทีสดุเพือนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาสอืการศกึษาผลการเรียนรู้ทีเกิดจาก

สอืทีพฒันาขนึ ควรมีการนิยามคําว่า การเรียนรู้ให้ชดัเจน และใช้กระบวนการเพือวัดผล

การเรียนรู้ทีชดัเจนและครอบคลมุให้มากทีสดุ 
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พฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา1 

 

BEHAVIOR OF BUYING DRUG IN DRUG STORES OF PEOPLE  

IN SONGKHLA PROVINCE 1 

 

มะลสิา บญุรัตน์ 2 

Malisa Boonrat 2 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษานีมีวตัถปุระสงค์เพือ 1) ศกึษาความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา

ของประชาชนในจังหวัดสงขลา 2) ศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของ

ประชาชนในจงัหวดัสงขลา 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับ

พฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา และ 4) ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยากับพฤติกรรมการซือยาจาก

ร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชน

ทงัชายและหญิงในจงัหวดัสงขลา ทีมีอายตุงัแต่ 15 ปี ขนึไป จํานวน 400 คน ได้มาจาก

การสุม่แบบหลายขันตอน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร์ และสมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.50) จบ

การศกึษาระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 33.75) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 34.25) 

มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 38.00) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้

เรืองการซือยาจากร้านขายยาในระดบัตํา (ร้อยละ 49.25) และมีพฤติกรรมการซือยา 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

1วทิยานพินธ์หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา, 2556 
2นกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา 
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จากร้านขายยาในระดับปานกลาง (ร้อยละ 77.00) นอกจากนี ยังพบว่า สถานภาพ

สมรส และระดับการศึกษามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาใน

ระดับตํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในขณะทีความรู้เรืองการซือยาจาก

ร้านขายยามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, การซือยา, ร้านขายยา 

 

Abstract 

 The objectives of the research were 1) to study the level of knowledge of 

buying drug in drug stores of people in Songkhla province 2) to study the level of 

behavior of buying drug in drug stores of  people in Songkhla province 3) to 

determine the relationship between such factor of people and behavior of buying 

drug in drug stores of people in Songkhla province and 4) to determine the 

relationship between knowledge and behavior of buying drug in drug stores of 

people in Songkhla province. The sample for the  study consisted of 400 in the area, 

who were selected by multi - stage sampling technique, The instrument used in the 

study was a questionnaire. The data were analyzed using such discriptive statistics, 

Chi-square  and pearson product moment correlation coefficient. 

 The results found that the majority of the sample were female (66.50%). 

They graduated in secondary school (33.75%), farmers (34.25%) and had income 

between 5,001 – 10,000 baht (38.00%). They have low level of knowledge (49.25%). 

They have moderate level of behavior (77.00 %). Marital status and Education are 

related with buying drug behavior on low level at statistically significant level of 0.05. 

Knowledge are related with buying drug behavior on low level at statistically 

significant level of 0.05. 

Keywords : Behavior, Buying Drug, Drug Stores 
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บทนํา 

 ยาถือได้ว่าเป็นหนึงในปัจจัยสีทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เพือนํามาใช้ใน     

การป้องกนั บําบดัและรักษาโรค ตลอดจนอาการผิดปกติต่างๆ ทีเกิดขึนในยามเจ็บป่วย 

ยาแต่ละชนิดมีการออกฤทธิ และวิธีใช้แตกต่างกัน การพัฒนาและการคิดค้นยาใหม่ได้

สง่ผลให้ลดอัตราการตายจากโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิด และในปัจจุบันมนุษย์มีอายุยืน

ยาวขนึกว่าเดิม ถงึแม้ว่ายาจะมีคณุประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียง

และอาการอนัไม่พงึประสงค์ บางครังอาจรุนแรงถึงขันเสียชีวิตได้ ซึงเปรียบเสมือนดาบ

สองคม กล่าวคือ ถ้าใช้ยาอย่างถูกต้องก็จะได้ประโยชน์มาก แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะ

นําไปสู่อันตรายได้ ดังนัน จึงเป็นสิงจําเป็นอย่างยิงสําหรับทุกคนทีมีส่วนเกียวข้องที

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรืองยาต่างๆ เป็นอย่างดี การใช้ยาอย่างไม่พรําเพรือและ

ใช้ตามความจําเป็น นอกจากจะช่วยลดอันตรายจากการใช้ยาลงได้มากแล้ว ยังมีส่วน

ช่วยทางเศรษฐกิจโดยลดปริมาณความสินเปลืองทีประเทศชาติจะต้องใช้สําหรับยา

รักษาโรค (บปุผา ศิริรัศมี, 2540 : 1-3) 

 ร้านขายยาเป็นหน่วยหนึงของระบบสขุภาพทีอยู่ใกล้ชิดประชาชน โดยร้าน

ขายยาไม่เพียงแต่ ทําหน้าทีด้านการกระจายยาเท่านัน แต่ยังมีบทบาทสําคัญ

เปรียบเสมือนเป็นทีพงึด้านสขุภาพของชมุชน หรืออาจกล่าวได้ว่าร้านขายยาเป็นสถาน

บริการสาธารณสขุทีสําคัญแห่งหนึงทีประชาชนส่วนใหญ่นิยม มาใช้บริการ เนืองจาก

โดยส่วนมากร้านขายยาจะเปิดให้บริการตลอดทังวัน  ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสขุภาพจากร้านขายยาได้โดยง่าย ร้านขายยาจงึเป็นทางเลือกหนึงของประชาชน

ในการใช้บริการเมือมีอาการหรือเจ็บป่วย (Common illness) โดยพบว่าผู้ ป่วยในชุมชนไป

ซือยาตามร้านขายยามากขึนเพือทีจะนํามารักษาตนเอง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยทีดูว่าไม่

รุนแรง หรือเรียกพฤติกรรมนีว่าการใช้ยารักษาตนเอง (Self-medication) ซึงในปัจจุบัน

สามารถกระทําได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะผู้ทีมีรายได้ ปานกลาง หรือน้อย และจะ

พบสถิติว่ามากขนึ โดยเฉพาะอย่างยิงในประเทศทีกําลงัพัฒนา (สมประสงค์ แตงพลอย, 

2553 : 1) จงัหวดัสงขลา เป็นจงัหวดัหนงึทีมีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งธุรกิจการค้าทีสําคัญ

ของภาคใต้ และเป็นจังหวัดทีมีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจค่อนข้างสูง ประกอบด้วย สถานประกอบการต่าง ๆ จํานวนมาก รวมทัง    
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สถานประกอบการด้านสขุภาพ โดยเฉพาะร้านขายยา ซงึมีอตัราการเติบโตเพิมขึนอย่าง

รวดเร็วในช่วงระยะ 5 - 6 ปี ทีผ่านมา โดยจํานวนร้านขายยาในปี พ.ศ. 2551 - 2554 

พบว่ามีจํานวนร้านขายยา 412, 429, 460 และ 482 ร้านตามลาํดับ และมีแนวโน้มทีจะ

เพิมจํานวนขนึเรือย ๆ ทกุปี (สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวัดสงขลา, 2554 : 10) นอกจากนี

ยงัมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 

2555 – 31 พฤษภาคม 2556 จํานวน 1,359 ราย (ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลติภัณฑ์สขุภาพ, 2556) 

 จากสภาพปัญหาทีมีการใช้ยารักษาตนเองอย่างเสรี โดยไม่ได้ผ่านการตรวจ

วินิจฉยัจากบคุลากรทางการแพทย์ ภายใต้สถานการณ์ทีการส่งเสริมการขาย การโฆษณา 

และระบบกระจายยาของเอกชนสู่ผู้ บริโภคมีประสิทธิภาพสูง จึงนําไปสู่ปัญหา

สาธารณสขุมากมาย ไม่เพียงแต่ปัญหาการติดยา การดือยา และอันตรายจากการใช้ยา 

แต่ยงัรวมถงึปัญหาการใช้ยาฟุ่ มเฟือยเกินความจําเป็น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ลือชัย 

ศรีเงินยวง และวิชิต เปานิล, 2550 : 13) ซึงทําให้เกิดความเชือทีผิด เมือมีอาการป่วย

เลก็ ๆ น้อย ๆ ก็ซือยามารับประทาน ทังทีไม่จําเป็น เกิดการใช้ยาผิดประเภท ผิดขนาด 

ผิดวิธี ทําให้ มีโอกาสเกิดการดือยาสงู การติดยา และเกิดผลข้างเคียงทีเป็นอันตราย 

อาจทําให้เสยีชีวิตได้ จากการทบทวนเอกสารและรายงานการศึกษาวิจัยเรืองพฤติกรรม

การซือยาจากร้านขายยาของประชาชน พบว่าจังหวัดสงขลายังไม่มีการศึกษาวิจัยใน

เรืองดงักลา่ว ดงันนั ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรม การซือยาจากร้านขาย

ยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา เนืองจากความรู้และพฤติกรรมของประชาชน เป็น

ปัจจยัทีสาํคญัในการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาจากการซือยาใช้เอง และเป็นประโยชน์ใน

การปรับปรุง แก้ไข พัฒนารูปแบบการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา และใช้ใน

การวางแผนกลยทุธ์ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้บริโภคให้มีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้

ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง เลือกซือผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาทีเหมาะสมอันจะเกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนจงัหวดัสงขลาในอนาคต 
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วัตถปุระสงค์ 

 1. เพือศึกษาระดับความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยาของประชาชนใน

จงัหวดัสงขลา 

 2. เพือศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัด

สงขลา 

 3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรม 

การซือยาจากร้านขายยาของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 

 4. เพือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยากับ

พฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 

 

วิธีการวิจยั  

 การศกึษาวิจยัครังนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) กลุ่มตัวอย่าง

ทีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทงัชายและหญิงทีอาศยัอยู่ในจงัหวดัสงขลา ทีมีอายุตังแต่ 

15 ปี ขนึไป ซงึได้มาจากการคํานวณขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (Sample size) โดยใช้สตูร

ของ YAMANE จํานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-staged 

sampling) 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม มีทงัสนิ 3 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 แบบสอบถามลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง

มีลักษณะของคําถามเป็นแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices) และให้

เลอืกตอบข้อทีเหมาะสมทีสดุ มีจํานวน 6 ข้อ  

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ จํานวน 20 ข้อ 

กําหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี ข้อใดทีกลุ่มตัวอย่างตอบใช่ ให้ 1 คะแนน ข้อใดทีกลุ่ม

ตวัอย่างตอบไม่ใช่ ไม่แน่ใจ ให้ 0 คะแนน โดยมีข้อคําถามเชิงบวก จํานวน 9 ข้อ ได้แก่ 

ข้อที 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 19 และ 20 ข้อคําถามเชิงลบ จํานวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อที 2, 

3, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17 และ 18 โดยทําการกลบัค่าคะแนนข้อคําถามเชิงลบ 

สาํหรับการแปลความหมาย ตอบใช่ คือ ตอบถกู และตอบไม่ใช่ ไม่แน่ใจ คือ ตอบผิด  
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     เกณฑ์การให้คะแนน 

     ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มคะแนนระดับสูง ปานกลาง ตํา โดยการใช้เกณฑ์ระดับ

คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2553 : 208) และแปล

ความหมาย ดงันี 

     ความรู้ระดบัสงู  คะแนนร้อยละ 80-100 คะแนนขนึไป 

     ความรู้ระดบัปานกลาง คะแนนร้อยละ 60-79 คะแนน 

     ความรู้ระดบัตํา  คะแนนร้อยละ 0-59 คะแนน 

 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของ

ประชาชนในจงัหวดัสงขลา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

มี 4 ระดบั คือ ปฏิบติัประจํา ปฏิบติับ่อย  ปฏิบติับางครัง ไม่ปฏิบัติ จํานวน 23 ข้อ โดย

มีข้อความเชิงบวก จํานวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อที 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 21 และ 22 

ข้อความเชิงลบ จํานวน 13 ข้อ ได้แก่ ข้อที 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 

และ 23 โดยทําการกลบัค่าคะแนนสาํหรับข้อคําถามเชิงลบ  

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  แบบสอบถามพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา มีทังข้อความทีแสดง

ลกัษณะทางบวก และทางลบ มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี 

 ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 

ปฏิบติัเป็นประจํา 4 1 

ปฏิบติับ่อย 3 2 

ปฏิบติับางครัง 2 3 

ไม่เคยปฏิบติั 1 4 
 

    เกณฑ์การแปลความหมาย 

     ผู้ วิจยัแบ่งกลุ่มพฤติกรรมระดับสงู ปานกลาง ตํา โดยการใช้ระดับคะแนน

อิงเกณฑ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ, 2553 : 208) และแปล

ความหมาย ดงันี 
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     พฤติกรรมระดบัสงู    คะแนนร้อยละ 80-100 คะแนนขนึไป 

     พฤติกรรมระดบัปานกลาง    คะแนนร้อยละ 60-79 คะแนน 

     พฤติกรรมระดบัตํา    คะแนนร้อยละ 0-59 คะแนน 

    สําหรับการแปลผลความหมายของพฤติกรรมรายข้อ ใช้ค่าเฉลียทีมีค่า

ตังแต่ 1.00 – 4.00 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977) แบ่งออกเป็น 3 

ระดบั ดงันี  

 คะแนนสงูสดุ – ตําสดุ =  4 – 1  =  1.00 

              จํานวนชนั        3 

 ค่าเฉลยี 3.00 – 4.00 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดบัดี 

 ค่าเฉลยี 2.00 – 2.99 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลยี 1.00 – 1.99 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดบัควรปรับปรุง 

การหาคุณภาพเครืองมือ 

 1. การหาความตรงของเนือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที

สร้างเสร็จแล้วให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือหา แล้วนํา

แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามทีผู้ เชียวชาญเสนอแนะ ถือว่ามีความตรงตามเนือหา 

แล้วนําผลการพิจารณาจากผู้ เชียวชาญมาคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item - 

Objective Congruency Index) ตังแต่ 0.5 ขึนไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553 : 

269) โดยพิจารณาคดัเลอืกข้อคําถามทีมีค่าดชันีความสอดคล้อง ตงัแต่ 0.66 – 1.00 

2.  การหาความเทียงของแบบสอบถาม (Reliability)  โดยการหาค่า

สมัประสิทธิ แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการทดลองใช้

แบบสอบถาม (Try out) กบักลุม่คล้ายตวัอย่าง จํานวน 30 คน กําหนดค่าระดับความเทียง

ทีสามารถยอมรับได้หรือค่าความเทียงของเครืองมือทีจะนําไปใช้ได้ตังแต่ 0.75 (ชาญชัย 

เรืองขจร, 2550 : 164) ซงึผลการตรวจสอบความเทียงแบบสอบความรู้เรืองการซือยาจาก

ร้านขายยา ได้ค่าสัมประสิทธิ ความเทียงเท่ากับ 0.78 และแบบสอบถามพฤติกรรม   

การซือยาจากร้านขายยาได้ค่าสมัประสทิธิ ความเทียง เท่ากบั 0.77 
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การวิเคราะห์ข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพือหาค่าทางสถิติ คือ 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติไคสแควร์ และค่าสถิติ

สมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 

ผลการศึกษา 

  1. ข้อมลูสว่นบคุคล พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.50 

อายุระหว่าง 45 – 59 ปี ร้อยละ 34.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62.50 

รองลงมาโสด ร้อยละ 23.75 ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา ร้อยละ 33.75 

รองลงมาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และ มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. ใกล้เคียงกัน คือ 

ร้อยละ 21.50 และ 20.75 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 

34.25 รองลงมารับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 22.00 และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 5,001 – 

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.00  

 2. ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยาอยู่ในระดบัตํา คิดเป็นร้อยละ 49.25 เมือพิจารณา

เป็นรายข้อ ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา ทีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ซึงตอบถูก

เรียงตามลาํดบัมากไปหาน้อย ดงันี ตอบถูกมากกว่า ร้อยละ 80 มี 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 12) 

ยาทีซือควรอยู่ในภาชนะบรรจุทีเรียบร้อย มีเอกสารกํากับยาครบถ้วน (ร้อยละ 87.25) 

และข้อ 15) ไม่ควรซือยาตามคําบอกเล่าของเพือนบ้าน (ร้อยละ 85.75) ตอบถูก

มากกว่าร้อยละ 70 มี 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 16) จําเป็นต้องดูวันผลิตและวันหมดอายุของยา 

(ร้อยละ 77.75) ข้อ 6) หากจะซือยาควบคมุพิเศษต้องมีใบสงัแพทย์ (ร้อยละ 77.50) ข้อ 

14) ควรสอบถามอาการข้างเคียงทีอาจเกิดขึนจากยาทีซือ (ร้อยละ 75.75) ข้อ 1) ควร

ซือยาจากเภสชักร (ร้อยละ 75.50) และข้อ 8) การซือยาจําเป็นต้องบอกข้อมูลประวัติ

การแพ้ยาแก่เภสชักร (ร้อยละ 75.50) และตอบถูกมากกว่าร้อยละ 60 มี 5 ข้อ คือ ข้อ 

10) ยาสามญัประจําบ้านซือกินเองได้ โดยไม่ต้องมีใบสงัแพทย์ (ร้อยละ 69.50) ข้อ 17) 

การซือยาจําเป็นต้องผ่านการตรวจวินิจฉยัจากแพทย์ (ร้อยละ 69.50) ข้อ 4) ผลิตภัณฑ์

ยาทีซือจําเป็นต้องมีเลขทะเบียนตํารับยา (ร้อยละ 68.50) ข้อ 20) ยาเม็ดทีอาจเสือม
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คณุภาพจะมีรอยร้าว รอยบิน หรือแตกหัก (ร้อยละ 66.25) และข้อ 13) ยานําทีดี เมือ

เขย่าขวดแล้วตวัยาเข้าเป็นเนือเดียวกนั (ร้อยละ 65.75) สําหรับข้อทีกลุ่มตัวอย่างตอบ

ผิดมากทีสดุ ได้แก่ ข้อ 11) ชือสามัญทางยาของยาคาลปอล ซาร่า มีตัวยาทีเหมือนกัน 

คือ แอสไพริน (ร้อยละ 82.25) ดงัตาราง 1 – 2 
 

ตาราง 1 จํานวน และร้อยละของระดับความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา (กลุ่ม

ตวัอย่าง = 400) 

            ระดับความรู้ จาํนวน  ร้อยละ 

ระดบัสงู  

ระดบัปานกลาง   

ระดบัตํา   

   43 

 160 

 197 

10.75 

40.00 

49.25 
 

ตาราง 2 จํานวน และร้อยละด้านความรู้ จําแนกตามรายข้อ (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

ความรู้เรืองการซือยาจากร้าน 

ขายยา 

ตอบถกู ตอบผิด 

จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

1. ท่านควรซือยาจากเภสชักร 302 (75.50) 98 (24.50) 

2. เมือท่านซือยาควรบอกชือทางการค้า

ของยา เช่น ซาร่า ไทลนิอล คาลปอล 

107 (26.75) 293 (73.25) 

3. ท่านควรซือยาตามตวัอย่างยาทีมี

อยู่ 

161 (40.25) 239 (59.75) 

4. ผลติภัณฑ์ยาทีท่านซือไม่

จําเป็นต้องมีเลขทะเบียนตํารับยา 

274 (68.50) 126 (31.50) 

5. Exp.Date 15/4/54 หมายความว่า 

ยานนัผลติวนัที 15 เมษายน 2554 

134 (33.50)  266 (66.50) 

6. หากท่านซือยาควบคมุพิเศษ

จะต้องมีใบสงัแพทย์ 

310 (77.50) 90 (22.50) 
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ตาราง 2 (ต่อ) จํานวน และร้อยละด้านความรู้ จําแนกตามรายข้อ (กลุ่มตวัอย่าง = 400) 

ความรู้เรืองการซือยาจากร้าน 

ขายยา 

ตอบถกู ตอบผิด 

จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

7. ยาเม็ดในบรรจภุัณฑ์ทีท่านซือต้อง

มีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัทีผลติ 

212 (53.00) 188 (47.00) 

8. การซือยาท่านไม่จําเป็นต้องบอก

ข้อมลูประวติัการแพ้ยาแก่เภสชักร 

302 (75.50) 98 (24.50) 

9. การซือยากลุ่มยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่า

เชือหรือยาแก้อักเสบ) เช่น  

อะม็อกซีซิลนิ ต้องซือให้ครบตาม

จํานวนทีรักษาโรคให้หาย 

152 (38.00) 248 (62.00) 

10. ยาสามัญประจําบ้านสามารถซือ

กินเองได้ โดยไม่ต้องมีใบสงัแพทย์  

278 (69.50)  122 (30.50) 

11. ชือสามญัทางยาของยาคาลปอลซาร่า 71 (17.75) 329 (82.25) 

12. ยาทีท่านซือควรอยู่ในภาชนะ

บรรจทุีเรียบร้อย มีเอกสารกํากบัยา

ครบถ้วน 

349 (87.25) 51 (12.75) 

13. ยานําทีดี เมือเขย่าขวดแล้วตัวยา

ไม่เข้าเป็นเนือเดียวกนั 

263 (65.75) 137 (34.25) 

14. ท่านควรสอบถามอาการข้างเคียงที

อาจเกิดขนึจากยาทีท่านซือ 

303 (75.75) 97 (24.25) 

15. ท่านควรซือยาตามคําบอกเลา่

ของเพือนบ้าน 

343 (85.75) 57 (14.25) 

16. ท่านไม่จําเป็นต้องดวูนัผลิตและ

วนัหมดอายขุองยา 

311 (77.75) 89 (22.25) 
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ตาราง 2 (ต่อ) จํานวน และร้อยละด้านความรู้ จําแนกตามรายข้อ (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

ความรู้เรืองการซือยาจากร้าน 

ขายยา 

ตอบถกู ตอบผิด 

จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

17. ท่านซือยาโดยไม่จําเป็นต้องผ่าน

การตรวจวินิจฉยัจากแพทย์ 

278 (69.50) 122 (30.50) 

18. ท่านควรซือยากินเองเมือมี

อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเพือป้องกนั

ไม่ให้อาการลกุลาม 

169 (42.25) 231 (57.75)  

19. ท่านไม่ควรซือยาโดยระบชืุอของ

ยาเอง 

156 (39.00) 244 (61.00)  

20. ท่านคิดว่ายาเม็ดทีอาจเสอืม

คณุภาพจะมีรอยร้าว รอยบิน หรือ

แตกหกั 

265 (66.25) 135 (33.75) 

 

 3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาอยู่ในระดับ

ปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 77.00 เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พฤติกรรมการซือยาจากร้าน

ขายยาระดบัดี จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อที 2, 4, 6, 8, 9, 14, 19, และ 23 โดยข้อทีไม่เคย

ปฏิบติัและมีคะแนนเฉลยีสงูสดุ 3 ลาํดบั ได้แก่ ข้อที 4) ท่านซือยาตามคําโฆษณาและมี

ของแถม (ร้อยละ 79.50,  = 3.65) ข้อที 23) ท่านซือยากลุ่มยาควบคุมพิเศษ เช่น   

เพรดนิโซโลน เด็กซ่าเมธาโซน (ร้อยละ 70.00,  = 3.52) และข้อที 14) ท่านซือยาตาม

คําบอกเล่าของเพือนบ้าน (ร้อยละ 57.75,  = 3.43)  พฤติกรรมการซือยาจากร้าน

ขายยาระดบัปานกลาง จํานวน 15 ข้อ ได้แก่ ข้อที 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 20, 21 และ 22 โดยข้อทีมีคะแนนเฉลียสงูสดุ 3 ลําดับ ได้แก่ ข้อที 5) ท่านซือ

ยาโดยอ่านฉลากยาอย่างครบถ้วน (  = 2.96) ข้อที 1) ท่านซือยาแก้อักเสบหรือยาฆ่า

เชือจากร้านขายยา (  = 2.94) และข้อที 3) ท่านซือยาจากร้านขายยาทีมีเภสชักรอยู่

ประจําร้านตลอดเวลาทําการ (  = 2.88) สาํหรับข้อทีปฏิบติัเป็นประจําสงูสดุ 3 ลําดับ 

คือ ข้อที 16) ซือยาโดยบอกอาการเจ็บป่วยและให้ผู้ขายจัดยาให้ (ร้อยละ 28.25)      
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ข้อที 18) ซือยาโดยมีใบสงัแพทย์ (ร้อยละ 27.50) และข้อที 10) ซือยาจากร้านขายยา

โดยการบอกชือทางการค้าของยา (ร้อยละ 26.00) สําหรับข้อทีปฏิบัติบ่อยสูงสุด          

3 ลาํดบั คือ ข้อที 17) ซือยาสามัญประจําบ้าน (ร้อยละ 38.75) ข้อที 18) ซือยาโดยมี

ใบสังแพทย์ (ร้อยละ 36.00) และข้อที 13) ซือยาโดยถามอาการข้างเคียงของยาที

อาจจะเกิดขึน และ ข้อที 15) ซือยาจากร้านขายยาตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที

สาธารณสขุ เท่ากนั คือ ร้อยละ 35.75 ดงัตาราง 3 – 4 
 

ตาราง 3 จํานวน และร้อยละ ของระดบัพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา 

  (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

            ระดับพฤติกรรม จาํนวน ร้ร้อยละ 

ระดบัสงู  

ระดบัปานกลาง   

ระดบัตํา 

68 

308 

24 

17.00 

77.00 

  6.00 

 

ตาราง 4 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการซือยา

จากร้านขายยา จําแนกตามรายข้อ  (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

พฤตกิรรม การ

ซือยาจากร้าน

ขายยา 

ระดับพฤตกิรรม 

  
S.D. 

แปล

ผล 

ปฏบัิติ 

เป็น

ประจาํ 

ปฏบัิติ 

บ่อย 

ปฏบัิติ 

บางครัง 

ไม่เคย

ปฏบัิติ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

1. ทา่นซือยาแก้

อกัเสบหรือยาฆ่า

เชือจากร้านขาย

ยา 

25 (6.25) 46 

(11.50) 

258 

(64.50 

71 

(17.75) 

2.94 0.73 ปาน

กลาง 

2. ทา่นซือยาโดยไม่

ดูป้ายบอกประเภท

ของร้านขายยา 

20 (5.00) 42 

(10.50) 

100 

(25.00) 

238 

(59.50) 

3.39 0.86 ดี 
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ตาราง 4 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม    

การซือยาจากร้านขายยา จําแนกตามรายข้อ (กลุ่มตวัอย่าง = 400) 

พฤตกิรรม การ

ซือยาจากร้าน

ขายยา 

ระดับพฤตกิรรม 

  
S.D. 

แปล

ผล 

ปฏบัิติ 

เป็น

ประจาํ 

ปฏบัิติ 

บ่อย 

ปฏบัิติ 

บางครัง 

ไม่เคย

ปฏบัิติ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

3. ทา่นซือยาจากร้าน

ขายยาทีมีเภสชักรอยู่

ประจําร้านตลอดเวลา

ทําการ 

34 (8.50) 128 

(32.00) 

89 

(22.25) 

149 

(37.25) 

2.88 1.01 ปาน

กลาง 

4. ทา่นซือยาตามคํา

โฆษณาและมีของ

แถม 

19 (4.75) 21 (5.25) 42 

(10.50) 

318 

(79.50) 

3.65 0.78 ดี 

5. ทา่นซือยาโดยอ่าน

ฉลากยาอย่าง

ครบถ้วน 

29 (7.25) 115 

(28.75) 

98 

(24.50) 

158 

(39.50) 

2.96 0.98 ปาน

กลาง 

6. ซือยาโดยไม่ดูวนั

ผลติและวนัหมดอายุ 

58 

(14.50) 

39 (9.75) 86 

(21.50) 

217 

(54.25) 

3.16 1.09 ดี 

7. สงัเกตเลข

ทะเบียนตํารับยาบน

ฉลากยา 

52 

(13.00) 

127 

(31.75) 

69 

(17.25) 

152 

(38.00) 

2.80 1.08 ปาน

กลาง 

8. ซือยาโดยไม่บอก

รายการยาทีใช้

ประจําและประวตัิ

การแพ้ยา 

53 

(13.25) 

36 (9.00) 95 

(23.75) 

216 

(54.00) 

3.18 1.06 ดี 

9. ซือยาทีภาชนะ

บรรจุอยู่ในสภาพ

เรียบร้อย ไม่ฉีกขาด 

23 (5.75) 66 

(16.50) 

94 

(23.50) 

217 

(54.25) 

3.26 0.93 ดี 
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ตาราง 4 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม    

การซือยาจากร้านขายยา จําแนกตามรายข้อ (กลุ่มตวัอย่าง = 400) 

พฤตกิรรม การ

ซือยาจากร้าน

ขายยา 

ระดับพฤตกิรรม 

  
S.D. 

แปล

ผล 

ปฏบัิตเิป็น

ประจาํ 

ปฏบัิติ 

บ่อย 

ปฏบัิติ 

บางครัง 

ไม่เคย

ปฏบัิติ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

10. ซือยาจากร้าน

ขายยาโดยการบอก

ชือทางการค้าของยา 

104 

(26.00 

79 

(19.75) 

137 

(34.25) 

80 

(20.00) 

2.48 1.08 ปาน

กลาง 

11. เมือเจ็บป่วย

เลก็น้อยตดัสนิใจซือ

ยากินเอง 

84 

(21.00) 

74 

(18.50) 

199 

(49.75) 

43 

(10.75) 

2.50 0.94 ปาน

กลาง 

12. ซือยาตาม

ตวัอย่างยาทีมีอยู่เดิม 

43 

(10.75) 

65 

(16.25) 

209 

(52.25) 

83 

(20.75) 

2.83 0.87 ปาน

กลาง 

13. ซือยาโดยถาม

อาการข้างเคียงของ

ยาทีอาจจะเกิดขึน 

81 

(20.25) 

143 

(35.75) 

97 

(24.25) 

79 

(19.75) 

2.43 1.02 ปาน

กลาง 

14. ซือยาตามคําบอก

เลา่ของเพือนบ้าน 

20 (5.00) 19 (4.75) 130 

(32.50) 

231 

(57.75) 

3.43 0.80 ดี 

15. ซือยาจากร้าน

ขายยาตามคําแนะนํา

ของเจ้าหน้าที

สาธารณสขุ 

55 

(13.75) 

143 

(35.75) 

90 

(22.50) 

112 

(28.00) 

2.65 1.03 ปาน

กลาง 

16. ซือยาโดยบอก

อาการเจ็บป่วยและให้

ผู้ขายจดัยาให้ 

113 

(28.25) 

83 

(20.75) 

163 

(40.75) 

41 

(10.25) 

2.33 0.99 ปาน

กลาง 

17.ซือยาสามญั

ประจําบ้าน 

45 (11.25) 155 (38.75) 89 (22.25) 111 (27.75) 2.66 1.00 ปาน

กลาง 

18.ซือยาโดยมีใบสงั

แพทย์ 

110 (27.50) 144 (36.00) 55 (13.75) 91 (22.75) 2.32 1.10 ปาน

กลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม    

การซือยาจากร้านขายยา จําแนกตามรายข้อ  (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

พฤตกิรรม การ

ซือยาจากร้าน

ขายยา 

ระดับพฤตกิรรม 

  
S.D. 

แปล

ผล 

ปฏบัิติ 

เป็น

ประจาํ 

ปฏบัิติ 

บ่อย 

ปฏบัิติ 

บางครัง 

ไม่เคย

ปฏบัิติ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

19.ซือยากินเองโดย

ไม่ผา่นการตรวจ

วนิจิฉยัจากแพทย์หรือ

เจ้าหน้าทีสาธารณสขุ 

49 (12.25) 28 (7.00) 172 

(43.00) 

151 

(37.75) 

3.06 0.96 ดี 

20.ซือยาโดยระบชืุอ

ยาทีต้องการ 

69 

(17.25) 

88 

(22.00 

175 

(43.75) 

68 

(17.00 

2.61 0.96 ปาน

กลาง 

21.ซือยาจากร้านที

มีป้ายแสดง “ร้านยา

คุณภาพ” 

101 

(25.25) 

125 

(31.25) 

100 

(25.00) 

74 

(18.50) 

2.37 1.05 ปาน

กลาง 

22.ซือยาเม็ดทีมี

ลกัษณะเม็ดยาไม่

แตก และสีไม่ซีดจาง 

80 

(20.00) 

72 

(18.00) 

80 

(20.00) 

168 

(42.00) 

2.84 1.17 ปาน

กลาง 

23.ซือยากลุม่ยา

ควบคุมพเิศษ เช่น 

เพรดนโิซโลนเด็กซา่

เมธาโซน 

23 (5.75) 24 (6.00) 73 

(18.25) 

280 

(70.00) 

3.52 0.84 ดี 

4. ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคลกับพฤติกรรมการซือยาจาก

ร้านขายยาของประชาชนในจงัหวัดสงขลา พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อ

เดือน ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา ส่วนสถานภาพสมรส 

และระดบัการศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซือยาจาก 

ร้านขายยาของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 
 

ตัวแปร 

 

พฤตกิรรมการซือยาจากร้านขายยา 

 
X2- Value Crammer’s V 

ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตาํ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ   

เพศ       5.973 - 

ชาย 15 11.19 108 80.60 11 8.21   

หญิง 53 19.92 200 75.19 13 4.83   

อายุ       12.244 - 

15 – 29 ปี 11 12.36 73 82.02 5 5.62   

30 – 44 ปี 16 12.60 101 79.53 10 7.87   

45 – 59 ปี 26 18.98 105 76.64 6 4.38   

60 ปีขึนไป 15 31.91 29 61.70 24 6.00   

สถานภาพ       25.810* 0.180 

โสด 15 15.79 74 77.89 6 6.32   

สมรส 45 48.00 198 79.20 7 2.80   

หม้าย 8 16.67 31 64.58 9 18.75   

หย่า/แยกกนัอยู่ 68 17.00 5 71.43 2 28.57   

ระดับการศกึษา       52.967* 0.257 

ไม่ได้เรียน 2 10.53 9 43.37 8 42.11   

ประถมศึกษา 19 14.07 111 82.22 5 3.70   

มธัยมศึกษา

ตอนต้น 
13 15.12 70 81.40 3 3.49 

  

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 
14 16.87 64 77.11 5 6.02  

 

อนปุริญญา/ปวส. 8 26.67 20 66.67 2 6.67   

ปริญญาตรีขึนไป 12 25.53 34 72.34 1 2.13   
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ตาราง 5 (ต่อ) ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซือยา

จากร้านขายยาของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 
 

ตัวแปร 

 

พฤตกิรรมการซือยาจากร้านขายยา 

 

X2- 

Value 

Crammer’s 

V 

ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตาํ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ   

อาชีพ       9.272 - 

รับราชการ/

พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 

9 28.12 21 65.62 2 6.25   

ค้าขายหรือ

ประกอบธุรกิจ 
7 11.29 52 83.87 3 4.84   

เกษตรกรรม 26 18.98 100 72.99 11 8.03   

รับจ้าง 11 12.50 72 81.82 5 5.68   

ทํางานบ้านอย่าง

เดียว 
9 21.95 30 73.17 5 4.88   

นกัเรียน/

นกัศึกษา 
6 15.00 33 82.50 1 2.50   

รายได้เฉลีย 

ต่อเดือน(บาท) 
      7.221 - 

น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 5,000 
22 16.30 103 76.30 10 7.41   

5,001 – 10,000 20 1316 124 81.58 8 5.26   

10,001 – 15,000 15 20.00 55 73.33 5 6.67   

15,501 ขึนไป 11 28.95 26 68.42 1 2.63   

*p < 0.05 

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของ

ประชาชนในจงัหวดัสงขลา ด้วยสถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั พบว่า ความรู้เรืองการซือ
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ยาจากร้านขายยากบัพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยามีความสมัพันธ์กันในระดับตํา 

(r = 0.318) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงัตาราง 6 
 

ตาราง  6 ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของ

ประชาชนในจงัหวดัสงขลา ด้วยสถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 

            ตัวแปร r 

ความรู้กับพฤติกรรมการซือยา .318* 

*p < 0.05 
 

 อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

ผู้ วิจยัขอนํามาอภิปรายผลการวิจยั ดงันี 

 1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

     จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.50 ทังนี

อาจเนืองมาจากประชากรในจังหวัดสงขลาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั (อรุณี หนูผุด, 2553 : 9) จึงมีความสอดคล้อง

กบัการทีมีระดบัการศกึษา ประถมศึกษา และมีความเป็นไปได้ทีรายได้เฉลียต่อเดือน อยู่

ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท   

 2. ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา 

     กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา (ร้อยละ 

49.25) ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดับ

ประถมศกึษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลียต่อเดือน 5,001 – 10,000 

บาท จึงมีความเป็นไปได้ทีจะมีความรู้เ รืองการซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา 

สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ สูงอายุ พบว่า มีความรู้ เรืองยา

เลก็น้อย คิดเป็นร้อยละ 32.00 (อนตุรา สงเคราะห์, 2535 : บทคัดย่อ) แต่ไม่สอดคล้อง

กับการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซือยา พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับยาในระดับสงู ร้อยละ 66.2 
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และระดับปานกลาง ร้อยละ 33.8 (ศิริพร ชีวศุภกร, 2546 : บทคัดย่อ) เมือพิจารณา

ความรู้รายข้อ พบว่า มีข้อทีน่าสังเกต คือ กลุ่มตัวอย่างทราบและตอบถูกมาก ในข้อ 

16) ทราบว่าจําเป็นต้องดูวันผลิต และวันหมดอายุของยา (ร้อยละ 77.75) แต่กลับ

ทราบและตอบถูกน้อยในข้อ 5) Exp.Date 15/4/54 หมายความว่า ยานันผลิตวันที 15 

เมษายน 2554 (ร้อยละ 33.50) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทราบว่าต้องดูวันผลิตและ

วันหมดอายุ แต่หากแสดงเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลความหมายไม่ได้ แต่ทังนีไม่

สอดคล้องกับการศึกษาการประเมินผลสมัฤทธิ  การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกอง

เผยแพร่และควบคุมการโฆษณา ปี 2545 ทีพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ทราบการแปล

ความหมายของวัน เดือน ปี  ทีหมดอายุของผลิตภัณฑ์สขุภาพ คิดเป็นร้อยละ 87.3 

(จินตนา เทียมทิพร และคณะ, 2545 อ้างถึงใน วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และคณะ, 2546 : 

50 ) 

 3. พฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา 

     กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 77.00) อาจเนืองมาจากพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลจากการเรียนรู้

และประสบการณ์ทีได้รับ ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์

วฒุิ และคณะ, 2546 : 7) จงึย่อมมีผลต่อพฤติกรรมได้ เช่นเดียวกับพฤติกรรมการซือยา

จากร้านขายยา ย่อมเป็นผลมาจากการได้รับความรู้เกียวกับการซือยาทีถูกต้อง โดย

พฤติกรรมทีปฏิบติัเป็นประจําสงูสดุ คือ ซือยาโดยบอกอาการเจ็บป่วยและให้ผู้ขายจัด

ยาให้ ร้อยละ 28.25 ทีเป็นเช่นนี อาจเนืองมาจากไม่ทราบชือยา สอดคล้องกับ

การศึกษา การดําเนินงาน พฤติกรรมการซือยาของลูกค้าและทัศนะของประชาชน 

พบว่า เมือลกูค้าเจ็บป่วย ถ้าหากไม่รู้จกัชือยา จะเล่าอาการเจ็บป่วยและให้เภสชักรจัด

ยาให้ (วราภรณ์ ตปนียากร, 2544 : บทคดัย่อ) 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซือยาจาก

ร้านขายยา 

     จากผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน ไม่มี

ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สว่นสถานภาพสมรส และระดับการศึกษา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจาก
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ร้านขายยา อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ซึง

อภิปรายผลได้ดงันี  

     4.1 เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา อาจ

เนืองมาจาก ปัจจบุนัทงัเพศหญิงและเพศชาย มีความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ การได้รับ

ข้อมลู ข่าวสาร และความรู้ด้านสขุภาพ จึงมีความเป็นไปได้ทีจะมีพฤติกรรมการซือยา

จากร้านขายยาไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้าน

ขายยาของผู้ บริโภคในอําเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทีพบว่า เพศ มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือยาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (สมประสงค์ 

แตงพลอย, 2553 : 183) 

     4.2 อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา อาจ

เนืองมาจาก ยาเป็นปัจจยัส ีและมีความจําเป็นสําหรับคนทุกวัย และปัจจุบันคนเริมให้

ความสาํคญักบัปัญหาด้านสขุภาพ ประกอบกับปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดสงขลามี

จํานวนเพิมมากขนึ (สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงขลา, 2554 : 3) ดังนันจึงมีความเป็นไป

ได้ทีพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาในแต่ละกลุ่มอายุ ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่

สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของผู้ บริโภคในอําเภอ    

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ทีพบว่า อาย ุมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือยา 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (สมประสงค์ แตงพลอย, 2553 : 183) 

     4.3 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยา อาจ

เนืองมาจากสถานภาพสมรสมีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล โดยบุคคลทีมี

สถานภาพโสดจะมีอิสระในการตดัสนิใจตามสิงทีตนต้องการมากกว่าบุคคลทีสมรส ซึง

บคุคลทีสมรสโดยทวัไปจะตดัสนิใจร่วมกบัคู่สมรส สอดคล้องกับการศึกษาระดับความรู้ 

พฤติกรรมการเลือกซือและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพของประชาชน ที

อาศัยอยู่ในเขตเมือง จํานวน 15 จังหวัด พบว่า สถานภาพสมรส มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรม การเลือกซือผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

(วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วฒุิ และคณะ, 2546 : บทคดัย่อ) 
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     4.4 อาชีพ ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา อาจ

เนืองมาจากปัจจบุนัภาวะเศรษฐกิจตกตํา บุคคลจะซือผลิตภัณฑ์ทีตอบสนองความต้องการ

ของร่างกาย และความจําเป็นต่อการดํารงชีพ โดยจะคํานงึถงึความจําเป็นและประหยัด 

ดังนัน อาชีพจึงไม่มีความเกียวข้องกับการซือยาจากร้านขายยา การศึกษานีไม่

สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของผู้ บริโภค ในอําเภอ  

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ พบว่า อาชีพมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยา 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (สมประสงค์ แตงพลอย, 2553 : 183) 

     4.5 ระดับการศึกษา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา 

อาจเนืองมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึงเป็นกลุ่มทีมี

ความรู้ไม่สงู นิยมซือยาจากร้านขายยาเป็นสว่นใหญ่ เนืองจากสะดวก หาได้ง่าย สอดคล้อง

กบัการศกึษาพฤติกรรมการเลอืกซือยาของผู้บริโภค ในเขตอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย ร้อยละ 

37.53 สว่นใหญ่มีพฤติกรรมเลอืกซือยาจากร้านขายยาใกล้บ้าน เพราะสะดวก อยู่ใกล้ ราคา

ยาสมเหตสุมผล (กฤษณะ ฐานวรกลู, 2550 : 152) 

     4.6 รายได้เฉลยีต่อเดือน ไม่มีความความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือยาจาก

ร้านขายยา อาจเนืองมาจากเมือบคุคลเกิดการเจ็บป่วย ก็จะสามารถซือยาจากร้านขายยา

ได้โดยไม่เกียวข้องกับรายได้ เฉลียต่อเดือน เนืองจากร้านขายยามียาหลายชนิด หลาย

ราคา ไม่สอดคล้องกบัการศกึษาความรู้ ความเข้าใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือยา พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการซือยาบางด้าน 

(ศิริพร ชีวศภุกร, 2546 : บทคดัย่อ) 

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา 

     จากผลการวิจยัพบว่า ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยามีความสมัพันธ์

กบัพฤติกรรม การซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา (r = 0.318) อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ทีว่าความรู้เรืองการซือยาจากร้าน

ขายยามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยา จากร้านขายยา และสอดคล้องกับ

การศกึษาความรู้ ความเข้าใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีผลต่อพฤติกรรม

การซือยา พบว่า ความรู้เรืองการซือยามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยา อย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 (ศิริพร ชีวศุภกร, 2546 : 56) ทังนีอาจเนืองมาจากยา

เป็นปัจจยัสทีีสาํคญัในชีวิตประจําวนัและย่อมต้องการความปลอดภัยต่อร่างกาย ทําให้

มีการแสวงหาข้อมลู ข่าวสาร และความรู้ผ่านสอืต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สือภาพยนตร์ 

หนงัสอื เอกสารวิชาการ แผ่นพับ โปสเตอร์ อินเตอร์เน็ต (วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และ

คณะ, 2546 : 29) 

 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลงานวิจยัไปใช้   

     1. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เรืองการซือยาจาก

ร้านขายยา ในระดับตํา จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที

เกียวข้องดําเนินการ ดงันี 

     1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกียวกับผลิตภัณฑ์ยา เช่น การแสดง

ฉลากยา การเลือกซือยา สรรพคุณ วิธีใช้ ผลข้างเคียงหรืออันตรายทีอาจเกิดจากยา 

เป็นต้น ผ่านสอืต่างๆ ให้มากยิงขนึ โดยเฉพาะแผ่นพบั แผ่นปลวิ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ 

สอืวิทย ุและโทรทศัน์ เพือสง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมการซือยาทีดี และ

ถกูต้อง 

     1.2 จัดวิทยากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญ บรรยายให้แก่บุคลากร

สาธารณสขุระดบัพืนที และหากลวิธีการประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านยาผ่านสือ

ต่างๆ ทีทนัสมยั เข้าใจง่าย เข้าถงึอย่างสมําเสมอ เพือกระตุ้นความรู้และพฤติกรรมของ

ประชาชนให้ดีขนึ 

     1.3 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพและองค์ความรู้เกียวกับยา

ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน (อสม.) เพือจะได้นําความรู้ไปถ่ายทอด 

และให้คําแนะนําแก่ประชาชนในชมุชน 

 2.  จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ตํา ในเ รืองการแปล

ความหมายของวนัผลติ และวนัหมดอาย ุทีแสดงฉลากเป็นภาษาอังกฤษ และการใช้ชือ

สามญั ชือทางการค้าของยา จงึควรจดัอบรมเพิมพนูความรู้เกียวกบัยาในเรืองของการแสดง

วันผลิต และวันหมดอายุของยา ทีเป็นภาษาอังกฤษ  และความรู้เรืองชือสามัญ ชือ

ทางการค้าของยา ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง 
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เนืองจากเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ทีซือยาจากร้านขายยา และมีความรู้ระดับตํา ในเรือง

ดงักลา่ว 

 3. จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ดงันนั ควรจดักิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก ให้กับประชาชนในชุมชน

ต่างๆ ให้เน้นในกลุ่มอาชีพเกษตรกร และรับจ้าง ซึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา ในเรืองการเลือกซือผลิตภัณฑ์ยาทีถูกต้อง  เหมาะสม และปลอดภัย มี

การให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทังชีให้เห็นคุณประโยชน์และโทษจากการซือยาใช้เอง 

โดยจะต้องให้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติด้วย ซึงจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความรู้และ

การปฏิบติัทีถกูต้อง และยงัยืน 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการซือยาของประชาชนมีหลากหลาย

พฤติกรรม ซึงบางพฤติกรรมถูกต้อง และบางพฤติกรรมไม่ถูกต้อง และมีองค์ประกอบที 

เข้ามาเกียวข้องกบัการเกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การซือยาจากเภสชักรประจําร้าน เป็นต้น 

ผู้ วิจยัจงึเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครังต่อไป ดงัน ี

    1.1 ศกึษาพฤติกรรมการซือยาของประชาชน ณ จุดทีกําลงัรับบริการในร้าน

ขายยา เนืองจากเป็นช่วงเวลาทีประชาชนกําลงัซือยา ซงึจะได้กลุม่ตวัอย่างทีเจาะจง 

    1.2 ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเภสชักรประจํา

ร้านขายยา เนืองจากสว่นใหญ่กลุม่ตวัอย่างจะซือยาจากร้านขายยาทีมีเภสชักร 

    1.3 ศกึษาคําแนะนําทีได้รับจากเภสชักรประจําร้านขายยา 

 2. ศกึษาเกียวกบัสอืต่าง ๆ ทีสามารถทําให้ประชาชนเข้าถึงความรู้เรืองยาได้

ง่าย และเป็นสอืทีมีลกัษณะเฉพาะ เข้ากบับริบทของท้องถินนนัๆ  

 3. ศกึษาการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที

จะไปถ่ายทอดความรู้เรืองยาให้แก่ประชาชนในชมุชน 
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การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลน โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 

ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จงัหวัดพังงา1 

 

Development of Mangrove Fauna Learning Center for Bankhaotao School,  

Phangnga Province1 

 

ว่าที ร.ต.ศิริพนัธ์  พฒันศิริ2 

Siriphan Patthanasiri2 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจยัครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ใน

ป่าชายเลน และ 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ศูนย์

การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นนักเรียนชัน

ประถมศึกษาปีที 5 ถึงชันมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า จํานวน 106 คน 

เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลนและ 2) 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ 

E1/ E2 (80/80) การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและ

หลงัเรียนโดยการใช้สถิติ t - test ค่าสถิติพืนฐาน ค่าเฉลยีและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่าศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลนมีค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ 84.03/80.31 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนโดยคะแนนเฉลยีจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงั

เรียนของนกัเรียนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

คําสําคัญ : ศนูย์การเรียนรู้ สตัว์ในป่าชายเลน โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

1วทิยานพินธ์หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสือสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัภูเก็ต, 2556. 
2นกัศึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎั

ภูเก็ต 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

48

ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) develop the learning center 

about mangrove fauna 2) compare the students’ learning achievement before 

and after learning by using the learning center about mangrove fauna. The 

samples were 106 students of fifth grade to ninth grade of Bankhaothao 

School.  Data collection tools were 1) the learning center about mangrove 

fauna 2) the students’ learning achievement tests Efficiency Criterion : E1/ E2 

(80/80) was used for finding the quality of the learning center. Means, 

Standard deviations and the t-test dependent were used to compare the 

students’ learning achievement scores before and after learning. 

The results were (1) the Efficiency Criterion (E1/E2) was 84.03/80.31, 

showing that the learning center about mangrove fauna had the high quality 

and (2) the students’ learning achievement after being taught was higher than 

before being taught by comparing with average scores from the students’ 

learning achievement tests statistically significant at the .01 level.  

Keywords : developing the learning center, mangrove fauna, Bankhaothao School 

 

บทนํา 

สตัว์ในป่าชายเลนมีความสําคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นอย่างมากบางชนิด

เป็นอาหารของสตัว์ทะเลและปลา ปริมาณของสตัว์หน้าดินมากแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

ของปลาและสัตว์นําอืนๆ ทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ บางชนิดใช้เป็นดัชนีทีชีบ่ง

คุณภาพนําทะเลได้ บางชนิดมีบทบาทในการเป็นตัวจักรสําคัญทีช่วยหมุนเวียนธาตุ

อาหารและแร่ธาตุต่างๆ จากใต้ดินขึนสู่บนบก บางชนิดมีบทบาทในการกระจายพันธุ์พืช

ทางทะเล มีบทบาทในการถ่ายทอดพลงังาน ทังทีเป็นพวกกรองอาหารจากนําทะเล กิน

อาหารพวกแพลงก์ตอนพืชหรือแพลงก์ตอนสัตว์ และพวกทีกินได้ทังแพลงก์ตอนพืชและ

แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์บางชนิดกัดแทะสาหร่ายชนิดต่างๆ ทีขึนตามพืนดินหรือรากไม้        
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บางชนิดเป็นพวกทีกินอินทรีย์สาร บางชนิดก็เป็นผู้ล่า และบางชนิดยังเป็นอาหารของ

มนษุย์อีกด้วย สตัว์จงึมีบทบาทสาํคญัในห่วงโซ่อาหาร (สนิท อกัษรแก้ว, 2541 : 89-90) 

ในปัจจบุันนีสิงมีชีวิตในป่าชายเลนมีจํานวนลดน้อยลงมากเพราะผลกระทบ

จากธรรมชาติและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนใน

อนาคตและการขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ซึงเป็นปัญหาสําคัญมากขึนในปัจจุบันในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมไม่เป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ตลอดจนสงัคมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิน จําเป็นต้องพัฒนามนุษย์

ควบคู่กันโดยเฉพาะคนในชุมชนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการศึกษาจากสือต่างๆ ทีหลากหลายก็เป็นอีก

แนวทางหนงึในการสร้างจิตสาํนกึให้รู้จกัการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยงัยืน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 

ความว่า การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง

สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 ความว่า 

ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ฝึก

ทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพือป้องกนัและแก้ไขปัญหา ให้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ฝึกการปฏิบติัให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือง นอกจากนี

ให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือการเรียนและ

อํานวยความสะดวกเพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทงัการจัดการเรียนรู้

ให้เกิดได้ทกุเวลาทกุสถานที (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน, 2547 : 15)  

ด้วยเหตุนีผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคนิคการสอนโดยการใช้ศูนย์

การเรียน รู้มาใช้ในการพ ัฒนาการเรียนการสอนเ รืองสตัว์ในป่าชายเลน เ ป็น        
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การสนับสนุนและให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2542 

การสอืสารวิทยาศาสตร์โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ผ่าน

สือและกิจกรรมทีหลากหลาย นักเรียนสามารถจดจําหรือเข้าใจสิงทีเรียนรู้ได้ง่าย

เนืองจากนกัเรียนได้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองตังแต่กระบวนการศึกษาหาข้อมูลและสรุป

องค์ความรู้ด้วยตนเอง เห็นคณุค่าและความสาํคญัในการอนรัุกษ์สงิแวดล้อม 

 

วัตถปุระสงค์ 

 1. เพือพฒันาศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลนโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า

จงัหวดัพงังา 

2. เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ศนูย์  

การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

    ประชากร คือนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 5 ถงึชนัมธัยมศกึษาปีที 3 กลุม่

โรงเรียนบางเตย ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จงัหวัดพงังา  จํานวน 265 คน 

    กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ถึงชันมัธยมศึกษาปีที 3  

ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา จํานวนทงัหมด 106 คน เป็นนักเรียนในชันเรียนทีผู้ วิจัยได้ทําการสอน 

โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพราะสะดวกและง่ายในการใช้ศูนย์

การเรียนรู้ 

2. การศกึษาวิจยัครังนี ผู้ วิจยัใช้พืนทีในการศกึษา ณ ป่าชายเลนโรงเรียนบ้าน

เขาเฒ่า หมู่ที 3 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จงัหวดัพงังา  

3. ศนูย์การเรียนรู้ทีสร้างขนึ ผู้ วิจยัได้ใช้ห้องเรียนจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ขนาด 

4x6 เมตร โดยให้นักเรียนเข้ามาใช้เพือการศึกษาเรืองสตัว์ในป่าชายเลน มีกิจกรรม  

การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสอืสารทางวิทยาศาสตร์ 4 กิจกรรม ดงัน ี

     กิจกรรมที 1 เรืองสงิมีชีวิตในป่าชายเลน 
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     กิจกรรมที 2 เรืองความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลน 

     กิจกรรมที 3 เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน 

     กิจกรรมที 4 เรืองประโยชน์ของป่าชายเลนกบัการอนุรักษ์ 

    4. ตวัแปรทีศกึษา 

         ตวัแปรต้น 

         - ศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน 

         ตวัแปรตาม 

         - ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนโดยใช้ศนูย์การเรียนรู้ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ศนูย์การเรียนรู้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด คือ E1/ E2 = 80/80 

2. ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัการใช้ศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน

สงูกว่าก่อนการใช้ศนูย์การเรียนรู้ 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 

ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัโดยดําเนินการสร้างและหาคุณภาพของ

เครืองมือทีใช้ ให้ผู้ เชียวชาญเป็นผู้ประเมิน ดําเนินการใช้ศนูย์การเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง เป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ถึงชันมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที 2 ปี

การศกึษา 2554 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

จํานวนทังหมด 106 คน เป็นนักเรียนในชันเรียนทีผู้ วิจัยได้ทําการสอน โดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Selection) เพราะสะดวกและง่ายในการใช้ศูนย์การเรียนรู้ 

การวิจัยในครังนีผู้ วิจัยเลือกรูปแบบการทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในแบบ

การศึกษากับนักเรียนกลุ่มเดียว (One Group Pretest - Posttest Design) โดยเลือก

กลุม่ตวัอย่างมาหนงึกลุ่มทําการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 

4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ข้อ ก่อนใช้นวัตกรรมเพือหาค่าคะแนนเฉลียแล้วจึงนํานวัตกรรม

มาทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มนีเสร็จแล้วทําการทดสอบอีกครังหนึงเพือหาค่าคะแนน

เฉลยี ระหว่างทํากิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ มีการประเมินเพือนําคะแนนทีได้ไปใช้ใน



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

52

การหาประสิทธิภาพของศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลน ตามเกณฑ์ 80/80 

จากนันนําผลทีได้จากการทดสอบมาศึกษาหาค่าความแตกต่างระหว่างก่อนและหลัง

เรียนโดยการทดสอบสมมติฐาน (Dependent - t - test)  

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

1. ศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การเรียนรู้ 

คุณภาพเครืองมือวิจยั  

หาคณุภาพของศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน โดยให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 

3 คน ประเมินตามรายการประเมิน 5 ด้าน 22 รายการ คือ 1) ความสอดคล้องของศูนย์ 

การเรียนรู้ เรืองสตัว์ในป่าชายเลนกับจุดประสงค์ในการสร้าง 2) ความสอดคล้องและ

ความชัดเจนของกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ เรือง สตัว์ในป่าชายเลน 3) การใช้ภาษา        

4) รูปแบบและความเหมาะสมของสือการเรียนการสอนทีใช้ 5) ความสะดวกในการใช้

ศนูย์  การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน ผลการประเมินคณุภาพของศูนย์การเรียนรู้เรือง

สัตว์ในป่าชายเลนโดยผู้ เ ชียวชาญจํานวน 3 คน สรุปรวมได้คะแนนเฉลีย 4.40            

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.30 ซึงแปลความหมายได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก แสดง

ว่าศูนย์การเรียนรู้เ รืองสัตว์ในป่าชายเลนมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ใน       

การจดัการเรียนการสอน 

 หาคณุภาพของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียน โดยนําแบบทดสอบ

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ข้อ ให้ผู้ เชียวชาญประเมินความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค IOC (วาโร เพ็งสวัสดิ, 

2546 : 88) จากผลการพิจารณาของผู้ เชียวชาญ 3 คน ปรากฏว่าข้อสอบจํานวน 41 ข้อ 

มีค่าเฉลียมากกว่า 0.5 แสดงว่าเป็นข้อสอบทีมีความเทียงตรงตามเนือหาวัดตาม

จุดประสงค์ทีต้องการวัดจริง ปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญแล้ว

นําไปทดลองใช้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านกลาง จํานวน 44 คน 

เพือหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (r) เป็นรายข้อ คัดเลือกข้อสอบทีมี

ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง .20 - .80 และค่าอํานาจจําแนก (r) โดยใช้สตูรสดัส่วน 

D = PH - PL (Discrimination=r) เมือ PH คือสดัส่วนของกลุ่มสงู PL คือสดัส่วนของกลุ่ม
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อ่อนค่าอํานาจจําแนกทีถือว่าจําแนกคนเก่งและอ่อนได้ จะได้ค่าตังแต่ .20 ขึนไป    

(ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ. 2536 : 179 อ้างใน วิเวก สขุสวสัดิ, 2549 : 77-78) 

คัดข้อสอบทีใช้วัดพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทีกําหนดจํานวน 30 ข้อ นํา

ข้อสอบทีคดัเลอืก 30 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบ้าน

กลาง จํานวน 33 คน เพือหาค่าความเชือมัน (Reliability) ด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั 

โดยใช้สตูร KR-21 ได้ค่าความเชือมนัทงัฉบบั 0.71 

 

ผลการศึกษา 

 การดําเนินงานในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลน ชัน

ประถมศกึษาปีที 5 ถงึชนัมธัยมศกึษาปีที 3 จํานวน 106 คน ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมลู และนําเสนอผล โดยแบ่งการนําเสนอเป็นตอนๆ ดงันี 

ตอนที 1 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลนโรงเรียน

บ้านเขาเฒ่า จังหวัดพังงา 

ศูนย์การเรียนรู้ทีสร้างขึน ผู้ วิจัยได้ใช้ห้องเรียนจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ขนาด 

4x6 เมตร โดยให้นักเรียนเข้ามาใช้เพือการศึกษาเรืองสัตว์ในป่าชายเลน มีกิจกรรม          

การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสอืสารทางวิทยาศาสตร์ 4 กิจกรรม ดงัน ี

กิจกรรมที 1 เรืองสงิมีชีวิตในป่าชายเลน ใช้เครืองมือในการสือสารดังนี คู่มือ

ศึกษาเรืองสิงมีชีวิตในป่าชายเลน หนังสืออ่านประกอบเรืองพันธุ์ ไม้ป่าชายเลน 

powerpoint เรืองสงิมีชีวิตในป่าชายเลน โปสเตอร์เรืองพนัธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย 

กิจกรรมที 2 เรืองความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลน ใช้เครืองมือใน  

การสือสารดังนี คู่มือศึกษาเรืองความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลน หนังสืออ่าน

ประกอบเรืองสตัว์ในป่าชายเลน โมเดลเรืองสตัว์ในป่าชายเลน ชุดตัวอย่างหอยในป่า

ชายเลน powerpoint เรืองสตัว์ในป่าชายเลน โปสเตอร์เรืองสตัว์ในป่าชายเลน ต้นไม้

ชีวิตสตัว์ในป่าชายเลน  

กิจกรรมที 3 เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน ใช้เครืองมือในการสือสารดังนี คู่มือ

ศึกษาเรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน แผ่นพับเรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน เกมบันไดง ู

โปสเตอร์เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน powerpoint เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน  



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

54

กิจกรรมที 4 เรืองประโยชน์ของป่าชายเลนกับการอนุรักษ์ ใช้เครืองมือใน   

การสือสารดังนี คู่มือศึกษาเรืองประโยชน์ของป่าชายเลนกับการอนุรักษ์ เอกสาร

ประกอบการเรียนเรืองคณุค่าป่าชายเลน ใบความรู้เรืองการผลติดอกไม้จากใบโกงกาง 

ในการศกึษาความรู้เกียวกบัความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลนโรงเรียน

บ้านเขาเฒ่า โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิและการลงสํารวจเพือหาข้อมูลจากแหล่ง

ปฐมภูมิได้ข้อมลูเกียวกบัความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลนโรงเรียนบ้านเขาเฒ่ามี

ดังนี ปลาไส้ตัน (Stolephorus indicus) ปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) ปลา

ตะลมุพกุ (Tenualosa toil) ปลามง (Caranx sp.) ปลาปักเป้าเขียว (Diodon litulosus) ปลา

ทูแขก (Deapterus russelli) ปลาตะกรับ (Scatophagus argus) ปลาสร้อยดอกหมาก 

(Gerres Abbreviatus) ปลากระทุงเหว (Hemiramphus far) ปลาหางแข็ง (Megalaspis 

cordyla) ปลาเสอืพ่นนํา (Toxotes jaculator) ปลากะเบนธง (Taeniura sp.) ปลากระบอก 

(Moalgarca connesivs) ปลาเห็ดโคน (Sillago sp.) ปลาสีเสียด (Scomberoides lysan) 

ปลาจวด (Johnius sp.) ปลาอินทรีย์จุด (Scomberomorus sp.) ปลาไหล (Anguilla sp.) 

ปลาตีน (Periophtalmus chrysosphilos) ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ปลาทราย 

(Scolopsis sp.) ปลากะพงแดง (Lujanus sp.) ปลาใบปอ (Drepame punctata) ปลา

ดุกทะเล (Scatophagus sp.) ปลาดาบลาว (Chirocentrus  dorab) ปลากดทะเล (Arius 

trundatus) ปลาแขยง (Arius sp.) ปลาโคก (Anodontostoma chacunda) ปลาแป้น 

(Leiognathus blochii) หอยนางรม (Crassostrea sp.) หอยตาแดง (Cerithidea obtusa) 

หอยแมลงภู่ (Perna  viridis) หอยกะท ิ(Narita sp.) หอยกะพง (Musculus senhousia) หอย

กัน (Geloina  erosa) หอยแครง (Anadara sp.) กุ้ งขาว (Peneaus merguiensis) กุ้ งกุลาดํา 

(Peneaus monodon) กุ้ งเคย (Acetes sp.) กัง (Squilla scorpio) แม่หอบ (Thalassina 

anomala) กุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis) ปดํูา (Scylla serrata) ปูม้า (Potunus  pelagicus) 

ปแูสม (Parasesarma sp.) ปกู้ามดาบ (Uca vocans) ปเูปียวขาแดง (Uca tetragonon) ปเูปียว

ก้ามขาว (Uca perplexa) นกกระสานวล (Ardea cinerea) นกยางควาย (Bubulcus ibis)  

เหยียวขาว (Elanus caeruleus) นกกวัก (Amauronis phoenicurus) นกกระแตแต้แว๊ด 

(Vanellus indicus) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกกินเปียว (Halcyon chloris) 
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นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) กิงก่าหัวแดง (Calotes versicolor) จิงเหลนบ้าน 

(Mabuya macularia) แย้ (Leiolepis ballina) ตะกวด (Varanus bengalensis)                

งปูล้องทอง (Boiga dendrophila) งูเขียวหางไหม้ (Trimeresurus alboalbris) หนูท้องขาว 

(Rattus rattus) หนูหริงบ้าน (Rattus losea) ค้างคาวหูหนู (Myotis siligorensis) ลิงแสม 

(Macaca fascicularis) กระแต (Menetes berdmorel) และกระรอกปลายหางดํา 

(Callosciurus caniceps)  

ผลการทํากิจกรรมระหว่างเรียนในกิจกรรมที 1 เรืองสิงมีชีวิตในป่าชายเลนได้

คะแนนเฉลยีร้อยละ 83.92 กิจกรรมที 2 เรืองความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลน 

ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 84.25 กิจกรรม ที 3 เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน ได้คะแนน

เฉลยีร้อยละ 84.06 กิจกรรมที 4 เรืองประโยชน์ของป่าชายเลนกับการอนุรักษ์ ได้คะแนน

เฉลยีร้อยละ 83.87 รวมคะแนนระหว่างเรียน (E1) เฉลียร้อยละ 84.03 ผลการทดสอบหลงั

เรียน (E2) ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80.31 ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.03/80.31 ซึงสงู

กว่าเกณฑ์ทีกําหนด (80/80)  

ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ศูนย์การเรียนรู้

เรืองสัตว์ในป่าชายเลน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ถึงชันมัธยมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า จํานวน 106 คน มีดังนี คะแนนเฉลียจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลีย 11.55 คิดเป็น

คะแนนเฉลยีร้อยละ 38.49 ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.90 และหลงัเรียน

มีคะแนนเฉลยี 24.09 คิดเป็นคะแนนเฉลียร้อยละ 80.31 ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 2.72 และนกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เรือง

สตัว์ในป่าชายเลนทกุคน 
 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลยีของคะแนนจากการสอบวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียน

ก่อนและหลงัการใช้ศนูย์การเรียนรู้ 

ผลการทดสอบ X  S.D. t )(  

ก่อนเรียน 11.55 1.90 
65.77 

 

2.358 หลงัเรียน 24.09 2.72 

 P  .01 
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ผลจากตาราง ค่า t ทีคํานวณได้สงูกว่าค่าวิกฤติของ t ทีระดับนัยสําคัญ .01 

แสดงว่าผลการวดัครังหลงัสงูกว่าครังแรกจริง ซงึเป็นเครืองยืนยันว่าศูนย์การเรียนรู้เรือง

สตัว์ในป่าชายเลนใช้ได้ผลดี เพราะทําให้ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียน  

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการพัฒนาศูนย์การเ รียนรู้เ รืองสัตว์ ในป่าชายเลนของนักเ รียนชัน

ประถมศกึษาปีที 5 ถงึชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า จังหวัดพังงา โดยการหา

ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าคะแนนระหว่างเรียน (E1) กับคะแนนทีได้จาก 

การทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.03/80.31 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ที

กําหนด เพราะศูนย์การเรียนรู้ได้มีการพัฒนาเป็นระยะ และผ่านการประเมินจาก

ผู้ เชียวชาญมีคุณภาพในระดับมากเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ในการจัดการเรียน      

การสอน สือทีใช้น่าสนใจ บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํา

กิจกรรม และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจเรือง

สตัว์ในป่าชายเลนมากยิงขึนซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์ชญา บูรณวัณณะ และคน

อืนๆ (2550 : 50-55) ได้ศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรืองการผลิตปุ๋ ยชีวภาพจาก

จุลินทรีย์ สําหรับนักเรียนช่วงชันที 2 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที 54) พบว่า        

ผลการประเมินประสิทธิภาพของศูนย์การเรียนรู้โดยผู้ เชียวชาญอยู่ในระดับมาก ศูนย์        

การเรียนรู้ทีผู้ศึกษาได้พัฒนาขึนนันมีประสิทธิภาพเหมาะสมทีจะจัดการเรียนการสอน 

และสอดคล้องกบัผลการศกึษาการพฒันาชดุการสอนเสริมโดยวาสนา เพิมพูน (2549 : 

141-143) พบว่านกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรียนทีเรียนด้วยชุดการสอนเสริมมีคะแนน

เฉลียระหว่างเรียน (E1) ได้คะแนนร้อยละ 85.63 และคะแนนเฉลียหลงัเรียน (E2) ได้

คะแนนร้อยละ 86.90 มีค่าประสทิธิภาพเท่ากบั 85.63/86.90 แสดงว่าชดุการสอนเสริมนี

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้ 80/80 เพราะได้มีการพัฒนาเป็น

ระยะๆ เพือให้สอดคล้องกบัสภาพของผู้ เรียนทีเป็นผู้ใหญ่และธรรมชาติรายวิชาสามารถ

นําไปใช้การเก็บข้อมลูจริงได้ 
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ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัการใช้ศูนย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลนสงู

กว่าก่อนใช้ศนูย์การเรียนรู้ทกุคนและมีความก้าวหน้าขึนทังโดยภาพรวมและรายบุคคล 

เพราะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง

ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์โดยผู้ เชียวชาญ มีการหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจ

จําแนกเป็นรายข้อ และได้นําไปทดลองใช้เพือหาค่าความเชือมัน ได้ค่าความเชือมัน 

0.71 แล้วนํามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยคะแนนเฉลียจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดบั .01 ซงึผลจากการพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ครังนี

สอดคล้องกบัผลการศกึษาการพฒันาชดุการสอนโดยวาสนา เพิมพูน (2549 : 141-143) 

พบว่าผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของกลุม่ทดลองทีใช้ชุดการสอนเสริมสงูกว่ากลุ่มควบคุม

ทีใช้การสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 นอกจากนันการศึกษาของ 

นนัท์ชญา บรูณวณัณะ และคนอืนๆ (2550 : 50-55) พบว่าผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงั

เรียนโดยใช้ศนูย์การเรียนรู้เรืองการผลติปุ๋ ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ สําหรับนักเรียนช่วงชัน

ที 2 มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ธวัช จัดจันทึก 

(2549 : 77) ศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิงแวดล้อมทางธรรมชาติโดยใช้

กระบวนการสงิแวดล้อมศกึษาสาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่านักเรียนมี

ความรู้เพิมขนึอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนุสรา หัวไผ่ (2552 : 58) ศึกษา

ผลสัมฤทธิ ของนักเรียนทีเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียประกอบการบรรยาย 

พบว่าหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีระดับ .01 จะเห็นได้ว่าการจัด

กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ซึงมีการสือสารด้วยสือและกิจกรรมอย่างหลากหลายทํา

ให้ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสทิธิภาพสงูขนึ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังนี 

     1.1 เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ทํางานอย่างเต็มที นักเรียนควรได้ใช้ความคิด

และแสดงความติดเห็นอย่างอิสระ โดยมีครูเป็นผู้ ให้คําแนะนําให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
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การได้มีสว่นร่วมในการเรียนของนกัเรียนจะช่วยให้นกัเรียนรู้จกัใช้เหตผุลแสดงความคิดเห็น 

และเป็นการพฒันาสติปัญญา 

     1.2 การจัดการเ รียน รู้ในแต่ละกิจกรรมอาจจะมีการยืดหยุ่ นหรือ

เปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมและตามความสนใจของนกัเรียน 

     1.3 ครูผู้ สอนต้องเตรียมอุปกรณ์ทีใช้ในการเรียนให้พร้อม และต้องดูแล

อย่างใกล้ชิดเพือความถกูต้องและปลอดภัยของนกัเรียน 

2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป 

     ควรมีการศึกษาผลการใช้ศูนย์การเรียนรู้ในระดับชันอืนๆ หรือเนือหาอืนๆ 

เพือจะได้ทราบว่าศนูย์การเรียนรู้เหมาะสมกับเนือหาลกัษณะใด เหมาะสมกับนักเรียน

ในระดับชันใดมากทีสดุ และขนาดของศูนย์การเรียนรู้ทีมีขนาดใดจึงจะเหมาะสมต่อ

การเรียนรู้ 
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ปัจจยัทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  

กรณีศึกษา โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต1 

 

Factors affecting the organizational engagement of employees 

Case study: Holiday Inn Resort Phuket1 

 

วิชชพุล  สิงหะพล2, นิศา ชชักุล, เครือวัลย์ ชชักลุ3 

Witchupol Singhapol2, Nisa Chatchakul, Kruewon Chatchakul 3 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษา 1) ระดับความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงาน 2) ปั จจ ัยทีม ีผลต่อความผ ูกพ ันต่อองค์การของพน ักงาน  และ  3 ) 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

จํานวน 424 ราย เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทังหมด       

4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลปัจจัยภายในทีมีผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การ ข้อมูลปัจจัยภายนอกทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และข้อมูลทัวไป

เกียวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าความถี  

ค่าร้อยละ ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าที t-test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย          

การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 26-30 

ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับตํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 

9,501 – 12,000 บาท มีตําแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน และมีอายุงาน 6-10 ปี มีระดับ              

ความความผกูพนัต่อองค์การในระดบัมาก มีความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อ 
1วทิยานพินธ์หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต, 2556 
2นกัศึกษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
3รองศาสตราจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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องค์การ ด้านปัจจัยภายใน คือ ส่วนใหญ่เน้นด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทน

และ สวสัดิการด้านความสมัพนัธ์กบั เพือนร่วมงาน  และ ด้านบรรยากาศในทีทํางานใน

ระดับมาก ความคิดเห็นเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านปัจจัยภายนอก พบว่า 

สว่นใหญ่ให้ความสาํคญัด้านเศรษฐกิจในระดบัมากรองลงมา ด้านเทคโนโลยี และด้าน

สงัคม ในระดับปานกลาง และปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต พบว่าปัจจยัสว่นบคุคลด้าน  เพศ สถานภาพ ระดับ

การศกึษา อตัราเงินเดือน และอายงุาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพันต่อองค์การอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะทีปัจจยัด้าน อายุ และตําแหน่งงาน ไม่มีความสมัพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ด้านปัจจัยภายในเกียวกับ                

ความผูกพันต่อองค์การพบว่า ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน และด้านบรรยากาศในทีทํางาน มี         

ความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านโอกาส

ก้าวหน้า ไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ

ปัจจัยภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

เทคโนโลยี มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนเพือพยากรณ์ความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานอันเนืองมาจากปัจจัยด้านส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อตัราเงินเดือน ตําแหน่งงาน สามารถร่วมอธิบายความแปรผัน

ของความผกูพนัในการทํางานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยทีค้นพบได้นําไปเป็นแนวทางเสริมสร้างความผูกพัน

ให้กับบุคลากรมีระดับความผูกพันทีสงูยิงขึน อันจะนํามาซึงประสิทธิภาพในการทํางาน

และความเจริญก้าวหน้าขององค์การยิงๆขึนไป มีข้อเสนอแนะรายด้านดังนี 1) ด้าน

ลกัษณะงานทีปฏิบัติ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความชํานาญหลายๆ 

ด้านประกอบกนั 2) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ควรปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้

เหมาะสมกับลกัษณะงานทีต้องรับผิดชอบ 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน มี     

การจดัการสอืสาร สมัมนา สงัสรรค์ร่วมกันอย่างต่อเนือง 4) ด้านบรรยากาศในทีทํางาน 
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ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการทํางานตามความเหมาะสม 5) ด้านสงัคม ทางองค์การ

ควรสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของพนักงาน เพือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

พนักงานกับผู้บริหาร 6) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมชมรมออมทรัพย์เพือสนับสนุนให้

พนักงานมีการออมทรัพย์ มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานอย่าง

ต่อเนือง 7) ด้านเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกอบรมและเรียนรู้เทคโนโลยี

และเพิมเติมความรู้ใหม่ๆ อย่างสมําเสมอ 

คําสําคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ, พนักงานโรงแรม 

 

ABSTRACT 

The objectives of the research were 1) to examine the level of loyalty 

of the employees for the Holiday Inn Resort, 2) to study factors affecting their 

loyalty, and 3) to identify the problems faced and propose suggestions to 

improve the employees’ loyalty.  The researcher utilized questionnaires to 424 

staff of the Holiday Inn Resort Phuket.  The data was then analyzed by using a 

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

independent sample t-test and stepwise multiple regression. The results of the 

study revealed that: 

Most of the respondents were male, single, and aged between 26-30 

years old. Most of them held bachelor degrees and earned between 9,501-

12,000 baht monthly. They were operating staff and had worked at this hotel 

for 6-10 years. The overall level of loyalty of the staff for the hotel was found to 

be high. The internal factors affecting the loyalty of the hotel staff in a high 

level included salaries and benefits, relationship with their colleagues, and 

work environment. The external factors affecting the loyalty of the hotel staff in 

a high level included economy technology and society. The factors affecting 

the loyalty of the staff for the hotel was found that personal factors such as 

gender, marital, status, education, salary and service year are statistically 
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significant. While the factor of age and position, no relationship to 

organizational commitment statistically significant. The internal factors on 

organizational commitment was found that job characteristic, compensation 

and benefits, relationships with colleagues and the atmosphere in the work 

place, has the statistically significant. The advancement opportunities were no 

relationship to organizational commitment statistically significant. The external 

factors on organizational commitment to economic, social and technological 

correlated with organizational commitment are statistically significant. 

Results of stepwise regression analysis to predict organizational commitment 

of employees due to personal factors found that factors such as gender, age, 

marital status, education level, salary, position can explain the variation of the 

bond to work with statistical significance. 

 Suggestions to improve the hotel staff’s loyalty included: 1) the hotel 

should encourage the staff to integrate their skills when working; 2) the hotel 

should adjust the staff’s salaries and benefits based on the staff’s knowledge 

and skills; 3)  the hotel should organize activities for the hotel staff to get 

together to develop their good relationship; 4)  the hotel should provide 

flexible working hours for the staff; 5)  the hotel  the hotel should organize 

activities for the hotel staff to communicate with the administrators; 6) the hotel 

should support the staff to save their money by establishing a savings group, 

and provide scholarships for the staff’s children; 7)  the hotel should train the 

staff about new technology and knowledge. 

Keywords: Employee engagement, Hotel staff   

 

บทนํา 

ปัจจบุนัปัญหาการสญูเสียแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตถือ

เป็นอีกหนึงปัญหาใหญ่ทีแทบทุกองค์การได้รับผลกระทบ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจโรงแรม 
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อนัมีผลมาจากหลายสาเหตปุระกอบกนั อาทิ การปรับขึนค่าแรงขันตํา 300 บาทต่อวัน 

บางสถานประกอบการยังปรับตัวไม่ทันไม่สามารถหา ทางออกได้ ลูกจ้างเลือกทีจะ

ลาออกเพือไปสมคัรงานกบัสถานประกอบการทีมีนโยบายค่าแรงทีแน่นอนกว่า การเพิม

จํานวนของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ทําให้เกิดการเคลือนย้าย

แรงงาน จํานวนแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากอัตรา

ตําแหน่งงานว่างทีเพิมสงูขนึของแทบทกุองค์การ 

จากปัญหาทีเกิดขึนทําให้ทุกองค์การตระหนักถึงการรักษาบุคลากรทีมีใน

องค์การมากยิงขนึมีคํากลา่วว่า การหาคนมาทํางานว่ายากแล้ว การรักษาคนทีหามาได้

ให้ทํางานกับองค์การไปนานๆ กลับยากยิงกว่า สถานประกอบการในปัจจุบันจึงมี         

การแข่งขนักนัในอีกรูปแบบ นนัคือ การแข่งขนักนัมอบสวสัดิการทีดีให้กับพนักงาน เพือ

เป็นการสร้างแรงจงูใจให้พนกังาน พยายามสร้างความรู้สกึรักและผูกพันต่อองค์การให้

เกิดขึนกับพนักงาน ลดสถิติการลาออก อีกทังยังมีผลชักจูงแรงงานทีสนใจได้รับ

สวัสดิการ  มาร่วมงานอีกด้วย สวัสดิการทีกล่าวถึงนัน อาทิ เงินเดือน เงินค่าบริการ  

เบียเลียง เงินค่าทํางานล่วงเวลา บริการซักรีดชุดปฏิบัติงาน หอพักพนักงาน อาหาร

พนักงาน บริการรถรับส่ง การจัดกิจกรรมเพือสันทนาการ การช่วยเหลือดูแลยาม

เจ็บป่วย หรือการช่วยเหลือยามครอบครัวของพนักงานได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น 

สวัสดิการเหล่านีถือเป็นอีกหนึงปัจจัยทีจะช่วยสร้างความรู้สกึผูกพันต่อองค์การของ

พนักงาน ทังนีขึนอยู่กับศักยภาพของสถานประกอบการทีจะสามารถจัดสรรให้กับ

พนกังาน 

บลาสและเคอร์ตี (Blass & Kirty, 1992 : 121-123 อ้างถึงใน ปราโมทย์   

จิตต์ไพโรจน์, 2548) กลา่วว่า การปรับปรุงองค์การให้ประสบความสําเร็จนัน ต้องสร้าง 

ความผูกพันของบุคลากรให้เกิดขึนเพือทีบุคลากรจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของ

ตนเอง เพิมความรับผิดชอบต่องาน และความผกูพนัจะทําให้บคุลากรรู้สกึว่าตนเองเป็น

ส่วนหนึงขององค์การ มีความซือสัตย์ จงรักภักดีและมีความตังใจจริงทีจะพัฒนา

องค์การ ดงันนัผู้บริหารจงึต้องส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรให้เพิมมาก

ขึน สอดคล้องกับ สเตียร์และพอร์ทเตอร์ (Steer & Porter, 1977: 45-46 อ้างถึงใน 
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ศิริพร ไทยกรณ์, 2554) ได้กล่าวถึงความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานไว้ว่า ความผูกพันเป็นตัวทํานายอัตราการลาออกได้ดีกว่าความพึงพอใจใน

การทํางาน นอกจากนันผู้ปฏิบัติงานทีมีความผูกพันต่อองค์การสงู จะปฏิบัติงานได้

ดีกว่าผู้ มีความผูกพันกับองค์การตํา และความผูกพันเป็นตัวชีถึงความมีประสิทธิภาพ

ขององค์การทีสาํคญัประการหนงึด้วย 

ในฐานะทีผู้ วิจยัดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Assistant 

Human Resource Manager) ประจําโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต (Holiday 

Inn Resort Phuket) หาดป่าตอง อําเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต มีหน้าทีบริหารบุคลากรใน

โรงแรม จงึมีโอกาสสมัผสัและรับรู้ถึงปัญหาแรงงานดังกล่าว  ทีเกิดขึนกับธุรกิจโรงแรม

ในปัจจบุนั สาํหรับโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ดําเนินธุรกิจประเภททีพักและสิง

อํานวยความสะดวกมีจํานวนห้องพัก 405 ห้อง ด้วยจํานวนพนักงาน 515 คน (ฝ่าย

บุคคล, 2555) ตังอยู่ที 52 ถนนทวีวงศ์ ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต เปิด

บริการวนัแรกเมือวนัที 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ภายใต้การบริหารงานของบริษัท แอล ซี 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที 25 ของ  

การดําเนินงาน โดยมีกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ของประเทศไทยเข้ามา

ถือหุ้นร่วม 

ปัจจุบันพนักงานโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตมีช่วงอายุการทํางาน

แตกต่างกัน ตังแต่พนักงานใหม่จนถึงพนักงานอายุงาน 25 ปี จากสถิติพบว่ามีการ

ลาออกของพนักงานสงูสดุจํานวน 66 คนในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2549 โดยในปี 

พ.ศ. 2546 มีสาเหตุมาจากผลพวงวิกฤติโรคระบาดซาร์ส (SARS : Severe Acute 

Respiratory Syndrome) ทีทําให้จํานวนนักท่องเทียวลดลงอย่างมาก ส่วนในปี พ.ศ. 

2549 มีสาเหตุมาจากการเกิดเหตุการณ์คลืนสนึามิ (Tsunami) ซัดเข้าทําลายชายฝัง 

เมือวันที 26 ธันวาคม 2547 โรงแรมต้องพักการดําเนินกิจการอาคารหลกัเป็นเวลา 6 

เดือน รวมถึงภาวะความรู้สกึไม่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ในขณะทีสถิติการลาออก

ของพนกังานในรอบสามปีลา่สดุมีแนวโน้มเพิมขนึเรือยๆ 
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ฝ่ายบริหารทร ัพยากรมน ุษ ย์ม ีหน้าทีด ูแลพน ักงานในองค์การสร้าง

ความรู้สกึร ักและเ ชือมันในตัวองค์การ ให้พนักงานมีความรู้สกึพึงพอใจและมี 

ความผูกพันต่อองค์การ ลดปัญหาการสญูเสียแรงงานและค่าใช้จ่าย ซึงพนักงาน

แต่ละคนก็จะมีปัจจัยทีกระทบต่อความรู้สกึผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลจาก

การวิจัยนีจะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุง

แก้ไขปัจจัยทีจะช่วยสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยจะช่วย

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

 

วัตถปุระสงค์การวิจยั 

 1. เพือศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานต่อโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์      

รีสอร์ท ภูเก็ต 

 2. เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงาน 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 1. ประชากร เป็นพนักงานโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ตังอยู่ที 

บ้านเลขที 52 ถนน ทวีวงศ์ ตําบลป่าตอง อําเภอ กะทู้  จังหวัด ภูเก็ต ซึงปฏิบัติงานใน

แผนกต่างๆ รวม 7 แผนก มีจํานวนพนักงานรวมทังสิน 515 คน ณ วันที 1 พฤษภาคม 

2555 (ฝ่ายบคุคล โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต) 

 2. กลุม่ตวัอย่าง ในการศกึษาครังนีแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี 

     2.1 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นพนักงานโรงแรม            

ฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ทีมีอายงุานตงัแต่ 20-25 ปี จํานวนทงัสนิ 20 ราย 

     2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ เป็นพนักงานโรงแรม        

ฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ทีมีอายงุานตงัแต่ 1 ปีขนึไป จํานวนทงัสนิ 424 ราย 
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 การศึกษาครังนี ใ ช้ระยะเวลาในการเ ก็บรวบรวมข้อมูล ตังแต่เ ดือน            

มิถนุายน – ตลุาคม 2555 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

ผู้ วิจยัได้สร้างเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล(โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

ตรวจสอบ) ดงัต่อไปนี 

1. แบบสมัภาษณ์เกียวกบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน 

2. แบบสอบถามเกียวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

สว่นที 2 แบบสอบถามความเห็นเกียวกบัปัจจยัภายในเกียวกบัความผูกพันต่องาน ส่วน

ที 3 แบบสอบถามความเห็นเกียวกบัปัจจยัภายนอกเกียวกับความผูกพันต่องาน ส่วนที 

4 แบบสอบถามเกียวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และส่วนที  5 

แบบสอบถามปลายเปิด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูดําเนินการตามขนัตอนต่อไปนี 

1. ขอความร่วมมือจากพนักงานแต่ละแผนกของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์        

รีสอร์ท ภูเก็ต ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. แนะนําตัว พูดคุยสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง จากนันชีแจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือใน      

การดําเนินการทําวิจยัและเก็บข้อมลู 

3. ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี 

 สมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุงานตังแต่ 20-25 ปี ซึงทํางานมานาน

เพือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ จํานวนทังสิน 20 ราย โดยใช้แบบสมัภาษณ์เกียวกับ            

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยผู้ วิจัยอ่านคําถามในแบบสมัภาษณ์ให้กลุ่ม

ตัวอย่างฟัง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ตอบคําถามและผู้ วิจัยกรอกคําตอบลงในแบบ

สมัภาษณ์ 

 เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่างทีมีอายุงานตังแต่ 1 ปีขึนไป จํานวน

ทงัสนิ 424 ราย โดยใช้แบบสอบถามเกียวกบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน  
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4. ตรวจแบบสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสมัภาษณ์และ

แบบสอบถาม 

5. นําข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครังนีได้ทําการศึกษาข้อมูลโดยใช้สถิติทีเกียวข้องในการวิเคราะห์

ข้อมลูเพือพรรณนาข้อค้นพบจากการวิจัยและทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยแยกสถิติ

ออกเป็น 2 สว่นคือ 

 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี (Frequencies) 

  1.2 ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) 

  2.1 การทดสอบสถิติความแตกต่างโดยใช้ค่าที (Independent Sample 

t-test) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดย

กําหนดความมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  2.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขันตอน (Stepwise multiple regression) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัวขึนไปใช้ใน

การทํานายตวัแปรเกณฑ์ 

 

ผลการศึกษา 

ตอนที 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทีได้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์

พนกังานโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ทีมีอายงุาน 20-25 ปี จํานวนทังหมด 

20 ราย 

ผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังนี 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ พบว่าโรงแรมควรให้ความสนใจในเรืองค่าตอบแทนและ

แรงจูงใจอืนๆ ให้มากขึน โดยปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นทีจูงใจและมี            

ความเหมาะสมกบัความต้องการและลกัษณะงานทีต้องรับผิดชอบ สามารถแข่งขันกับ
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องค์การอืนๆ มีผลประโยชน์พิเศษสวสัดิการทีดีเพือสนองตอบความจําเป็น และประกัน

ความมันคงในชีวิตการทํางาน พร้อมทังแสดงการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ

พนักงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน โดยเสนอแนะให้มีการจัดการสือสาร 

สมัมนา จัดกิจกรรมร่วมหรือ จัดให้มีการสงัสรรค์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ระหว่าง

ผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา เช่น การแข่งขนักีฬา การจัดฝึกอบรม การจัดเลียง 

สว่นด้านความเชือมัน ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์การ โดยเสนอแนะให้

ผู้บริหารควรปฏิบัติงานโดยยึดหลกัธรรมมาภิบาล จัดให้มีการประชุมใน ส่วนงานเพือ

ชีแจงหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมถึงนโยบายขององค์การ และควรจัดองค์การและ

บริหารงานลักษณะหน่วยธุรกิจ เพือความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานและ             

การบริหารจดัการ 

ตอนท ี2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ทีได้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 

424 ราย ซงึเป็นพนกังานโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดงันี 

ส่วนที 1 ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีอายรุะหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาตํากว่าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,501-12,000 บาท ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน และ     

สว่นใหญ่มีอายงุาน 6-10 ปี 

ส่วนที 2 ระดบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท 

ภูเก็ต พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นด้านปัจจัยภายในเกียวกับ ความผูกพันต่อ

องค์การในระดับมาก โดยมีระดับความผูกพันต่อองค์การเรียงลําดับดังนี  ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านบรรยากาศในที

ทํางาน และด้านลกัษณะงานทีปฏิบติั สว่นระดบัความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอกเกียวกับ

ความผกูพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมากคือด้านเศรษฐกิจ 

ส่วนที 3 ปัจจยัทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม ฮอลิเดย์ 

อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตรา

เงินเดือนและอายงุาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติ 
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ในขณะทีปัจจัยด้าน อายุ และตําแหน่งงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัตาราง 1  

 

ตาราง 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นบคุคล กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน  

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดบั

การศึกษา 

5. อตัราเงินเดือน 

6. ตําแหนง่งาน 

7. อายุงาน 

8. ความผกูพนั

ต่อองค์การ 

1 

.618*** 

.164** 

 

.278*** 

.066 

.117* 

.231*** 

 

-.108* 

 

1 

.288*** 

 

.217*** 

.058 

.103* 

-.095 

 

-.023 

 

 

1 

 

-.333*** 

-.352*** 

-.390*** 

.039 

 

-.176*** 

 

 

 

 

1 

.718*** 

.716*** 

-.010 

 

.154** 

 

 

 

 

 

1 

.825*** 

.118* 

 

.135** 

 

 

 

 

 

 

1 

.135** 

 

.093 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

-.200*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 จากผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยภายในเกียวกับความผูกพันต่อองค์การพบว่า 

ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสมัพันธ์กับ

เพือนร่วมงาน และด้านบรรยากาศในทีทํางาน มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ สว่นด้านโอกาสก้าวหน้า ไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในเกียวกับความผูกพันต่อองค์การกับ    

     ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน (n = 424) 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 

1. ลกัษณะงานทีปฏิบตัิ 

2. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

3. โอกาสก้าวหน้า 

4. ความสมัพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 

5. บรรยากาศในทีทํางาน 

6. ความผกูพนัต่อองค์การ 

1 

.628*** 

.144** 

.663*** 

.079 

.229*** 

 

1 

.173** 

.780*** 

.142** 

.278*** 

 

 

1 

.177*** 

.556*** 

.047 

 

 

 

1 

.051 

.168** 

 

 

 

 

1 

.170** 

 

 

 

 

 

1 

** p < .01, *** p < .001  

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การด้าน

สงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ดงัตารางที 3 

 

ตาราง 3 ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การกับ

    ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน (n = 424) 

ตวัแปร 1 2 3  

1. สงัคม (Social) 

2. เศรษฐกิจ (Economic) 

3. เทคโนโลยี (Technology) 

4. ความผกูพนัต่อองค์การ 

1 

.288*** 

.321*** 

.104* 

 

1 

.178*** 

.200*** 

 

 

1 

.102* 

 

 

 

1 

** p < .01, *** p < .001  

 

 ส่วนที 4 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนเพือพยากรณ์

ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานอนัเนืองมาจากปัจจัยด้านส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัย

ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเ งินเ ดือน ตําแหน่งงานให้ค่า

สมัประสิทธิ สหสมัพันธ์พหุคูณ R = 0.322 และสามารถร่วมอธิบายความแปรผันของ

ความผูกพันในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ได้ร้อยละ 10.4             
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(R2 = 0.104) ค่าความคลาดเคลือนของการพยากรณ์เท่ากับ 0.392 และมีค่าคงทีของ

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั 45.268  และเมือพิจารณาเป็นรายตัวแปร

แล้ว พบว่า สถานภาพ  และอายงุาน  เป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 และ .001 ตามลําดับ โดยเป็น

อิทธิพลทางลบทังสองตัวแปร ซึงสามารถสร้างสมการความผูกพันของพนักงานต่อ

องค์การ เมือนําปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านเข้าสมการ โดยมีสมการในรูปคะแนนดิบและ

คะแนนมาตรฐานดงันี (ดงัตาราง 4) 

1. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ = 45.268 -.444 (เพศ) -.247 

(อายุ) -.945 (สถานภาพ) +.657 (ระดับการศึกษา) +.329 (อัตราเงินเดือน) -.561 

(ตําแหน่งงาน) -.858 (อายงุาน)  

2. ความผกูพนัของพนกังานต่อองค์การ = -.051 (เพศ) -.057 (อายุ) -.113 

(สถานภาพ) +.077 (ระดบัการศึกษา) +.151 (อัตราเงินเดือน) -.089 (ตําแหน่งงาน) -

.229 (อายงุาน) 

 

ตาราง 4 การวิเคราะห์การถดถอยเพือพยากรณ์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

    โดยนําปัจจยัสว่นบคุคลทกุด้านของพนกังาน 

ตวัแปร B SEb β t p-value 

เพศ -.444 .549 -.051 -.808 .42 

อายุ -.247 .270 -.057 -.914 .36 

สถานภาพ -.945 .473 -.113 -2.000 .04* 

ระดบัการศึกษา .657 .686 .077 .957 .34 

อตัราเงินเดือน .329 .219 .151 1.499 .13 

ตําแหนง่งาน -.561 .597 -.089 -.940 .35 

อายุงาน -.858 .204 -.229 -4.214 .00*** 

ค่าคงที 45.268; SEest 3.92 

R = .322; R2 = .104; F = 6.499; p-value = .000*** 

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

 ระดบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยภายในเกียวกับความผูกพันต่อ

องค์การในระดับมาก โดยมีระดับความผูกพันต่อองค์การเรียงลําดับดังนี ด้าน

ความสมัพันธ์กับเพือนร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านบรรยากาศในที

ทํางาน และด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ ส่วนระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอก

เกียวกับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากคือ ด้านเศรษฐกิจ และผลจาก

การศึกษาความผูกพันพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อตัราเงินเดือน และอายุงาน มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาทีพบว่า ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ

องค์การ ได้แก่ เพศ (พิมพ์ชนก เพ็งนาเรนทร์, 2547 : บทคัดย่อ) สถานภาพ อัตรา

เงินเดือน (พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545 : 74) ระดับการศึกษา (คนิษฐา พันธุ์มวานิช, 

2551: 118) และอายงุาน (วฒันะ พรหมเพชร, 2554 : 355; วิโรจน์ สว่างเถือน, 2547 : 

77-78) ในขณะทีปัจจัยด้าน อายุ และตําแหน่งงาน ไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพัน

ต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาทีพบว่า ปัจจัยทีไม่มี

ความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ (ขนิษฐา เพิมชัย, 2549 : 66-67; 

จักรพันธ์ เทพพิทักษ์, 2551: 53) และตําแหน่งงาน (จักรพันธ์ เทพพิทักษ์, 2551 : 54; 

วิโรจน์ สว่างเถือน, 2547 : 77; ศิริพร ไทยกรณ์, 2554 : 102) ทังนีอาจอธิบายได้ว่า 

พนกังานทีมีอายุมากหรืออายุน้อย ไม่ใช่ตัวแปรสําคัญมากนัก ไม่ว่าอายุมากหรืออายุ

น้อยก็มีความผูกพันต่อองค์การเหมือนกัน ส่วนตําแหน่งงานนัน การปฏิบัติ งานมี

เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละงาน ซึงตําแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างาน 

และระดับผู้ บริหาร ต่างมีหน้าทีรับผิดชอบและมีความรู้ความชํานาญทีแตกต่างกัน 

สง่ผลให้แต่ละตําแหน่งงานมีความผกูพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ ด้านปัจจยัภายในเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ

ยังพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน

ความสมัพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน และ ด้านบรรยากาศในทีทํางาน มีความความสมัพันธ์

กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาทีพบว่า 
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ปัจจัยทีมีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ 

(ขนิษฐา เพิมชัย, 2549 : 68; พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545 : 74-75; วัฒนะ พรหมเพชร, 

2554 : 355) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (คนิษฐา พันธุ์มวานิช, 2551 : 119-120; วัฒนะ 

พรหมเพชร, 2554 : 355) ด้านความสมัพันธ์กับเพือนร่วมงาน (คนิษฐา พันธุ์มวานิช, 

2551 : 119-120) และด้านบรรยากาศในทีทํางาน (อัจฉรา จันทะบาล, 2555 : 100-

101) ส่วนด้านโอกาสก้าวหน้า ไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ อาจกลา่วได้ว่าลกัษณะงานทีปฏิบัติมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ทงันีอาจเป็นเพราะลกัษณะงานทีมีความหลากหลาย มีลกัษณะทีไม่จําเจ หรือการทํา

กิจกรรมหลายๆ อย่างของหน่วยงานให้สําเร็จจึงเป็นงานทีท้าท้ายและกระตุ้ นให้

พนักงานมีความสนใจในงาน ทําให้พนักงานมีความคิดริเ ริมในการปฏิบัติงาน

ตลอดเวลา สง่ผลให้พนกังานรู้สกึว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์การและเป็นส่วนหนึงของ

องค์การ จึงมีความผูกพันต่อองค์การมากขึน (พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545 : 75) สําหรับ

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ เป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจเป็นเรืองของการตอบสนอง

ความต้องการทีเกิดขึนภายในของคน ความต้องการจะก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือผลกัดัน

ในการกระทําสงิต่างๆ เพือให้ได้รับการตอบสนอง ดังทฤษฎีลําดับขันความต้องการของ

มนุษย์ของมาสโลว์ทีกล่าวไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความ

ต้องการเบืองต้นทีถือว่าสําคัญทีสดุเพือความอยู่รอด (คนิษฐา พันธุ์มวานิช, 2551 : 

116) สําหรับด้านปัจจัยภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับคํากล่าวของ อัจฉรา จันทะบาล (2555 : 15) ปัจจัย

สภาพแวดล้อมทังในและนอกองค์การ มีผลกระทบต่อบรรยากาศและความรู้สึกใน   

การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ ซึงการจัดการองค์การให้มีสภาพแวดล้อม    

การทํางานทีดี เช่น บรรยากาศในทีทํางาน ความสมัพันธ์ทีดีกับเพือนร่วมงานนันช่วย

สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศทีดีในการทํางาน เมือเกิดบรรยากาศการทํางานทีดีแล้ว 

พนกังานก็จะเกิดความรู้สกึพงึพอใจ และมีความทุ่มเทในการทํางานให้แก่องค์การ 
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 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนเพือพยากรณ์ความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานอันเนืองมาจากปัจจัยด้านส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อตัราเงินเดือน ตําแหน่งงาน สามารถร่วมอธิบายความแปรผัน

ของความผูกพันในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทังนีอาจเนืองมาจากปัจจัย

ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน และมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ขณะเดียวกันความผูกพันต่อองค์การก็มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อความปรารถนาทีจะ

อยู่ในองค์การของพนกังานเช่นกนั สอดคล้องกบัคํากล่าวทีว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น

กระบวนการทีบคุคลเข้ามาสู่องค์การโดยสร้างความผูกพันขึนเพือผลประโยชน์ของตนเอง 

การลงทนุเป็นสาเหตทุําให้บคุคลเกิดความรู้สกึผกูพัน  เช่น ความรู้ (ระดับการศึกษา) อายุ

งาน เป็นต้น ทําให้พนกังานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ เช่น ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ (กินรี อินทะวงศ์, 2551 : 89) และยงัอธิบายได้ว่า อตัราเงินเดือนเป็นแรงจูงใจให้

พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากขึน จึงทําให้พนักงานมีความมุ่งมันและตังใจใน          

การปฏิบติังาน สง่ผลให้เกิดความผกูพนัต่อองค์การมากยิงขนึ (สาคร สขุศรีวงศ์, 2552 : 268) 

  

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและข้อเสนอแนะทีใช้

เป็นแนวทางในการศกึษาครังต่อไป ได้ดงันี 

1. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั 

1.1 ด้านปัจจัยภายในเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ จากการศึกษา

พบว่า ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ลักษณะงานทีปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับเพือน

ร่วมงาน และด้านบรรยากาศในทีทํางาน 

1.1.1 ด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติ จากการศึกษาพบว่า พนักงานมี

ระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองค์การในด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติในระดับมาก 

ควรมีนโยบายสง่เสริมให้พนกังานใช้ความรู้ความชํานาญหลายๆ ด้านประกอบกันและ

ให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตัดสินใจในงานทีรับผิดชอบมากขึน เพือดึงความสามารถ

ของพนักงานออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ตรงกับ
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ความสามารถของพนกังาน เพือให้พนกังานมีความพงึพอใจในงาน ทําให้เกิดความเต็ม

ใจทีจะทุ่มเทความสามารถ สง่ผลดีต่อความผกูพนัต่อองค์การ   

1.1.2 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จากการศึกษาพบว่า 

พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองค์การในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ในระดับมาก ควรปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นทีจูงใจและมีความเหมาะสมกับ

ความต้องการและลักษณะงานทีต้องรับผิดชอบ สามารถแข่งขันกับองค์การอืนๆ มี

ผลประโยชน์พิเศษสวัสดิการทีดีเพือสนองตอบความจําเป็น และประกันความมันคงใน

ชีวิตการทํางาน พร้อมทงัแสดงการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของพนกังาน   

1.1.3 ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน จากการศึกษาพบว่า 

พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านความสมัพันธ์กับเพือน

ร่วมงานในระดบัมาก โดยเสนอแนะให้มีการจดัการสอืสาร สมัมนา จัดกิจกรรมร่วมหรือ

จดัให้มีการสงัสรรค์ร่วมกนัอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ โดยจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

หน่วยงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ ใต้บังคับบัญชา เช่น การแข่งขันกีฬา การจัด

ฝึกอบรม การจดัเลยีง เพือสร้างความผกูพนัในหน่วยงานอย่างสมําเสมอ 

1.1.4 ด้านบรรยากาศในทีทํางาน จากการศึกษาพบว่า พนักงานมี

ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านบรรยากาศในทีทํางานในระดับ

ปานกลาง ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการทํางานตามความเหาะสม เพือให้พนักงานไม่

รู้สกึเครียดกบัการทํางานจนเกินไป 

1.2 ด้านปัจจยัภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ จากการศึกษา

พบว่า ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน ได้แก่ ปัจจัยด้าน

สงัคม ด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยี 

1.2.1 ด้านสงัคม จากการศกึษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น

ต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านสงัคมในระดับปานกลาง ทางองค์การจึงควรสนับสนุน

กิจกรรมสันทนาการของพนักงาน เพือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับ

ผู้บริหาร หรือระหว่างพนกังานด้วยกนัเอง และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ของชมุชนและท้องถินให้มากขนึ 
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1.2.2 ด้านเศรษฐกิจ จากการศกึษาพบว่า พนกังานมีระดบัความคิดเห็น

ต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านเศรษฐกิจในระดับมาก ควรส่งเสริมชมรมออมทรัพย์เพือ

สนบัสนนุให้พนกังานมีการออมทรัพย์ และช่วยเหลอืพนกังานทีเดือดร้อน โดยให้กู้ เงินด้วย

ดอกเบียตํา ควรมีนโยบายมองทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานอย่างต่อเนือง เพือ

ช่วยเหลอืค่าเลา่เรียนของบุตรพนักงาน ทําให้พนักงานมีความรู้สกึผูกพันต่อองค์การมาก

ยิงขนึและยิงทําให้พนกังานรู้ว่าองค์การเป็นสว่นหนงึของชีวิต 

1.2.3 ด้านเทคโนโลยี  จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับ          

ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านเทคโนโลยีในระดับปานกลาง ควรส่งเสริม

ให้พนกังานได้ฝึกอบรมและเรียนรู้เทคโนโลยีและเพิมเติมความรู้ใหม่ๆ อย่างสมําเสมอ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

1. ควรทําการศกึษาวิจยัติดตามและประเมินผลความผูกพันต่อองค์การของ

พนกังานโรงแรม ฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต อย่างต่อเนืองเพือหาข้อบกพร่องสําหรับ

นําไปปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของบุคลากร เพือก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การมาก

ยิงขนึและเกิดประโยชน์สงูสดุต่อองค์การ 

2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์การในทัศนคติของ

พนักงาน เพือให้ทราบความต้องการของพนักงานได้อย่างลึกซึง อันจะส่งผลให้

เสริมสร้างความผกูพนัต่อองค์การทีเหมาะสมกบัความต้องการของพนกังานได้ดียิงขนึ 
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การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนของโรงเรียน

บ้านหนองจกิ จงัหวัดกระบี 1 

 

The Development of Mangrove Diversity Learning Center  

At Bannongjig School, Krabi Province 1 

 

อมรศรี บญุสขุ 2 

Amornsri Bunsuk 2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน

บ้านไหนหนัง และนําองค์ความรู้มาสือสารโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ หาประสิทธิภาพของ

ศูนย์เรียนรู้ ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนทีมีต่อศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าชายเลน ของโรงเ รี ย น บ้ าน หน อ งจิก  จัง หวัด กร ะบี  กลุ่มประชากร

เยาวชนชนัมธัยมศกึษาปีที 1-3 จํานวน 56 คน เครืองมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพใช้วิธีการวางแปลงตัวอย่างเป็นแนว (Transect Line)  

ด้า นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใช้แบบทดสอบวัดความรู้และแบบประเมินความพึงพอใจ 

สถิติในการวิเคราะห์ข้ อ ม ูล  ด้านศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพใช้ค่าดัชนี

ความสําคัญ (Importance Value Index : IVI) ค่าชีวัดความหลากหลายทางชีวภาพใน

เ ชิงปริมาณใช้สมการของ  Shanon – Wiener diversity index ด้านการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้ใช้ค่าเฉลยี ( ) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง 

คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ t-test  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

1 วทิยานพินธ์หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช

ภฎัภูเก็ต, 2556. 
2 นกัศึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎั

ภูเก็ต. 
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 ผลการวิจยัพบว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนมีค่า 1.79 พบ

พืช 8 ชนิด พบสตัว์ 24 ชนิด นําข้อมลูมาสร้างองค์ความรู้ กําหนดกิจกรรม สือ ถ่ายทอด

ความรู้และสอืสารผ่านศนูย์เรียนรู้ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัเข้าศึกษาสงูกว่าก่อนเข้า

ศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ความพึงพอใจของเยาวชนทีมีต่อศูนย์

เรียนรู้หลงัเข้าศกึษาในศนูย์เรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาแสดง

ให้เห็นว่าศูนย์เรียนรู้สามารถสือสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เป็นแนวทางในการสือสาร

วิทยาศาสตร์สูช่มุชน 

คําสําคัญ : การพฒันา ศนูย์เรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าชายเลน 

 

Abstract 

 This study aimed to study the variety of Nai-nang mangrove forest 

through learning center, to find the learning center effectiveness, and to study 

youth satisfaction for mangrove forest learning center of Nong - jig School; 

Krabi Province. of the student in grade 7-9 (Mathayom 1-3), totally 56 peoples. 

Data gathered was transect line plot. The researcher use knowledge test and 

satisfaction survey in the area of learning center development, Important Value 

Index (IVI), for data analysis use Shanon-Wiener Diversity Index for the 

quantitative indicator of biological variety and descriptive statistics which 

includes mean (퐗) and standard deviation (S.D.). An analysis of the results 

was performed by comparing pretest – posttest with t-test method. 

 The result of the study showed that the area of biological variety had 

variety of mangrove forest in 1.79 values (Diversity Index) and found 8 plant 

variety and 24 animal species. For all result use information create knowledge 

based, activities, media and communication through Learning Center. In the 

Learning Center, the students’ learning proficiency after studying in the 

Learning Center was higher significantly at .01 level. The youth satisfaction for 

Learning Center after studied is in high level. And the result found that 
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Learning Center could communicate, dissemination knowledge and led to 

Science Communication to the community. 

Keywords : development, learning  center, biological variety, mangrove  forest   

 

บทนํา 

 ป่าชายเลนนับเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทีมีคุณค่าอย่างมหาศาลมี

ความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของประชาชนทีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงทังด้าน

เศรษฐกิจและสงัคมตลอดมา ป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบทีสําคัญยิงของชายฝังทะเล

และนบัเป็นทรัพยากรทีมีคณุค่ามหาศาล ทงัทางด้านเศรษฐกิจและสิงแวดล้อม ป่าชาย

เลนเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยและก่อสร้างบ้านเรือนเป็นแหล่ง

พืชผกัและพืชสมนุไพรเป็นแหลง่อาหารทีสาํคญัของสตัว์นําเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์นําวัย

อ่อนเป็นทีหลบภัยและทีอยู่อาศัยของสัตว์นํานานาชนิด ช่วยรักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศชายฝังและใกล้เคียงเป็นพืนทีสําหรับดูดซับสิงปฏิกูลต่างๆ ช่วยปกป้องชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนทีอาศัยบริเวณชายฝังจากภัยธรรมชาติและแหล่งศึกษา

ธรรมชาติช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (สํานักอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าชายเลน, 2550 : 1-13) 

 สาเหตุทีทําให้ป่าชายเลนอุดมไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิดคือความอุดม

สมบรูณ์ของอาหารการถ่ายทอดพลงังานทีสมดลุลงตัวทังในกลุ่มพืชและสตัว์บริเวณป่า

ชายเลนมีความหลากหลายในรูปของแหล่งทีอยู่อาศัยทําให้สตัว์ต้องมีการปรับตัวเพือ

อยู่อาศยั หรือเพือหาอาหารร่วมกันได้โดยไม่ต้องแก่งแย่งกันถ้าความอุดมสมบูรณ์ของ

ป่าชายเลนยงัดํารงสภาพอยู่ก็ย่อมสง่ผลถงึความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรประมงและ

สตัว์ในป่าชายเลนด้วย แต่ในปัจจุบันการเสือมสภาพของป่าชายเลนจากการขยายตัว

ของแหลง่ชมุชน การทําเกษตรกรรม การสร้างถนน ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมง

และสตัว์ในป่าชายเลนอย่างมากทงัในด้านปริมาณความหลากหลายของพันธุ์ปลาและ

ทรัพยากรประมง เช่น หอย ปูทะเล (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราช

ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้, 2548 : 117 – 118)

อย่างไรก็ตามการสญูเสยีพืนทีและการลดลงของป่าชายเลนด้วยสาเหตุต่างๆ นันควรแก่
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การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเพือให้เกิดการจัดการ และการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างเป็น

รูปธรรมการประชาสมัพนัธ์การให้การศึกษาและความเข้าใจเกียวกับป่าชายเลนแก่บุคคล

ทุกระดับทุกกลุ่มรวมทังผู้ ใช้ทรัพยากรเยาวชนและประชาชนทัวไป โดยเฉพาะผู้อาศัยใน

บริเวณป่าชายเลนและพืนทีใกล้เคียงเพือให้เกิดความรักความตระหนัก ถึงความสําคัญ

และคณุค่าของป่าชายเลน ซงึเป็นสว่นหนงึทีสาํคญัของการปรับปรุงและพัฒนาเพือให้เกิด

ผลดีต่อการจดัการและการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรม (สนิท อักษรแก้ว, 2542 : 

246-247) 

 การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนบ้านไหนหนัง หมู่ที 3 ตําบลเขาคราม อําเภอ

เมือง จังหวัดกระบี ของความสําคัญต่อชุมชนและเยาวชน เมือชุมชนขาดความรู้        

ความเข้าใจขาดความตระหนกัในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่า เยาวชนจึงมี

ความสาํคญัในการทีจะช่วยกันดูแลทรัพยากรในท้องถินและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าชายเลน  ผู้ วิจัยเห็นว่าควรสือสารถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ในป่าชายเลนให้เยาวชนทราบ โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ว่าเป็นเยาวชนใน

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านไหนหนัง ตําบลเขาคราม อําเภอ

เมือง จังหวัดกระบี  เยาวชนมีความสําคัญในการพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ทีมี

ศักยภาพและสามารถเป็นส่วนหนึงในการดูแลทรัพยากรในท้องถิน การให้ความรู้  

ความเข้าใจในความสาํคญัและคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติเป็นการปลกูฝังจิตสํานึก

ในการดูแลทรัพยากรในท้องถินก่อนทีจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ เด็กในวัยนีควรได้รับ        

การปลกูฝังให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 

เพือเติบโตเป็นบคุคลทีมีความรับผิดชอบต่อท้องถินและสงัคมเป็นส่วนหนึงในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 

 ดังนัน ผู้ วิจัยตระหนักถึงความสําคัญในทรัพยากรป่าชายเลนดังกล่าว และ

เยาวชนขาดสถานทีทีจะศกึษาเรืองทรัพยากรป่าชายเลนทีสามารถให้ความรู้ได้ตลอดเวลา 

จึงมีความสนใจจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ขึนในโรงเรียนบ้านหนองจิก เพือให้ความรู้เรืองป่า

ชายเลนกบัเด็ก เยาวชนและไปสู่ชุมชนต่อไป โดยสํารวจ ความหลากหลายทางชีวภาพใน

ป่าชายเลน และนําองค์ความรู้ทีได้ไปพัฒนาในศูนย์เรียนรู้ สือสารเรืองป่าชายเลนให้
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เยาวชนได้ความรู้ความเข้าใจ และทํากิจกรรมอย่างสะดวกปลอดภัยก่อให้เกิดประโยชน์

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เห็นคุณค่านําไปสู่การสร้างความตระหนัก และมี   

เจตคติทีเอือต่อการอนรัุกษ์ป่าชายเลนต่อไป 

 

วัตถปุระสงค์ 

 1. เพือศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนงั และนํา

องค์ความรู้มาสอืสารโดยผ่านศนูย์เรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี 

 2. เพือหาประสทิธิภาพของศนูย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน

ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี 

 3. เพือศกึษาความพงึพอใจของเยาวชนทีมีต่อศนูย์เรียนรู้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในป่าชายเลนของโรงเรียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี 

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากร คือ เยาวชนในตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี ซึงเป็น

นักเรียนและเป็นส ม า ชิก ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองจิก ประกอบด้วยนักเรียน

โรงเรียนบ้านไหนหนังจํานวน 56 คน และโรงเรียน อัรรอญาร จํานวน 70 คน รวม 

จํานวน 126 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนซงึเป็นนกัเรียน ชนัมธัยมปีที 1–3 โรงเรียนบ้านไหน

หนงั จํานวน  56 คน โดยผู้ วิจัยใช้วิธีการสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 1. เครืองมือการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนัง 

หมู ่3 ได้แก่ อปุกรณ์ เครืองมือการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 

 2. เครืองมือพฒันาศนูย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนของ

โรงเรียนบ้านหนองจิก ประกอบด้วย แบบทดสอบ และแบบประเมินความพงึพอใจ 

 2.1 แบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบผู้ วิจัยกําหนดลักษณะของ

แบบทดสอบเ ป็ นแบบ ปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 20 ข้อ สร้างแบบทดสอบโดย

ศกึษาเนือหาและวัตถุประสงค์ กําหนดวัตถุประสง ค์ ร่างข้อคําถามและองค์ประกอบ 
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นําแบบทสอบเสนอให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง นําแบบทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข

และไปทดลองใช้กับเยาวชนทีมีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง นําแบบทดสอบหา ค่า     

ความยากง่าย (p) ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31-0.72 หาค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่

ระหว่าง 0.34-0.57 หาค่าความเชือมนัโดยใช้สตูร KR–20 มีค่าเท่ากบั 0.87 

 2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามความพงึพอใจ จํานวน 10 ข้อ ลกัษณะข้อคําถามเป็นแบบมาตร

สว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ สร้าง

แบบประเมินโดยศกึษาเอกสารแนวคิดหลกัการ กําหนดนิยามนําองค์ประกอบสําคัญไป

ร่างเป็นข้อคําถาม และร่างข้อคําถาม สร้างแบบประเมิน นําแบบประเมินความพึงพอใจ

เสนอให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง นําแบบประเมินความพงึพอใจปรับปรุงแก้ไข 

ไปทดลองใช้กบัเยาวชนทีมีลกัษณะเหมือนกลุม่ตวัอย่าง นําแบบประเมินความพึงพอใจ

หาค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.85 หาความเชือมันโดยใช้สูตร

สมัประสทิธิ อลัฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากบั 0.94 

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 

 ผู้ วิจยัดําเนินการสาํรวจพืนทีเก็บข้อมลู ชนิดพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์ โดยกําหนด

วิธีการศึกษาคัดเลือกพืนทีเพือวางแปลงตัวอย่างในการศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่า

ชายเลน นิยมทําการวางแปลงตวัอย่างเป็นแนว (Transect Line) เก็บตวัอย่าง ถ่ายภาพ

พันธุ์ ไม้นําไปศึกษา โดยตรวจสอบกับเอกสารทางอนุกรมวิธานโดยใช้รูปวิธาน 

ตรวจสอบคําบรรยายลักษณะว่ามีลักษณะตรงกับพืชชนิดใด และตรวจสอบกับ

ผู้ เชียวชาญคือ รองศาตราจารย์มัณฑนา นวลเจริญ ข้าราชการบํานาญ และประเมิน 

ค่าดัชนีความสําคัญของพรรณพืช (Importance Value Index, IVI) ของพืชแต่ละชนิด

ในสงัคมพร้อมทังทําการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของป่า ใช้  

ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shanon – Wiener Index สํารวจความหลากหลายชนิด

พนัธุ์สตัว์อย่างรวดเร็วโดยวางแนวสํารวจ (Line Transect) สํารวจในแปลง การสมัภาษณ์ 

ใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้ รู้หรือผู้ทีใช้ประโยชน์ การใช้แบบสอบถามเกียวกับการนําสตัว์ชนิด
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ต่างๆ มาประกอบอาหารหรือนํามาใช้ประโยชน์อืนๆ รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

ในพืนทีทีปรากฏว่ามีรายงานการศกึษาด้านการปรากฏของสตัว์ 

 ตอนที 2 การพฒันาศนูย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 

 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้จัดรูปแบบศูนย์เรียนรู้ นําข้อมูลทีได้จากการสํารวจ

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนมากําหนดเนือหา กิจกรรม และสือทีใช้ใน

ศูนย์เรียนรู้กําหนดกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ซึงประกอบด้วยกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ย่อย 4 

กิจกรรม ได้แก่ จัดทําเนือหา สร้างสือจัดไว้ในศูนย์เรียนรู้และการทดลองใช้ศูนย์เรียนรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนทีปรับปรุงพฒันาแล้วกบัเยาวชน จํานวน 56 

คน ซงึเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 - 3 ของโรงเรียนบ้านไหนหนัง ตําบลเขาคราม 

อําเภอเมือง จงัหวดักระบ ีเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผลการวิจัย

ต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนการวิเคราะห์ข้อมูล

จะใช้การหาค่าดัชนีความสําคัญ (Importance Value Index : IVI) การวิเคราะห์

คํานวณเพือหาค่าชีวัดความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงปริมาณ โดยใช้สมการของ 

Shanon–Wiener diversity index 

 2. การวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้ศูนย์เรียนรู้ใช้ ค่าเฉลีย (x) 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนโดยใช้ t-test 

 3. การ วิ เคราะ ห์ ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการพัฒ นาศูน ย์ เ รียน รู้           

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ใช้ค่าเฉลีย (x) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที 1 ผลการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนัง และนําองค์ความรู้มาสือสารโดยผ่านศูนย์เรียนรู้

ของโรงเ รียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี  
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 1. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนัง ค่าดัชนี

ความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ไม้ ในพืนทีป่าชายเลนบ้านไหนหนังทีพบในแนวสํารวจ 

พบพืช 8 ชนิด ประกอบด้วย โกงกางใบเล็กแสมดํา แสมขาว ถัวขาว ปอทะเล ตะบูน

ขาว ตะบนูดํา โปรงขาว เมือวิเคราะห์แล้วพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมี

ค่า 1.79 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สตัว์ พบพันธุ์สตัว์จํานวน 24 ชนิด จัดจําแนก

เป็นสัตว์มีกระดูกสนัหลัง 12 ชนิด คือ ปลาตีน ปลากะพง ปลาซิว ปลากระบอก 

ค้างคาวแม่ไก่ ลิงแสม งู ตะกวด นกกินเปียว นกออก นกกางเขนบ้าน อึงข้างดํา เป็น

สตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงั 2 ชนิด หอยกนั หอยสนัขวาน หอยจุ๊บแจง หอยเข็ม ปูก้ามดาบ 

ปแูสม ปดํูา กุ้งแชบ้วย ผงึ ผีเสอื แมงมมุ แม่หอบ 

 2. การพฒันาศนูย์เรียนรู้ นําองค์ความรู้มาสอืสารผ่านศูนย์เรียนรู้จากการสํารวจ

และรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สรุปองค์ความรู้นําองค์ความรู้     

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนมากําหนดเนือหา สือและกิจกรรม โดย

กิจกรรมภายในศูนย์มี 4 กิจกรรมดังนี กิจกรรมที 1 ประกอบด้วย เนือหาเกียวกับ

ความหมายความสําคัญ องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลาย

ของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลนบ้านไหนหนังสือสารด้วย แผ่นพับ โปสเตอร์ ชุด   

การสอน กิจกรรมที 2 ประกอบด้วยเนือหาเกียวกับความสัมพันธ์ในการถ่ายทอด

พลังงานและห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ สือสารด้วย เกม โปสเตอร์ ชุดการสอน 

กิจกรรมที 3 ประกอบด้วยเนือหาเกียวกับความหลากหลายของชนิดพันธุ์สือสารด้วย

หนงัสอืการ์ตนู โปสเตอร์ ชุดการสอน กิจกรรมที 4 ประกอบด้วยเนือหาเกียวกับวิธีการ

อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน สือสารด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E–Book) โปสเตอร์ ชดุการสอน 

 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที 2 ผลการหาประสิทธิภาพของศูนย์

เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัด

กระบ ีเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของการใช้ศูนย์เรียนรู้ โดยนํา

ผลคะแนนทีได้มาหาค่าเฉลยีของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในศูนย์เรียนรู้ 

ปรากฏดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลยีของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในศนูย์เรียนรู้ 

การทดสอบ N  S.D t 

  ก่อนทดลอง 

   หลงัทดลอง 

56 

56 

4.25 

16.48 

1.51 

1.91 

- 40.86  **          

**p < .01 

 จากตาราง 1 ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัเรียนเปรียบเทียบกับคะแนน ก่อน

เรียนจากการเรียนในศนูย์เรียนรู้ ปรากฏว่าผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัได้ศึกษาในศูนย์

เรียนรู้โดยผ่านสอืต่างๆ ทีจดัไว้ในศนูย์เรียนรู้สงูกว่าก่อนเข้าศึกษาในศูนย์เรียนรู้อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

เยาวชนทีมีต่อศนูย์เรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ของโรงเรียนบ้าน

หนองจิก จงัหวดักระบี ปรากฏดงัตาราง 2 

  

ตาราง 2 การประเมินความพงึพอใจการศกึษาในศนูย์เรียนรู้ 

ประเด็น N  S.D การแปลผล 

ความพงึพอใจ 56 4.28 .18 พงึพอใจมาก 
 

 จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลียความพึงพอใจใน

การศึกษาในศูนย์เรียนรู้ 4.28 และหลงัจากได้ศึกษาในศูนย์เรียนรู้เยาวชนมีความพึง

พอใจในศนูย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน จังหวัดกระบี ในระดับ

มาก 

 

สรุปและอภิปรายผล  

 1. ผลการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนังและ

นําองค์ความรู้มาสือสารโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี 

การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนังจากการสํารวจป่า

ชายเลนบ้านไหนหนงั ตําบลเขาคราม จงัหวดักระบี และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกียวกับ
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ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนทงัพืชและสตัว์ ข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสตัว์ทีสาํรวจพบในบริเวณพืนที ทีผู้ วิจัยกําหนดจนสามารถนําข้อมูล

ไปสร้างองค์ความรู้เรืองความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน การศึกษาวิจัย

ดงักลา่วผู้ วิจยัได้ทําตามกระบวนการขนัตอนต่าง ๆ โดยเริมจากการเลือกบริเวณพืนทีที

จะศึกษาสํารวจป่าชายเลนบ้านไหนหนัง ค้นคว้าเอกสารเบืองต้นเกียวกับข้อมูลของ

พนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์นํามาจดัทําเป็นสอืไว้ในศูนย์เรียนรู้จากการสํารวจครังนีพบพืชใน

ป่าชายเลน 8 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีค่า 1.79 เปรียบเทียบกับ

การศกึษาพืนทีป่าชายเลนบ้านไหนหนงั ตําบลเขาคราม เมือปี 2551 ของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต (2551 : 9) รายงานว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าเท่ากับ 

1.24  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน

บ้านไหนหนัง ตําบลเขาคราม ปี 2554 มีค่ามากกว่าการสํารวจเมือปี 2551 ทังนี

เนืองจากสภาพป่าได้รับการดแูลปลกูทดแทนให้สมบรูณ์มากขึน พืชทีพบไม้เด่นทีสดุคือ 

ต้นโกงกางใบเล็ก เป็นไปตามที วันชัย อิงปัญจลาภ (2545 : 1) ทีว่าโดยปกติแล้ว       

ป่าชายเลนเป็นสงัคมพืชทีประกอบด้วยพันธุ์ ไม้หลายชนิดหลายตระกูล ซึงส่วนใหญ่

ประกอบด้วยพันธุ์ ไ ม้สกุลโกงกางเป็นสําคัญและมีไม้ตระกูลอืนปะปนอยู่ บ้าง

เช่นเดียวกับสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

(2552 : 10) พบว่าจงัหวดักระบีพบพนัธุ์ไม้ป่าชายเลนจํานวน 26 ชนิด 14 วงศ์ โกงกาง

ใบเล็กเป็นชนิดพันธุ์ทีมีความหนาแน่นสงูทีสดุ และจากการสํารวจความหลากหลาย

ของสตัว์พบความหลากหลายของสัตว์ในป่าชายเลน 24 ชนิด จัดจําแนกเป็นสัตว์มี

กระดกูสนัหลงั 12 ชนิด เป็นสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั 12 ชนิด ซึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ปัทมา เหลา่นิพนธ์ (2549 : 39) ทีพบสตัว์นําชายฝังทังทีมีกระดูกสนัหลงัและไม่มี

กระดูกสันหลัง จําพวกทีไม่มีกระดูกสนัหลงัอยู่ใน Phylum Arthropoda จํานวน 10 

สกลุ และ Phylum Mollusca จํานวน 2 สกุล ส่วนพวกทีมีกระดูกสนัหลงัได้แก่ ปลาซึง

อยู่ใน Phylum Chordata มีจํานวนทังหมด 40 สกุล และมหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต 

(2551 :159) รายงานว่าพบสตัว์สะเทินนําสะเทินบก 14 ชนิด สตัว์เลือยคลาน 19 ชนิด 

นก 37 ชนิด สตัว์เลยีงลกูด้วยนม 20 ชนิด รวม 90 ชนิด แสดงให้เห็นว่าป่าชายเลนบ้าน
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ไหนหนังนีมีความหลากหลายทางชีวภ าพข องพืชแล ะส ัต ว์  การทีในป่าชายเลนมี

ความหลากหลายทางชีวภาพมีผลทําให้พบพืชและสตัว์หลากหลายชนิดสตัว์ทีอาศัยใน 

ป่าชายเลนมีหลายชนิดเนืองจากป่าชายเลนเป็นทีอยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารทีมีความอุดม

สมบูรณ์ พืชและสตัว์มีการปรับตัวเพือให้เข้ากับสิงแวดล้อมเป็นผลให้สิงมีชีวิตเหล่านัน

เจริญเติบโตและดํารงพนัธุ์อยู่ได้ตลอดมาความหลากหลายของสิงมีชีวิตทีอาศัยอยู่รวมกัน

ทําให้ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่า และมีบทบาทมากต่อการดํารงชีวิตของ

ประชาชนชายฝัง การพฒันาศนูย์เรียนรู้นําอง ค์ความ รู้มาสือสารผ่าน ศูนย์เรียนรู้ นํา

ข้อมลูจากการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนมาสรุปองค์ความรู้ สือสาร

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยผ่านศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าชายเลน ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี ภายในศูนย์เรียนรู้

ประกอบด้วยกิจกรรม สอื แผ่นพบั เกม หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (E–Book) หนังสือการ์ตูน 

โปสเตอร์ ชุดการสอน ศูนย์เรียนรู้สามารถสือสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่

เยาวชนได้สือทีผู้ วิจัยจัดทําขึนเป็นลกัษณะของสือประสม ซึงสือ โปสเตอ ร์ไ ด้จัด ไ ว้

ทุกกิจกรรมในศนูย์เรียนรู้เพราะโปสเตอร์สอืสารได้ครอบคลมุเนือหา และน่าสนใจสีสนั

สวยงามน่าอ่านสามารถนําสารไปยังผู้ รับสารได้ดี สือความหมายจากภาพและตัวอักษร

ตรงตามจุดประสงค์ซึงสอดคล้อ งกับงา น วิจัยของ กานดา ช่วงชัย (2553 : 62) ที

พบว่าโปสเตอร์เป็นสือทีจะนําสารไปยังผู้ รับสารได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แต่ส่วนหนึง

ขนึอยู่กบัการออกแบบให้สสีนัสวยงาม สว่นสอืชดุการสอนทีจัดทําไว้ในศูนย์เรียนรู้ผู้ เรียน

ได้ลงมือปฏิบัติและทราบผลทันทีสามารถกระตุ้ นให้ผู้ รับสารเกิดการเรียนรู้ตาม

จดุประสงค์ทีผู้สง่สารต้องการ ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมเป็นปัจจัยให้

การสือสารประสบผลสําเร็จซึงสอดคล้องกับงาน วิจัยของ สุพรรณ เกียรติเจริญ (2547 : 

57-58) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนมีประสิทธิภาพทุกชุด เพราะนักเรียนชัน

ประถมศกึษาปีที 6 ได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมทีหลากหลายผู้ เ รียนทราบผลทันทีทํา ใ ห้

มีความกระตือรือร้นตงัใจทํากิจกรรม ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนด้วยชุด

กิจกรรมทงัก่อนและหลงัมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกชุด 

สอืประสมทีมีในศนูย์เรียนรู้ทําให้ผู้ ที เข้าไปศกึษาในศนูย์เรียนรู้มีความกระตือรือร้นทีได้
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เรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา ช่วงชัย (2553 : 73)   ทีทําการวิจัยเรืองรูปแบบ    

การสอืสารเพือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทีพบว่าการสือสารโดยใ ช้สือประสมผล

การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างมีการเ รียน รู้วิทยาศาส ตร์สูงขึน

จากการทดสอบวดัประสทิธิผลของการเรียนรู้ทีเกิดจากการใ ช้ รูปแบบการสือสาร

ในแหล่งการเ รียน รู้นําพุ ร้อนแม่จัน  อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่าคะแนน

หลงัใช้รูปแบบการสอืสารมากกว่าก่อนใช้แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้

ธรรมชาติผ่านรูปแบบการสอืสาร สอืสารได้เพิมมากขนึอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที .01 

 2. ประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน

ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี ศูนย์เรียนรู้ทีพัฒนาขึนมีประสิทธิภาพภายใน

ศนูย์เรียนรู้ทีผู้ วิจยัพฒันาขนึประกอบด้วยเนือหากิจกรรม สืออย่างหลากหลายน่าสนใจ 

ซงึสอืทีจดัทําเป็นลกัษณะของสอืประสม ประกอบด้วย เกม ชุดการสอน โปสเตอร์ แผ่น

พับ หนังสือการ์ตูน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E–Book) ลักษณะของสือน่าสนใจสีสัน

สวยงาม เมือเยาวชนได้เข้าศกึษาสามารถพฒันาความรู้ความเข้าใจเกียวกับป่าชายเลน

เพิมขนึจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน

และหลงัเรียนปรากฏว่า มีคะแนนเพิมมากกว่าก่อนเข้าศึกษาในศูนย์เรียนรู้อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกราช คําก๋า (2552 : 56 - 57) 

ทําการวิจยัเรืองการจดัการความรู้ ด้านการผลิตผักหวานป่าของศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ได้

รวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตผักหวานป่าให้เป็นระบบและได้ดําเนินการเลือกสือที

เหมาะสมถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้กบัเกษตรกรทีเข้ามาศกึษาดูงานในศูนย์เรียนรู้

และได้รับความรู้ความเข้าใจเพือนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ การศึกษาในศูนย์เรียนรู้

ทําให้มีความรู้เพิมขึนศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้การผลิตผักหวานป่าให้

เกษตรกรและศูนย์เรียนรู้นีเยาวชนได้เ รียนรู้ด้วยตนเอง ประเมินผลด้วยตนเอง

สอดคล้องกบัหลกัการเรียนรู้ของ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2545 : 29-30) และ ทิศนา แขมณี 

(2545 : 97) ทังสองกล่าวว่าการเรียนด้วยตนเองเป็นแนวคิดทีมุ่งไปทีตัวผู้ เรียนเป็น

รายบคุคล เช่น ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยใช้สอืและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ทําให้เกิด

ลักษณะการเรียนรู้ซึงไม่ต้องอาศัยครูเป็นกระบวนการทีผู้ เ รียนแต่ละคนสามารถ
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วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เลือก

วิธีการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นัน ซึงศูนย์เรียนรู้ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน

ประกอบด้วยสือทีจัดไว้หลายชนิดซึงเป็นชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ทีผู้ เรียนได้ลง

มือปฏิบติัรวมทงัชดุการสอนและเทคโนโลยีทีทําการสือสารความรู้มีผลทําให้เยาวชนที

ได้มาศึกษาในศูนย์เรียนรู้เกิดการเรียนรู้มีความรู้เพิมขึนสอดคล้องกับงานวิจัยทีได้ใ ช้

ชุด ฝึกทักษ ะ  ณัฐกานต์  ตันทิพ ย์  (2547 : 64-65) ทีทําการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการใช้ชดุกิจกรรมฝึกนัก เ รียนชันประถมศึกษาปีที 6 สงู

กว่าทีตงัไว้เท่ากบั 17.25 แสดงว่านกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจสงูขึนเนืองจากครูผู้สอน

มีการใช้สือการเ รียนประกอบการจัดการเรียนการสอน มีการใช้สือทีหลากหลายมี

ลกัษณะเป็นสอืประสมทีมีคณุภาพและมีประสทิธิภาพสง่เสริมการเรียนของนกัเรียน 

 3. ความพงึพอใจของเยาวชนทีมีต่อศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในป่าชายเลน ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี จากผลการศึกษาความพึงพอใจ

พบว่าเยาวชนทีศกึษาศูนย์เรียนรู้เกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หลงัจากได้ศึกษา

ในศนูย์เรียนรู้ทงันีอาจเป็นเพราะว่าเนือหาความรู้เรืองความหลากหลายทางชีวภาพใน

ป่าชายเลนน่าสนใจสรุปองค์ความรู้มาจัดทําเป็นสือในหลากหลายรูปแบบทําให้

น่าสนใจน่าศึกษาเรียนรู้ยิงขึนเนือหาเรืองป่าชายเลนซึงเป็นเรืองทีใกล้ชิดกับเยาวชน 

เยาวชนชอบและมีความพึงพอใจเนือหา สือ กิจกรรม โดยเฉพาะเนือหาเป็นเรืองราว

ใกล้ตัวกระตุ้นความสนใจ สือหลากหลายและกิจกรรมน่าสนใจสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วรนุช  ปัญจะวัตร (2550 : 86) ทีทําการวิจัยเรืองการสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาทีมีต่อศูนย์เรียนรู้ภาษาแบบพึงตนเอง จากการสํารวจความพึงพอใจของ

นกัศกึษาทีเข้าใช้ศูนย์เรียนรู้ภาษาแบบพึงตนเองพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

เนืองจากว่าศนูย์เรียนรู้มีสอื อปุกรณ์ ไว้บริการและงานวิจยัของ พรรณี เสยีงบญุ (2553 : 

118-119) ทีทําการวิจัยเรืองการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพือจัดการเรียนรู้ที

เน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญพบว่า การพัฒนาการดําเนินงานเพือพัฒนาแหล่งเรียนรู้มี

บรรยากาศการเรียนรู้ทีดีขึนเป็นทีชืนชมของผู้มาเยียมชมครู นักเรียน ได้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้คุ้ มค่ารู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ นักเรียน ชัน
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ประถมศึกษาปีที 1 - 6 จํานวน 20 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ 

แหลง่เรียนรู้อยู่ในระดบัมากทีสดุมีค่าเฉลยี 4.56 

 จากการศึกษาผลการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีว ภ าพ ใ น 

ป่าชายเลนของโรงเ รียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี สามารถอภิปรายผลโดยรวมได้

ดงันี 

 ศูนย์เรียนรู้ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนมีเนือหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เรือง        

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ซงึผู้ วิจยัได้นําเนือหาสรุปองค์ความรู้ จัดทํา

สือไว้ในศูนย์เรียนรู้ สือสารสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์สู่

กลุม่เป้าหมายซงึเป็นเยาวชน  สว่นผลจากการศึกษาศูนย์เรียนรู้ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าชายเลนของโรงเรียนบ้านหนองจิก จากการหาประสิทธิภาพของศูนย์

เรียนรู้ ความพงึพอใจต่อศนูย์เรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

เรืองป่าชายเลนมากขึนมีความพึงพอใจในการศึกษาในศูนย์เรียนรู้ซึงกล่าวได้ว่าศูนย์

เรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ตัวอย่างความสําเร็จ ผู้ รู้ 

ความรู้ทีจะถ่ายทอด มีการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสมัพันธ์ เตชะอธิก (2547 : 36) 

จะเห็นว่าศนูย์เรียนรู้สามารถถ่ายทอดสือสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยจากผู้ส่ง

สารผ่านสือในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้ รับสารซึงสอดคล้องกับ ปรมะ สตุะเวทิน (2538 : 65) ที

กลา่วว่าการสือสารหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึง ซึงเรียกว่าผู้ส่ง

สารไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึงซึงเรียกว่า ผู้ รับสารโดยผ่านสือและเนือหาองค์ความรู้ของ   

ความหลากหลายทางชีวภาพทีผู้ วิจยัทําการศกึษานํามาเรียบเรียงจดัทําสือในรูปแบบต่างๆ 

ไว้ในศูนย์เรียนรู้ให้เยาวชนได้ศึกษาซึงเป็นการสือสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

สอดคล้องกบั สภุาพ ณ นคร (2542 : 5) กลา่วว่าบทบาทหน้าทีนกัสือสารวิทยาศาสตร์หรือ 

Science Communicator ก็คือนําความรู้วิทยาศาสตร์ออกสูช่มุชนเพือให้ประชาชนได้มี

โอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกียวกับวิทยาศาสตร์ทีจะมีส่วนเกียวข้องกับพวกเขา

อย่างใกล้ชิด 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 1. การสือสารวิทยาศาสตร์ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เผยแพร่ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์เรืองความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนและถ่ายทอดความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ดงันนั ควรจะสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดศนูย์เรียนรู้เกียวกับเรืองราว

วิทยาศาสตร์อืนๆ อีกซงึก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนต่อไป 

 2. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําสือทีสนใจในศูนย์เรียนรู้ไปจัดกิจกรรม       

การสอนเสริมด้านสงิแวดล้อมในท้องถินได้ 

 ข้อเสนอแนะการวิจยัครังต่อไป 

 1. ควรทําวิจยัเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยลงสู่การสมัผัสของจริงใน

ป่าชายเลนก่อนจงึทํากิจกรรมในศนูย์เรียนรู้อีกครัง 

 2. ควรเสนอโครงการร่วมกับองค์กรท้องถินในการทําทางเดินศึกษา ใน

การศกึษาความรู้เรืองป่าชายเลนให้เด็กและเยาวชนผู้สนใจได้เยียมชมศกึษาหาความรู้ 
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ปัจจยัทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต1 

 

Factors Affecting the Job Satisfactary Level of the Teachers Under  

the Supervision of Phuket Municipality1 

 

อรกาญจน์ ฉีดเสน2, อดลุ นาคะโร3 

Orrakarn Chidsane2, Adul Nakaro3 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัด

เทศบาลนครภูเก็ต ครังนีมีวตัถปุระสงค์ 1) เพือศึกษาระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน

ของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 2) เพือวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 3) เพือรวบรวมข้อเสนอแนะแนว

ทางการสร้างขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต กลุ่ม

ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัคือพนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

ปีการศึกษา 2555 จํานวน 205 คน โดยใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิด

ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified 

Random Sampling) เพือหากลุม่ตวัอย่างในแต่ละสถานศกึษา เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ

แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ  สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) และ     

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพือสร้างสมการ

พยากรณ์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1วิทยานิพนธ์ หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ภูเก็ต 2556 

2นกัศึกษาหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
3อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต 
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ผลการวิจยัพบว่า 

1. การศึกษาระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาล

นครภูเก็ตพบว่าขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (푥̅=3.82) เมือพิจารณาขวัญกําลงัใจรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุก

ปัจจัย โดยปัจจัยทีมีค่าเฉลียสงู 3 ลําดับแรก คือ การปรับตัวเข้ากับเพือนร่วมงาน และ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การเห็นความสําคัญและพร้อมปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และ

ข้อบงัคบัของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ และความตังใจทีจะมาปฏิบัติงานก่อนเวลา และกลบั

หลงัเวลาเลกิงาน 

2. ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานทัง 5 ด้านมีความสมัพันธ์กับ

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .001 โดย

เรียงลําดับตามค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ดังนี ปัจจัยด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ (r=.68) 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน (r=.67) ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน 

(r=.63) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (r=.62) และปัจจัยด้านผลตอบแทนและ

สวสัดิการ (r=.59)  

3. ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาล

นครภูเก็ตสามารถร่วมกันทํานายขวัญกําลงัใจของพนักงานครูได้ 3 ปัจจัยได้แก่ปัจจัยด้าน

ลกัษณะของงานทีปฏิบติั (푥 ) ปัจจัยด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน (푥 ) และปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (푥 ) ดังสมการถดถอย เชิงพหุมาตรฐาน Z퐲=.36 

(푥 )+.26 (푥 )+.16 (푥 ) โดยมีอํานาจการทํานายขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานร้อยละ52 

(푅 =.52) ซงึเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว้ 

4. การรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานครูพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ตพบว่าพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน 3 ลําดับแรกเรียงจากมากไปหา

น้อย คือ 1) การจดัระบบการบริหารงานภายในองค์กร (f=39) 2) การให้เงินโบนัสประจําปีและ

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานลว่งเวลา (f=20) และ 3) การพิจารณาความดีความชอบ (f=19) 

คําสําคัญ : ขวญักําลงัใจ  
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Abstract 

The objectives of the research were : 1) to examine the level of job 

satisfaction of those teachers, and 2) to study the factors that affect job 

satisfaction of the teachers in the schools that are under the supervision of 

Phuket Municipality, 3) to collect inputs and suggestions to improve the 

teachers’ job satisfactory level. The randomly chosen sample group consisted 

of 205 teachers who were teaching in the schools that are under the 

supervision of the Phuket Municipality. Questionnaires were used to collect the 

data. The statistics employed to analyse the collected data included 

frequency, means, S.D., Multiple Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple 

Regression Analysis.   

 The results of the study revealed that:  

1. The overall level of the teachers’ job satisfaction was found to be high. The 

most satisfactory aspect of their jobs was being able to adjust themselves to 

their colleagues and the school environment, followed by their willingness to 

follow the school’s regulations, and dedicating their time to work beyond 

regular working hours. 

2. There were five factors that influenced the teachers’ satisfactory level 

in a moderate level at a significance level of .001. These factors were ranked 

respectively from most important to the least as follow : type of work (r=.68), 

relationship with colleagues (r=.67), school’s policy and administration (r=.63), 

work environment (r= .62), and benefits (r=.59). 

3. There were three factors that could predict the teachers’ job satisfaction at 

the level of 52.00 %. They consisted of : type of work, relationship with 

colleagues, and work environment. 
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4. Suggestions to improve the teachers’ job satisfactory level included : 1) 

better management of the administrative unit (f=39), 2) increase in bonuses and 

overtime money (f= 20), and 3) a fair promotion system (f=19). 

Keyword : Satisfaction 

 

บทนํา 

การบริหารงานบคุคลเป็นปัจจัยสําคัญในการนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ หาก

คนในองค์กรได้รับความพอใจ ได้รับความยุติธรรม ได้รับการพัฒนา มีขวัญกําลงัใจ 

ศรัทธาและเชือมนัในองค์กรแล้ว จะเกือหนนุและสง่เสริมให้องค์กรบรรลวุัตถุประสงค์และ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 15) กล่าวว่าถ้า

บุคคลในองค์กรเ กิดความไม่พอใจในการทํางาน ขาดขวัญกําลังใจย่อมทําให้

ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานตําลง บางครังก็จะหยุดงาน หลบงาน ลาออก ซึงส่งผล

เสยีทําให้งานลา่ช้าหรือเสยีงานได้การทีครูจะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีและภารกิจ

ให้เกิดประสิทธิภาพได้นันครูจะต้องมีขวัญกําลังใจทีดีและได้รับการตอบสนองด้าน

ต่างๆอย่างเหมาะสมเพราะขวญักําลงัใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน

ทําให้คนมีวินยั ปฏิบติัตามข้อบงัคับของระเบียบแบบแผน มีความเข้าใจองค์กรดีขึน มี

ความคิดริเริมในกิจกรรมต่างๆ มีความเชือมันในองค์กรของตนเอง ทําให้องค์กรมี 

ความแข็งแกร่งและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้พรนพ พุกกะพันธุ์  (2544 : 232) ได้

กลา่วถงึขวญักําลงัใจว่าขวญักําลงัใจจะเกิดขนึได้ภายในทีทํางานมากหรือน้อยย่อมขึนอยู่กับ

นโยบายทางด้านการบริหารงานบุคคลของผู้ บริหารระดับสงูทีจะทําให้บุคลากรเกิด

ความสนใจอย่างจริงจังและมีความจริงใจทีจะกระทําสิงต่างๆอย่างต่อเนืองอันจะ

นําไปสู่การมีขวัญกําลงัใจและการขาดขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงาน การทําให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาขาดความกระตือรือร้น ขาดความคิดริเริมสร้างสรรค์ สิงเหล่านี

ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา การพัฒนา

บคุลากรครูจงึไม่ควรมองข้ามเรืองการให้ความสาํคญัต่อขวญักําลงัใจของครู 

เทศบาลนครภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถินทีมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ

เป็นจํานวนมาก มีบทบาทหน้าทีให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
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บทบาทหน้าทีหลกัของเทศบาลนครภูเก็ต คือการให้บริการ การอํานวยความสะดวก

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิงขึน ด้วยบทบาทหน้าที

ทําให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องรับผิดชอบภาระงานทีแตกต่างกันเป็นจํานวนมาก ทําให้

ผู้บริหารระดบัสงูได้มีนโยบายในการกระจายงานลงไปสูห่น่วยงานต่างๆ ให้เข้ามามีส่วน

ช่วยเหลือ สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหนึงในสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต ทีจะต้องเข้ามา

ช่วยอํานวยความสะดวกและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี

ยิงขึน ทําให้พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตต้องเจอกับสภาพปัญหาการแบก

รับภาระงานอืนๆ ทีนอกเหนือจากภาระหน้าทีและบทบาทความเป็นครู เช่น การออกไป

ปฏิบัติงานนอกสถานที  การเข้าร่วมกิจกรรมหรือให้บริการชุมชน หลังเลิกงาน 

วันหยุดราชการ หรือช่วงเทศกาลต่างๆ พนักงานครูจึงต้องสละเวลาส่วนตัวไปปฏิบัติ

หน้าที เพือตอบสนองนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานต้นสงักัดบ่อยครัง ทําให้

พนกังานครูเกิดความเบือหน่าย เมือยล้า ประกอบกับหลกัเกณฑ์การพิจารณาความดี

ความชอบ การพิจารณาเพือปรับขันเงินเดือนของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 

รวมทังสวัสดิการต่างๆ ทีพนักงานครูควรจะได้รับ เช่น การจัดสรรทีพักให้กับครู การเบิก

จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลยังแตกต่างจากข้าราชการทีสังกัด

กระทรวงอืน สิงต่างๆ เหล่านี ทําให้พนักงานครูเฉือยชา และขาดความกระตือรือร้นใน  

การปฏิบติังานและความรับผิดชอบในการทํางาน โดยเฉพาะงานพิเศษนอกเหนือจาก

หน้าทีประจํา 

ผู้ วิจยัซงึเป็นบคุลากรคนหนึงในสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตจึงมีความสนใจทีจะ

ศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาล

นครภูเก็ต เพือให้ทราบระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต และเป็นข้อมูลให้ผู้ บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด มี

ความเข้าใจถึงปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต เพือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานอัน

จะมีผลโดยตรงต่อความสาํเร็จและประสทิธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานครูสงักัด

เทศบาลนครภูเก็ตต่อไป 
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วัตถปุระสงค์ 

1. เพือศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต 

2. เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครู

สงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

3. เพือรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของ

 พนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับขวัญกําลังใจใน 

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

2. ปัจจัยด้านลักษณะของงานทีปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับขวัญกําลังใจใน     

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

3. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีความสมัพันธ์กับขวัญกําลงัใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

4. ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานมีความสมัพันธ์กับขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

5. ปัจจัยด้านผลตอบแทน และสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับขวัญกําลังใจใน 

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2555 จากโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 

จํานวน 7 โรงเรียน มีพนกังานครู ทงัสนิ 440 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีคือพนักงานครู สงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 

อําเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ปีการศึกษา 2555 จํานวน 205คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
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วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan อ้างถงึใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 64) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified 

Random Sampling) เพือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานศึกษาจากนันนํา

รายชือพนักงานครูในแต่ละสถานศึกษามาสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเพือเลือก  

กลุม่ตวัอย่างสาํหรับการเก็บข้อมลู 

ตวัแปรทีศกึษา 

1. ตวัแปรต้น ได้แก่ ปัจจยัด้านนโยบายและการบริหารงาน ปัจจัยด้านลกัษณะ

ของงานทีปฏิบัติ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความสมัพันธ์

ระหว่างผู้ ร่วมงานและปัจจยัด้านผลตอบแทน และสวสัดิการ 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัด

เทศบาลนครภูเก็ต 

ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั 

การวิจัยครังนี ผู้ วิจัยใช้เวลาในการศกึษาวิจัย ตังแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครังนีเป็นแบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถามลกัษณะ

แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบสอบถามปลายเปิด 

ตอนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตจํานวน 5 ด้าน ด้านละ10 ข้อ จํานวน 50 ข้อ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  

ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 30 ข้อลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  
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ตอนท ี4 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบสอบถามปลายเปิด 

โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไป 

ส่วนข้อทีมีค่า IOC ตํากว่า 0.50 นํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ เชียวชาญ ซึงได้

ค่า IOC = .99 แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัพนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต ทีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพือหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สมัประสิทธิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึงแบบสอบถามตอนที 2 

ปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานได้ค่าความเชือมัน (.97) ส่วนแบบสอบถาม

ตอนที 3 ระดบัขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน ได้ค่าความเชือมนั (.95) 

 

ผลการศึกษา 

จากการศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 

สงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ผู้ วิจยัสรุปผลการวิจยัได้ดงันี 

1. การศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ตพบว่า ขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาล

นครภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( 푥̅=3.82) เมือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า อยู่

ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นทีมีค่าเฉลียมากสดุ 3 ลําดับแรกคือ การปรับตัว

เข้ากบัเพือนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน( 푥̅=4.14)การเห็นความสําคัญและ

พร้อมปฏิบติัตน ตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ( 푥̅=4.07) 

และความตงัใจทีจะมาปฏิบติังานก่อนเวลาและกลบัหลงัเวลาเลกิงาน ( 푥̅=4.06) 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยทีสง่ผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจยั ปรากฏดงัตาราง 
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ตาราง 1 ปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานกบัขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน  

ข้อที 
ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกาํลังใจในการ

ปฏบัิตงิาน 풙 S.D. การแปลผล 

1 ด้านนโยบายและการบริหารงาน(푥 ) 3.63 0.69 มาก 

2 ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ(푥 ) 3.77 0.61 มาก 

3 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน(푥 ) 3.69 0.74 มาก 

4 ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ร่วมงาน(푥 ) 3.57 0.78 มาก 

5 ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ(푥 ) 3.37 0.77 ปานกลาง 

 รวม 3.61 0.64 มาก 

 

 จากตาราง 1 พบว่า โดยรวมพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตมีความคิดเห็น

เกียวกบัปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (푥̅ = 3.61) เมือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านลกัษณะของงาน

ทีปฏิบัติ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน 

พนักงานครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลียจากมากไป

น้อยคือด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ (푥̅ = 3.77) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

(푥̅ = 3.69) ด้านนโยบายและการบริหารงาน (푥̅ = 3.63) ด้านความสมัพันธ์ระหว่าง

ผู้ ร่วมงาน (푥 = 3.57) สว่นด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ พนักงานครูมีความคิดเห็น อยู่

ในระดบัปานกลาง (푥̅ = 3.37) 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

105

ตาราง 2 ค่าสมัประสทิธิ สหสมัพันธ์ของปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานกับ

ขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน  
 

ข้อ

ที 

ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกาํลังใจ                  

ในการปฏบัิตงิาน 

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญ

กาํลังใจในการปฏบัิตงิานกับขวัญ

กาํลังใจในการปฏบัิตงิาน (r) 

1 ด้านนโยบายและการบริหารงาน(푥 ) .63*** 

2 ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ(푥 ) .68*** 

3 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน(푥 ) .62*** 

4 ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ร่วมงาน(푥 ) .67*** 

5 ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ(푥 ) .59*** 

 *** p  <  .001 

 

จากตาราง 2 พบว่าปัจจยัทีสง่ผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานทัง 5 ด้าน

มีความสัมพันธ์กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ปานกลาง” อย่างมี

นัยสําคัญทีระดับ .001 โดยเรียงลําดับความสมัพันธ์จากมากไปหาน้อยได้ดังนี 1) ปัจจัย

ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ 2) ปัจจัยด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน 3) ปัจจัยด้าน

นโยบายและการบริหารงาน 4) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานและ 5) ปัจจยั

ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ 

 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบมีขันตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) พบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานครู (X) มีค่าสมัประสิทธิ การถดถอยพหุคูณปรากฏดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจใน      

การปฏิบติังานของพนกังานครู เมือเพิมปัจจยัทีละตวั 
 

ตวัแปรอิสระ 푅  푅  Chang StandardError F 

푥  .46 .46 .23 173.65*** 

푥 푥  .51 .05 .21 104.97*** 

 푥 푥 푥  .52 .01 .21 72.51*** 

 *** p  <  .001 

จากตาราง 3 ค่าสมัประสิทธิ การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนกังานครูเมือเพิมปัจจยัทีละตวัพบว่า 

ปัจจยัตวัแรก ทีนําเข้าสมการคือลกัษณะของงานทีปฏิบติั(푥 )ถือว่าเป็นปัจจัยที

ส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานมากทีสดุ สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ46 (R2=.46) มีอํานาจในการทํานายขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบติังาน (Y) ได้อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติ ทีระดับ.001 สมการถดถอย

พหคุณูทีได้ คือ Y=1.10+.68푥  

ปัจจัยตัวที2ทีถูกนําเข้าสมการคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน (푥 ) 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานร่วมกับปัจจัยตัวแรก

ได้ร้อยละ51 (R2=.51) มีอํานาจในการทํานายขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน (Y) ได้

อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติ ทีระดับ.001 สมการถดถอยพหุคูณทีได้ คือY=1.17+.40푥  + 

.36푥  

ปัจจัยตัวที3 ทีถูกนําเข้าสมการคือสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (푥 ) 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานร่วมกับปัจจัยตัวที1

และ2เพิมขึนเป็นร้อยละ52 (R2=.52) ม ีอํานาจในการทํานายขวัญกําลงัใจใน    

การปฏิบัติงาน (Y) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ.001 สมการถดถอยพหุคูณที

ได้ คือ Y=1.08+.36푥  +.26푥 +.16푥  

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูจะเห็นว่าปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบัติงาน คือ ลักษณะของงานทีปฏิบัติ (푥 ) ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน 
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(푥 ) และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (푥 )โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวน

ขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานได้ร้อยละ 52 (R2=.52) 
 

ตาราง 4 ค่าสมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน 

ตวัแปรอิสระ B SE.B    Beta t 

푥  .38 .09 .36 4.37* 

푥  .22 .08 .26 2.86* 

푥  .14 .07 .16 2.06* 

a (Constant) 1.08 .20  5.29* 

R   = .72   

R2 =  .52 

 *p < . 05   

 

 ซึงผลจากการวิเคราะห์ในตาราง 4 สามารถนําค่าสมัประสิทธิ ความถดถอย 

(B) และค่าสมัประสิทธิ ความถดถอยมาตรฐาน (Beta) เขียนเป็นสมการทํานายขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ตได้ ดงันี 

 สมการความถดถอยเชิงพห ุ

 Y=1.08+.38(푥 )+.22(푥 )+.14(푥 ) หรือ 

สมการความถดถอยเชิงพหมุาตรฐาน 

 Z =.36(푥 )+.26(푥 )+.16(푥 ) 

3. การรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภู เก็ตพบว่าพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน 3 ลําดับแรกเรียงจากมากไปหา

น้อยคือ 1) การจดัระบบการบริหารงานภายในองค์กร (f=39) 2) การให้เงินโบนัสประจําปี

และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา (f=20) และ 3) การพิจารณาความดีความชอบ 

(f=19) 
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สรุปและอภิปรายผล 

ผู้ วิจยัอภิปรายผลการวิจยัจากผลการวิจยัทีค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ตามลาํดบัดงันี 

1. ระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนคร

ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

สงักัดเทศบาลนครภูเก็ตอยู่ในระดับมาก และเมือนําขวัญกําลงัใจเป็นรายประเด็นมา

พิจารณาพบว่า อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ผลการวิจัยเป็นเช่นนี เนืองจาก การที

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตตังอยู่ในสถานทีตังทีเหมาะสม เป็นจุดศูนย์กลาง

ความเจริญ ทําให้พนกังานครูได้รับความสะดวกสบายในด้านการเดินทางมาปฏิบัติงาน

และทางเทศบาลนครภูเก็ตซงึเป็นหน่วยงานต้นสงักัดยังมีงบประมาณสนับสนุนในเรือง

การจัดการศึกษาการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ และสือเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเพียงพอ เพือ

เอืออํานวยการปฏิบัติงานให้กับพนักงานครูอย่างเต็มที นอกจากเรืองการคมนาคมที

สะดวก งบประมาณทีเพียงพอแล้ว เทศบาลนครภูเก็ตยังสนใจในเรืองความเป็นอยู่ของ

พนักงานครูโดยมีการจัดสรรบ้านพักให้กับพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทีมี

รายได้น้อยเพือลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานครูและเทศบาลนครภูเก็ตยังมีเงินเพิมหรือ

เงินตอบแทนพิเศษ(โบนัส)ให้กับพนักงานครู เพือเสริมสร้างขวัญกําลงัใจและแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานครูในแต่ละรอบปีซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ(อุดม 

อักษรนิตย์, 2542 : 158) ทีกล่าวว่าขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สกึนึกคิด 

ทัศนคติของบุคคลทีมีต่อสถานการณ์ปฏิบัติงาน เป็นความสนใจของบุคคลทีมุ่งหน้า

ปฏิบติังานในความรับผิดชอบของตนอย่างไม่ลดละ เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีวางไว้ 

2. ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ตมีจํานวน 3 ปัจจัยคือปัจจัยด้านลักษณะของงานทีปฏิบัติ(푥 ) 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน(푥 )และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน                

การปฏิบติังาน(푥 )  

2.1 ปัจจยัด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ(푥 )ส่งผลต่อขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยเป็นเช่นนี เนืองจาก
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เทศบาลนครภูเก็ตมีการกําหนดกรอบอตัรากําลงัการบรรจแุต่งตงัพนักงานครูโดยสํารวจ

จากสาขาวิชาทีโรงเรียนขาดแคลนหรือพิจารณาจากความต้องการพนักงานครูในแต่ละ

สถานศึกษาและนํามาเปิดสอบบรรจุทําให้พนักงานครูได้ปฏิบัติงานทีตรงกับความรู้

ความสามารถความต้องการและความถนัดของพนักงานครูและสดัส่วนจํานวนครูเพียงพอ

กบัจํานวนนกัเรียน ปริมาณงานทีพนักงานครูต้องปฏิบัติมีความเหมาะสมการมอบหมาย

งานมีความน่าสนใจและท้าทายความสามารถซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (เสริมศักดิ  

ประสารแสง, 2542 : 22) ทีกล่าวถึงปัจจัยสําคัญของขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงานว่า

คนเราโดยมากมีความพอใจแท้จริงเมือได้ทํางานทีตนชอบผู้ปฏิบัติงานจะชอบงานของ

ตนเมือได้รับการตรวจแนะนําอย่างใกล้ชิดจะทํางานนันๆได้อย่างสบายใจมากจะ

พยายามทําอย่างดีและรู้สึกว่างานนันให้โอกาสแก่ตนทีจะใช้ความสามารถได้อย่าง

เต็มทีและตนเองเจริญขนึด้วย  

2.2 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน(푥 )ส่งผลต่อขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยเป็นเช่นนี 

เนืองจากพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ตสว่นใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด เมือต้อง

โยกย้ายมาทํางานต่างสถานทีและต้องแยกย้ายจากครอบครัว ทําให้พนักงานครูรู้สกึโดด

เดียวไม่อบอุ่น พนกังานครูจงึต้องการเพือนร่วมงานเพือเป็นทีปรึกษาหารือ หรือช่วยเหลือ

เมือประสบปัญหาจากการปฏิบัติงาน ต้องการมีสัมพันธภาพทีดีกับเพือนร่วมงาน 

ต้องการความจริงใจ ความไว้วางใจจากเพือนร่วมงาน ต้องการทีจะรู้สกึว่าตนเองมีค่าและ

เป็นทียอมรับจากผู้อืน ต้องการเป็นส่วนหนึงของหมู่คณะ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

ลาํดบัขนัความต้องการของมาสโลว์ (วิภาพร มาพบสขุ, ม.ป.ป. : 21-24) ขันที 3 ทีกล่าวว่า

มนษุย์ต้องการความรักและเป็นสว่นหนงึของหมู่คณะซงึหมายถงึความต้องการทีจะเป็น

ทีรักของผู้อืนและต้องการมีสมัพันธภาพทีดีกับบุคคลอืนและเป็นส่วนหนึงของหมู่คณะ 

ทางเทศบาลนครภูเก็ตซึงเป็นหน่วยงานต้นสงักัดมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพือสร้าง

ความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนเช่นงานเลียงสงัสรรค์ปีใหม่ การอบรมพนักงานครูเทศบาล 

การจัดกิจกรรมค่ายลกูเสือ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู เป็นต้น ซึงวิธีการต่างๆเหล่านี

สอดคล้องกบัแนวคิดของ (ศจี อนันต์นพคุณ, 2542 : 71-75) ทีกล่าวถึงวิธีการในการสร้าง
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ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและภายในโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน

เพือให้พนกังานครูได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การจัดเลียงสงัสรรค์ตามโอกาส เพือ

ลดความจําเจจากการปฏิบติังานและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกนั 

2.3 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน (푥 ) สง่ผลต่อขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน ครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยเป็นเช่นนี เนืองจาก

โรงเรียนทีสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต สว่นใหญ่ตงัอยู่ในบริเวณทีเหมาะสมเป็นจุดศูนย์กลาง

ของความเจริญ ทําให้พนักงานครูเกิดความสะดวกสะดวกสบายในการเดินทางมา

ปฏิบติังานและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของโรงเรียนทีสงักัดเทศบาล นครภูเก็ต

โดยภาพรวมนันจะมีอาคารเรียนและห้องเรียนทีพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพทีส่งเสริม

ให้ครูปฏิบติัหน้าทีจดัการศกึษาได้อย่างสะดวกสบาย มีการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ

ทีเอือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีวัสดุอุปกรณ์และสือเทคโนโลยีใหม่ๆทีเอือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานครูเช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ

ห้องสมดุทีรวบรวมหนังสือทีหลากหลาย สําหรับให้บริการแก่ครูและนักเรียน รวมทังมี

ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี สิงต่างๆเหล่านีอาจเป็นส่วนหนึงทีทําให้ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยทีสําคัญและส่งผลต่อขวัญกําลงัใจใน 

การปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ       

(ชูศักดิ  เจนประโคน, 2543 : 81) ทีกล่าวถึงองค์ประกอบทีทําให้เกิดขวัญกําลังใจใน      

การปฏิบัติงานว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานควรให้ถูกต้องตามสขุลักษณะโดยมี

อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอและมีเครืองอํานวยความสะดวกอืนๆ ที

เหมาะสมแก่ การปฏิบติังานและสอดคล้องกับแนวคิดของ(อุทัย หิรัญโต, 2531 : 217) ที

กลา่วถงึปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานว่าการจัดสภาพการทํางาน สภาพ

การทํางาน (Working Conditions) มีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของบุคคลเป็นอันมาก

และมีสว่นเสริมขวญักําลงัใจและทําลายขวญักําลงัใจเป็นอย่างยิง 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

สงักดัเทศบาลนครภูเก็ตผลการวิจัยพบว่า พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้
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ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบติังาน 3 ลาํดบัแรกเรียงจากมาก

ไปหาน้อยคือ 1) การจดัระบบการบริหารงานภายในองค์กร 2) การให้เงินโบนสัประจําปีและ

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานลว่งเวลาและ 3) การพิจารณาความดีความชอบซึงอภิปรายได้

ดงันี 

3.1 พนักงานครูเสนอแนะให้สถานศึกษาในสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต

ปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดในเ รืองการจัดระบบการบริหารงานภายในองค์กร 

ผลการวิจยัเป็นเช่นนีอาจสบืเนืองมาจากการทีพนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตส่วน

ใหญ่มีอาย ุและระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อย ทําให้พนกังานครูขาดประสบการณ์ใน

การปฏิบติังาน เมือสถานศกึษามอบหมายภาระงานให้ พนักงานครูปฏิบัติ พนักงานครู 

ไม่เข้าใจขอบข่ายภาระงานทีจะต้องปฏิบัติหรือการทีสถานศึกษามอบหมายงานให้

พนักงานครูป ฏิ บั ติ โดยไ ม่ ไ ด้สอบถามความคิดเห็น ว่าพนักงานครู มีความ รู้ 

ความสามารถและความถนดั ในการปฏิบัติงานในเรืองใด นอกจากนีพนักงานครูยังให้

ข้อเสนอแนะว่าสถานศกึษากระจายงานให้พนักงานครูปฏิบัติไม่ทัวถึง สถานศึกษาจึงควร

เปิดโอกาสให้พนกังานครูได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพือทําให้พนักงานครูรู้สกึว่าตนเองเป็น

ส่วนหนึงทีสําคัญในองค์กร ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนีไปสอดคล้องกับแนวคิดของ 

(อทุยั หิรัญโต, 2531 : 217) ทีกล่าวถึงปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน

ว่าการมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติหรือรับผิดชอบนัน หากมอบหมายงานไม่

เหมาะสมกบับคุคล ซงึอาจจะเป็นรูปของความไม่เหมาะสมกับความถนัด ไม่ชัดเจน ไม่

เหมาะสมกับบุคลิกภาพ หรือความรู้ความสามารถ จะทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคับข้องใจ

เกิดความไม่พงึพอใจ ซงึเป็นการทําลายกําลงัขวัญของเขาด้วย แต่ถ้าการมอบหมายงาน

เป็นทีถูกใจ ถูกกับความถนัด ถูกกับนิสัยใจคอ เขาย่อมจะพึงพอใจและทํางานด้วย

ความสขุ ขวญักําลงัใจก็เกิดขนึตามมา 

3.2 พนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตบางส่วนให้ข้อเสนอแนะว่าทาง

เทศบาลนครภูเก็ต ควรมีการปรับเกณฑ์ในการให้เงินโบนัสประจําปีและค่าตอบแทน

การปฏิบติังานลว่งเวลา ผลการวิจยัเป็นเช่นนี เนืองจาก พนักงานครูสงักัดเทศบาลนคร



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

112

ภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นพนักงานครูทีเพิงเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการทําให้มีรายได้ต่อ

เดือนน้อย ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอประกอบกับการทีพนักงานครูส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่

ต่างจงัหวดัจงึต้องแบกรับกบัภาระเรืองค่าครองชีพทีสงู เรืองของเงินและค่าตอบแทนจึง

เป็นสว่นหนงึทีพนกังานครูให้ความสําคัญ เมือทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการมอบหมาย

งานพิเศษทีนอกเหนือจากหน้าทีประจําทีพนักงานครูปฏิบัติบ่อยครัง ทําให้พนักงานครู

บางส่วนมองเห็นว่าทางเทศบาลนครภูเก็ตควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในเรืองเงิน

โบนัสประจําปีหรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้เหมาะสมกับปริมาณงานที

พนักงานครูต้องปฏิบัติและการให้โบนัสประจําปีของเทศบาลนครภูเก็ตควรนํา

หลกัเกณฑ์การให้โบนัสโดยเทียบเคียงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนๆในจังหวัด

ภูเก็ต ข้อเสนอแนะนีสอดคล้องกับแนวคิดของ (โยธิน ศันสนยุทธ์, 2531 : 183-186) ที

กล่าวถึงการประยุกต์ทฤษฏีความคาดหวัง จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้ นทีจะทํางาน ตาม

ทฤษฎีนี เมือเราพิจารณาว่าเงินเป็นสิงจูงใจ พนักงานต้องการเงินเพิมขึนและเชือว่า   

การกระทําทีดีจะทําให้ได้เงินเพิม การจูงใจในการทํางานของเขาก็จะสูงขึน ในกรณีที

พนกังานต้องการเงินเพิมแต่มีความเชือว่าไม่มีทางทีจะได้เงินเพิม ก็จะไม่ทําให้การจูงใจ

ของเขาสงูขนึ ดังนันองค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้ มีความรู้ความสามารถและความอุตสาหะ

พากเพียรพิเศษ ได้เงินเพิมเป็นพิเศษเพือว่าผลผลิตขององค์การและความก้าวหน้าของ

บคุคลได้เพิมทวีขนึ 

3.3 พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตบางส่วนให้ข้อเสนอแนะว่าเทศบาล

นครภูเก็ตควรมีการปรับปรุงในเรืองการพิจารณาความดี ความชอบเพือปรับขันเงินเดือน 

ผลการวิจัยเป็นเช่นนีเนืองจากพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตส่วนใหญ่อยู่ใน

ตําแหน่งครู ค.ศ.1พนักงานครูมองเห็นว่าในแต่ละรอบปีการปรับขันเงินเดือนของ

พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตจะได้รับน้อยกว่าครู ทีสงัก ัด สพฐ.หรือครูที

สงักัดองค์กรปกครองสว่นท้องถินอืนๆในจงัหวดัภูเก็ต ทําให้พนักงานครูเกิดความรู้สกึไม่

เท่าเทียมกนัและรู้สกึว่าตนเองเกิดความล่าช้าในเรืองความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน

หรือความล่าช้าในเ รืองการทําผลงานหรือวิทยฐานะพนักงานครูบางส่วนจึงให้

ข้อเสนอแนะว่า เทศบาลนครภูเก็ตควรพิจารณาความดีความชอบเพือปรับขันเงินเดือน
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ให้กบัพนกังานครู โดยคํานงึถงึความสาํคญัของงานด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลกั

และการปรับขันเงินเดือนควรพิจารณาโดยดูผลย้อนหลงัว่าการให้ขันเงินเดือนเหมาะสม

หรือไม่ เพือให้พนักงานครูทีปฏิบัติงานหลายๆปี สามารถทําผลงานเลือนวิทยฐานะได้

ทัดเทียมกับข้าราชการครูในสงักัดอืน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปราชญา กล้าผจัญ 

และอัปษรศรี ปลอดเปลียว (2542 : 228) ทีกล่าวไว้ว่า การให้บําเหน็จรางวัล เลือนขัน เลือน

ตําแหน่ง แก่ ผู้ปฏิบติังานดี ตลอดจนการให้ความเป็นธรรม สทิธิทีพงึมีพึงได้เสมอหน้ากัน

ย่อมเป็นเครืองจูงใจให้บรรดาผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ ร่วมงาน มีความกระตือรือร้นต่อ

งานทีปฏิบติัมากขนึ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

    1.1 จากผลการวิจยัทีพบว่า ระดบัขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ทงัโดยรวมและรายปัจจัยอยู่ในระดับมาก ทุกปัจจัย โดยปัจจัย

ทีมีค่าเฉลียสูง 3 ลําดับแรกคือการปรับตัวเข้ากับเพือนร่วมงานและสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนได้เป็นอย่างดี การเห็นความสําคัญและพร้อมปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัของโรงเรียนด้วยความเต็มใจและความตังใจทีจะมาปฏิบัติงานก่อนเวลาและ

กลับหลังเวลาเลิกงานซึงมีปัจจัยทีน่าสนใจ1ปัจจัย คือ ปัจจัยโอกาสในการได้เลือน

ตําแหน่งหรือปรับเปลยีนสายงานตามความสามารถเนืองจากประเด็นนีมีค่าเฉลียอยู่ใน

ระดับตําสดุเมือเทียบกับประเด็นอืนๆ ดังนันเทศบาลนครภูเก็ตซึงเป็นหน่วยงานต้น

สังกัดควรปรับปรุงและพัฒนาในเรืองการเปิดโอกาสให้พนักงานครูทุกคนมีโอกาสใน     

การเลือนตําแหน่งและการปรับเปลียนสายงานตามความสามารถอย่างเท่าเทียมกันโดย

วิธีการสง่เสริมให้พนกังานครูได้ศกึษาต่อในระดับทีสงูขึนหรือการจัดอบรมสมัมนา การพา

ครูไปทศันะศกึษาเพือให้ครูนําความรู้มาพฒันาการทํางานเพือความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ของตนรวมทังเทศบาลนครภูเก็ตควรกําหนดเงือนไขหรือเกณฑ์ในการเลือนตําแหน่ง

และการปรับเปลียนสายงานให้เป็นระบบอย่างชัดเจนและการเลือนตําแหน่งควร

พิจารณาอย่างรอบด้านด้วยความโปร่งใส ยติุธรรม 
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    1.2 จากผลการวิจัยทีพบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตมี 3 ปัจจัย ได้แก่ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ ด้าน

ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานและด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เทศบาลนคร

ภูเก็ตซึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดควรพัฒนาใน 3 ด้านนีโดยการปรับในเรืองระบบ      

การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาในส่วนของการจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับ

งาน การกําหนดขอบข่ายหน้าทีและภาระงานให้ครูปฏิบัติอย่างชัดเจน การมอบหมาย

งานในปริมาณทีเหมาะสม การกระจายงานให้ครูปฏิบัติอย่างทัวถึง การจัดหาสือหรือสิง

อํานวยความสะดวกในเรืองการจดัการศกึษาให้กบัพนกังานครู การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ภายในสถานศึกษา การให้ความสนใจและดูแลครูอย่างทัวถึงรวมทังการจัดกิจกรรม

เพิมเติมเพือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังตอ่ไป 

     2.1 ควรศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานครู

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตโดยเปรียบเทียบระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานครูในแต่ละสถานศกึษา 

     2.2 ควรศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานครู

สงักดัเทศบาลนครภูเก็ตโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ  

     2.3 ควรมีงานวิจัยเกียวกับทิศทางแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

     2.4 ควรศึกษาวิจัยเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 
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ความสวยงามวางนัยทัวไป : พหุคูณของเลขโดด 9 ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกัน

ลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวากับจาํนวนทีทุกหลักเป็นเลขโดด 8 

 

Generalized beauty : the multiple of digit number 9 by the arranged number 

by decreasing from digit number 9 to the right and the number 

 that every digit as digit number 8 

 

กิตติยา ใจเย็น1 , อยัเรศ เอียมพนัธ์2 

Kittiya Chaiyen1 and Aiyared Iampan2 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนีนําเสนอการศกึษาและการหารูปทัวไปของผลบวกของพหุคูณของ

เลขโดด 9 ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวาถึงจํานวนเต็มใดๆ 

กับจํานวนเต็มทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกันข้างต้นอยู่สองค่า  

ผลการศกึษาพบรูปทวัไปของผลคณูดงักลา่ว ดงันี 

#(8) 11

[(9 ( )) 9] ( 2) 888 8
n

n n
 

        สาํหรับทกุจํานวนเต็มบวก n  

คําสําคัญ : ผลบวก พหคุณูของเลขโดด 9 และจํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9 

ไปทางขวา 
 

ABSTRACT 

 This article presents a study and find a general form of the sum of the 

multiple of digit number 9, with the arranged number by decreasing from digit 

number 9 to the right to any intege and an integer that less than the first digit  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

1นสิติหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
2 Corresponding author. E-mail: aiyared.ia@up.ac.th 
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of the arranged number two values. The results show that the general form of 

the product is
#(8) 11

[(9 ( )) 9] ( 2) 888 8
n

n n
 

      
 for all positive intege r n . 

Keyword : sum, multiple of digit number 9 and arranged number by 

decreasing from digit number 9 to the right 

 

บทนํา 

 ในชีวิตประจําวันของเรามีระบบพีชคณิตของตัวเลขเข้ามาเกียวข้องด้วย

มากมาย (ในบทความนี จะใช้สญัลกัษณ์การคูณด้วย   หรือ ) ทังจากหนังสือ แหล่ง

อินเทอร์เน็ต และตามสือต่างๆ โดยทีบางครังเราสังเกตเห็นความสัมพันธ์ได้ง่าย 

บางครังเราก็สังเกตเห็นความสัมพันธ์ได้ยาก หรือแม้กระทังทีเราคิดว่าไม่น่ามี

ความสมัพนัธ์กนั ดงันนับทความนีผู้ เขียนจะแสดงความสมัพันธ์ของพหุคูณของเลขโดด 

9 ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวาถึงจํานวนเต็มใดๆ เช่น 

9876543 ×9 กับจํานวนเต็มทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลักแรกของจํานวนทีเลขเรียงกัน

ข้างต้นอยู่สองค่า เช่น 1 ทีมีผลต่อผลบวกของทงัสองจํานวนนี 

 สาํหรับการศกึษาและหารูปทวัไปทางพีชคณิตบางอย่างของจํานวนทีมีจํานวน

หลกัมากๆ นนั ได้มีการศกึษาในหลายรูปแบบ โดยได้ประยุกต์ใช้จํานวนเศษเหลือ ดังนี 

สําหรับการศึกษาและประยุกต์ใช้จํานวนเศษเหลือเริมเมือปี พ.ศ.2554 โดยอัยเรศ 

(2554) ได้ศกึษาและหารูปทัวไปของผลการยกกําลงัสองของจํานวนทีทุกหลกัเป็นเลข

โดด 1 โดยได้พบว่าผลการยกกําลงัสองของจํานวนทีทุกหลกัเป็นเลขโดด 1 นีสามารถ

เขียนอยู่ในรูปทวัไปได้ดงันี กําหนดให้ n เป็นจํานวนเต็มบวก โดยที qn r เมือ q  และ 

r  เป็นจํานวนเต็ม ซงึ 0 10r  จะได้ว่า 

      

321...091)...1()1(...109...1231...111 1111

2

)1(#














rrr qqq
n
  

ณัฐพงษ์ และ อัยเรศ (2555) ได้ศึกษาและหารูปทัวไปของผลการยกกําลงัสองของ

จํานวนทีทกุหลกัเป็นเลขโดด 3 (เลขโดด 6) ยกเว้นหลกัหน่วยเป็นเลขโดด 4 (เลขโดด 7) 

โดยได้พบว่าผลการยกกําลังสองนีสามารถเขียนอยู่ในรูปทัวไปได้ ดังนี สําหรับทุก
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จํานวนเต็มบวก n  จะได้ว่า 
2

#(1) 1 #(5)#(3)

(333...34) 111...1555...56
n nn   


 และ 2

#(1) 1 #(5)#(3)

(666...67) 444...4888...89
n nn   


 

แสงประทีป และ อัยเรศ (2555) ได้ศึกษาและหารูปทัวไปของผลบวกของผลการยก

กําลงัสองของจํานวนทีทุกหลกัเป็นเลขโดด 6 (เลขโดด 3, 9) กับจํานวนทีทุกหลกัเป็น

เลขโดด 6 (เลขโดด 3, 9) โดยได้พบว่าผลบวกของผลการยกกําลงัสองนีสามารถเขียน

อยู่ในรูปทวัไปได้ ดงันีสาํหรับทกุจํานวนเต็มบวก n  จะได้ว่า  
2

#(6) #(6) #(4) #(2)

666...6 666...6 444...4222...2
n n n n   

 
   

 
   ,

2

#(3) #(3) #(1) #(2)

333...3 333...3 111...1222...2
n n n n   

 
   

 
    

และ

2

#(9) #(9) #(9) #(0)

999...9 999...9 999...9000...0
n n n n   

 
    

    

อภิสทิธิ  และ อยัเรศ (2556) ได้ศึกษาและหารูปทัวไปของผลคูณของจํานวนทีเลขเรียง

กันเพิมขึนจากเลขโดด 1 ไปทางซ้ายกับเลขโดด 9 โดยได้พบว่าผลการยกกําลงัสองนี

สามารถเขียนอยู่ในรูปทวัไปได้ ดงันี สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  จะได้ว่า สําหรับทุก

จํานวนเต็มบวก n  โดยที qn r เมือ q  และ r  เป็นจํานวนเต็ม ซึง 0 10r   

จะได้ว่า 

1

#(8) ( 1)

1 1
1

#(8) 9

( 1) 888...8 9 , 1 10

( ( 1) 1 09 321) 9
9888...89 , 0

q

q

q
r

q q
q

r r

r r
r



 




  
   






 


 

มากกว่านนั อภิสทิธิ  และ อยัเรศ (2556) ได้นิยามและศึกษาลกัษณะของจํานวนหลาย

หลกั ซึงแต่ละหลกัเป็นจํานวนเต็ม เช่น 88888  (จํานวนห้าหลกัทีทุกหลกัเป็นเลข 8) 

หรือ (27) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (จํานวนเจ็ดหลกัทีทุกหลกัเป็นเลข (27) 

พร้อมทงัหาตัวผกผันภายใต้การดําเนินการทวิภาคทีณัฐวุฒิ และ อัยเรศ (2556) ได้

นิยามไว้ 

 บทความนีจงึมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาและหารูปทัวไปของผลบวกของพหุคูณ

ของเลขโดด 9 ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวาถึงจํานวนเต็ม
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ใดๆ กบัจํานวนเต็มทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกันข้างต้นอยู่สองค่า 

โดยเครืองมือหลักทีเราใช้ในการสร้างจํานวนเศษเหลือ และพิสูจน์ทฤษฎีบทหลกั ได้แก่

ขนัตอนวิธีการหาร และหลกัการอปุนยัเชิงคณิตศาสตร์ ซงึกลา่วไว้ดงันี 

 ทฤษฎีบท 1 ขันตอนวิธีการหาร (The Division Algorithm) (Clark, 2002) 

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

เดียวเท่านนั ซงึ 

a b q r    และ 0 | |r b   

 ทฤษฎีบท 2 หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  (The Principle of 

Mathematical Induction) (Clark, 2002) กําหนดให้ ( )P n  แทนข้อความเกียวกับ

จํานวนเต็มบวก n  และกําหนดให้ 0n  เป็นจํานวนเต็มบวก ซึงสอดคล้องกับข้อความ

ต่อไปนี 

 (1) 0( )P n  เป็นจริง 

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

จริง 

 สรุปได้ว่า ( )P n  เป็นจริง สาํหรับทกุจํานวนเต็มบวก 0n n  

 ต่อไปจะแนะนําให้รู้จักกับจํานวนเศษเหลือ ซึงเป็นเครืองมือทีสําคัญสําหรับ

การศกึษาของบทความนี 

 จากขันตอนวิธีการหาร (อัยเรศ, 2554) และ (ณัฐวุฒิ และ อัยเรศ, 2556) ได้

นิยามจํานวนเศษเหลอื (remainder number) ไว้ดงันี กําหนดให้ a  เป็นจํานวนเต็มใด 

ๆ และ 10b   ทําให้ได้ว่ามีผลหาร q  และเศษเหลือ r  ซึงจะได้ 10a q r    

และ 0 10r   นนัคือ r  เป็นเลขโดด นิยาม
 

  
: qa r  (1) 

เช่น 
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0 2 6 18 20

0 2 6 18 20

0 2 6 18 20

0 2 6 18 20

0 0 20 0 60 0 180 0 200 0
1 1 21 1 61 1 181 1 201 1
2 2 22 2 62 2 182 2 202 2

9 9 29 9 69 9 189 9 209 9

    
    
    

    
              

 

และ 

0 2 6 18 20

1 3 7 19 21

1 3 7 19 21

1 3 7 19 21

0 0 20 0 60 0 180 0 200 0
1 9 21 9 61 9 181 9 201 9
2 8 22 8 62 8 182 8 202 8

9 1 29 1 69 1 189 1 209 1

   

    

    

    

        
         
         

         
              

เพือความสะดวก ยงัคงจะเขียน 0r  ด้วย r  สาํหรับทกุจํานวนเต็ม r  ซงึ 0 10r    

บทนิยาม 1 (ณฐัวฒุิ และ อยัเรศ, 2556) กําหนดให้ ZR  แทนเซตของจํานวนใน (1) 

ทงัหมด นนัคือ 

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

และเราจะเ รียกสมาชิกของ ZR  ว่า จํานวนเศษเหลือ  (remainder 

number) 

จากการแปลงเลขฐานสิบใน (1) นัน จะเห็นว่าเลขทีถูกแปลงขึนมาไม่ใช่

เลขฐานสิบปกติ ฉะนันก่อนทีจะกล่าวถึงทฤษฎีบททีสําคัญและนําทฤษฎีบทไป

ประยุกต์ใช้ เพือให้เข้าใจผลลพัธ์ได้ง่ายจะแนะนําการแปลงเลขจาก (1) กลับไปเป็น

เลขฐานสบิทีทกุคนคุ้นเคย 

เพือให้เข้าใจในผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทจากบทความนี จะ

แนะนําการแปลงจํานวนเศษเหลือทีได้จาก (1) กลับเป็นเลขฐานสิบปกติ เนืองจาก

จํานวนเศษเหลือเป็นจํานวนทีเลขในแต่ละหลกัอาจจะไม่ใช่เลขโดด ซึงมีค่ามากกว่า

หรือเท่ากบัสบิ แต่จํานวนในระบบเลขฐานสบิเป็นจํานวนทีเลขในแต่ละหลกัเป็นเลขโดด 

และจากหลกัการบวกเลขปกติ หากผลบวกมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสิบและเขียนเป็น

จํานวนเศษเหลอื q r  เมือ q  คือผลหาร และ r  คือเศษเหลือ (เลขโดด) จากการหาร

ด้วยเลข 10  แล้วนําผลหาร q  ไปทดทีหลกัหน้า ฉะนันจึงสรุปเป็นวิธีการแปลงจํานวน
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เศษเหลอืกลบัเป็นเลขฐานสบิปกติได้โดยการบวกทแยงจากเศษเหลือตัวขวากับผลหาร

ตัวซ้าย ซึงก็คือการทดเลขปกตินันเอง เพือให้เข้าใจได้ง่ายขอยกตัวอย่างการแปลง

จํานวน 15 9 35 64189 721 3 584 02  ทีได้จากการเรียงกันของจํานวนเศษเหลือกลับ

เป็นเลขฐานสบิ ดงันี 

15 9 35 64

2 1 3 6

1 1

189 721 3 584 02 18(9 15)72(1 9)(3 35)58(4 64)02
18(24)72(10)(38)58(68)02
18 472 0 858 802
1(8 2)47(2 1)(0 3)85(8 6)802
1(10)473385(14)802
1 0473385 4802
(1 1)047338(5 1)4802
204733864802

    


    


  


 

 การแปลงจํานวนเต็มบวกเป็นจํานวนเศษเหลือนันจะสงัเกตเห็นว่าทําได้ง่าย 

แต่หากจะแปลงจํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเศษเหลือนันทําได้ไม่ง่ายนัก ดังนันบทตัง 1 

(ณฐัวฒุิ และ อยัเรศ, 2556) มีประโยชน์อย่างมากสําหรับการแปลงจํานวนเต็มลบเป็น

จํานวนเศษเหลอื โดยได้แสดงให้เห็นถงึลกัษณะของจํานวนเศษเหลอืของจํานวนเต็มลบ

ด้วย และได้นิยามการดําเนินการทวิภาค (binary operation) (บน ZR  โดย 

( )

( ); 0 9
; 10,

q t
t

bq t b
q

r s r s
s

r s r a
r

sa


 

        
(  สาํหรับทกุ ,q tr s ZR  

บทตัง 1 (ณฐัวฒุิ และ อยัเรศ, 2556) กําหนดให้ nN  ซงึ qn r แล้ว 

         ( 1)

0 ; 0
(10 ) ; 0

q

q

r
n

r r


 


    

  (3) 

 บทตงั 2 และทฤษฎีบท 3 (อภิสทิธิ  และ อัยเรศ, 2556) มีประโยชน์อย่างมาก

สาํหรับบทความนี ซงึกลา่วไว้ดงันี 

บทตัง 2 (อภิสทิธิ  และ อยัเรศ, 2556) สําหรับทุก 1 2 3, , , , nx x x x  ZR  จะได้ว่า

ตวัผกผนัภายใต้ (  ของ 1 2 3, , ,..., nx x x x  คือ 1 2 3( )( )( )...( )nx x x x     นนัคือ 

1 2 3 1 2 3( ... ) ( )( )( )...( )n nx x x x x x x x       
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ทฤษฎีบท 3 (อภิสิทธิ  และ อัยเรศ, 2556) กําหนดให้ 1 2 3, , , , ,ns s s s m Z  ซึง 

0 9is   จะได้ว่า 

 1 2 3 1 2 3
#(0)

1000 0m n n
n

s s s s m s s s s


      (4) 

 ในการศกึษาหวัข้อถัดไป จะใช้สญัลกัษณ์ #( )n  แทนจํานวนของ n  ทีเรียง

ติดกัน สําหรับทุกจํานวนเต็ม n  เช่น #(8)  แทนจํานวนของเลข 8  ทีเรียงติดกันใน

สมการ และจะแสดงผลการศึกษาหลักของบทความนีซึงประกอบด้วยข้อสังเกตทีพบ

ความสมัพนัธ์ของผลบวกของพหคุณูของเลขโดด 9  ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจาก

เลขโดด 9  ไปทางขวาถงึเลขโดด 0  กบัจํานวนทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรกของจํานวน

ทีเลขเรียงกนัข้างต้นอยู่สองค่า  

บทนิยาม 3 สําหรับทุกจํานวนทีเลขเรียงกันจากเลขโดด 9  ถึง q r  เมือ q  และ r  

เป็นจํานวนเต็ม โดยที 0 10r   นิยาม 

 1 19 : 123 9 0 1 ( 1)q q qr r r     (5) 

เช่น 

1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 9 9876543210 99 9 9
9 8 9876543210 9 89 8 98
9 7 9876543210 9 8 79 7 987

9 1 9876543210 9 8 7 6 5 4 3 2 19 1 987654321
9 0 9876543210 9 8 7 6 5 4 3 29 0 9876543210

 

  

   

         

        

  
  
  

  
  

    

1 11 0 

 

ผลการศึกษาหลัก 

 จากการสงัเกตความสมัพนัธ์ทีน่าสนใจของผลบวกของพหุคูณของเลขโดด 9  

ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกนัลดลงจากเลขโดด 9  ไปทางขวาถึงเลขโดด 0  กับจํานวนทีมี

ค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกนัข้างต้นอยู่สองค่า ดงันี 
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0 9 8 8 : #(8) 1
9 9 7 88 : #(8) 2
98 9 6 888 : #(

987 9 5 8888
9876 9 4 88888
98765 9 3 888888

987654 9 2 8888888
9876543 9 1 88888888

98765432 9 0 888888888
987654321 9 ( 1) 8888888888

9876543210 9 ( 2) 88888888888

   
   
  
  
  
  
  
  
  
   
   

8) 3
: #(8) 4
: #(8) 5
: #(8) 6
: #(8) 7
: #(8) 8
: #(8) 9
: #(8) 10
: #(8) 11









  

 จากความสมัพันธ์ Error! Reference source not found. เราสามารถเขียน

ความสมัพนัธ์นีด้วยสมการเพือให้ง่ายต่อการเข้าใจได้ดงันี 

#(8) 11

[(9 ) 9] ( 2) 888 8
n

n n
 

       เมือ 9,8,7, ,0n    

ซงึเราได้สงัเกตพบว่าเลขหลกัแรก n  ของจํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9  ไป

ทางขวาถงึเลขโดด 0  นนัมีผลต่อผลบวกนี โดยผลบวกทีได้จะเป็นจํานวนหลายหลกั ที

มีจํานวนหลกัเท่ากบั 11 n  โดยทีทกุหลกัเป็นเลขโดด 8  ทงัหมด  

 จากความสมัพันธ์ Error! Reference source not found. โดยทัวไปจะพบว่า 

เราสามารถหาความสมัพันธ์นีได้ถึงเพียงเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกันลดลง

จากเลขโดดไปทางขวาถงึเลขโดเท่านัน ซึงก็คือสมการ
#(8) 11

9876543210 9 ( 2) 888 8


     

จากการนิยามจํานวนเศษเหลือของ ณัฐวุฒิและอัยเรศ (2556) และการแปลงจํานวน

เศษเหลอืของ อภิสิทธิ  และ อัยเรศ (2556) นัน จึงทําให้เราสามารถหาความสมัพันธ์นี 

เมือเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9  ไปทางขวาถึงจํานวน 

เต็มใดๆ ได้ 

 ต่อไปจะแสดงตัวอย่างเพือนําไปสู่การศึกษาและหารูปทัวไปของผลบวกของ

พหุคูณของเลขโดด 9  ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9  ไปทางขวาถึง

จํานวนเต็มใดๆ กับจํานวนเต็มทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกัน

ข้างต้นอยู่สองค่า ดงันี 

(6) 
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ตัวอย่าง 1 ผลลพัธ์ของ [(9 ( 5)) 9] ( 5 2)       สามารถหาได้ถูกต้องและ

สอดคล้องตามความสมัพนัธ์ Error! Reference source not found. ทีเราพบ ดงันี 

            

1 1 1 1 1

1

[(9 ( 5)) 9] ( 5 2) [9876543210( 1)( 2)( 3)( 4)( 5) 9] ( 7)
[9876543210 9 8 7 6 5 9] 7
[987654321(0 1)(9 1)(8 1)(7 1)(6 1)5 9] 7
[987654321( 1)87655 9] 7
[987654321 987655 9] 7
[98765432(1 1)987

    



              
  
       
   
  
 

#(8) 16

655 9] 7
[987654320987655 9] 7
8888888888888895 7
888 8



 
  
 
 

 

 ฉะนัน จากความสมัพันธ์ Error! Reference source not found. เราจึงสรุป

เป็นข้อสงสยัได้ดงัต่อไปนี  

 (1) เราสามารถเขียนรูปทัวไปของผลบวกของพหุคูณของเลขโดด 9  ด้วย

จํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9  ไปทางขวาถึงจํานวนเต็มใด ๆ กับจํานวน

เต็มทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกนัข้างต้นอยู่สองค่าได้หรือไม่ 

 (2) หากเราสามารถเขียนรูปทวัไปของผลบวกของพหุคูณของเลขโดด 9  ด้วย

จํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9  ไปทางขวาถึงจํานวนเต็มใดๆ กับจํานวน

เต็มทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกันข้างต้นอยู่สองค่าได้ แล้วรูป

ทัวไปของผลคูณทีได้จะมีลกัษณะเหมือนกับความสมัพันธ์ Error! Reference source 

not found. ทีเราพบหรือไม่ 

 บทตงัต่อไปนีมีความสาํคญัอย่างมากสาํหรับการพิสจูน์ทฤษฎีบทหลกั 

บทตัง 3 กําหนดให้ m  และ n  เป็นจํานวนเต็ม จะได้ว่า 9 ( 9)( 9)mn m n     

การพิสูจน์ พิจารณา 

#( ) 9

#( ) 9 #( ) 9

9

( ) ( )

( 9)( 9)

mn

m n

mn mn mn mn mn

m m m m n n n n

m n



 

     

        

  



 


 

ดงันนั 9 ( 9)( 9)mn m n      
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 ต่อไปจะเป็นทฤษฎีบทหลกัของบทความนี ซึงจะตอบข้อสงสยัข้างต้นของเรา

ได้ และจากความสมัพันธ์ Error! Reference source not found. เราจะพิสจูน์ในกรณี

ของเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกนัลดลงจากเลขโดด 9  ไปทางขวาถึงจํานวนเต็ม

ลบใด ๆ เพือความสะดวกต่อการพิสจูน์ จะเขียนผลบวกของพหุคูณของเลขโดด 9  ด้วย

จํานวนทีเลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9  ไปทางขวาถึงจํานวนเต็มใด ๆ กับจํานวน

เต็มที มี ค่าน้อยกว่าเลขหลักแรกของจํานวนที เลข เ รียงกัน ข้างต้นอยู่สอง ค่า 

[(9 ( )) 9] ( ( 2))n n       ด้วย [(9 ( )) 9] ( 2)n n      

ทฤษฎีบท 4 สาํหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  จะได้ว่า 

 
#(8) 11

[(9 ( )) 9] ( 2) 888 8
n

n n
 

         (6) 

การพิสูจน์ กําหนดให้ ( )P n  แทนข้อความ 

 

   #(8) 11

[(9 ( )) 9] ( 2) 888 8
n

n n
 

        สาํหรับทกุจํานวนเต็มบวก n  

เนืองจาก 

1

1

#(8) 12 11 1

[(9 ( 1)) 9] (1 2) (9876543210( 1) 9) (1 2)
(9876543210 9 9) 3
(987654321(0 1)9 9) 3
(987654321( 1)9 9) 3
(987654321 99 9) 3
(98765432(1 1)99 9) 3
(98765432099 9) 3
888888888891 3
888 8





  

         
  
   
   
  
   
  
 
 

 

จะได้ว่า (1)P  เป็นจริง กําหนดให้ ( )P k  เป็นจริง เมือ k  เป็นจํานวนเต็มบวก จะได้ว่า 

#(8) 11

[(9 ( )) 9] ( 2) 888 8
k

k k
 

        

ฉะนนั 

#(8) 11

(9 ( )) 9 888 8 ( 2)
k

k k
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พิจารณา 

พิจารณา

#(8) 11

#(8) 11

#(8) 11

[(9 ( ( 1))) 9] (( 1) 2) [(9 ( )( ( 1)) 9] ( 3)
[(9 ( )) 9][( ( 1)) 9] ( 3)
[888 8 ( 2)][ 9 9] ( 3)

[888 8 ( 2)][ 9 9 ( 3)]

[888 8 ( 2)][ 9

k

k

k

k k k k k
k k k
k k k

k k k

k k

 

 

 

              
        
       

       

    







#(8) 11

#(8) 11

( 1)
#(8) 11

( 1) 1
#(8) 11

( 1
#(8) 11

9 3]

[888 8 ( 2)][( 10 10) 2]

[888 8 ( 2)][( ( 1) 10) 2]

[888 8 ( 2)][ 0 2]

[888 8 ( 2)][ 0 8]

(888 8)(

k

k

k
k

k
k

k
k

k

k k

k k

k

k

 

 

 
 

  
 

 
 

  

      

      

   

   











 ) 1

#(8) 10

#(8) 10

#(8) 10

#(8) 10

#(8) 11 ( 1)

0) ( 2)( 8)

[888 8(8 ( 1))0] [( 2 1)8]

888 8(8 ( 1))0 ( 1)8

888 8[(8 ( 1)) ( 1)][0 8]

888 888

888 8

k

k

k

k

k

k

k k

k k

k k



 

 

 

 

  

 

     

    

     















  

จะได้ว่า ( 1)P k   เป็นจริง โดยหลกัการอปุนยัเชิงคณิตศาสตร์ จะได้ว่า  

 
#(8) 11

[(9 ( )) 9] ( 2) 888 8
n

n n
 

        สาํหรับทกุจํานวนเต็มบวก n  

 จากทฤษฎีบทข้างต้น เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการหาผลลพัธ์ได้ง่าย

ขนึดงัตวัอย่าง 3 และตวัอย่าง 4 ต่อไปนี 

 

ตัวอย่าง 3 จงหาผลลพัธ์ของ [(9 ( 7)) 9] [7 2]      

วิธีทํา โดยทฤษฎีบท 4 จะได้ว่า  

#(8) 11 7 18

[(9 ( 7)) 9] [7 2] 888 8
  

        

(บทตงั 3) 
(สมมติฐาน) 
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ตรวจคําตอบ 

1 1 1 1 1 1 1

1

[(9 ( 7)) 9] [7 2] [9876543210( 1)( 2)( 3)( 4)( 5)( 6)( 7) 9] 9
[9876543210 9 8 7 6 5 4 3 9] 9
[987654321(0 1)(9 1)(8 1)(7 1)(6 1)(5 1)(4 1)3 9] 9
[987654321( 1)8765433 9] 9
[987654321 9876543

      



              
  
         
   


#(8) 16

#(8) 18

3 9] 9
[98765432(1 1)98765433 9] 9
[98765432098765433 9] 9
888 897 9

888 8




 
   
  
 







 

ตัวอย่าง 4 จงหาผลลพัธ์ของ [(9 ( 50)) 9] [50 2]      

วิธีทํา โดยทฤษฎีบท 4 จะได้ว่า 

#(8) 11 50 61

[(9 ( 50)) 9] [50 2] 888 8
  

        

ตรวจคําตอบ 

1 1 1 5 5 5

[(9 ( 50)) 9] [50 2] [9876543210( 1)( 2)( 3) ( 48)( 49)( 50) 9] 52
[9876543210 9 8 7 2 1 0 9] 52
[987654321(0 1)(9 1)(8 1) (3 5)(2 5)(1 5)0 9] 52
[987654321( 1)87 ( 2)( 3)( 4)0 9] 52
[987654321

     

             
  
        
      










1 1 1 1

#(8) 58

#(8) 61

987 8 7 60 9] 52
[98765432(1 1)987 (9 1)(8 1)(7 1)60 9] 52
[987654320987 87660 9] 52
888 8940 52

888 8

   





 
      
  
 













บทสรุป 

 จากการศกึษาผลบวกของพหคุณูของเลขโดด 9 ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกนัลดลง

จากเลขโดด 9 ไปทางขวาถงึจํานวนเต็มใดๆ กบัจํานวนเต็มทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรก

ของจํานวนทีเลขเรียงกันข้างต้นอยู่สองค่า โดยใช้หลกัการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และ

จํานวนเศษเหลอืเป็นเครืองมือสาํคญัในการพิสจูน์ ทําให้ตอบข้อสงสยัข้างต้นทังสองข้อ

ของเราได้ ดงันี 
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(1) เราสามารถเขียนรูปทัวไปของผลบวกของพหุคูณของเลขโดด 9 ด้วย

จํานวนทีเลขเรียงกนัลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวาถงึจํานวนเต็มใดๆ กับจํานวนเต็มที

มีค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรกของจํานวนทีเลขเรียงกันข้างต้นอยู่สองค่าได้ดังทีกล่าวไว้ใน

ทฤษฎีบท 4 ดงันี

 
#(8) 11

[(9 ( )) 9] ( 2) 888 8
n

n n
 

        สาํหรับทกุจํานวนเต็มบวก n  

 (2) รูปทัวไปของผลบวกของพหุคูณของเลขโดด 9 ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกัน

ลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวาถึงจํานวนเต็มใด ๆ กับจํานวนเต็มทีมีค่าน้อยกว่าเลข

หลักแรกของจํานวนทีเลขเรียงกันข้างต้นอยู่สองค่าได้นัน มีลักษณะเหมือนกับ

ความสมัพนัธ์ Error! Reference source not found. ทีเราพบ 

 จากการสงัเกตผลบวกของพหุคูณของเลขโดด 9 ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกันลดลง

จากเลขโดด 9 ไปทางขวาถงึเลขโดด 0 กบัจํานวนทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลกัแรกของจํานวนที

เลขเรียงกนัข้างต้นอยู่สองค่า จนกระทังสามารถหาและพิสจูน์รูปทัวไปได้ตามทฤษฎีบท 4 

ซึงนับได้ว่ารูปทัวไปนีเป็นการวางนัยทัวไป (generalization) จากการสงัเกตของเรา และ

กล่าวเช่นเดียวกับอัยเรศ (2554) ได้ว่ารูปทัวไปของผลบวกของพหุคูณของเลขโดด 9 

ด้วยจํานวนทีเลขเรียงกนัลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวาถึงจํานวนเต็มใด ๆ กับจํานวน

เต็มทีมีค่าน้อยกว่าเลขหลักแรกของจํานวนทีเลขเรียงกันข้างต้นอยู่สองค่าเป็นอีก  

ความสวยงามวางนัยทัวไป (generalized beauty) ในแบบคณิตศาสตร์อีกรูปแบบ

หนึง และจากผลการศึกษาของบทความนีและบทความอืน ๆ ทีได้กล่าวถึง ผู้อ่านจะ

สงัเกตเห็นว่าจํานวนเศษเหลือมีประโยชน์อย่างมากสําหรับการศึกษาลักษณะทาง

พีชคณิตต่าง ๆ ฉะนันหากผู้อ่านเริมทําการศึกษาลกัษณะทางพีชคณิตทีน่าสนใจของ

จํานวนเต็มเช่นเดียวกบับทความนีก็คาดว่าน่าจะได้สตูรสําหรับการคํานวณเช่นกันและ

สตูรทีได้จากการศึกษาจะช่วยเพิมความสะดวกในการคํานวณต่าง ๆ และนอกจากผล

การศกึษาทีได้รับแล้ว ผู้อ่านจะได้พบกบัความสวยงามของรูปแบบทัวไปและการพิสจูน์

อีกด้วย 
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การบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ1 

 

THE ACADEMIC ADMINISTRATIVE IN PUBLIC 

VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE1 

 

นริศ แก้วสนีวล2, ชศูกัดิ  เอกเพชร3 วนัชยั ธรรมสจัการ4 

Narit Kaewsinuan2, Chusak Ekpetch3 Wanchai Dhammasaccakarn4 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาการบริหารวิชาการในสถาบัน

อาชีวศึกษาของรัฐ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญซึงเป็นผู้บริหาร

และครู จํานวน 48 คน จากตัวแบบสถาบันอาชีวศึกษาทีประสบความสําเร็จและเป็น

แบบอย่าง จํานวน 4 วิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content 

analysis) จําแนกหมวดหมู่ ตีความ ถอดรหัส สงัเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้า  

ผลการวิจยัพบว่า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําทางวิชาการ 2) การมี

สว่นร่วมในการบริหารวิชาการ 3) การพฒันาทีมงานวิชาการ 4) กระบวนการบริหารงาน

วิชาการตามแนวคิดดลุยภาพ และ5) ภารกิจและขอบข่ายการบริหารวิชาการ 

คําสําคัญ:  องค์ประกอบของการบริหารวิชาการ, การบริหารวิชาการ, การอาชีวศกึษา 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 บทความนีเป็นส่วนหนึงของดุษฎีนิพนธ์เรือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการทีมีประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
2 นกัศึกษาปริญญาเอกหลกัสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผู้ นําการจัดการศึกษา บณัฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
3 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
4 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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Abstract 

 This research aimed to study  the academic administrative in public 

vocational education institute. The research used the qualitative research method 

employing 

study of related literature and research and interview the opinions of 48 

college administrators and teachers from 4 successful colleges. The data 

were analyzed by content analysis, categorized, interpreted, decoded, 

synthesized and triangulated.  

The research findings were as follows: The components of academic 

administration in public vocational education institute consisted of 5 

components there were,1) Instructional leadership, 2) participation in academic 

administration, 3) the development of academic team, 4) the process of 

academic administration with the concept of balance scorecard, and 5) 

mission and academic administration framework.  

Key word: component of academic administration, academic administration, 

vocational education 

 

บทนํา 

การอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไข

เพิมเติม (ฉบบัที 3) พทุธศกัราช 2553 กลา่วว่า การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการฝึกอบรม

วิชาชีพทีจัดทังในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ เอกชนหรือร่วมมือกับสถานประกอบการ

โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะทีเป็นองค์กรระดับชาติ

รับผิดชอบการจดัการศกึษาด้านวิชาชีพ ซึงจําเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา

เพือพัฒนาคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ การอาชีวศึกษาตาม

พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมายถึง กระบวนการศึกษาเพือผลิตและ

พัฒนากําลงัคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดย

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
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วิชาชีพทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา

แห่งชาติ เพือผลติและพฒันากําลงัคน ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี รวมทังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สงูขึนเพือให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญา

ไทยมาพัฒนาผู้ รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ

สามารถนําไปประกอบอาชีพในลกัษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ และ

การอาชีวศกึษา เป็นการจดัการศกึษาเพืออาชีพ ทีประกอบขึนจาก 3 ระบบ คือ การศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาทีเป็นข้อกําหนดเกียวกับคุณลกัษณะ คุณภาพและมาตรฐานใน 

การจัดการอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ เพือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํากับดูแล   

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ซึง

สอดคล้องกบัแผนการศกึษาแห่งชาติ (2545 - 2559) ทีมีวตัถปุระสงค์ และแนวนโยบาย 

เพือดําเนินการด้านอาชีวศึกษาในการผลิตกําลงัคน ด้านอาชีวศึกษาในระดับต่างๆ    

การจดัการอาชีวศกึษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพือพฒันากําลงัคนทกุระดบั ท่ามกลาง

กระแสแห่งการเปลยีนแปลงของสงัคม การจดัการอาชีวศกึษา จําเป็นต้องมุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการสามารถต่อสู้ ในสังคมแห่งการแข่งขันได้ แต่การบริหารวิชาการของ

สถาบันอาชีวศึกษาทีผ่านมายังเป็นปัญหาขาดรูปแบบและแนวปฏิบัติทีเหมาะสม 

(สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555 : 5 -14) สอดคล้องกับผลการวิจัยต่าง 

ๆ ทีเกียวกบัการบริหารวิชาการ พบว่า องค์ประกอบความเป็นผู้นําทางวิชาการ ทีมงาน 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การเป็นผู้บริหารมืออาชีพทีมีเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ 

ตลอดจนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของสถาบัน

อาชีวศึกษา องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการทีเหมาะสมช่วยให้การบริหาร

สถาบนัอาชีวศกึษามีประสทิธิภาพ (พระราชปฏิบติั(สฤษดิ  ประธาตุ), 2549 : 182–209 ; 

เพชริน สงค์ประเสริฐ, 2550 : 189-205) 

 ดงันนัผู้ วิจยัจงึได้ดําเนินการวิจยัการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของ

รัฐเพือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ          
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ทําให้ได้องค์ประกอบของการบริหารวิชาการสําหรับสถาบันอาชีวศึกษาที มี                 

ความเหมาะสม เพือใช้เป็นเครืองมือในการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิผลของสถาบัน

อาชีวศกึษาของรัฐต่อไป 

 

วัตถปุระสงค์การวิจยั 

 เพือศกึษาการบริหารวิชาการในสถาบนัอาชีวศกึษาของรัฐ 

วิธีการวิจยั 

 ในการวิจยัการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐครังนีเป็นการวิจัย

เชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method) ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี 

 1. แหลง่ข้อมูล คือ จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง และ

จากการศึกษาภาคสนามในสถาบันอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ         

การอาชีวศกึษาทีมีผลการบริหารงานวิชาการทีประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างมี

การจดัการศกึษาทางด้านอาชีวศกึษามีคณุภาพและได้มาตรฐาน โดยมีคุณสมบัติได้รับ

การรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) มีผลการประเมินในระดับดีมากและเป็นสถาบันอาชีวศึกษาทีได้รับรางวัล

พระราชทานมาไม่น้อยกว่า 2 ครัง จาก 4 กลุม่ ประกอบด้วย กลุ่มวิทยาลยัเทคนิค กลุ่ม

วิทยาลยัอาชีวศึกษา กลุ่มวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาลยัการอาชีพ

และวิทยาลัยสารพัดช่าง คัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา กลุ่มละ                

1 วิทยาลัย โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และ

วิทยาลยัการอาชีพไชยา รวมจํานวน 4 วิทยาลยั  

 2. กลุม่เป้าหมาย ทีใช้ในการศกึษาภาคสนาม ได้แก่ ผู้บริหารและครู แบ่งเป็น 

3 กลุ่มในแต่ละวิทยาลยั ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ และรอง

ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการจํานวน 2 คน 2) กลุ่มหัวหน้างานทีเกียวข้องกับภารกิจและ

ขอบข่ายการบริหารวิชาการ ตัวแทนหัวหน้าแผนกวิชา จํานวน 8 คน และ 3) กลุ่ม

ครูผู้ สอนจํานวน 2 คน รวมวิทยาลยัละ 12 คน รวมผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ จาก 4 วิทยาลัย  

รวมทงัหมดจํานวน 48 คน 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีศึกษาจาก แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยทีเกียวข้อง และรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล

สาํคญั (Key Informants) และบนัทกึข้อสงัเกตเพิมเติมเกียวกบัการบริหารวิชาการ โดย

ดําเนินการประชมุชีแจงรายละเอียดการดําเนินการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย และรับฟัง

การนําเสนอผลงานทีประสบความสาํเร็จและเป็นแบบอย่าง สมัภาษณ์โดยผู้ วิจัย และมี

ผู้ ช่วยผู้ วิจัยช่วยดําเนินการบันทึกข้อมูลการสมัภาษณ์ ในการสมัภาษณ์ผู้อํานวยการ

และรองผู้ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการเป็นการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล ส่วนการสมัภาษณ์

หวัหน้างานทีเกียวข้องกับภารกิจและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ตัวแทนหัวหน้า

แผนกวิชา และครูผู้สอนเป็นการสมัภาษณ์เป็นกลุม่ (Group Interview) เพือลดการชีนํา

จากฝ่ายบริหาร  ทําให้ได้ข้อมลูครบถ้วน รอบด้าน และเป็นการตรวจสอบข้อมูลไปในตัว 

และประชุมสรุปผลการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเพือรับฟังข้อคิดเห็นเพิมเติม หลงัจาก

นนัจงึทําการบนัทกึข้อสงัเกตเพิมเติมเพือความสมบรูณ์ของข้อมูลโดยผู้ วิจัย เครืองมือที

ใช้ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู การตรวจสอบข้อมลู และการนําเสนอทํา การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content analysis) และหาความสอดคล้องของข้อมูล

ระหว่างการศึกษาจากเอกสารและการสมัภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีตรวจสอบ

ข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย

และการเก็บรวบรวมข้อมูล หลงัจากนันผู้ วิจัยจะนําข้อมูลไปจัดหมวดหมู่ ตามประเด็น

ของการวิจัย และนํามาถอดรหัส ตีความ สร้างข้อสรุป และนําเสนอข้อมูลโดยวิธี      

การพรรณนา 

 

ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ มีผลทีได้จาก

การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง และการสมัภาษณ์ผู้บริหาร

และครูจากตัวแบบสถาบันอาชีวศึกษาทีประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่าง              

ผลการศกึษา พบว่ามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
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 1. องค์ประกอบภาวะผู้ นําทางวิชาการ พบว่า ผู้ บริหารมีพฤติกรรมที

แสดงออกในการเป็นภาวะผู้นําทางวิชาการและมีการดําเนินการบริหารงานวิชาการจน

ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่าง ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย การกําหนด

วิสัยทัศน์ทีชัดเจน การมีความรู้ในการเป็นผู้ นําทางวิชาการ การมีภาระหน้าทีและ  

ความรับผิดชอบของผู้ นําทางวิชาการ และมีทักษะในการเป็นผู้ นําทางวิชาการ จาก

การศึกษาในองค์ประกอบหลกัภาวะผู้ นําทางวิชาการพบว่า ผู้บริหารให้ความสําคัญ 

การสือสารเชือมโยงวิสัยทัศน์ทีเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการกับครู บุคลากรและ

นกัเรียนนกัศกึษา มีการจดัสรรทรัพยากรต่างๆเพือนําวิสยัทัศน์ทีเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการไปสูค่วามสาํเร็จ ผู้บริหารให้ความสนใจความรู้ข่าวสารเกียวกับความก้าวหน้า

ของการศกึษาและการบริหารการเปลยีนแปลงทางการศึกษา ให้ความสําคัญการนิเทศ

และประเมินผลการสอน และการพฒันาบคุลากรและทีมงาน  และผู้บริหารมีทักษะทีใช้

ในการบริหาร คือ ทกัษะด้านบุคลากร ทักษะการติดต่อสือสาร ทักษะการนิเทศ ทักษะ

การตดัสนิใจ 

 2. องค์ประกอบการมีสว่นร่วมในการบริหารวิชาการ พบว่า ผู้บริหารและครูมี

การบริหารวิชาการโดยดําเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อย การมีส่วนร่วมในการเตรียมการ การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ และแผนงานการศกึษา การมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน และการมีส่วนร่วม

ในการประเมินผล จากการศึกษาองค์ประกอบหลกัการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการ พบว่า ผู้บริหารและครู ให้ความสําคัญ การมีส่วนร่วมในการเตรียมการเน้น 

การมีสว่นร่วมคดัเลอืกแผน/โครงการ/พิจารณาหลกัสตูรเพือจัดทําแผนการเรียน การมี

สว่นในการวางแผนเน้นการมีสว่นร่วมกําหนดแผนงานโครงการและแผนการเรียน การมี

ส่วนร่วมพิจารณาผู้ รับผิดชอบแผนงาน โครงการ รายวิชาในแผนการเรียน การมี      

สว่นร่วมในการดําเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมงานและโครงการตาม

แผนงานวิชาการและการมีสว่นร่วมติดต่อประสานงานกบัคนในองค์กรและนอกองค์กร 

 3. องค์ประกอบการพัฒนาทีมงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารและครูมี การบริหาร

วิชาการโดยดําเนินการตามขนัตอนการพัฒนาทีมงานวิชาการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

136

ย่อย ผู้ บริหารและครูมีการรับรู้และการค้นหาปัญหาการดําเนินงานด้านวิชาการ       

การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานด้านวิชาการ การวางแผน

ปฏิบติังานการดําเนินงานด้านวิชาการ การนําแผนไปปฏิบติัการดําเนินงานด้านวิชาการ 

และการประเมินผลลัพธ์ของทีมงานการดําเนินงานด้านวิชาการ จากการศึกษา

องค์ประกอบหลกัการพัฒนาทีมงานวิชาการพบว่า ผู้บริหารและครู ให้ความสําคัญ  

การวางแผนปฏิบัติงาน มีการทบทวนกิจกรรมการบริหารงานวิชาการทีผ่านมา         

การตรวจสอบความพร้อมของทีมงานวิชาการโดยผู้บริหาร และกําหนดแนวทางการจัด

กิจกรรมทางวิชาการของสถานศกึษาร่วมกนัทงัผู้บริหารและครู ในการนําแผนไปปฏิบัติ

มี การมอบหมายงานแก่สมาชิกในทีมงานวิชาการทีสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ 

 4. องค์ประกอบกระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดดุลยภาพ พบว่า 

ผู้บริหารและครูมีการบริหารวิชาการโดยมีมุมมองรอบด้านเพือให้การบริหารวิชาการ

ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่าง ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย มุมมองด้าน

งบประมาณและทรัพยากร มุมมองด้านผู้ เรียน มุมมองด้านครูและบุคลากร มุมมอง

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และมุมมองด้านการบริหารสถาบัน จากการศึกษา

องค์ประกอบหลกักระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดดุลยภาพพบว่า ผู้บริหาร

และครูให้ความสําคัญ ในมุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากรสถานศึกษาจะเน้น 

การใช้แหล่งเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทังในและนอกสถานศึกษาเพือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลลัพธ์ที ได้จาก                    

การบริหารงานวิชาการมีความคุ้มค่าเมือเปรียบเทียบกับงบประมาณทีได้รับ มุมมองด้าน

ผู้ เรียนเน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพทังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

มุมมองด้านครูและบุคลากรเน้นการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถใน       

การปฏิบติังาน มมุมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสอืสารทีเพียงพอและทนัสมัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการให้บริการ

ทางการศกึษาทีครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมายและมีการพฒันาผู้ เรียนตามศักยภาพอย่าง

ทัวถึง และมุมมองด้านการบริหารสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาทีดี             

มีบรรยากาศทางวิชาการ และมีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาทีมีประสทิธิภาพ 
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 5. องค์ประกอบภารกิจและขอบข่ายการบริหารวิชาการ พบว่าผู้บริหารและครู

ในสถาบันอาชีวศึกษามีการบริหารวิชาการตามภารกิจและขอบข่าย เพือให้               

การบริหารวิชาการประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่าง ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย การดําเนินการด้านการพัฒนาหลกัสูตรและการสอน การบริหารจัดการเรียนรู้  

การพัฒนาสือ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล การนิเทศ

การศกึษาและการพฒันาครู การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้

ทางวิชาการแก่ชุมชน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากการศึกษา

องค์ประกอบหลกัภารกิจและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการพบว่า ผู้บริหารและครูให้

ความสําคัญ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการและหน่วยงานทีเกียวข้อง มีการมอบหมายงานสอนแก่ครูตรงตามความรู้

ความสามารถ  จดัให้มีการยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนโดยการสอนซ่อมเสริมทังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่งเสริม

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้แก่ครูและผู้ เรียน  จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ

ผู้ เรียนศกึษาทําวิจยั สงิประดิษฐ์ โครงงานและนวัตกรรมเพือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ในภาพรวมของสถานศึกษาและรายวิชา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกสถานศึกษาเน้นเป็นพิเศษและให้ความสําคัญทุกประเด็น โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี จัดโครงสร้างการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการประเมิน

คุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก

ด้านอาชีวศกึษา มุ่งคณุภาพการศกึษา จดัทําแผนพฒันาการจดัการศึกษาทีมุ่งคุณภาพ

การศึกษาทีสอดคล้องกับแผนการศึกษาระดับชาติ นโยบายของต้นสงักัด มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ

ภายนอกด้านอาชีวศกึษา ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

อย่างมีประสทิธิภาพ จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
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สถานศึกษา ประสานต้นสงักัดเพือประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยต้นสงักัด จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในทังในระดับ

บุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา ดําเนินการเพือพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนืองโดยนําผลการประเมินโดยต้นสงักัดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้าน

อาชีวศกึษามาใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 นอกจากนีประเด็นมีทีน่าสนใจทีได้จากการบันทึกข้อสงัเกตเพิมเติมทีทําให้

สถาบนัอาชีวศกึษามีการบริหารวิชาการจนประสบความสาํเร็จและเป็นแบบอย่างในแต่

ละองค์ประกอบ กล่าวคือในการบริหารวิชาการของสถาบันอาชีวศึกษาดังกล่าวมี             

การจดัให้มีโครงสร้างการบริหารวิชาการในรูปของคณะกรรมการบริหารวิชาการ มีการ

จดัให้มีผู้ รับผิดชอบในการบริหารวิชาการ โดยมีการแต่งตังคณะบุคคลมอบหมายหน้าที

ปฏิบติังานตามภารกิจและขอบข่ายของการบริหารวิชาการเพือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุก

ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและมีการทํางานเป็นทีม  มีการดําเนินการประชุมชีแจงร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และครูผู้ สอน เพือสร้างความรู้  

ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการบริหารวิชาการให้สําเร็จบรรลุเป้าหมายของ 

การจัดการศึกษา มีการดําเนินการนิเทศ ติดตามในการดําเนินงานตามองค์ประกอบ

ของการบริหารวิชาการ มีการประเมินผลการบริหารวิชาการอย่างต่อเนือง มีการสรุป

และรายงานผลการดําเนินงานการบริหารวิชาการ  มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของ

บุคลากรในการดําเนินงานของบุคลากรด้านวิชาการ มีการกําหนดบทบาทหน้าทีที

แตกต่างกนัออกไป ได้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการฝ่าย

วิชาการ ครู ประกอบด้วย หัวหน้างานทีเกียวข้องกับการบริหารวิชาการ หัวหน้าแผนก

วิชา และครูผู้สอน 

ดงันนั องค์ประกอบของการบริหารวิชาการในสถาบันศึกษาอาชีวศึกษาของ

รัฐ ผู้ วิจยัได้สรุปดงัภาพ 1 
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ภาพ 1 โครงสร้างองค์ประกอบของการบริหารวิชาการในสถาบนัอาชีวศกึษาของรัฐ 

1. องค์ประกอบหลัก

ภาวะผู้นําทาวิชาการ 

 ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อย ดังน ี

1.1 การกําหนด

วิสยัทศัน์ทีชดัเจน  

1.2 การมีความรู้

ของผู้นาํทางวิชาการ  

1.3 ภาระหน้าทีของ

ผู้นําทางวิชาการ  

1.4 ทกัษะในการ

เป็นผู้นําทางวิชาการ 

2. องค์ประกอบหลักการมส่ีวน

ร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ประกอบด้วย องค์ประกอบยอ่ย ดังน ี

2.1 การมีส่วนร่วมใน                 

การเตรียมการ 

2.2 การมีส่วนร่วมกําหนด

นโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนงาน

การศึกษา 

2.3 การมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน 

2.4 การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล 

3. องค์ประกอบหลักการ

พัฒนาทีมงานวิชาการ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 

ดังน ี

3.1 ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ ก า ร

ค้นหาปัญหา  

3.2 การรวบรวมข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมลู   

3.3 การวางแผนปฏิบติังาน  

3.4 การนําแผนไปปฏิบติั 

3.5 การประเมินผลลพัธ์

ของทีมงาน 

4. องค์ประกอบหลักกระบวนการ

บริหาร วิชาการตามแนวคิด         

ดุลยภาพ ประกอบด้วย 

องค์ประกอบย่อย ดังน ี

4.1 มมุมองด้านงบประมาณ

และทรัพยากร  

4.2 มมุมองด้านผู้ เรียน 

4.3 มมุมองด้านครูและบคุลากร 

4.4 มมุมองด้านการเรียนรู้และ

การพฒันา 

4.5 มมุมองด้านการบริหาร 

5. องค์ประกอบหลักภารกิจและ

ขอบข่ายการบริหารวิชาการ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังน ี

5.1 การพฒันาหลกัสตูรและ

การสอน   

5.2 การบริหารจดัการเรียนรู้   

5.3 การพฒันาสือ นวตักรรม 

และแหล่งการเรียนรู้  

5.4 การวดัผล ประเมินผล  

5.5 การนิเทศการศกึษาและ 

การพฒันาครู  

5.6 การวิจยัเพือพฒันา

คุณภาพการศกึษา  

5.7 การส่งเสริมความรู้ทาง

วิชาการแก่ชมุชน 

5.8 การพฒันาระบบประกัน

คุณภาพการศกึษา 

องค์ประกอบของการบริหารวิชาการ 

ในสถาบันอาชีวศกึษาของรัฐ 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจยัครังนีสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดงัน ี

จากผลการศึกษาการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ ทีได้จาก

การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง และศึกษาตัวแบบสถาบัน

อาชีวศึกษ าทีประสบความสํา เ ร็จและ เป็นแบบอย่าง  ผลการวิจัยพบว่า มี  5 

องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้ นําทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ            

การพฒันาทีมงานวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดดุลยภาพ และ

ภารกิจและขอบข่ายการบริหารวิชาการ   

ทีเป็นเช่นนีเนืองจากการบริหารวิชาการเป็นกระบวนการทํางานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้ผู้ เรียนสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร

การบริหารวิชาการจงึเป็นงานทีสาํคญัอย่างยิงทงันีการบริหารวิชาการมีจุดประสงค์ทีจะ

พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทีจะพัฒนา

ตนเองและประเทศชาติ ความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารมีส่วนส่งเสริมให้

สถาบันอาชีวศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งวิชาการอย่างแท้จริง และสถาบัน

อาชีวศกึษาก็จะประสบความสาํเร็จ ในการจัดการตามภารกิจ จําเป็นต้องใช้เทคนิควิธี

และกระบวนการบริหารทีหลากหลายกลา่วคือต้องใช้องค์ประกอบหลายองค์ประกอบ  

กล่าวคือในองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการผู้ บริหารควรปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างของผู้นําทางวิชาการตลอดจนสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการให้เกิดแก่ครูทุกคน 

องค์ประกอบการมีส่วนร่วมจําเป็นต้องใช้เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

วิชาการเพือก่อให้เกิดความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย องค์ประกอบทีมงานวิชาการที

เป็นทีมงานวิชาการประกอบด้วยบคุลากรหลายฝ่ายมาทํางานวิชาการร่วมกันเป็นทีมโดย

มีวตัถปุระสงค์เดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนองค์ประกอบการบริหาร

วิชาการแบบดุลยภาพเป็นองค์ประกอบทีมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพการบริหาร

องค์การเพราะเป็นสงิทีสนบัสนนุองค์การในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติตาม

แผนในด้านต่างๆ ภายใต้เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์การทีกําหนด โดยมุ่งนํากล

ยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และองค์ประกอบภารกิจและขอบข่าย     
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การบริหารวิชาการเป็นภารกิจและขอบข่ายการปฏิบัติงานวิชาการทีจําเป็นอย่างยิง

ตงัแต่การพฒันาหลกัสตูรสูก่ารประกนัคณุภาพการศกึษา 

นอกจากการบริหารวิชาการตามองค์ประกอบดังกล่าวแล้วจากผลการวิจัย

พบว่า มีการจัดให้มีโครงสร้างการบริหารวิชาการในรูปของคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ มีการจัดให้มีผู้ รับผิดชอบในการบริหารวิชาการตามภารกิจและขอบข่ายของ

การบริหารวิชาการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและมีการทํางานเป็นทีม         

มีการดําเนินการประชมุชีแจงร่วมกนั เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก

ในการบริหารวิชาการให้สําเร็จบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา มีการดําเนิน     

การนิเทศติดตามในการดําเนินงานตามองค์ประกอบของการบริหารวิชาการของสถาบัน 

มีการประเมินผลการบริหารวิชาการของสถาบนัอย่างต่อเนือง มีการสรุปและรายงานผล

การดําเนินงานการบริหารวิชาการของสถาบนั มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของบุคลากร

ในการดําเนินงานตามตามองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ ของบุคลากรด้าน

วิชาการมีการกําหนดบทบาทหน้าทีแตกต่างกันออกไปได้แก่ ผู้ บริหาร ประกอบด้วย 

ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ครู ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิชา 

หัวหน้างาน ครูผู้ สอน ซึงการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้การบริหารวิชาการประสบ

ความสาํเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของชุมศักดิ  อินทร์รักษ์(2545 : 9) ได้กล่าวว่า        

การบริหารวิชาการ คือกระบวนการจดักิจกรรมในงานวิชาการ ซึงเป็นภารกิจหลกัให้เกิด

การปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดผู้ เรียนหรือ ผู้ รับบริการ กระบวนการ

ดงักล่าวนี ได้แก่ การวางแผน การจัดระบบโครงสร้าง และการกําหนด บทบาทหน้าที

การจัดดําเนินการทางวิชาการ การผลิตสืออุปกรณ์ การศึกษาการวัด และประเมินผล 

การจัดบรรยากาศเพือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การจัดแหล่งหรือศูนย์

สารสนเทศ รวมทังการจัดสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ และการนิเทศภายในเพืองาน

วิชาการมีคุณภาพ และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 16) กล่าวว่าการบริหาร

วิชาการ เป็นการบริหารสถาบัน โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิงทุกอย่างทีเกียวข้องกับ        

การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
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สงูสุดกับผู้ เรียน มีขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการซึงประกอบด้วยงานต่อไปนี           

การวางแผนเกียวกับงานวิชาการเป็นการวางแผนเกียวกับการพัฒนาหลักสูตร และ         

การนําหลกัสตูรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกียวกับการเรียนการสอน การดําเนินงาน

เกียวกบัการเรียนการสอน เพือให้การสอนในสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินไปด้วยดี และ

สามารถปฏิบัติได้ การจัดบริหารเกียวกับการเรียนการสอน เป็นการจัดสิงอํานวย         

ความสะดวก และการส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรม การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ และการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

เพชริน สงค์ประเสริฐ (2550 : 189 - 205) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการโดยยึดหลกัการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่า องค์ประกอบ

การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นําทางการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา

ทีมงานวิชาการ ด้านภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา และด้าน

กระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และคัมภีร์ สดุแท้ (2553 : 179 - 188) 

ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 

องค์ประกอบของการบริหารวิชาการ มี 2 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบภารกิจและ

ขอบข่ายการบริหารวิชาการ และองค์ประกอบกระบวนการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการ  นอกจากนีไกเซอร์ (2000 : 195 - 217 ) กล่าวว่าผู้นําทางวิชาการเป็นผู้ทีมี

คุณสมบัติ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตรต่าง ๆ ทีใ ช้ใน

สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอนแบบต่าง ๆ สนับสนุนให้ผู้ สอนใช้

นวตักรรมการสอน เป็นแบบอย่างทีดีในเชิงวิชาการ สนบัสนนุและส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ 

และ นิเทศและกํากับให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนทีกําหนดไว้และ 

เชลล์ (2001 : 11) ได้กลา่วถึงความเป็นผู้นําทางวิชาการทีมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร

ไว้ 3 ด้าน ดงันี ด้านความรู้ทีจําเป็นสําหรับภาวะผู้นําทางวิชาการเพือใช้ในการปฏิบัติ

ภาระหน้าทีของผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ด้านภาระหน้าที และด้านทักษะ ส่วนสม

ยศ นาวีการ (2545 : 6) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชามีสว่นเกียวข้องในกระบวนการตดัสนิใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเน้น
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การมีส่วนร่วมเกียวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ         

ความเชียวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหาร ทีสําคัญ การบริหารแบบมี

สว่นร่วม อยู่บนพืนฐานแนวคิดของการแบ่งอํานาจหน้าทีการบริหารให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา 

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ปาริชาติ ชมชืน (2555 : 150-170) ได้ศึกษาเรืองรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีประสิทธิผลในสถานศึกษาสงักัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เงือนไขความสําเร็จ         

การบริหารแบบมีสว่นร่วมเป็นการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารไป

ยงัผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือกลุม่งานทีมีสว่นเกียวข้องเพือให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

กําหนดวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์การ พร้อมทังร่วมดําเนินการให้

งานบรรลเุป้าหมายอย่างเต็มใจ และเกิดความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ และสอดคล้อง

กบัแนวคิดของ ปราณี รามสตู และจํารัส ด้วงสวุรรณ (2545 : 170) กล่าวว่า การทํางาน

เป็นกลุ่ม เป็นปฏิสัมพันธ์ในการทํางานเพือมุ่งสู่เ ป้าหมายเดียวกันของกลุ่มคนที

ตระหนกัในความเป็นสมาชิกกลุม่ทีต่างมีบทบาทและมีผลกระทบต่อกลุ่ม ส่วนชนายุทธ 

คําเกลียง (2551 : 115-127) ได้กําหนดมุมมองของการการบริหารงานแบบดุลยภาพ

ของสถานศึกษาในฝัน ดังนี ด้านผู้ เ รียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน             

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านงบประมาณและทรัพยากร และด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ สทุธิพรรณ วรดิลก (2553 : 124-135) ได้กําหนดมุมมองการบริหาร

กิจการนักศึกษาแบบดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ไว้ 6 มุมมอง ดังนี มุมมองด้าน

ผู้ รับบริการ มุมมองด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน มุมมองด้านภาวะ มุมมอง

ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติมโต มุมมองด้านการบริหารชุมชน และมุมมองด้าน

งบประมาณของงานกิจการนักศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

(2552 : 1-30) ได้กําหนดบทบาทหน้าทีทีเกียวข้องกบัการบริหารวิชาการของสถานศกึษา

ในสงักดั ไว้ในระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 ไว้ 10 ด้าน 

ดังนี งานบริหารแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและ

ประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสือ         



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

144

การเรียนการสอน งานวิจยัพฒันา นวตักรรม และสิงประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษา งานแนะแนวการศกึษาและอาชีพ และงานบริการวิชาชีพ 

กลา่วได้ว่า การบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ เป็นการดําเนินงาน

บริหารวิชาการตามองค์ประกอบทีถูกต้องหลกัวิชาการและเหมาะสมต่อสถาบัน เพือให้

บรรลเุป้าหมายของการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

ดังนันในการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐให้ประสบความสําเร็จ

จําเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบหลายองค์ประกอบดงัทีได้กลา่วมาแล้ว 

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ มีข้อค้นพบ

สามารถนํามาเสนอแนะได้ดงันี  

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัยการบริหารวิชาการใน

สถาบนัอาชีวศกึษาของรัฐ มี 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) ภาวะผู้นําทางวิชาการ 2) การมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานวิชาการ 3) การพัฒนาทีมงานวิชาการ 4) กระบวนการบริหารงาน

วิชาการตามแนวคิดดุลยภาพ และ 5) ภารกิจและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ และ

จากประเด็นทีน่าสนใจ ในการนําไปใช้ควรมีการดําเนินการดงัน ี

    1.1 ผู้บริหารควรให้ความสําคัญทัง 5 องค์ประกอบเพือให้การบริหาร

วิชาการของสถาบันอาชีวศึกษามีประสิทธิผลมากยิงขึน ควรมีการปรับวิธีปฏิบัติให้มี

ความเหมาะสมกบับริบทของแต่ละสถาบนัอาชีวศกึษาเพือให้เกิดความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบติัมากทีสดุ ควรมีการปฏิบัติอย่างต่อเนืองเพือก่อให้เกิดการปฏิบัติทีเป็นรูปธรรม

ชดัเจนมากยิงขนึ  

     1.2 กําหนดบทบาทหน้าทีของบคุลากรในการดําเนินงานตามองค์ประกอบ

ของการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ มีบทบาท  เป็นผู้ ดําเนินการการบริหารวิชาการ และครู ประกอบด้วย 

หวัหน้าแผนกวิชา หวัหน้างาน และครูผู้สอนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการผู้ ดําเนินงานบ 

ตามกระบวนการ ตามบทบาทหน้าทีทีด้รับมอบหมายและทีเกียวข้องรับการนิเทศ 

ติดตาม และมีสว่นร่วมประเมินผลและสรุปรายงานผลการบริหารวิชาการ 
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     1.3 ในการนําองค์ประกอบของบริหารวิชาการในสถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐ 

ไปใช้ สถาบันอาชีวศึกษาควรดําเนินการ จัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการของ

สถาบันในรูปของคณะกรรมการบริหารวิชาการ มอบหมายหน้าทีการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจและขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ดําเนินการบริหารวิชาการโดย              

การประชุมชีแจงร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และ

ครูผู้สอน เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนกัในการดําเนินงาน ตลอดจนมี

การดําเนินการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการบริหารงานวิชาการ และมีการสรุป

และรายงานผลการดําเนินงานการบริหารวิชาการ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับการบริหารงานวิชาการในเชิงลึกใน          

แต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การพฒันารูปแบบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถาบัน

อาชีวศึกษา เป็นต้น เพือให้ได้เทคนิคการบริหารทีหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ             

การบริหารงานวิชาการมากขึน และได้ข้อมูลทีเป็นรายละเอียดเชิงลกึในการบริหาร

วิชาการมากยิงขนึ 

     2.2 ควรมีการศกึษาวิจยัการบริหารวิชาการในสถาบันทีมีการจัดการศึกษา

ด้านอาชีวศกึษาในสงักดัหน่วยงานอืน หรือในสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน เพือให้ได้

ข้อมูลทีเป็นรายละเอียดในการบริหารวิชาการทีเป็นไปตามลักษณะของการจัด

การศกึษาตามกลุม่สถาบนัอาชีวศกึษาหรือประเภทวิชามากยิงขนึ 

     2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบอืนทีเกียวกับการบริหารวิชาการ เช่น 

รูปแบบการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษา หรือปัจจัยทีส่งผลต่อการการบริหาร

วิชาการในสถาบันอาชีวศึกษา เพือทําให้เกิดมุมมองใหม่ในการวิจัยด้านการบริหาร

วิชาการ 
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บทวิจารณ์หนังสือ 

 

โดย ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

 

การจดัการคณุภาพ 

โดย ปรียาวดี ผลอเนก สาํนกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556 

หนังสือเล่มนีได้รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลทางด้าน       

การจดัการคุณภาพทีสําคัญและทันสมัย ทีองค์กรต่างๆ ทังในภาครัฐและเอกชนสามารถ

นําไปใช้ในการปรับปรุงเละพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรของตัวเองได้ในหลายๆ มิติ 

ผู้ เขียนได้ แบ่งเนือหาทีเกียวกบัการจดัการคณุภาพไว้ทงัหมด 12 เรือง ได้แก่ บทนําเรือง

คุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม การเปรียบเทียบกับองค์กรทีเป็นเลิศ การผลิต

แบบลีน ไคเซน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ผังควบคุม ซิกซ์ซิกมา การขยายหน้าที

ด้านคุณภาพ การเลือกซัพพลายเออร์ การลดต้นทุนการผลิตและมาตรฐานระบบ

คณุภาพ  โดยผู้ เขียนได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียดทีเกียวกับการจัดการคุณภาพจาก

หนังสือและบทความทางวิชาการต่างๆ ทีได้รับการตีพิมพ์ ทังจากในประเทศและ

ต่างประเทศ จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงทําให้ หนังสือเล่มนีมีเนือหาทีครบถ้วนและ

ทันสมัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทังในเชิงการใช้เป็นพืนฐานในการศึกษาหรือ    

ต่อยอดในทางวิชาการ รวมถึงการนําไปใช้ปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพองค์กรใน

ภาคอตุสาหกรรม 

ในบททีหนงึของหนงัสอืเลม่นี ซงึเป็นเรืองบทนําด้านคุณภาพ ผู้ เขียนได้ชีให้เห็น

ถึง ความสําคัญของแนวคิดการจัดการคุณภาพในยุคปัจจุบันว่ามีการนําการจัดการ

คณุภาพไปใช้มากขึน จากเดิมที มีการนําไปใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า เช่น 

โรงงานอตุสาหกรรมรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานสิงทอ ฯลฯ ก็ได้ขยายไปสู่

การนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการบริการ ต่างๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร ร้านค้า

ปลีก ฯลฯทังนีเพราะ คุณภาพ ได้กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกซือสินค้าหรือ

เลือกใช้บริการของผู้ บริโภค ซึงองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทีเน้นการผลิตสินค้า 
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หรือองค์กรทีเน้นการให้การบริการ ได้ให้ความสําคัญกับความต้องการของลกูค้ามาก

ขึน ดังนัน การเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการปรับปรุงคุณภาพในสินค้าและ

บริการ จึงเป็นปัจจัยสําคัญทีจะทําให้องค์กรต่างๆ ประสบความสําเร็จ และสามารถมี

ศักยภาพในการแข่งขันทียังยืนในอุตสาหกรรมนันๆได้ ซึงองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็น

ความสาํคญัของคณุภาพของสนิค้าและบริการทีนําเสนอต่อลกูค้า ดังจะเห็นได้จากการนํา

เรืองคณุภาพของสนิค้าและบริการมากําหนดลงในแผนกลยทุธ์ในระดบัต่างๆ ขององค์กร 

หนังสือเล่มนีนําเสนอเรือง การจัดการคุณภาพโดยรวม(Total Quality 

Management: TQM) ซึงเป็นเรืองที องค์กรต่างๆในปัจจุบันได้นําไปปรับใช้กับองค์กร

ของตวัเองกนัอย่างแพร่หลาย เพราะเชือว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมจะเป็นสิงทีจะ

นําองค์กรไปสู่ความสําเร็จในศตวรรษที 21 ได้  ผู้ เขียนได้ให้ความหมาย การจัดการ

คณุภาพโดยรวม ว่าคือ การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนือง เน้นคุณภาพทัวทังองค์กร มี

การนําเสนอ แบบจําลอง 4Ps: การวางแผน (Planning) ประสิทธิภาพ (Performance) 

กระบวนการ (Process) และพนักงาน (People)มีการกล่าวถึงความสําคัญของ 3Cs: 

วั ฒ น ธ ร ร ม  (Culture) ก า ร ติ ด ต่ อ สื อ ส า ร  ( Communication)  แ ล ะ ค ว า ม มุ่ ง มั น 

(Commitment) มีการนําเสนอวงจร PDSA อันประกอบด้วย ระยะการวางแผน (Planning) 

ระยะการปฏิบัติ (Do) ระยะการศึกษา (Study) และระยะแก้ไข (Act)นอกจากนี ผู้ เขียนได้

เสนอแนะให้องค์กรต่างๆ มีการปรับใช้ กลยุทธ์ทัง 10 ประการทีผู้บริหารสงูสดุขององค์กร 

(Chief Executive Officer: CEO) ควรนํามาใช้ในการจัดการคุณภาพโดยรวม ได้แก่      

การบริหารงานเชิงรุก การบริหารความเสยีงและการบริหารการเปลียนแปลง การทําในสิง

ทีถูกต้องและทําตังแต่ครังแรก การป้องกันอย่างต่อเนือง การเอาใจใส่เรืองเล็กๆ และ

ขยายขึนเรือยๆ การมันใจในสภาวะการเงินขององค์กร การบริหารโดยการตรวจเยียม 

การมีตัวชีวัดความสําเร็จ การไม่หยุดนิงแต่ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนือง และการสร้าง

องค์กรเสมือนจริงโดยการนําไปปรับใช้ในแต่ละองค์กรนัน ควรพิจารณาจากปัจจัย

องค์ประกอบอืนๆ ขององค์กรด้วย เช่น ลักษณะของธุรกิจ คุณภาพของพนักงาน 

วัฒนธรรมองค์กรและคุณลักษณะของลูกค้าอย่างไรก็ดีการนําการจัดการคุณภาพ

โดยรวม ไปใช้ในองค์กรยงัคงมีอปุสรรคและปัญหาต่างๆ อยู่บ้าง เช่น การขาดข้อผูกพัน
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ของผู้บริหารระดับสงู การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน การไม่มีส่วนร่วมของลกูค้า

และซพัพลายเออร์ 

หนงัสอืเลม่นีได้นําเสนอ เรืองทีกําลงัเป็นทีสนใจของการจัดการคุณภาพ เช่น

ระบบการผลติแบบลนี ซงึเป็นระบบการผลติทีพฒันามาจากระบบการผลิตของโตโยต้า 

โดยระบบการผลิตแบบลีน คือปรัชญาการผลิตทีเน้นการกําจัดความสญูเปล่าในการ

ผลิตโดยการรักษาระดับสินค้าคงคลงัให้มีปริมาณทีน้อย ใช้พนักงานน้อย ใช้พืนทีไม่

มาก ลดจํานวนซพัพลายเออร์และลดความผันแปรภายในซึงในปัจจุบัน ระบบการผลิต

แบบลนีไม่เพียงแต่จะถกูนําไปใช้ในธุรกิจการผลิตสินค้าเท่านนั แต่ยังได้ถูกนําไปใช้ธุรกิจ

บริการต่างๆ มากมาย เช่นธุรกิจการค้าปลีก ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการรักษาพยาบาล ฯลฯ

นอกจากนี หนังสือเล่มนียังได้นําเสนอ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) ซึงเป็นเครืองมือทีใช้ใน

การควบคมุคณุภาพ และปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการผลิตด้วยการใช้ข้อมูลที

เป็นข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์สถิติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือเพิมประสิทธิภาพและลด

ความแปรปรวนในระบบการผลติ โดยยอมให้มีของเสียในกระบวนการผลิตได้เพียง 3.4 

ชินต่อการผลิตล้านชิน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การจัดการคุณภาพมีแนวโน้มทีจะ

บรูณาการ ระบบการผลติแบบลนีและซิกซ์ซิกมา เข้าด้วยกัน และเรียกชือว่า ลีนซิกซ์ซิก

มา (Lean Six Sigma) หรือทีรู้จกักนัดีในนามของ ลนีซิกมา 

ปัจจุบัน นอกจากองค์กรในภาคเอกชนแล้ว องค์กรอืนๆ ก็หันมาใ ห้

ความสําคัญกับ การจัดการคุณภาพมากขึน หนังสือเล่มนีได้ยกตัวอย่างการทีรัฐบาล

ของสหรัฐอเมริกาได้ตังรางวัล Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

เพือมอบให้กับองค์กรทีมีมาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุด ซึงรางวัลนี จะมีการให้

ความสําคัญกับการเปรียบเทียบกับองค์กรทีเป็นเลิศ (Benchmarking) เป็นอย่างมาก 

เพราะการเปรียบเทียบกับองค์กรทีเป็นเลิศจะช่วยกําหนดระดับประสิทธิภาพของ

กระบวนการในปัจจุบันขององค์กรและนําไปสู่กระบวนการทีดีทีสุดได้ ดังนันองค์กร

ต่างๆ จึงหันมาให้ความสําคัญกับ การเปรียบเทียบกับองค์กรทีเป็นเลิศ ซึงเป็น

กระบวนการเปรียบเทียบผลติภัณฑ์ หรือ แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร กับองค์กร

อืนทีเป็นเลศิในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพือทีจะเอามาเป็นตัวอย่างในการดําเนินธุรกิจให้
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เป็นเลศิต่อไป นอกจากนี หนงัสอืเลม่นีได้นําเสนอ มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ซึงเป็น

ข้อกําหนด ด้านผลิตภัณฑ์สําหรับระบบคุณภาพทีออกโดยองค์กรมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ โดยในปัจจุบัน ได้มีการสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ มีการปรับปรุงคุณภาพด้วย

การขอรับรองมาตรฐาน ISO ให้มากขนึ 

หนังสือเล่มนี ชีให้เห็นถึงความสําคัญของ ผังควบคุม (Control Chart) ซึงใน

อดีตมกัจะนิยมนําไปไช้เฉพาะในการตรวจสอบคณุภาพของกระบวนการผลิตสินค้า แต่

ในปัจจุบัน พบว่าการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติยังเป็นประโยชน์และมีการนําไปใช้ใน 

การตรวจสอบคุณภาพในงานบริการ เช่น โรงพยาบาล ร้านค้าปลีก สายการบิน 

ร้านอาหารจานด่วน บริษัทประกันภัย ฯลฯ นอกจากนี หนังสือเล่มนีได้นําเสนอ  

กิจกรรมไคเซน ซึงถือได้ว่า เป็นหัวใจของการจัดการคุณภาพเพราะเป็นการปรับปรุง

คุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนือง โดยจะเน้นการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยแต่มี      

การปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนือง ข้อดีของกิจกรรมไคเซนคือไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก 

แต่ไคเซนต้องการเวลาและความพยายามของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึงรวมถึง

ผู้บริหารระดบัสงู หนงัสอืเลม่นียงัได้แนะนําให้นํา เครืองมือในการควบคุมคุณภาพ หรือ 

เครืองมือคิวซี 7 ชนิดประกอบด้วย แผนภูมิการไหลของกระบวนการ ผังแสดงเหตุและ

ผล ใบตรวจสอบหรือตารางตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต ผังการกระจาย ฮิสโทแกรมและ

แผนภูมิควบคุม มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนืองของการจัดการคุณภาพ

โดยรวมซงึการใช้เครืองมือคิวซี 7 ชนิดนี จะช่วยให้การควบคุมกระบวนการมีความชัดเจน

มากขึน สามารถควบคุมกระบวนการเพือผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยมีการตรวจสอบ

อย่างใกล้ชิด 

นอกเหนือไปจาก เรืองทีผู้ วิจารณ์ได้ กลา่วถึงไปข้างต้นนีแล้ว หนังสือเล่มนีได้ 

นําเสนอเรืองอืนๆทีเป็นองค์ความรู้ทีมีสาระสําคัญทางการจัดการคุณภาพไว้อย่าง

ครบถ้วน ไม่ ว่าจะเป็นเรือง การขยายหน้าที ด้านคุณภาพ (Quality Function 

Deployment: QFD) การเลอืกซพัพลายเออร์และการลดต้นทนุการผลิตมาตรฐานระบบ

คณุภาพ ผู้ วิจารณ์คิดว่าหนงัสอืเลม่นีน่าจะเหมาะอย่างยิงสําหรับคนหลายๆกลุ่ม ไม่ว่า

จะเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทีกําลังศึกษาในวิชาการจัดการคุณภาพ หรือ
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นักศึกษาปริญญาโทหรือเอก ทีต้องการทําวิจัยทางด้านการจัดการคุณภาพ หรือ      

การจดัการคณุภาพโดยรวม นกัศึกษาปริญญาโทหรือเอกสามารถใช้หนังสือเล่มนี เป็น

จดุเริมต้นหรือเป็นแนวทางในการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมได้เป็นอย่างดี เพราะในแต่

ละบทของหนังสือเล่มนีได้มีการรวบรวมเนือหาจาก หนังสือ และบทความวิชาการได้

อย่างครบถ้วน และได้มีการเรียบเรียงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันโดยมีการอ้างอิงถึง

แหลง่ทีมาได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนีหนังสือเล่มนียังเหมาะกับพนักงาน หัวหน้างาน 

หรือบุคคลทีอยู่ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตหรือ 

อุตสาหกรรมการบริการ เพราะจะสามารถนําไปใช้ปรับปรุง คุณภาพงานหรือ

ประสทิธิภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
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กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญ

สมาชิกและผู้ทีสนใจทกุท่านสง่บทความวิชาการหรือรายงานการวิจัย เพือพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารฯ ทังนีบทความหรือรายงานการวิจัยทีส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอืนมา

ก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอืน ผู้ เขียนจะได้รับวารสารทีลง

ผลงาน จํานวน 3 เลม่ 

 

การกําหนดวาระการออกวารสาร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต โดยกําหนดวาระการออก 2 ฉบับ

ต่อปี สาํหรับฉบบัแรกกําหนดให้ออกเดือนธันวาคม 2548 ทงันีเพือให้วารสารฉบับแรกมี

ความสมบูรณ์มากทีสดุ สําหรับปี 2549 เป็นต้นไป กําหนดออก 2 ฉบับ คือ ฉบับที 1 

เดือนมกราคม – มิถนุายน และฉบบัที 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 

การเตรียมต้นฉบับ 

1. ต้นฉบบัต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด วินโดว์ ต้นฉบับ 

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

ใช้กระดาษ เอ 4 เว้นห่างจากขอบ 1 นิวโดยรอบ ความยาวไม่เกิน 10 – 15 หน้า 

2. ชือเรือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ชือผู้ เขียน

พร้อมทังคุณวุฒิอยู่ใต้ชือเรืองเยือไปทางขวามือ ส่วนตําแหน่งทางวิชาการ และสถานที

ทํางานของผู้ เขียนให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 

3. ทงับทความทางวิชาการและรายงานการวิจยัต้องมีบทคดัย่อภาษาไทย พร้อม

ทงัคําสาํคญั (key words) ภาษาไทย 2 - 5 คํา 

4. คําแนะนําในการเขียนบทความ 

4.1 การเขียนบทความวิจยัประกอบด้วย 

1) ชือเรือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) ผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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3) บทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4) คําสาํคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) บทนํา 

6) วตัถปุระสงค์ 

7) วิธีการวิจยั 

8) ผลการศกึษา 

9) สรุปและอภิปรายผล 

10) ข้อเสนอแนะ 

11) เอกสารอ้างอิง 

4.2 การเขียนบทความทวัไป 

1) ชือเรือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) ผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3) บทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4) คําสาํคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) บทนํา 

6) เนือหา 

7) บทสรุป 

8) เอกสารอ้างอิง 

4.3 บทวิจารณ์หนงัสอื 

1) ข้อมลูทางบรรณานกุรม  ของหนงัสอืทีวิจารณ์พร้อมปกหนงัสอื 

2) ชือผู้ วิจารณ์ 

3) บทวิจารณ์ 

5. ตารางหรือไดอะแกรมจะต้องบรรยายและพิมพ์แยกจากเนือหาของบทความ 

6. ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นให้เขียนด้วยหมึกดําบนกระดาษอาร์ต

เส้นขนาดพองาม ถ้าเป็นภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด เขียนหมายเลขลําดับภาพ และ

ลกูศรแสดงด้านบนและด้านลา่งของภาพด้วยดินสอทีหลงัภาพเบาๆ โดยจัดทําเป็นไฟล์

สรุปรูป (กองบรรณาธิการสงวนสทิธิ การเลอืกตีพิมพ์ภาพส)ี 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 

การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบ APA โดยมีรายละเอียดดงัน ี

1. การอ้างอิงในเนือเรือง 

   เมือสินสดุข้อความทีต้องการอ้างอิง ใส่ชือผู้แต่ง ปีทีพิมพ์และเลขหน้า ไว้ใน

วงเลบ็ต่อท้ายข้อความนนั คนอืนๆ ในกรณีทีมีผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึนไป ให้เขียนชือผู้แต่ง

คนแรกตามด้วย et al หรือ และคนอืนในการอ้างอิงทกุครัง  เช่น 

1.1  ผู้แต่ง 1 คน 

       -  ภาษาไทย : (สมศกัดิ  ศรีสนัติสขุ, 2544 : 20) 

       -  ภาษาองักฤษ : (Walker, 1992 : 102) 

1.2  ผู้แต่ง 2 คน หรือมากกว่า 

           -  ภาษาไทย : (สมเกียรติ  พงษ์ไพบลูย์, สทิธิศกัดิ จลุศิริพงษ์ 

                                 และสมพงษ์ สงิหะพล, 2542 : 16) 

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

1.3  ผู้แต่งมากกว่า 6 คน 

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

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

2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ปฏิบติัดงันี 

2.1  เรียงลาํดบัเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 

2.2  เรียงลาํดบัตามตวัอกัษรชือผู้แต่ง  ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันให้เรียงลําดับ

ปีทีพิมพ์  สาํหรับภาษาองักฤษ  ใช้ชือสกลุในการเรียงลาํดบั 
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 

บทความจากวารสาร 

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

organizations. Consulting Psychology Journal : Practice and 

Research. 45(2) : 10-36. 

บทความในหนังสือพิมพ์ 

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

มติชน. หน้า 12. 

รายงานการประชุมสัมมนาวิการ 

นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540).  ตลาดซือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.  ในการ

ประชุมนักบัญชีทัวประเทศ ครังที 15 วิสัยทัศน์นักบัญชี

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

สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับเงินอนญุาตแห่งประเทศไทย. 

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์.  (2542).  ประวัติความเป็นมาของวิชาการ

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

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

[2542,ตลุาคม 25] 

หนังสือ 

ไพรัช  ธัชยพงษ์  และกฤษณะ  ช่างกลอ่ง.  (2541).  การพัฒนาโครงสร้าง 

ขันพืนฐานสารสนเทศแห่งชาติเพือการศึกษา.  กรุงเทพฯ :

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

นายกรัฐมนตรี. 
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วิทยานิพนธ์ 

พรพิมล เฉลมิพลานภุาพ.  (2535).  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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