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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต ไดกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้คือ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา              

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียน

โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กับนักเรียนท่ี

เ รียนรูตามแผนการเ รียนรูปกติ  3 ) เพื่อ ศึกษาเจตคติที่มีตอการอนุ รักษและ  
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หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรู โดยใช

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ซึ่งผูวิจัยไดทําการเลือกแบบเจาะจงมา 2 หองเรียน 

จากหองเรียนที่ผูวิจัยสอน 3 หองเรียน เนื่องจากเปนครูสอนประจําโรงเรียนเทศบาล        

วัดขจรรังสรรค จากนั้นทําการสุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 30 คน 

คือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 และ กลุมกลุมควบคุม 1 หอง มีนักเรียนจํานวน 30 คน คือ    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ใชเวลาสอน 12 ช่ัวโมง ระหวางวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

ถึง 12 ธันวาคม 2554 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 1) แผนการเรียนรูจํานวน 4 แผน 

แผนท่ี 1 เยือนถิ่นบานชินประชา แผนที่ 2 มาเรียนรูภูมิปญญาภาษาถ่ิน แผนที่ 3 กลิ่นไอ

อาหารพื้นเมือง แผนที่ 4 เรืองรุงสถาปตยกรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบปรนัย            

จํานวน 20 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.84 เพื่อนําไปใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติ และ                 

การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance : ANCOVA) 

 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น 2) นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ี

เรียนรูตามแผนการเรียนรูปกติ 3) นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใช         

แหล งเรี ยนรู และภูมิปญญาในท องถิ่ น  หน วยการเรียนรู  เ ร่ื อง  บ านชินประชา                             

มีเจตคติตอการอนุ รักษ  และหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับดี 

 

คําสําคัญ : ผลการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในทองถิ่น 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1) to investigate the learning 

achievement of the students being taught by using the community knowledge 

as a resource, 2) to compare the level of achievement of the pupils being 

taught by using the community knowledge as resource method and with 

conventional methods, and 3) to study the students’ attitudes about 

conservation of local heritage in the community.  The sample for this study 

consisted of Prathom Suksa 5 Students of Tesaban Kajornrungsun School in 

the second term of the 2011 academic year.  The students were divided into 

two groups: an experimental group (30 students) and a control group (50 

students). The researcher taught the two groups for 12 hours each from 11th 

December 2011 to 12th December 2011. The research instruments consisted 

of 1) 4 lesson plans  designed by the researche: visiting Shin Praja Sino- 

Portugese Mansion; Learning Our Local Dialect;  Taste Local Food; Sino- 

Portugese Architecture   2)  an achievement test which consisted of 20 

checklist  items, administered to the sample group which had a reliability level 

of 0. 84.  The collected data was then analyzed by utilizing  means, S.D. and 

the  Analysis  of  Covariance. 

 

Keywords : learning achievement, community knowledge, resource  

in the module 
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บทนํา 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดี

ตามระบอบประชาธิปไตยซ่ึงในปจจุบันการพัฒนาทางชุมชนหรือสังคมนั้นตองอาศัย

ความรูความเขาใจเก่ียวกับทองถิ่นของตนเอง ตลอดจนยึดมั่นและปฏิบัติตน                       

เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขสามารถปรับตัว ตามสภาพแวดลอมที่มีอยู

อ ย า ง จํ า กั ด  เ ข า ใ จ ถึ ง ก า ร พัฒน า เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ยุ ค ส มั ย ก า ล เ ว ล า

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) สถานศึกษาตองจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรู

เก่ียวกับทองถิ่นของตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองในทองถิ่น ทั้งใน 

ดานความสําคัญ ความเปนมาสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

วิธีการดํารงชีวิต ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนกระตุนใหเด็กและเยาวชนมี

ความรักความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง รวมท้ังตองดําเนินการ

สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถนําสาระการเรียนรูทองถ่ิน ไปจัดกิจกรรม             

การเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูไดอยางแทจริง 

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2549 : 3) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กอใหเกิดการปฏิรูปสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน                

การกําหนดเนื้อหาตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูเรียนรวมทั้งยังใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น จากมาตราท่ี 24 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปน

การพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหมีความรูความสามารถ เพื่อไปประกอบอาชีพ

และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูนั้น มีการปฏิรูป

ในลักษณะของการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมของนักเรียนโดยใหนักเรียนมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรม และเน้ือหาตามที่ผูเรียนสนใจ การเรียนรูจากประสบการณ การฝก

ปฏิบัติจริง การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียน การจัดบรรยากาศ 
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สภาพแวดลอมสื่อการเรียนการสอน การประสานความรวมมือในการพัฒนาผูเรียนกับ

บุคคลจากภายนอก ผูปกครอง และชุมชน เพื่อเปนการพัฒนาการจัดการศึกษา              

เพ่ือใหตอบสนองความตองการของชุมชน ซึ่งการปฏิรูปการศึกษานี้มีจุดมุงหมาย              

เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข สภาพการจัดการเรียนการสอน ในอดีตมุงเนนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู ครูผูสอนเปนผูกําหนดการถายทอดความรูและประสบการณใหแกผูเรียน 

โดยผูเรียนมิไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 :              

1 – 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข              

รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

ศักด์ิศรี  ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน

สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ              

การกีฬา ภูมิปญญาในทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ            

รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง อยางตอเนื่องแมวา 

การปฏิรูปการเรียนรูของชาติเปนงานที่ยาก แตเปนภารกิจที่ยิ่งใหญที่มุงสัมฤทธ์ิผล  

ทั้งนี้ทุกสวนของสังคมไมวาฝายนโยบาย พอแม ผูปกครอง ครู ผูเรียน ผูบริหาร ชุมชน 

ตองมีความเขาใจตรงกันและเขามามีสวนรวมในการปฏิรูปคร้ังนี้โดยมุงหวังที่จะไดเห็นคน

ไทยท่ีพึงประสงคเปนทั้งคนดีคนเกง และมีความสุข การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดไวไดทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน 

ครอบครัว และบุคคลท่ีตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง

แกไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว

เ พื่ อ ให ก า ร ใ ช หลั กสู ต รกา รศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ านบรรลุ จุ ดหมาย ท่ี กํ า หนด ไ ว 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2)  
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมาย

เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐาน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเห็นคุณคาของตนเอง              

มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ                        

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด 

การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย

และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ยึดมั่นในวิถี ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย                

ทรงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  การอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ ที่มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และ              

อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3 – 4)  

การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง

และพหุปญญา หลักสูตรแกนกลางจึงไดกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระ ดังนี้ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตรคณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ

พล ศึกษา  ศิ ลปะ  ภาษาต า งประ เทศ   และการงานอา ชีพและ เทคโน โล ยี 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5) ประกอบดวยสาระการเรียนรูที่เก่ียวกับการอยูรวมกัน             

ในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข การเปนพลเมืองดีศรัทธาในหลักธรรมของ

ศาสนา การเห็นคุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความรักชาติ และภูมิใจใน            

ความเปนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5) 

บานชินประชา เปนแหลงเรียนรูหนึ่ง ที่อยูใกลโรงเรียน มีวัฒนธรรมและ             

มีความสําคัญ เปนแหลงเรียนรูในชุมชนรวมถึงภูมิปญญาในทองถิ่นที่ควรนํามาจัด          

การเรียนการสอนท่ีหลากหลายการศึกษาหาความรู  เชน  ประวัติความเปนมา 

สถาปตยกรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตความเปนอยู และยังเปนมรดกของคนในทองถ่ินที่

ควรอนุรักษไวโดยการท่ีนักเรียนจะไดศึกษาหาความรูจากของจริงที่ไดความรู              

จากปราชญชาวบาน สถานท่ีจริง สื่อวีดีทัศน ประกอบการบรรยาย ซึ่งผลจาก                 
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การจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักบานเกิด รูวิถีชีวิตของคนภูเก็ต และสามารถ

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ในเร่ืองตางๆ ได เชน การสรางที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอม 

สถาปตยกรรม อาหาร การแตงกาย ภาษาถิ่น ซึ่งนับวันจะเลือนจางหายไป จากเหตุผล

ขางตนดังกลาว ผูวิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยการเรียนรูเรื่อง บานชินประชา  

โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ินขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง             

อยางตอเนื่อง เชื่อมโยงความรูจากสิ่งที่เรียนไปสูชีวิตจริงภายนอกหองเรียน และเพ่ือให

สอดคลองกับ มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผู เ รียน ฝกทักษะ                

กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตให เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปนรัก   

การอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางสมดุลรวมท้ัง

ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ผูสอนสามารถจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งนี้

ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย พอแม 

ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี 

และเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือการมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา 

อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและ              

สรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับ

ผูอ่ืนอยางมีความสุข ในลักษณะกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรม

ที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม              

มี จิตสาธารณะ  เช น  กิ จกรรมอาสาพัฒนาต างๆ  กิ จกรรมสร างสรรค สั งคม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 16) 

ผูวิจัยจึงไดพัฒนากระบวนการเรียนรูกลุมสารสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา จากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
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ทองถิ่น ซ่ึงเปนการบูรณาการกิจกรรมตางๆโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู การะบวน

การคิด กระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความรู การแสดงหาความรูเพื่อนําไปสู             

การจัดการความรู โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือตองการศึกษาผลการจัดการเรียนรู           

โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา                       

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต  
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 

หนวยการเรียนรู  เร่ือง บานชินประชา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแผน             

การจัดการเรียน โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู                      

เร่ือง บานชินประชา 

3. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอการอนุรักษ และหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมใน

ทองถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่น หนวยการเรียนรู เรื่อง บานชินประชา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ                

ภูมิปญญาในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น 

2. นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ               

ภูมิปญญาในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 

3. นักเรียนท่ีเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ                

ภูมิปญญาในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีเจตคติตอการอนุรักษ และ

หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับดี  
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วิธีการวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ประชากร ที่ใชในการใชศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5              

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ซ่ึงผูวิจัยไดทําการเลือกแบบ

เจาะจงมา 2 หองเรียน จากหองเรียนที่ผูวิจัยสอน 3 หองเรียน เนื่องจากผูวิจัยเปนครู

สอนประจําโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค จากนั้นทําการสุมเปนกลุมทดลอง              

1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 30 คน และ กลุมควบคุม 1 หอง มีนักเรียนจํานวน 30 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น              

หนวยการเรียนรูเ ร่ือง บานชินประชา ประกอบดวยแผนการเรียนรูจํานวน 4 แผน              

ใชเวลาสอน 12 ช่ัวโมง ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

1.1 เยือนถิ่นบานชินประชา  จํานวน 1 แผน 2 ช่ัวโมง 

1.2 มาเรียนรูภูมิปญญาภาษาถ่ิน จํานวน 1 แผน 3 ช่ัวโมง 

1.3 กลิ่นไออาหารพื้นเมือง  จํานวน 1 แผน 4 ช่ัวโมง 

1.4 เรืองรุงสถาปตยกรรม  จํานวน 1  แผน 3 ช่ัวโมง 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา              

ในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซ่ึงใชทดสอบ                

กอนเรียนและหลังเรียน โดยเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีคาความยากงาย (p) 

ระหวาง 0.30 – 0.80 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบมีคาต้ังแต 0.20 – 1.00              

มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .84  

4. แบบสอบถามวัดเจตคติตอการอนุรักษ และหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมใน

ทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
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ทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม จํานวน 20 ขอ  
 
 การดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. ปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียน ถึงวิธีการการเรียนการสอนโดยใช

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา จุดประสงค

ของการเรียนและวิธีประเมินผลการเรียน ในการทดลอง 

2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา            

ในทองถิ่น หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา ใช เวลา 50 นาที แลวบันทึกคะแนนเก็บ

ไวเปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน 

3. อธิบายวัตถุประสงค และวิธีดําเนินการทดลองใหกลุมทดลองเขาใจรวมทั้ง

เตรียมความพรอม ในดานตางๆ เชน ปราชญทองถ่ิน (คุณจรูญรัตน ตัณฑวนิช เจาของบาน) 

สถานท่ีบานชินประชา วัสดุอุปกรณเคร่ืองเขียน เอกสาร  

4. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่นที่สรางขึ้น

จัดการเรียนรูกับกลุมทดลองโดยการไปเรียนรูที่แหลงเรียนรูบานชินประชาในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2554   

5. นําแผนจัดการเรียนรูตามปกตินําไปจัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมควบคุม

โดยการจัดการเรียนรูในหองเรียนใชสื่อเอกสาร และการคนควาหารความรูในหองสมุด  

6. หลังจากนักเรียนกลุมทดลองไดเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่นที่บานชินประชาและนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดเรียนรูตามปกติภายในหองเรียน

โดยการใชสื่อเอกสารและการคนควาหารความรูในหองสมุด แลวใหนักเรียนทั้งสองกลุม

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนซ่ึงเปนชุดเดียวกับกอนเรียนแลวบันทึกคะแนน

เพ่ือเปรียบเทียบกับคะแนนกอนเรียน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลวิจัยดังตอไปนี้ 

 1. คาสถิติพื้นฐาน มีดังนี้ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. การหาคุณภาพของเครื่องมือ  จัดทําโดย  การหาคาความเที่ยงตรง              

เชิงเนื้อหา โดยใช คาดัชนีความสอดคลอง คาความเชื่อมั่น และคาอํานาจจําแนกของ

แบบทดสอบ 

 3. ศึกษาผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนใชสถิติที่ (t-test for dependent 

samples) 

 4. การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใชแหลงเรียนรูและ               

ภูมิปญญาในทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ตามปกติ ใชการวิเคราะห              

ความแปรปรวนรวม (analysis of covariance :  ANCOVA)  
 
ผลการศึกษา 
 

สวนที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏผล ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถ่ินหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา ของนักเรียน           

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และกลุมที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติกอน

เรียนและหลังเรียน 

 

การจัดการ

เรียนรู 

กอนเรียน หลังเรียน 

 N x  S.D n x  S.D. 

t p 

กลุมทดลอง 30 8.00 2.24 30 16.57 1.99 16.001 .000** 

กลุมควบคุม 30 7.33 2.23 30 9.13 2.42 2.996 .004** 

 ** p < .01 

จากตาราง 1 ผลการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น  

หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา กลุมทดลอง

มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 8.00 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 16.57 มีคา                      

t = 16.001 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่ต้ังไว ในทํานองเดียวกับกลุมควบคุมมี

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนทากับ 7.33 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 9.13 มีคา t = 2.996  
 

สวนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู            

เร่ือง บานชินประชา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับนักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง              

การเรียน ระหวางกลุมทดลองที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน

ทองถิ่น หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา กับกลุมควบคุมที่เรียนรู

ตามปกติ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

ผลสมัฤทธ์ิกอนเรียน 70.024 1 70.02 19.68 .000** 

วิธีการจัดการเรียนรู 740.470 1 740.47 208.11 .000** 

ความคลาดเคลือ่น 202.809 57 3.55   

รวม 1101.650 60    

** p  <  .01 

จากตาราง 2 พบวา การเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถิ่น และการจัดการเรียนรูตามปกติ มีคา F = 208.11 และ                

คา p = .000 แสดงใหเห็นวา เมื่อขจัดอิทธิพลของผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนออกไป มีผลทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ              

ภูมิปญญาในทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา กับกลุมควบคุมที่เรียนรู

แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

ขอ 2 ที่ต้ังไวจึงประมาณคาเฉล่ียที่ปรับแลวของแตละกลุมดวยตารางที่ 3 
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ตาราง 3 คาเฉลี่ยที่ปรับแลวของกลุมทดลองและกลุมควบคุมจากการเรียนรูโดยใช

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

 

กลุมตัวอยาง 
x  x  

(Adjusted mean) 

 กอนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 

กลุมทดลอง 8.00 16.57 12.640 

กลุมควบคุม 7.33 9.13 7.106 

 

จากตาราง 3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองกอนเรียนและ

หลังเรียนเปน 8.00 และ 16.57 ตามลําดับ สวนกลุมควบคุมกอนเรียนและหลังเรียน 

เปน 7.33 และ 9.13 ตามลําดับ เมื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรรวมคือความรูกอนเรียน

ออกไป คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียที่ปรับแลว โดยใชแหลงเรียนรูและ                  

ภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา ของกลุมทดลองเปน 

12.640 สวนกลุมควบคุมหลังเรียนเปน 7.106  

 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหเจตคติที่มีตอการอนุรักษ และหวงแหน มรดก             

ทางวัฒนธรรมในทองถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรู โดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา   
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ตาราง 4   ผลการ วิ เคราะห เจตคติที่ มีต อการอนุ รักษ  และหวงแหน  มรดก               

ทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

ที่เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู            

เ ร่ือง  บานชินประชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  

 

ประเด็น X  S.D. ระดับ t p 

เจตคติ 4.18 4.43 ดี 2.36 .03* 

*p < .05 

 

จากตาราง  4 พบวา เจตคติที่มีตอการอนุ รักษ  และหวงแหน มรดก                

ทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูโดย

ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรูบาน เร่ือง ชินประชา กลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซ่ึงมีคามากกวา 3.51 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา นักเรียนมีเจตคติตอการอนุรักษ และหวงแหน 

มรดกทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมในทองถิ่น อยูในระดับดี  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใช              

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเ รียนที่ เ รียนรูดวยแผนการจัด              

การเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชิน

ประชา มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 8.00 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 16.57              
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มีคา t = 16.001 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญ            

ทางสถิ ติที่ ระ ดับ  .01  ซ่ึ ง เปน ไปตามสมมติฐานขอ  1  ที่ ต้ั ง ไว  สอดคลองกับ                             

ทนงศักด์ิ  ปดสินธุ  (2550 : บทคัดยอ) พัฒนาหนวยการเรียนรู เร่ือง สิ่งแวดลอม                    

ลําน้ําปาว โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวากอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01 สอดคลองกับมาลีรัฐ  สมภาร 

(2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ิน เรื่องสมุนไพร โดย

ใชแหลงเรียนรูในหมูบานทรัพยสมบูรณ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันที่ 2 พบวา นักเรียนมีความสนใจ

และตองการเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับทองถิ่นของตนเอง สอดคลองกับใจทิพย บุญธรรม 

(2551 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู กลุมสาระ                

การเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีคะแนนทดสอบกอนเรียน 

หลังเรียน แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู บานชินประชา เปนสื่อในการจัด            

การเรียนใหกับนักเรียน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขาไปศึกษา 

คนควาหาขอมูลที่เปนจริงในบานชินประชา ไดเห็นผลงานรองรอย ทางประวัติศาสตร  

ที่ตกทอดมาจนถึงปจจุบัน ตลอดจนการไดรับฟงในการบอกเลาและบรรยายจากคุณ

จรูญรัตน ตัณฑวนิช ซ่ึงเปนเจาของบานนับวาเปนปราชญ ภูมิปญญาของทองถิ่น 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม                

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ, 2545 : 13) มาตรา 23 (2) 

มาตรา 29 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนวา ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริม              

ความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี                 

การจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรูขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรร                    

ภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
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ความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนา

ระหวางชุมชน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ยังไดกลาวถึงความสําคัญของ

แหลงเรียนรูวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร

สถานศึกษา ตองมุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีความยืดหยุน              

สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน เรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูทุก

ประเภทที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หมวด1 และหมวด 4 แนวทาง                 

การจัดการศึกษาเปนการปฏิรูปการเรียนรูที่ถือเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา                 

ซ่ึงในทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จะมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเ รียนที่ เ รียนรูดวยแผนการจัด              

การ เ รี ยน รู โดยใช แหล ง เ รียน รู และภูมิปญญาในท องถิ่ น  หนวยการ เ รียน รู              

เร่ือง บานชินประชา สูงกวานักเรียนที่ เ รียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ            

ภูมิปญญาในทองถิ่น หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ             

ที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ซึ่งสอดคลองกับ กองเกียรติ  ขอบเวศน               

(2548 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน ตําบลพรุใน อําเภอเกาะ

ยาว จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูดวยชุดการเรียนรู เร่ือง ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน              

ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองชีวิตกับ

สิ่งแวดลอมสูงกวานักเรียนที่เรียนรูในโรงเรียนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผูวิจัยไดสรางแผนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

โดยคํานึงถึงทฤษฎีและแนวคิดเปนหลักในการจัดการเรียนรูและไดรับการตรวจสอบ

จากผู เ ช่ี ยวชาญ  จึ งทํ า ใหนั ก เ รียนคือกลุ มทดลองไปเรี ยน รู ตามสภาพจ ริง              

จากแหลงเรียนรูบานชินประชา บานชินประชาจัดเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

สืบคนดวยตนเอง การเรียนรูรวมกันกับเพ่ือน การปฏิบัติกิจกรรมรวมกันจากการทํา              



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

18 

ใบงาน การเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินโดยการฟงการบรรยายอธิบายเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของบานชิน สถาปตยกรรม และอุปกรณเคร่ืองใชตางๆภายในบาน                   

เชน โตะ ตู เตียง โบราณ ซ่ึงเปนการบงบอกถึงวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเช้ือสายจีน ในอดีต

อุปกรณตกแตงบานที่สั่งนําเขามาจากตางประเทศ เชน ร้ัวบานสั่งนําเขาจากประเทศ

ฮอลแลนด กระเบื้องปูพื้นสั่งนําเขาจากประเทศอิตาลี เปนการเรียนรูถึงการคมนาของไทย

ในอดีตและการติดตอซื้อขายกันระหวางประเทศ โดยตรงดวยตนเอง การเรียนรู                        

จากการปฏิบัติจริงและการพูดคุยซักถาม นักเรียนไดเรียนรูภาษาถิ่นจากการเรียกช่ือ

และความหมายของ เค ร่ื อ ง ใช ภ ายในบ าน  โดยการอ ธิบายและบอก เล า                      

ของเจาของบาน (คุณจรูญรัตน ตัณฑวนิช) และสามารถวิเคราะหเนื้อเพลงท่ีไดฟงและ

บอกช่ืออาหารพื้น เมืองของภูเ ก็ต  ทําใหผู เ รียนกลุมทดลองได รับความรูและ

ประสบการณมากมายจากกิจกรรมตางๆ ที่ปฏิบัติและสามารถจดจําไดโดยการบันทึก

สิ่งที่เห็นและไดยิน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากย่ิงขึ้นสอดคลองทฤษฏีการคนพบ

ของบรูนเนอร ที่เรียกวา การเรียนรูโดยการคนพบ (Discover approach)  ที่เช่ือวาการเรียนรู

จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผู เ รียนไดปฏิสัมพันธกับสิ่ งแวดลอม  ซ่ึงนําไปสูการคนพบ                       

การแกปญหา   

3.นักเรียนที่ เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและ                

ภูมิปญญาในทองถิ่นหนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา มีเจตคติตอการอนุรักษ และ

หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับดี 

สอดคลองกับ ทนงศักด์ิ ปดสินธุ (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนาหนวย               

การเรียนรู เร่ือง สิ่งแวดลอมลําน้ําปาว โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน สําหรับนักเรียน              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู                     

ในหนวยการเรียนรู อยูในระดับมากทุกดาน สําหรับความคิดเห็นอ่ืนพบวา การเรียนรู

ตามหนวยการเรียนรูสรางความรักและผูกพันกันระหวางโรงเรียนและชุมชนไดเปนอยางดี  

จากการศึกษาครั้งนี้นักเ รียนได เห็นถึงความต้ังใจของเจาของบาน                

ในการดูแลทํานุบํารุงขาวของเครื่องใชในบานเปนอยางดี ซ่ึงเปนมรดกตกทอดจาก  

บรรพบุรุษมาเปนระยะเวลารอยกวาป เพื่อเปนประโยชนแกผูคนทั่วไปไดศึกษาถึง            
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ความเปนมาของประวัติศาสตร วัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปญญาของทองถิ่น ทั้งนี้ยังเปน

การชวยสรางจิตสํานึกใหนักเรียนรักบานเกิดและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นตนเอง   

 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู เร่ือง บานชินประชา โดยใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถิ่น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเกิดประโยชนตอ              

การจัดการเรียนรูใน 2 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชแหลงเ รียนรูและ              

ภูมิปญญาทองถิ่นหนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา ใหกับผูเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ 

โดยการจัดการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความรักและหวงแหน

วัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเองและเปน การปลูกจิตสํานึกใหรักษในวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น 

1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 

หนวยการเรียนรูเ ร่ือง บานชินประชา นักเรียนที่เรียนรูไดรับประสบการณตรงใน

การศึกษาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่เก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง สามารถ                

นําความรูเก่ียวกับภูมิปญญาในทองถิ่นไปปรับใชในชีวิตประจําได 

 
2. ขอเสนอแนะ สําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรวิจัยพัฒนาการจัดการเ รียนรู โดยใชแหลง เ รียนรูและ              

ภูมิปญญาทองถ่ินหนวยการเรียนรูเร่ือง บานชินประชา ใหกับผูเรียนทุกระดับ 

2.2 ควรศึกษาและติดตามผูเรียนเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรม            

ในทองถิ่นของตนเองและเปนการปลูกจิตสํานึกใหรักษในวัฒนธรรมของทองถ่ินแบบมั่นคง

ถาวรในทุกระดับช้ันเรียน 
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การศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธตอการมสีวนรวมในการพัฒนานักเรียน    
ของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครภูเก็ต 

อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต1 
A Study of Factors that Affect the Participation of Classrooms Committeeto 

Develop Students in the Phuket City Municipal Schools1 
         

สุนิดา  แอสบิลลี่2, ปราโมทย  เงียบประเสริฐ3 

      Sunida  Assbilly2, Pramote  Geibprasert3 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน

ของคณะกรรมการหองเรียน ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมใน                 

การพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนและเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ                    

ในการมีสวนรวมพัฒนานักเรียน เคร่ืองมือ ที่ใชสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม                

ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กลุมตัวอยาง จํานวน  278  คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple regression  analysis) 

 ผลการวิจัย  พบวา ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการ

หองเรียน มีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนดาน 

พบวา การมีสวนรวมดานการจัดการเรียนรู และดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวยปจจัยตางๆ               

 
1 วิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย                   

ราชภัฏภูเก็ต 2555 
2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
3 ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ไดแก ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน  ดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน  และ

ดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ ทุกปจจัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวม

ในการพัฒนานักเรียน ตามลําดับความสําคัญ สําหรับขอเสนอแนะในการมีสวนรวม

พัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  แยกตาม

ประเด็น ไดดังนี้ ดานการจัดการเรียนรู ไดแกการมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะทางด านภาษาอั งกฤษและภาษาจีนใหนักเ รียนไดก าวสู สั งคมอาเซียน                

การรวมประสานและอํานวยความสะดวกในการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อพัฒนา

ทักษะและตอยอดองคความรูของนักเรียนและการรวมสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนและสอนเสริมเพิ่มทักษะ  ใหนักเรียนที่มีความเปนเลิศ                 

หลังเลิกเรียนและเสารอาทิตย  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดแกการมีสวนรวมเปนวิทยากรใน

การจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนใหกับนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน  

การรวมสรางเครือขายเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอยางทั่วถึงและตอเนื่องใหแก

นักเรียน  และใหความรวมมือดานสถานประกอบการในการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงใหมี

การฝกงานภาคฤดูรอน  เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ  คณะกรรมการหองเรียน                       

มีความประสงคที่จะเขามา มีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนในดานอ่ืน  ๆ เพ่ิมเติม ไดแก                       

การสรางเครือขายผูปกครอง  การสรางสาธารณูปโภคใหแกนักเรียน และการอํานวยความสะดวก

ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม  คณะกรรมการหองเรียน การพัฒนานักเรียน 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of participation 

of classrooms committee to develop students, to study the factors that affect 

the participation of classrooms committee to develop students, and to gather 

the suggestions of the participation to develop students. Researched by 

questionnaire  (five part rating-scale) to the classrooms committee in  the 

Phuket  City Municipal  Schools were 1,030 involved people, the sample were 

278 involved people. The statistics used in analysis the data were Frequency, 

Percentage, Arithmetic Means , Standard Deviation and Multiple Regression 

Analysis. 

 This research, it was found that the level of the participation to 

develop students of classrooms committee was high and even the learning 

management and developmental students activities was found to be high also. 

The factors that affected the participation of classrooms committee to develop 

students in Phuket city municipal schools were consisted of different important 

factors, there were the school information perception, the attitude to people 

and school,  and  the comprehensive in roles. Every factors had a positive 

relation with the participation to develop student. The suggestions in the 

participation of classrooms committee to develop students in Phuket city 

municipal schools were Learning Management were; the participation to 

support the skill activities in English and Chinese class to be a part of Asian 

Society., to collaborate and convenient in study and learn in community for 

developing the skills and knowledge for students, and to facilitate in reinforce 

activities for students who had weak scores after school and weekend. 

Activities to develop students were; the participation in resource person for 

after school activities in different skills and talents., to create the network for 

planning in activities to develop for all students and continuously., and to 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

25 

collaborate for learning  from the real action by summer internship for 

developing occupation skills. Other factors that affected to the participation of 

classrooms committee to develop students in Phuket city municipal schools 

were the successful of students, budget support, the increase quantity of 

student, progressive technology, and willing to participate to develop students 

in parent affiliation, public utility for student and facilitate in school activities. 
 
Keyword : participation, classrooms committee, to develop students 
 
บทนํา 

การศึกษาถึงบทบาทของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองกับ

โรงเรียนนําไปสูการมีสวนรวมสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนระหวางครู  

ผูปกครองนักเรียนและชุมชน  วาทุกฝายสามารถประสานความรวมมือในการสงเสริม

การเรียนรูใหกบันักเรียนในเร่ืองใดไดบาง  ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข (ฉบับที่ 2)              

พ.ศ. 2545  สําหรับการมีสวนรวมในกิจกรรมของผูปกครองท่ีปฏิบัติกัน  จะสงผลตอ

การปรับเปลี่ยนเจตคติและเปนขอมูลในการวางแผนใหความรวมมือกับโรงเรียนใน             

เ ร่ืองเก่ียวกับการบริจาคทรัพยสิน งบประมาณ แรงงาน วัสดุ อุปกรณที่ จําเปน              

ในปจจุบันโรงเรียนไดนําพลังความคิด ความรวมมือรวมใจ และรวมรับผิดชอบของ

ผูปกครองประชาชน หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา การมีสวนรวมของประชาชนมา

ดําเนินการใหผูปกครองเขามามีสวนรวมโดยนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูมาใชใหเกิด

ประโยชน เชน การจัดโครงการโดยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม เปนวิทยากร              

ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนเปนการรวมพลังกับองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชน  

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาโรงเรียน หรือแกปญหาชุมชน โดยยึดหลักการวาสมาชิกใน

ชุมชนนั้น ตองรวมกันวางแผนรวมกันปฏิบัติงานเพ่ือสนองความตองการหรือแกปญหา

ของคนในชุมชน (ไพโรจน สุขสัมฤทธ์ิ, 2541 : 34)   
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  เทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยให

ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตรและสนองตอ

ความตองการของสังคมตามมาตรฐานที่กําหนด อันเปนผลจากการท่ีหนวยงาน                 

ทุกระดับรวมกับชุมชนและสถานศึกษา จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเทศบาล 

นครภูเก็ตตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่ตองจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในทองถิ่นใหมี

คุณภาพอยางทั่วถึง โดยการกระจายโอกาสและความเทาเทียมกัน ทางการศึกษาไปท่ัว

ทั้งเกาะภูเก็ต เนื่องจากมีแนวคิดที่วาคนภูเก็ตมิใชบุคคลท่ีอยูในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

เทานั้น แตทุกคนบนเกาะภูเก็ตควรจะมีโอกาสไดรับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี        

อันจะนําไปสูการมีอาชีพและรายไดที่ดี เปนการสรางเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ของคนในทองถิ่น สงเสริมใหประชาชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวม                         

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลทุกระบบ ทุกระดับ ซ่ึงสรุป เปนที่ชัดเจนวา 

ทองถ่ินใด ชุมชนใดมีเศรษฐกิจที่มั่นคง ยอมนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในทองถ่ิน

นั้นชุมชนนั้น ถาหนวยยอยของสังคมซึ่งเปนชุมชนความเขมแข็ง มีความมั่นคง                  

ทางเศรษฐกิจก็จะสงผลตอภาพรวมของประเทศ 

 จากการมีสวนรวมสงผลใหเทศบาลนครภูเก็ตไดรับรางวัลในดานบริหาร เชน 

รางวัลเทศบาลการจัดการศึกษาดีเดน  พ.ศ. 2547 รางวัลองคกรปกครองทองถิ่นดีเดน

ดานการศึกษา พ.ศ. 2551 ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ    

การมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ตและรวบรวมขอเสนอแนะ ซึ่งผลการวิจัย สามารถนําไปใชวางแผน 

ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการหองเรียนใน             

การดําเนินการพัฒนานักเรียนใหเปนคนท่ีมีภูมิปญญา เปนคนดีตามคุณลักษณะ            

อันพึงประสงค    
 

วัตถุประสงค 
     1.  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการ

หองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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               2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน

ของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง              

จังหวัดภูเก็ต 

   3.  เ พ่ือรวบรวมขอ เสนอแนะในการมีส วนร วมพัฒนานัก เ รียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปจจัยดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่  

ปจจัยดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน และปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารของ

โรงเรียนมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน 
 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย คณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554  อําเภอเมือง              

จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1,030 คน 

กลุมตัวอยาง ประกอบดวย คณะกรรมการหองเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2554 จํานวน 278 คน ผูวิจัยกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเทียบสัดสวนของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 303) ไดกลุมตัวอยาง  278 คน แลวใชวิธี

สุมแบบแบงช้ัน (Stratified random samping) ตามสัดสวนประชากรในแตละโรงเรียน 

จากนั้นใชสุมเขากลุมแบบงาย (Simple random) โดยวิธีจับฉลาก 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรตน (Independent  variables) คือ 

1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทาง

เศรษฐกิจ จาํนวนบุตร ระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการหองเรียน 
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                1.2  ปจจัยดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ 

                1.3  ปจจัยดานเจตคติตอบุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูบริหาร ครู  

โรงเรียน     

                1.4  ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent  variables) ไดแก การมีสวนรวมในการพัฒนา

นักเรียนในดานการจัดการเรียนรูและดานการพัฒนาผูเรียน 

 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

 การวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ผูวิจัย

ทําการศึกษา ในชวงเดือนกันยายน  2554 – มีนาคม 2555 

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต แบงเปน 4 ตอน ประกอบดวย 

      ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบและเติม

คํา ประกอบดวย เพศ อายุ จํานวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ

ตําแหนงในการปฏิบัติหนาที่ ระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการหองเรียน 

     ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมใน

การพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

     ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นจากการประยุกตแนวคิดการมีสวนรวมของโคเฮนและอัพฮอฟฟ (Cohen &  

Upholf)  ประกอบดวย  การร วม กําหนดปญหา  ความตองการ  ร วมวางแผน                         

รวมดําเนินการ ประเมินผล แกไข พัฒนา ปรับปรุงและรวมในการรับและใชประโยชน

จากโครงการสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating  scale) 5 ระดับ โดยกําหนดคาคะแนนและใชแปลผลในคําถาม 
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     ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการมีสวนรวมใน

การพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนา

นักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

1. การศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการ

หองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  พบวา  คณะกรรมการหองเรียนมี       

สวนรวมในการพัฒนานักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนดาน พบวา 

การจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ก็อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ปรากฏดัง

ตาราง 1 
 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการมีสวนรวม                

ในการพัฒนานักเรียน ของคณะกรรมการหองเรียน โดยรวมและรายดาน 

 

กลุมตัวอยาง  (n=278) 
การมีสวนรวม 

x    S.D. 
ระดับ 

1. ดานการจัดการเรียนรู 3.97 .526 มาก 

2. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4.00 .541 มาก 

รวม   ( การพัฒนานักเรียน) 3.99 .510 มาก 

 

  จากตาราง  1 พบวา  ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเ รียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.99 เมื่อจําแนก

เปนรายดาน พบวา ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคาเฉล่ียสูงสุด 4.00 เมื่อจําแนก              

ในแตละประเด็น พบวา คณะกรรมการหองเรียนมีสวนรวมในการปลูกฝงใหนักเรียน       
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เห็นความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา  เชน วันแม

แหงชาติ วันเขาพรรษาสูงสุด และรองลงมา ไดแก การปลูกฝงแนวทางปฏิบัติ                        

ในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาและชื่นชมนักเรียนที่มีความซ่ือสัตยสุจริตกับ                 

การจัดกิจกรรมปลูกฝงใหนักเรียน มีวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของ

โรงเรียน รองลงมา ไดแก ดานการจัดการเรียนรู  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97                        

เมื่อจําแนกในแตละประเด็น พบวา คณะกรรมการหองเรียนมีสวนรวม ในการดูแล    

เอาใจใสในการทําการบานของนักเรียนสูงสุด  และรองลงมา ไดแก การสงเสริม

สนับสนุนนักเรียนในการเขารวมแขงขันทักษะทางดานวิชาการกับการสงเสริมสนับสนุน

การเรียนรูนอกสถานที่ เชน การนํานักเรียนไปทัศนศึกษา แหลงเรียนรูเพื่อนําไปสู      

การสรางองคความรู 

  2.  การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน

ของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวยปจจัยตางๆ ตามลําดับความสําคัญดังนี้  

ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน  ดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน และ            

ดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ ทุกปจจัย มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมี 

สวนรวมในการพัฒนานักเรียน ปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง  2  คาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ ที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน 

(Beta) และคาสถิติที่ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิที่ใชพยากรณการมี              

สวนรวมในการพัฒนานักเรียน 

 

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที่ .368  2.140       .033* 

การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) .440 .450 9.142 .000** 

เจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน (X10) .316 .318 6.157 .000** 
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ตาราง  2 (ตอ) 

ปจจัย b Beta t p 

อาชีพรับจาง (X51) .116 .103 2.829 .005** 

เพศหญิง (X1) .107 .101 2.741 .007** 

ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ (X9) .136 .131 2.585 .010** 

* p < .05   **p < .01  

 

   จากตาราง 2 พบวา การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) เจตคติตอ

บุคลากรและโรงเรียน (X10) อาชีพรับจาง(X51) เพศหญิง(X1) และความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ (X9) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ในการพัฒนานักเรียน (Y) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนได 

รอยละ 64.30  คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบเทากับ .368 เมื่อจําแนก

เปนรายดาน พบวา  

2.1 ดานการจัดการเรียนรู ปจจัยที่มีความสมัพันธตอการมีสวนรวมตามลําดับ 

ไดแก ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน และดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน

สวนปจจัยที่ไมสามารถทํานายได ไดแก ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานความรู             

ความเขาใจใจบทบาทหนาที่   ปรากฏดังตาราง 3 

 

ตาราง  3   คาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน

(Beta) และ  คาสถิติที่ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิที่ใชพยากรณการมี

สวนรวมในการพัฒนานักเรียนดานการจัดการเรียนรู 

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที่ .512  2.995 .003** 

การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) .533 .529 11.060 .000** 

เจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน (X10) .345 .336 7.032 .000** 

* p < .05  **p < .01  
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จากตาราง 3 พบวา การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) เจตคติตอ

บุคลากรและโรงเรียน (X10) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน 

ดานการจัดการเรียนรู (Y1 ) ของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล             

นครภูเก็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบาย

ความแปรปรวน ไดรอยละ 61.20 คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ             

เทากับ .512  

2.2 ดานการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมี             

สวนรวมตามลําดับ ไดแก  ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน ดานเจตคติตอ

บุคลากรและโรงเรียน  ดานอาชีพ ดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และปจจัย

ดานเพศ ซ่ึงสามารถทํานายไดทุกปจจัย ปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 คาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน 

(Beta) และคาสถิติที่ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิที่ใชพยากรณการมี

สวนรวมในการพัฒนานักเรียนดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที่ .330  1.633       .104 

การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน ( X11) .372 .359 6.607 .000** 

เจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน ( X10) .315 .299 5.248 .000** 

อาชีพรับจาง( X51) .154 .129 3.210 .001** 

ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ ( X9 ) .201 .182 3.256 .001** 

เพศ หญิง( X1) .138 .123 2.999 .003** 

ตําแหนงรองประธาน ( X72) .100 .081 2.012        .045* 

* p < .05  **p < .01  
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จากตาราง 4 พบวา  การรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (X11) เจตคติตอ

บุคลากรและโรงเรียน (X10) อาชีพรับจาง (X51) ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ (X9) 

และเพศหญิง (X1) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนดานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน (Y2)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรดังกลาวสามารถ

อธิบายความแปรปรวนได รอยละ 56.60 คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ

เทากับ. 330 และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ มีคาเทากับ 0.752  

3. ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ผูวิจัยไดสังเคราะหแยก

แตละประเด็นปรากฏผลดังนี้ 

3.1 ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรู ไดแกการมีสวนรวมสนับสนุน            

การจัดกิจกรรมเสริม ทักษะทางดานภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหนักเรียนไดกาวสู

สังคมอาเซียน  การรวมประสานและอํานวยความสะดวกในการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและตอยอดองคความรูของนักเรียน และการรวมสงเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนและสอนเสริมเพิ่มทักษะ              

ใหนักเรียนที่มีความเปนเลิศ หลังเลิกเรียนและเสารอาทิตย 

3.2 ขอเสนอแนะดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก การมีสวนรวมเปน

วิทยากรในการจัดกิจกรรมหลังเลิกเ รียนใหกับนักเ รียนตามความถนัดและ

ความสามารถของนักเรียน การรวมสรางเครือขาย เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนา

นั ก เ รี ย น อ ย า ง ทั่ ว ถึ ง แ ล ะต อ เ นื่ อ ง ใ ห แ ก นั ก เ รี ย น  แ ล ะ ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ              

ดานสถานประกอบการในการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงใหมีการฝกงานภาคฤดูรอน 

เพื่อพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ 

   3.3 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการหองเรียนเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆที่อาจจะ

สงผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามลําดับ ไดแก ดานความสําเร็จ

ของบุตรหลาน ดานการสนับสนุนงบประมาณ  ดานปริมาณของนักเรียนในโรงเรียนที่

เพิ่มขึ้นและดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
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  3.4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการหองเรียนเก่ียวกับความประสงคที่จะ

เขามามีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนในดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก การสรางเครือขาย

ผูปกครอง การสรางสาธารณูปโภคใหแกนักเรียนและการอํานวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยจากผลการวิจัยที่คนพบ ตามวัตถุประสงคของ           

การวิจัย ตามลําดับ ดังนี้ 

1. ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา คณะกรรมการหองเรียนมีสวนรวมใน                  

การพัฒนานักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนดาน พบวา การจัดการ

เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ก็อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้ เปนเพราะ

พระราชบัญญัติการศึกษา 2542  ที่เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา  โดยเขามามีบทบาทและมีสวนรวมทุกขั้นตอนในการจัดการศึกษา                      

ให บุตรหลาน  ซ่ึ ง โรง เรียนได เปดตัวเข าหาชุมชนและสรางความรวมมือ กัน                         

โดยกําหนดใหผูปกครองเปนสมาชิกชมรมผูปกครอง  โดยแตละหองเรียนจะมี

คณะกรรมการหองเรียน  หองละ 5 คน  เพื่อเปนตัวแทนในการเขารวมประชุม                    

วางแผนการดําเนินงานและประสานความสัมพันธระหวางผูปกครองดวยกัน เพื่อดูแล

ดานการเรียนรู  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคและเมื่อคณะกรรมการหองเรียนได           

เขารวมประชุม รวมวางแผน และนํามาขยายผลตอทําใหมีความต่ืนตัวและตระหนักใน

บทบาทหนาที่ของตนเองโดยยินดี ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนา

นักเรียน ซ่ึงสังเกตจากการตอบแบบสอบถาม ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ                  

จึงทําใหการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน  อยู ในระดับมาก  สอดคลองกับ                     

กมล  สุดประเสริฐ (2541 : 22) กลาววาโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีหนาที่พัฒนาผูเรียน

โดยตรง ผูเรียนจะมีคุณภาพข้ึนอยูกับชุมชน เชนเดียวกับ บพิตร  ออมไธสง (2546 : 14)             

กลาววา การท่ีจะใหโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องนั้น จะเก่ียวของกับ

ความสัมพันธ และการมีสวนรวมของปจจัยตอไปนี้ คณะกรรมการเปนผูช้ีนําวิสัยทัศน 
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การวางแผนยุทธศาสตรในการประเมินตลอดจนภาระงานขององคการ บิดามารดา 

ผูปกครองตลอดจนชุมชนใหการชี้แนะในโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือสนองตอความตองการ

อันแทจริงและรัฐโดยองคการของรัฐในการกําหนดมาตรฐาน สนับสนุนการประเมิน

ตลอดจนการใหการรับรอง  เชนเดียวกับ วิโรจน สาระรัตน (2542 : 53) ไดกลาวถึงวงจร

การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมวามีลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนกระบวนการกําหนด

จุดหมายของโรงเรียน การกําหนดนโยบาย การวางแผน งบประมาณ การนําไปปฏิบัติ

และประเมินผลในเชิงบูรณาการท่ีแตกตางจากกระบวนการที่ใชอยูเดิม สงเสริมการมี

สวนรวมจากคณะครู นักเรียนและชุมชนที่เหมาะสม มีการกําหนดบทบาทและ              

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเนนหนาที่หลักของโรงเรียน คือ การเรียนการสอนและ       

การบริหารแผนงานที่สอดคลองกับรูปแบบปกติของงานโรงเรียน 

  2. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวยปจจัยตางๆ ตามลําดับความสําคัญดังนี้ 

ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (Beta=.450) ดานเจตคติตอบุคลากรและ

โรงเรียน (Beta=.318)และดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ (Beta=.131)             

ทุกปจจัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน ทั้งนี้เปนเพราะ

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันใหผูปกครองไดรับทราบ

และดําเนินการจัดทําวารสารสิ่งพิมพเผยแพรกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อชุมชนทราบ

ความเคลื่อนไหว ความกาวหนาและปญหา ของโรงเรียนก็จะเกิดเจตคติที่ดีตอบุคลากร

และโรงเรียน สิ่งเหลานี้ทําใหโรงเรียนและชุมชนมีการประสานความรวมมือในการรวม

พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ กาญจนา  ทิพยมาก              

(2547 : 26 – 37) กลาวถึงปจจัยและแนวทางกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมไววา              

การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมนั้น คือการมีเปาหมายเพื่อใหชุมชนมองเห็น

คุณคาของตนเอง และสรางความมั่นใจใหกับคนในชุมชน เชนเดียวกับ ดาเลนเน 

(Delaney,2000) กลาวถึงการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการกําหนด
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หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน มีผลตอวิสัยทัศนนักการศึกษา และความคิดเห็น

แตกตางกันและใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมสองทางจะเกิดประโยชนในกระบวนการ

ตัดสินใจ และทําใหไมเกิดความขัดแยงในโรงเรียน เชนเดียวกับ เติมศักด์ิ คทวณิช                   

(2546 : 313 - 314) กลาวถึงการเปลี่ยนเจตคติไววาเจตคติของคนเราสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดจะมากหรือนอย รวดเร็วหรือชา ขึ้นอยูกับการเรียนรูและประสบการณ

เปนสําคัญดวยเหตุนี้  ถาบุคคลมีความรูเก่ียวกับสิ่งใดมากขึ้นหรือถาไดรับประสบการณ

ใหมสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีอยูเดิมได เชน มีเจตคติที่ไมดีตอตํารวจเพราะเคย

ไดยินมาวาตํารวจชอบรีดไถประชาชน แตตอมาภายหลังไดรับความชวยเหลือและไดรับ

บริการจากตํารวจเปนอยางดียอมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติที่ไมดีกอนหนานั้นให

ดีขึ้นได  

 ความสัมพันธและอํานาจการทํานายการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ดานการจัดการเรียนรู  

ประกอบดวย ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (Beta =.529) และปจจัย

ดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน (Beta=.336) ทั้งนี้ เปนเพราะโรงเรียนมีการสง

จดหมายเชิญใหคณะกรรมการหองเรียนและผูปกครองเขารวมประชุมสัญจรทุกเดือน 

เพื่อรายงานผลการเรียนของนักเรียน  รายงานขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียน               

ใหคณะกรรมการหองเรียนและผูปกครองไดรับทราบเปนระยะจึงทําใหผูปกครองเห็น

ความสําคัญเก่ียวกับการจัดการเรียนรู  มีการรวมวางแผนพัฒนานักเรียน และ                

จากขอเสนอแนะในแบบสอบถาม คณะกรรมการหองเรียนตองการเขามามีสวนรวม

สนับสนุนการจัดกิจกรรม เสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหนักเรียนได

กาวสูสังคมอาเซียน  การรวมประสานและอํานวยความสะดวก ในการทัศนศึกษา            

แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะตอยอดองคความรูของนักเรียน และรวมสงเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนและสอนเสริม เพิ่มทักษะให

นั ก เ รี ยนที่ มี ความ เป น เลิ ศหลั ง เลิ ก เ รี ยนและ เสาร อาทิ ตย   สอดคล อ งกั บ                         

รามิล พัฒนมงคลเชฐ (2545 : 63) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เห็นวาปจจัยที่มี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

37 

ความสัมพันธตอการสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนตําบลปากแพรก ไดแก การรับรูขาวสารและความรูความเขาใจเก่ียวกับเก่ียวกับ

องคการบริหารสวนตําบล  เชนเดียวกับ  ทรงสิทธ์ิ  ยืนชีวิต (2544 : 58) ศึกษาปจจัยที่

สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียน เห็นวาการรับทราบความกาวหนา

ของโรงเรียนเปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการโรงเรียน คือ ความสัมพันธที่ดีตอกันคุณลักษณะของผูบริหารและ

ครูผูสอน  พฤติกรรมของครู การปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการโรงเรียนและผลงานเปน

ที่ยอมรับ เชนเดียวกับ วันจนา  ตังทัตสวัสด์ิ (2546 : 99) ศึกษาเร่ืองบทบาทของ

ผูปกครองนักเรียนอนุบาลในการมีสวนรวมจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ในโรงเรียนเอกชน กลุม 8 กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาผูปกครองที่มีอายุตางกัน 

มีบทบาทในการมีสวนรวมจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในภาพรวม

แตกตางกัน เชนเดียวกับ ไซมอน (Simon, 2001) กลาวถึงการสวนรวมของผูปกครองที่

มี อิทธิพลตอการประสบความสําเร็จของนักเรียน  และมี อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ              

ทางการเรียนของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น 

 ความสัมพันธและอํานาจการทํานายการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนของ

คณะกรรมการหองเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ดานกิจกรรมพัฒนา

นักเรียน ประกอบดวย ปจจัยการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน (Beta =.359)              

ปจจัยดานเจตคติตอบุคลากรและโรงเรียน (Beta =.299) ปจจัยดานอาชีพ              

(Beta =.129) ปจจัยความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ (Beta =.182) ปจจัยดานเพศ 

(Beta =.123) และปจจัยดานตําแหนงหนาที่ (Beta =.081) ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนเปด

โอกาสใหผูปกครองทุกคนได เขามามีสวนรวมในการเลือกคณะกรรมการหองเรียน และ

พบวาผูปกครองสวนใหญที่เปนคณะกรรมการหองเรียนเปนเพศหญิง และอาชีพรับจาง 

ไดเห็นถึงความสําคัญในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนมากขึ้น เมื่อได

รับทราบขอมูลขาวสารของโรงเรียน และการเชิญเขารวมประชุมคณะกรรมการ

หองเรียนเพื่อการแลกเปล่ียนทัศนคติในการพัฒนานักเ รียนระหวางครูและ

คณะกรรมการหองเรียนและผูปกครองทำใหมีความรูสึกและมีสัมพันธภาพท่ีดีม ี             
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ความเขาใจและความเช่ือถือ ทําใหเกิดการยอมรับ และศรัทธาพรอมที่จะรวมมือพัฒนา

นักเรียนตามความสามารถและความถนัด จากขอเสนอแนะที่พบ คณะกรรมการ

หองเรียนมีความประสงคที่จะเขามามีสวนรวมเปนวิทยากรในการจัดกิจกรรมหลังเลิก

เรียนใหกับนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน รวมถึงการรวมสราง

เครือขายเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอยางทั่วถึงและตอเนื่องใหแกนักเรียน

และใหความรวมมือดานสถานประกอบการในการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงใหมี            

การฝกงานภาคฤดูรอน เพื่อพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ สอดคลองกับ                         

ประยูร ศรีประสาธน (2542 : 5) เสนอปจจัยของการมีสวนรวมวาปจจัยท่ีสงผลตอ                           

การมีสวนรวมประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ และปจจัย

ดานการสื่อสาร เชนเดียวกับ จตุรงค  สิทธิบุญมา (2542 : 64) ศึกษาปจจัยที่สงผลให

คณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยนํา

ไดแก ประสบการณ ความเขาใจในระบบการศึกษา การมีทัศนคติที่ดีตอการเปน

คณะกรรมการโรงเ รียน  การสรางแรงจูงใจให เกิดคานิยม  ตอการเขามาเปน

คณะกรรมการโรงเรียน ปจจัยเอื้ออํานวย ไดแก ระเบียบของคณะกรรมการโรงเรียนที่

ตองทําความเขาใจและฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะ การคัดเลือกบุคคลที่มีเวลามีฐานะ

ทางเศรษฐกิจ มีตําแหนงทางสังคม เขามาปฏิบัติหนาที่ และความสําเร็จของโรงเรียน 

สอดคลองกับ  เกียรติศักด์ิ  เรือนทองดี (2546 : 12 - 13) เสนอปจจัยและเงื่อนไขที่

เก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนไว 3  ประการ  คือ  ปจจัยของสิ่งจูงใจ 

หมายถึง การที่ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ นั้นจะมีเหตุผล ที่สําคัญ 

คือประการแรกมองเห็นวาตนจะไดผลตอบแทนในสิ่งที่ทําไป และประการท่ีสอง                

การไดรับการบอกกลาวหรือไดรับการชักชวนจากบุคคลอื่นใหเขารวมโดยมีสิ่งจูงใจเปน

ตัวนําปจจัยโครงสรางของโอกาสหรือชองทางในการเขารวม หมายถึงการมองเห็น

ชองทางในการมีสวนรวม และมองเห็นประโยชนที่ไดรับหลังการมีสวนรวม ดังนั้น

พื้นฐานทางดานโครงสรางของชองทางการมีสวนรวมจึงควรมีลักษณะดังนี้ คือ              

ประการแรก  เปดโอกาสใหทุกๆ คนในชุมชนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา

รูปแบบใดรปูแบบหนึ่ง ประการที่สอง มีกําหนดเวลาท่ีชัดเจนแนนอน  เพื่อผูที่จะเขาไปมี
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สวนรวมจะไดสามารถกําหนดเงื่อนไขตามสภาพเปนจริงของตนได และประการท่ีสาม 

มีการกําหนดลักษณะของกิจกรรมที่แนนอนวาจะทําอะไร และปจจัยดานอํานาจ              

ในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม หมายถึงการที่ประชาชนสามารถกําหนด

เปาหมายวิธีการและผลประโยชนของกิจกรรมได 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1.1 ควรใหคณะกรรมการหองเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ภูเก็ตเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษา กิจกรรม             

ซอมเสริม กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น  

1.2 ควรใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและสถานศึกษาอ่ืนๆได

วางแผนพัฒนาดานการรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการมีเจตคติที่ดีตอ

โรงเรียนท่ีสงผลตอการเขามามีสวนรวมของคณะกรรมการหองเรียนในการพัฒนา

นักเรียน 

1.3 ควรมีการสรางและขยายเครือขายคณะกรรมการหองเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

       2.1 ควรศึกษาแรงจูงใจตางๆ ที่สงผลใหผูปกครองมีความตระหนักใน           

การเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนมากขึ้น 

2.2 ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

หองเรียนในการพัฒนานักเรียน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนใหครอบคลุมยิ่งขึ้น เชน แรงจูงใจในการมีสวนรวมความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแกนักเรียนโดยศึกษาจากผูปกครองและนักเรียน 

2.3 ควรศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการพัฒนา

นักเรียนของคณะกรรมการหองเรียนในสถานศึกษาและระดับตาง ๆ 
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การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอรเรื่องการขยาย   
พันธุพืชเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 21 
Development of the “Plant Propagation” Lesson Using Computer Games to 

Improve the Matayom Suksa Two Students’ Learning Achievement1 
 

ดวงรัตน กวดกิจการ2 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร             

ชวยสอนประเภท เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                

ตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการขยายพันธุพืชกอน

และหลังทดลองดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอรเร่ืองการขยาย 

พันธุพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และเพ่ือศึกษาเจตคติทางการเรียนดวย

คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอรเร่ืองการขยายพันธุพืช ชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา 

2554 จํานวน 35 คน  แบบแผนการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบ One  Group  Pretest-Posttest  

Design   

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช  แบบประเมินคุณภาพของคอมพิวเตอรชวย

สอนประเภทเกมคอมพิวเตอรดานเนื้อหา ดานการออกแบบและสื่อแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการขยายพันธุพืช และ แบบสอบถามเจตคติทางการเรียน

ดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภทเกมคอมพิวเตอร สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบ t – test dependent  

และคาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร E1/E2  

 
1วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนสตรีพังงา, 2554.  
2ครู โรงเรียนสตรีพังงา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ; กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ผลการวิจัย พบวา 1) การสรางและหาประสิทธิภาพ คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท            

เกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี และ              

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 2) นักเ รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนดวย

คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 3)นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนดวย

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร การขยายพันธุพืช 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติทางการเรียน 
 
ABSTRACT 

This research employed one Group Pre-test and Post-test design. The 

purposes of the study were 1) to create computer assisted instruction in the 

form of games to teach the students about “Plant Propagation”, 2) to evaluate 

the efficiency of the computer program based on 80/80 criteria, 3)to compare 

the students’ learning achievement before and after learning a lesson with this 

program, and 4) to investigate the students’ attitudes towards the computer 

lesson.  The sample group consisted of 35 students who were studying in 

Matayom Suksa Two at Satree Phang-nga School.  The research instruments 

were 1) the computer assisted learning lesson “Plant Propagation”; 2) the 

computer program efficiency test form which looked at three areas: content,  

design, and media; 3)  the achievement test; and 5)  the attitude test.  The 

statistics used to analyse the collected data were means, S.D., t-test 

dependent, and an E1/E2 efficiency test. The results of the study were as 

follows: 1) The efficiency of the computer assisted learning program about 

“Plant Propagation” for the Matayom Suksa Two students was found to be high 
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at the level of  80/80 criteria. 2) The students’ learning achievement was 

significantly higher after learning with the computer program at the level of .05. 

3) The level of students’ satisfaction toward the computer assisted learning 

program  was found to be high. 

 

Key words : computer assisted learning games, plant propagation,  

achievement, attitude 
 
บทนํา 

การป ฏิ รูปการ ศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชา ติ                        

เนนความสําคัญของผูเรียนและการจัดการศึกษา  จะตองเปนกระบวนการเพ่ือสงเสริม

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยยึดความแตกตาง

ระหวางบุคคล  ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามทางดานรางกาย  

สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยครูเปนผูสนับสนุนใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวย

ตนเอง ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจของแตละบุคคลใหผูเรียนได

เ รียนรูจากกันและกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน  มีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวน                      

การเรียนรูใหมากที่สุดนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน (ธเนศ ขําเกิด,  2541 : 28)  และ

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น ตองเนนกระบวน                   

การทํางานและการแกปญหา โดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน ผูเรียน

คนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถเฉพาะตัว เห็นชองทาง                 

การประกอบอาชีพในอนาคต และมีความขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน มีความมุงมั่น

ในการทํางาน เนนใหผูเรียนรูจักการวางแผนการทํางาน  ฝกทักษะปฏิบัติงาน เพื่อให

เกิดองคความรูที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 1-8)    

สภาพการจัดการเรียนรูในปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

เนื่องจากครูยึดเนื้อหา  และหลักสูตรเปนสวนใหญ ครูขาดทักษะการสอน ไมคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล กับความตองการของผูเรียน  ผูเรียนไมพรอมในการเรียน  

เกิดความเบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจในการเรียน และปญหาท่ีสําคัญของการจัดการเรียน
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การสอนของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะงานเกษตร มีปญหา

หนึ่งที่พบในปจจุบันที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ นั่นคือปญหาท่ีนักเรียนไมไดให

ความสําคัญ และไมสนใจที่จะเรียนวิชางานเกษตร แตสนใจที่จะเรียนวิชาที่เก่ียวของกับ

เทคโนโลยี ใหม ๆ  ทําใหวิชางานเกษตรเปนวิชาที่ไมนาสนใจ นาเบ่ือ และใชแรงงาน

เทานั้น ประกอบกับครูผูสอนบางคนไมมีเทคนิคในการสอนที่ดี ทําใหผูเรียนเกิด

ความรูสึกเบ่ือหนายในวิชา งานเกษตร (ณัฐกร สงครามและอัญชลี แซลู, 2552 : 1-2) 

จากการสํารวจขอมูลจากนักเรียนโรงเรียนสตรีพังงา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 รอยละ 32.16 พบวา การจัดการเรียนการสอนของครูไมนาสนใจ ไมมีสื่อที่

ทันสมัยนักเรียนรอยละ 67.83 ใชเวลาวางเลนเกมทางโทรศัพท และจากขอมูล              

ฝายกิจการนักเรียนพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  รอยละ 14.68  หนีโรงเรียนไป

เลนเกมท่ีรานเกม และจากการวิเคราะหปญหา สาเหตุลวนมาจากการจัดการเรียน              

การสอนของครู  ไมมีสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใชใน

กระบวนการเรียนรู  ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยใชเกมคอมพิวเตอรที่ผูเรียนไดรับความรู และความบันเทิงไปพรอม ๆ กัน 

เปนแนวคิดที่ตองการใหการเรียนรูเปนเร่ืองสนุกสนาน ตามแนวคิด Learning is fun. 

และบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนาน  เพลิดเพลิน เพ่ือจูงใจใหผูเรียน  รูสึกอยากจะ

เรียน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 59) ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง เขาใจ

งายขึ้น รวดเร็ว เพลิดเพลิน คนพบความรูดวยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง           

การเรียน เจตคติทางการเรียน  และเพื่อใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดใช

เปนสื่อการศึกษาเรียนรูดวยตนเองทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  มาใชจัด

กระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค 
 1.เ พ่ื อส ร า งและหาประสิ ท ธิภาพคอม พิว เตอร ช วยสอน  ประ เภท              

เกมคอมพิวเตอร  เร่ือง การขยายพันธุพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ  80/80 
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 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการขยายพันธุพืช กอนและ

หลังทดลองดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 3.เ พ่ือศึกษาเจตคติทางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภท               

เกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development)
ข้ันตอนการวิจยั 
ขั้นตอนการวิจัยคร้ังนี้ มีขั้นตอนการวิจัย  และเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบ

แผนการวิจัย และพัฒนา แบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการสรางคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร                

โดยศึกษารวบรวมขอมูล เ ก่ียว กับการสร างคอมพิว เตอร ช วยสอนประเภท                        

เกมคอมพิวเตอร และสรางคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดปรับ

รูปแบบของคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอรจากแนวคิดของ มาโลน 

(Malone, 1981: 333-365) และแอลซี่ และทรอลิป (Alessi & Trollip, 2001 : 234)              

มาประยุกตเขาดวยกันเพื่อใหเหมาะสมกับวิชา และความสามารถของนักเรียน                       

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ซึ่งลักษณะเกมแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนนํา               

สวนของเกม สวนของผลลัพธ และสวนสรุปผลการเรียนโดยคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม

กับการสรางเกมคอมพิวเตอร จํานวน 5 เรื่อง ไดแก การขยายพันธุพืชโดยวิธีการตอนกิ่ง  

การขยายพันธุพืชโดยวิธีการปกชํา การขยายพันธุพืชโดยวิธีการติดตา การขยายพันธุ

พืชโดยวิธีการเสียบยอด และการขยายพันธุพืช โดยวิธีการทาบก่ิง ออกแบบลักษณะ

โครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร กําหนดผังการทํางาน ใน

การสรางคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช 

ดําเนินการสรางเกมโดยใชโปรแกรม Game Maker วาดตัวละคร และฉากประกอบใช

โปรแกรม Illustrator ใสเนื้อหา และขั้นตอนการขยายพันธุพืชใชโปรแกรม Photoshop 
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และตัดตอเสียง  ใช โปรแกรม  Cubase  ตรวจสอบการทํางาน  ปรับปรุงแก ไข              

นําเกมคอมพิวเตอรบันทึกลงแผน CD-ROM  ประเมินคุณภาพเบ้ืองตนโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหาและ ดานการออกแบบ จํานวน 5 ทาน ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ             

จากผูเชี่ยวชาญ ทําการทดลอง ตามแบบแผนการหาประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรม

จํานวน 3 คร้ังกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา              

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 คร้ังที่ 1ทดลองรายบุคคลจํานวน 3 คนคร้ังที่ 2       

ทดลองกับกลุมขนาดเล็กจํานวน  9  คน  คร้ังที่  3 ทดลองกับกลุมขนาดใหญ              

จํานวน 30 คน  

การสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผูวิ จัยดําเนินการสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพ โดยศึกษาวิธีการสราง วิเคราะหหลักสูตร กําหนดลักษณะของ

แบบทดสอบ เปนแบบปรนัยชนิด 4  ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  สรางและนําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนใหผู เชี่ยวชาญ  5 ทาน  ตรวจสอบความเ ท่ียงตรง              

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดจากการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ              

มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค  นําแบบทดสอบไป

ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสตรี

พังงา ที่ผานการเรียนรูเร่ืองการขยายพันธุพืชแลว จํานวน 100 คน ตรวจใหคะแนน

แบบทดสอบโดยใช Zero – One  Method  วิเคราะหหาระดับความยากงาย (P)              

คาอํานาจจําแนก (r) ไดคาความยากงายของขอสอบ อยูระหวาง 0.30 - 0.76  และมี

อํานาจในการจําแนกของขอสอบอยูระหวาง 0.22 - 0.81จํานวน 30 ขอนําแบบทดสอบ

ที่คัดเลือกแลวไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2553 โรงเรียนสตรีพังงา ที่ไดเรียนเร่ืองการขยายพันธุพืชมาแลว จํานวน 100 คน              

หาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร KR-20 ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ 0.83  

นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 

 การสรางแบบสอบถามเจตคติทางการเรียน ผูวิจัยดําเนินการสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย เก่ียวกับการสราง

แบบสอบถามเจตคติทางการเรียนตามแบบ Rating Scale ชนิด 5 มาตรา กําหนด
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หัวขอและรายละเอียดของแบบสอบถามเจตคติ จํานวน 10 ขอ สรางและนํา

แบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาความสอดคลองของคําถาม               

กับวัตถุประสงค นําคะแนนมาคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม          

กับวัตถุประสงค  นําแบบสอบถามปรับป รุงตามคําแนะนําของผู เ ช่ียวชาญ                         

นําแบบสอบถามไปทดลองกับนักเรียนท่ีมีลักษณะใกล เ คียงกับกลุมตัวอยาง                      

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสตรีพังงา หาคาอํานาจ

จําแนกรายขอ ไดคา t อยูระหวาง 2.51-8.83 และหาคาความเช่ือมั่นใชสูตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.80 นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 

2. การดําเนินการทดลอง 

ขั้นตอนนี้เปนการทดลองแบบกลุมเดียว (One  Group Pretest -Posttest  

Design) โดยผูวิจัยดําเนินการปฐมนิเทศกลุมตัวอยาง  ช้ีแจงวัตถุประสงคของ                    

การทดลอง  และอธิบายขั้นตอน วิธีการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ใหกลุมตัวอยาง

เขาใจในการปฏิบัติตน  ตรวจสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร  ลงโปรแกรม

คอมพิ ว เตอร ช วยสอนประ เภท เกมคอม พิว เตอร  เ รื่ อ ง  การขยายพัน ธุ พื ช                       

จํานวน 35 เคร่ือง นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทดสอบกับกลุมทดลอง  

บันทึกคะแนน  เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน  (Pretest) ดําเนินการสอนโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช จํานวน 5 คร้ัง 

ทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บันทึกผล                

การทดสอบเปนคะแนนทดสอบ  หลังเรียน  (Posttest) ทําแบบสอบถามเจตคติ                

ทางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร  เร่ืองการขยาย             

พันธุพืช และเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะห   

 
ผลการศึกษา 

1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภท                         

เกมคอมพิวเตอร  

1.1 ผลการสรางคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ือง               

การขยายพันธุพืช เปนลักษณะเกมท่ีเนนการศึกษาเนื้อหา  และขั้นตอนการขยายพันธุ
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พืช การเลนเกมเก็บคะแนนเพื่อเรียนรูขั้นตอนการขยายพันธุพืชและทําแบบทดสอบ 

โดยคะแนนจากการเลนเกมและคะแนนจากแบบทดสอบในแตละคร้ัง  จะถูกบันทึกเปน

กราฟแทง   เพื่อใชวัดการพัฒนาของผูเลน และมีเกณฑคะแนนดังนี้  คะแนนระหวาง   

0-79 เปอรเซ็นต แสดงวาภารกิจในการเรียนและทํากิจกรรมลมเหลว จะปรากฏกราฟ

แทงสีแดง คะแนนระหวาง 80-89 เปอรเซ็นต แสดงวาภารกิจในการเรียนและ              

ทํากิจกรรมสําเร็จ จะปรากฏกราฟแทงสีเหลือง และคะแนนระหวาง 90-100 เปอรเซ็นต 

แสดงวาภารกิจในการเรียนและทํากิจกรรมสําเร็จและชนะ จะปรากฏกราฟแทงสีเขียว 

สวนประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร มีดังนี้ 

1. สวนนําของคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภทเกมคอมพิวเตอร  เ ร่ือง              

การขยายพันธุพืช ประกอบดวย ช่ือเร่ือง วัตถุประสงคของการเรียนดวยคอมพิวเตอร

ชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1-2 สวนนําเขาสูการเลนเกม 

 

2. สวนของเกม  เนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติการขยายพันธุพืชและเกม 

จํานวน 5 เร่ือง ไดแก การขยายพันธุพืชโดยวิธีการตอนกิ่ง การขยายพันธุพืชโดย              

วิธีการปกชํา การขยายพันธุพืช โดยวิธีการติดตา การขยายพันธุพืชโดย วิธีการเสียบยอด และ

การขยายพันธุพืชโดยวิธีการทาบก่ิง  

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

50 

 

          

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3-4 ลักษณะเน้ือหาและขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5-6 ลักษณะของเกมเร่ืองการขยายพันธุพืชโดยวิธีการตอนก่ิงและการปกชํา 

              

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7-8 ลักษณะของเกมเร่ืองการขยายพันธุพืชโดยวิธีการติดตาและเสียบยอด 
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ภาพ 9-10 ลักษณะของเกมเร่ืองการขยายพันธุพืชโดยวิธีการทาบก่ิงและแบบทดสอบ 

 

3. สวนของผลลัพธ หลังจากทํากิจกรรมตาง ๆ ครบเสร็จเรียบรอยแลว

โปรแกรมจะแสดงผลการโตตอบใหทราบวาการทําภารกิจตาง ๆ สําเร็จหรือลมเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9-10 ลักษณะการแสดงภารกิจ 

 

4. สวนสรุปผลการเรียน หลังจากที่นักเรียนปฏิบัติภารกิจครบทุกสวนแลว 

โปรแกรม จะสรุปผลการศึกษาใหนักเรียนทราบความกาวหนาในแตละครั้งในรูปแบบ

ของกราฟแทง 
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ภาพ 11 การสรุปผลการศึกษาในแตละคร้ัง 

 

1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท                     

เกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช ผูวิจัยไดดําเนินการหาประสิทธิภาพตามวิจัย

และพัฒนา โดยมีผลดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ ดานเน้ือหา อยูใน

ระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.40  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ย เทากับ 0.75 ผลการประเมิน

คุณภาพดานการออกแบบ อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน                  

เฉลี่ยเทากับ  0.69 ผลการหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท                   

เกมคอมพิวเตอร ทําการทดสอบหาประสิทธิภาพ 4 คร้ังดังนี้ คร้ังที่ 1 ทดลองกับ

นักเรียนจํานวน 3 คน มีขอเสนอแนะดังนี้ ภาพบางภาพไมชัดเจน ตัวอักษรอานยาก 

ภาพเกมไมเหมาะกับวิชางานเกษตร  และเสียงไมนาสนใจ  ครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียน 

9 คน มีขอเสนอแนะดังนี้ ตัวอักษรเล็กเกินไป  เสียงรบกวนขณะทําแบบทดสอบ และ

ภาพการตูนไมนาสนใจ มีประสิทธิภาพอยูในระดับ 75.67/75.93  คร้ังที่ 3 ทําการ

ทดลองกับนักเรียน 30 คน  มีขอเสนอแนะดังนี้  เกมนาจะมีเงินรางวัล  ใหผูชนะ หรือผู

ไดคะแนนมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพอยูในระดับ79.73/81.10 คร้ังที่ 4 ทําการทดลอง

กับนักเรียน 35 คน มีประสทิธิภาพอยูในระดับ 81.74/80.76 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลังดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท              

เกมคอมพิวเตอร  เร่ืองการขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ    
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ทางการเรียน กอนและหลังไดรับการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืชช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2    

 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังไดรับ        

การเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร                             

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 N X S2 t p 

Pretest 35 10.63 9.06 

Pretest 35 24.23 5.95 
28.85* .000 

* มีนัยสําคัญที่.05  

 จากตาราง 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนกอนและหลังไดรับ

การเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3.  ผลการประเมินเจตคติทางการเรียน ดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเจตคติทางการเรียนกอนและหลัง ไดรับ การเรียนรูจาก

คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 N −

X  SD  t p 

Pretest 35 29.14 1.77 

Posttest 35 40.51 2.57 
22.27* .000 

* มีนัยสําคัญที่.05  

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนของ

นักเ รียนกอนและหลังไดรับการเ รียนรู โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความแตกตางกัน             
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีเจตคติทางการเรียนหลังเรียน               

อยูในระดับมาก 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ือง

การขยายพันธุพืช  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ในครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ผลการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร  เรื่อง                    

การขยายพันธุพืชมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจาก เกมคอมพิวเตอรมี

องคประกอบที่เหมาะสมมีคําแนะนําการเลน  และรายงานผลคะแนนชัดเจน เมนูการใช

งานงาย หนาจอสวยงาม มีการใชกราฟก  ภาพถาย  ภาพเคลื่อนไหวเหมาะสม ชัดเจน 

สอดคลองกับเนื้อหา ดึงดูดความสนใจและ มีปฏิสัมพันธ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ               

ในการเรียนรู สรางองคความรูในการเรียนรูไดเปนอยางดีและผานการทดลอบ

ประสิทธิภาพหลายครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรเดช ดีนาน (2543 : 35) 

เผชิญ  มะลิซอน (2545 : 51) อรุณรัตน  เองฉวน  (2546 : 47)  และ ปราณีย  เอกมอญ  

(2548 : บทคัดยอ) ทั้งนี้เนื่องจากการนําคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร  

มาใชการกระบวนการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และเกิดทักษะ                

การขยายพันธุพืชเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักเรียนสามารถนําความรู จากการเรียนรู  มาสราง

องคความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนรู 

ทําใหนักเรียนมีความสนใจ  เขาใจเนื้อหาและขั้นตอนการขยายพันธุพืช เปนอยางดี 

สอดคลองกับ ณัฐกร สงคราม (2553 : 25) ที่กลาววา ”การใชคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบเกม กําลังที่นิยมมาก เนื่องจากเปนวิธีการที่ทาทาย และกระตุนนักเรียนใหเกิด

ความอยากรูอยากเห็นไดงาย” 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

ประเภทเกมคอมพิวเตอร สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05  

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกร  สงครามและอัญชลี แซลู (2552 : บทคัดยอ) 

ปาณิศา  ถานะวุฒิพงศและคนอื่น ๆ  (2552 : บทคัดยอ) จงกลณี  ตันตระกูลและ                
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คนอ่ืน ๆ (2552 : บทคัดยอ) และเพ็ญพักตร นภากุล (2553 : บทคัดยอ) เนื่องจาก

นักเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของนักเรียนและตามความตองการไมกังวล 

ควบคุมการเรียนดวยตนเอง และเมื่อนักเรียนไมเขาใจบทเรียนสามารถยอนกลับมา

ศึกษาใหมไดนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของนักเรียนแตละบุคคล 

3.  ผลการศึกษาเจตคติทางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนประเภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นักเรียนมีเจตคติทาง              

การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก              

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ปาณิศา ถานะวุฒิพงศและคนอื่น ๆ (2552 : บทคัดยอ) และ

เพ็ญพักตร นภากุล (2553 : บทคัดยอ) เนื่องจากการจัดกระบวน   การเรียนรูโดยใชสื่อ

การเรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร มีความเหมาะสม 

สอดคลองกับเนื้อหา กําหนดกิจกรรมเหมาะสม  มีภาพประกอบ ฉาก ตัวละครของเกม

นาสนใจ มีการเช่ือมโยง ใหเกิดการเรียนรู เร่ืองการขยายพันธุพืช  และจากการเรียนรู

ดวยเกมคอมพิวเตอร มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการเรียนรู และนักเรียน

สามารถนําความรูไปใชเปนแนวทาง การประกอบอาชีพตอไปในอนาคตได 

 จากผลการ วิจั ยแสดง ให เห็ นว า  คอม พิว เตอร ช วยสอน  ประ เภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  นั้นสามารถเพิ่ม

ศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียน จูงใจและกระตุนใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยาก

เรียนรู  ขณะเรียนมีความรูสึกอิสระ มีความสุขในการเรียนและทํากิจกรรม ทั้งนี้

เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช              

ที่สรางขึ้นเปนระบบ เปนขั้นตอนตามหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพ่ือใหนักเรียนได

เรียนรูตามศักยภาพของนักเรียนแตละบุคคล และเปนสื่อนวัตกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้น  

เพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนแตละบุคคล ใหพัฒนากระบวนการเรียนรู

ของตนเองตามศักยภาพแตละบุคคล 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี ในรูปแบบของ                         

เกมคอมพิวเตอร ครูผูสอนจะตองช้ีแจงวิธีการเรียน ควบคุมเวลาในการเรียนและกระตุน 

แนะนําแนวทางในการเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูจากการเรียนใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

2. การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร ควรพัฒนาให

นักเรียนสามารถเพ่ือนําไปใชในในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได เพื่อใหนักเรียน

สามารถเรียนรูไดทุกสถานที่ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรที่มีผลตอนักเรียน เชนการนําความรูที่ไดจากการเรียนรู

ดวยคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร ไปสรางองคความรูดวยตนเองและ

การปฏิบัติทักษะตางๆ ดวยตนเอง 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เชน คอมพิวเตอร           

ชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร กับ แบบเรียน หรือชุดการเรียนสําเร็จรูป เปนตน 

3. ควรมีการวิจัยเ ก่ียวกับการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภท                     

เกมคอมพิวเตอรในเรื่องอ่ืน ๆ และในรูปแบบอื่น ๆ  
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การคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการใชที่ดินในจังหวัดภูเก็ต1 
Prediction Of Land Use Change In Phuket Province1 

 
วสันต ออวัฒนา2 

วิชัย พันธนะหิรัญ3 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ไดนําขอมูลจากการสํารวจระยะไกล มาประยุกตใชรวมกับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และแบบจําลอง Markov Chain และ Cellular Automata 

เพ่ือศึกษาลักษณะการใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2544 - 2554 และ

คาดการณรูปแบบการใชที่ดินในอีก 10 ป ขางหนาคือ ป พ.ศ. 2564  

ผลการศึกษา พบวา การใชที่ดินของพื้นที่ศึกษา ในป พ.ศ. 2554 มีพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ 513,821 ตารางกิโลเมตร (321,138,125 ไร) มีรูปแบบการใชที่ดิน           

9 ประเภท ไดแก พื้นที่สวนยางพารา รอยละ 37.12 ของพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่ชุมชน              

รอยละ 25.10 พื้นที่สวนผลไม รอยละ 21.09 พ้ืนที่ปาไม รอยละ 6.33 พื้นที่ปาชายเลน 

รอยละ 3.69 พ้ืนที่นากุงและบอเลี้ยงปลา รอยละ 3.41 พื้นที่อ่ืนๆ รอยละ 1.52 พื้นที่          

นาขาว รอยละ 0.97 และพื้นที่แหลงน้ํารอยละ 0.77 ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวาง ป พ.ศ. 2544-

2554 พบวา พ้ืนที่ชุมชนมีพื้นที่เพ่ิมขึ้น 52,724,375 ไร รอยละ 40.31 พ้ืนที่สวนผลไม            

มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 11,448,125 ไร รอยละ 8.75 และพื้นที่ปาชายเลนมีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 

1,219,375 ไร รอยละ 0.93 ตามลําดับ สวนพื้นที่ปาไมมีพ้ืนที่ลดลง 37,088,125 ไร 

รอยละ 28.36 พ้ืนที่นาขาวมีพื้นที่ลดลง 11,224,375 ไร รอยละ 8.58 พื้นที่อ่ืนๆ 
 

1ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 

งานวิจัยชิ้นน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2นิสิตปริญญาโทสาขาภูมิศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3ประธานกรรมการปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.ประจําภาควิชาภูมิศาสตร                         

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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มีพ้ืนที่ลดลง 7,761,875 ไร รอยละ 5.93 พื้นที่สวนยางพารามีพ้ืนที่ลดลง 6,040,000 ไร 

รอยละ 4.62 พื้นที่นากุงและบอเลี้ยงปลามีพ้ืนที่ลดลง 1,695,000 ไร รอยละ 1.31             

พื้นที่แหลงน้ํามีพื้นที่ลดลง 1,582,500 ไร รอยละ 1.21ตามลําดับ 

 การคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในชวงป พ.ศ.2554-

2564 มีแนวโนมวาพื้นที่อ่ืนๆ และพื้นที่ปาไม จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น เทากับ 10,113,125 ไร 

รอยละ38.73 และ 2,943,125 ไร รอยละ 11.27 ตามลําดับ สวนพ้ืนที่ชุมชน พื้นที่                

สวนผลไม พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่สวนยางพารา พื้นที่นาขาว พื้นที่แหลงน้ํา และพื้นที่นากุง

และบอเลี้ยงปลา มีแนวโนมวาจะลดลง เทากับ 5,835,625 ไร รอยละ 22.35 

5,630,625 ไร รอยละ 21.56, 443,125 ไร รอยละ 1.70, 375,000 ไร รอยละ1.44, 

304,375 ไร รอยละ 1.16, 235,625 ไร รอยละ 0.90 และ 231,875 ไร รอยละ 0.89 

ตามลําดับ พบวา แบบจําลองมีคาความถูกตองรวม เทากับ รอยละ 54.37 เศรษฐกิจ, 

ดานสังคม และดานภัยธรรมชาติ เปนตน เขามาทําการวิเคราะห จะทําใหผลลัพธของ

แบบจําลองมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 

คําสําคัญ :  การคาดการณแนวโนม การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน แบบจําลอง 

CA_MARKOV 

 
Abstract 

 The information from Remote Sensing were used and analysed by 

Geographic Information System and the Markov Chain Model Cellular 

Automata Model. The research studied the land use and change  from 2001 to 

2011 and to predict the land use in next 10 years (2021). 

 The result showed that the entire land use in 2001 is 513,821 square 

kilometers. (321,138,125 rai) The land use could be classified to 9 types 

including the rubber plantation area (37.12%), the urban area (25,10%), the 

orchard plantation area (21.09%), the forest area (6.33%), the mangrove forest 
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area (3.69%), the shrimp and fish farm area (3.41%), others area (1.52%), the 

rice field area (0.97%) and the water bodies (0.77%), respectively. 

 Also the result is shown that during this period the urban area, the 

orchard area and the mangrove forest area were increased approximately 

52,724,375 rai (40.31%) and 11,448,125 rai (8.75%) and rubber plantation 

12,129,375 rai (0.93%), respectively. However, the forest area, the rice field 

area, the others area, the fish area and the shrimp farming area and the water 

bodies area were decreased approximately 37,088,125 rai (28.36%), 

11,224,375 rai (8.58%), 7,761,875 rai (5.93%), 6,040,000 rai (4.62%), 

1,695,000 rai (1.31%) and 1,582,500 rai (1.21%), respectively. 

 The tendency of land use changes in 2021 showed that others and 

forest tend was increased approximately 10,113,125 rai (38.73%) and 

2,943,125 rai (11.27%), respectively. The urban area, the orchard area, the 

mangrove forest area, the rubber plantation area, the rice field area, the fish 

and shrimp farming area and the water bodies area were be decreased 

approximately 5,835,625 rai (22.35%), 5,630,625 rai (21.56%), 443,125 rai 

(1.70%), 375,000 rai (1.44%), 304,375 rai (1.16), 235,625 rai (0.90%) and 

231,875 rai (0.89%), respectively. It was found that the accuracy was 54.37%. 

The model would be more accurate if the physical factors and socio-economic 

factors were used in the analysis. 
 
Keywords :  prediction, land use change, CA_MARKOV model 
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บทนํา 
 การใชที่ดินของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร  และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกระแส

โลกในปจจุบันทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น พิจารณาจากจํานวน

เปรียบเทียบประชากรในประเทศ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีประชากรจํานวน 61,661,701 คน 

และ พ.ศ.2554 มีประชากรจํานวน 63,891,000 คน (กรมการปกครอง, 2554 : 

ออนไลน) ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,229,299 คน คิดเปนรอยละ 

3.49 ของจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นจะเห็นไดวาในระยะเวลา 12 ป จํานวนประชากร

เฉลี่ยในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นถึงปละ 247,700 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ของจํานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นในแตละป และทิศทางแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากสาเหตุดังกลาว

เปนผลทําใหทรัพยากรธรรมชาติลดลงไปอยางรวดเร็ว   และทําให เกิดปญหา                   

ดานสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง   

 จังหวัดภูเก็ตเปนพื้นที่ซึ่งมีการใชที่ ดินหลากหลาย เชน แหลงชุมชน  

เกษตรกรรม และ  ปาไม  เปนตน  เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีสภาพเปนเกาะท่ีต้ังอยู              

ทางชายฝงทะเลตะวันตกของประเทศไทย   ซ่ึงติดกับทะเลอันดามันจึงทําใหมี                

แหลงทองเท่ียวระดับโลกที่ไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป  เปนแหลงทองเที่ยวท่ีสรางรายได

ใหกับประเทศ มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว กอใหเกิด

ธุรกิจการทองเที่ยวหลายประเภท ไดแก โรงแรม บานเชา และสถานบันเทิงเปน            

จํานวนมาก รวมถึงจังหวัดภูเก็ตมีคาจางงานขั้นตํ่าตอวันสูงที่สุดในประเทศ (กระทรวง

แรงงาน, 2554 : ออนไลน) ทําใหเกิดการหลั่งไหลเขามาของประชากรจํานวนมาก           

เพื่อการทองเที่ยวการลงทุนในธุรกิจการทองเท่ียว  รวมถึงการเขามาหางานทําและ           

การยายถ่ินที่อยูอาศัยเพ่ือมาแสวงโชคในจังหวัดภูเก็ตมากย่ิงขึ้น ดังรายงานสถิติ  

จํานวนการยายเขา-การยายออกของจังหวัดภูเก็ต จํานวนประชากรและบานของ

กรมการปกครอง ต้ังแต พ.ศ. 2542 จนถึง พ.ศ. 2554   

 การศึกษาขอมูลประชากร (ตาราง 1 และตาราง 2) พบวาการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรจังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมที่สูงขึ้นเร่ือยๆ จาก พ.ศ. 2542 มีจํานวนประชากรรวม

ประมาณ  241,489 คน  จนถึง  พ .ศ .  2554  มี จํานวนประชากรรวมประมาณ                
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352,297 คน ในระยะเวลา 12 ป จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนประชากรรวมเพิ่มขึ้นถึง 

110,808 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 45.88 และยังมี

การเพ่ิมขึ้นของจํานวนบานเรือนที่มีแนวโนมที่สูงขึ้นเร่ือยๆ เชนกัน ดูไดจาก พ.ศ. 2542 

มีจํานวนบานเรือนรวม85,162 หลัง จนถึง พ.ศ. 2554 มีจํานวนบานเรือนประมาณ 

186,998 หลัง ในระยะเวลา 12 ป จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนบานเรือนรวมเพิ่มขึ้นถึง 101,836 

หลัง มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ประมาณ ของบานเพิ่มขึ้นถึงรอยละ  119.5 
 
ตาราง 1 ขอมูลจํานวนประชากรการยายเขายายออกและบานจังหวัดภูเก็ต 

ป พ.ศ. จํานวนประชากร จํานวนบาน จํานวนการยายเขา จํานวนการยายออก 

2542 241,489 85,162 28,803 19,663 

2545 270,438 101,965 33,306 27,039 

2548 292,245 128,110 34,216 31,825 

2551 327,006 157,360 40,437 32,737 

2554 354,297 186,998 40,520 34,837 

ที่มา :  กรมการปกครอง ป 2554 

 

ตาราง 2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรและบานจังหวัดภูเก็ต 

     ป พ.ศ.                         อัตราการเปลี่ยนแปลง                 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

                                              ของประชากร (%)                         ของบาน (%) 

   2542-2545                                11.98                                      19.73 

   2542-2548                                 21.01                                     50.43 

   2542-2551                                 35.41                                     84.77 

   2542-2554                                 45.88                                    119.57 

ที่มา :  คาคํานวณจากตาราง 1 
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  จะเห็นไดวาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะสอดคลองและไปในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนบานเรือน  ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงมากและ

มีทิศทางแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงปญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรกอใหเกิด               

การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพการใชประโยชนที่ดินอยางรวดเร็ว  

เพ่ือตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม  

 แบบจําลองทางดานการเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน เปนเคร่ืองมือที่นิยมใชใน

การศึกษาเพื่อคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน แบบจําลองที่นิยมใชใน

ปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 กลุมใหญ คือ 1) แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่

สามารถคาดการณอัตราการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินซึ่งในประเทศไทยแบบจําลอง

ประเภทน้ีไดรับความนิยมในการนํามาใชในศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดิน                 

แต ข อ จํา กัดของแบบจํ าลองประ เภทนี้ คื อ  ไม สามารถแสดงตํ าแหน งของ                         

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดทําใหการวางแผนจัดการตางๆ ไมสามารถกําหนด

แผนงานใหเฉพาะเจาะจงลงไปได 2) แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่สามารถ

แสดงตําแหนงของการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดิน                       

ซึ่งในปจจุบันมีการนําแบบจําลอง Cellular Automata มาใชในการศึกษา                        

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินอยางแพรหลาย โดยนํามาพัฒนาเปน

แบบโปรแกรมแบบจําลอง CA_MARKOV (Cellular Automata – Markov Chain)             

เปนโปรแกรมยอยในโปรแกรม IDRISI โดยแบบจําลองน้ีมีความสามารถใน                     

การคาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ                         

ซึ่งในตางประเทศมีผู ศึกษาการคาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดินโดยใช

แบบจําลอง CA_MARKOV อยางแพรหลาย เชน เพนนา, โบเน็ต และซานเชซ                

(Pena, Bonet,& Sanchez, 2005) ไดใชแบบจําลอง CA_MARKOV ศึกษาแนวโนม

และปจจัยในการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินที่เมืองมารินา ไบซา ประเทศสเปน อยางไรก็ตาม              

ในประเทศเร่ิมมีผูศึกษา เชน ฐานิตย (2548 : บทคัดยอ) ไดใชแบบจําลอง CA_MARKOV ศึกษา

การคาดการณการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินบริเวณชายฝงทะเลอําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี  
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การศึกษาคร้ังนี้ไดนําขอมูลการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing : RS)           

มาใชศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเพราะเปนขอมูลที่ทันตอเหตุการณ โดยใช

ขอมูลที่บันทึกบริเวณเดียวกันในชวงเวลาท่ีตางกัน (อนุกรมเวลา) มาตีความดานการใช

ที่ดิน ซ่ึงสามารถแสดงการจําแนกการใชประโยชนที่ดินในแตละชวงเวลาได และใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) เพ่ือมาวิเคราะห           

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินซึ่งจะชวยใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลเชิงพ้ืนที่ได              

อยางถูกตองมาประยุกตใชรวมกับแบบจําลอง CA_MARKOV เพื่อใชคาดการณ

แนวโนมการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ซึ่งจะทําใหสามารถนําไปใชในการวางแผน

จัดการการใชที่ดินใหเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549 และ 

พ.ศ. 2554  

2. เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที ่ดินที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ป 

โดยแบงการศึกษาออกเปนสามชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2544-2554  

3. เพื่อคาดการณแนวโนมการใชที่ดินจังหวัดภูเก็ตในอนาคตอีก 10 ป 

ขางหนา ใน พ.ศ. 2564 และวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในชวงเวลา

ระหวาง พ.ศ. 2554-2564 

 
วิธีการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการแปลความหมายและจําแนกขอมูลภาพถายดาวเทียมโดยใช            

ชุดโปรแกรมทางรีโมทเซนซิง โดยใชจัดการขอมูลภาพถายดาวเทียมทั้ง 3 ชวงเวลา              

มีขั้นตอนดังนี้  

1.1 การนําเขาขอมูลภาพถายดาวเทียมบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในชวงเวลา              

ที่ไมมีเมฆในชวงคลื่นตางๆ มาทําการผสมภาพโดยใชชวงคลื่นที่ 3 ใหแสงเปนสีน้ําเงิน 

ชวงคลื่นที่ 4 ใหแสงเปนสีแดง และชวงคลื่นที่ 5 ใหแสงเปนสีเขียว 
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1.2 การปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) 

เพ่ือใหไดตําแหนงที่ถูกตองกับพื้นที่จริงและอางอิงกับแผนที่ภูมิประเทศ L7018 

1.3 นําขอมูลที่ผานการผสมของชวงคลื่นเปนภาพสีผสมแลวมาทํา                

การจําแนกประเภทขอมูลโดยวิธี การจําแนกขอมูลภาพถายดาวเทียมแบบมีการกํากับ

ดูแล (Supervised classification)     

1.4 ทําการสํารวจขอมูลภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริงในภูมิประเทศ  

เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดหลังจากมีการจําแนกขอมูลภาพถายดาวเทียม                   

และทําการตกแตงขอมูลภายหลังจากการจําแนกประเภทขอมูลแลว   

 2.ขั้นตอนการวิ เคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดินดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีขั้นตอนดังนี้   

2.1  การนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่ โดยการนําภาพดาวเทียมที่ผานการจําแนก

ขอมูลซ่ึงเปนขอมูลแบบราสเตอรใหอยูในรูปของขอมูลแบบเวกเตอร แตละประเภท

ขอมูลการใชที่ดิน  

2.2 การปรับแตงขอมูลการใชที่ดินแตละประเภทใหมีความถูกตอง                

โดยการแกไขความคลาดเคลื่อนเน่ืองจากการลอกลายแผนท่ี และการทับกันของ               

จุดหรือเสน 

2.3 การจัดการขอมูลการใชที่ดินแตละประเภท โดยสรางแฟมจัดเก็บ

ขอมูลในรูปแบบตารางคุณลักษณะ การแบงหมวดหมูประเภทการใชที่ดินอยางเปน

ระบบ  

2.4 การวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน โดยนําเขามูลการใช

ที่ดินป พ.ศ. 2544 ถึง 2554 มาทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) โดยใช

วิธีการซอนทับขอมูล (Overlay) 

3. การคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินดวยแบบจําลอง 

CA_MARKOV มีการดําเนินการศึกษา 2 สวน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลอง CA_MAKOV 
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           3.1.1 นําเขาขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2544 และ 2549 เพื่อคาดการณ

แนวโนมการใชที่ดินของ พ.ศ. 2554 แบบจําลองมารคอฟ ดวยโปรแกรมIDRISI ผลลัพธ

ที่ได คือ คาความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลง (Probability of changing) และ                

คาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลง (Transition of changing) 

           3.1.2 นําคาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่ไดจาก              

การวิเคราะหตาม มาสรางแบบจําลองการใชประโยชนที่ ดิน พ.ศ. 2554 ดวยแบบจําลอง 

CA_MARKOV  

           3.1.3 นําแผนที่การใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ไดจากการคาดการณดวย

แบบจําลอง CA_MAKOV มาซอนทับกับแผนที่การใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ไดจาก              

การจําแนกประเภทขอมูลดาวเทียม เพื่อตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลอง 

CA_MAKOV โดยใชตารางคํานวณคาความผิดพลาด (Error matrix) เพื่อใชคํานวณ 

คาความถูกตองทั้งหมด (Overall accuracy) ของการจําแนกประเภทขอมูล  

           3.1.4 วิ เคราะหและคํานวณพื้นที่ การใชที่ ดินแตละประเภท              

และเปรียบเทียบขอมูลการใชที่ดินที่ไดจากแบบจําลองกับขอมูลที่ไดจากการจําแนก

ประเภทขอมูลดาวเทียม 

3.2 การคาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน จังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2564 

3.2.1 หาคาความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลง และสัดสวนของ            

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินโดยใชแบบจําลองมารคอฟ โดยใชขอมูลการใชที่ดิน              

2 ชวงเวลา ใน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ.2549 เปนฐานดําเนินการวิเคราะห  

3.2.2  นําคาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่ไดจาก        

การวิเคราะหตาม ดวยแบบจําลอง CA_MARKOV เพ่ือคาดการณการเปลี่ยนแปลงการ

ใชที่ดิน อีก 10 ป ขางหนา คือ พ.ศ. 2564 

3.2.2 คํานวณพื้นที่การใชที่ดินแตละประเภทใน พ.ศ. 2564 และ

วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในชวงระยะเวลาต้ังแต              

พ.ศ. 2554 - 2564 
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ผลการศึกษา 
 1. การใชที่ดิน พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2554  

 พื้นที่เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 513,821 ตาราง

กิโลเมตร (321,138,125 ไร) มีรูปแบบการใชที่ดินจําแนกได 9 ประเภท ไดแก                   

1)พื้นที่ชุมชน 2)พื้นที่ปาไม 3)พื้นที่ปาชายเลน 4)พื้นที่สวนยางพารามาก 5)พื้นที่                

สวนผลไม 6)พ้ืนที่นาขาว 7)พื้นที่นากุงและบอเลี้ยงปลา  8)พ้ืนที่แหลงน้ํา และ 9)พื้นที่

อื่นๆ ดังภาพ 1 
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ภาพ 1  ลักษณะการใชที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549  และ พ.ศ.2554 

   

 1.2 การใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2544 มีลักษณะการใชที่ดินดังนี้  

พื้นที่สวนยางพารา ซ่ึงมีพื้นที่มากที่สุด 125,250,625 ไร (รอยละ 39.00) รองลงมาคือ 

พื้นที่ปาไม 57,402,500 ไร (รอยละ 17.87) พ้ืนที่สวนผลไม 56,270,000 ไร                      

(รอยละ 17.53) พ้ืนที่ชุมชน 27,894,375 ไร (รอยละ 8.69) พ้ืนที่นาขาว 14,340,000 ไร 

(รอยละ 4.47) พ้ืนที่นากุงและบอเลื้ยงปลา 12,654,375 ไร (รอยละ 3.94) พื้นที่อ่ืนๆ 
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12,627,500 ไร (รอยละ 3.93) พ้ืนที่ปาชายเลน 10,640,625 ไร (รอยละ 3.31) และ

พื้นที่แหลงน้ํา 4,058,125 ไร (รอยละ 1.26) ตามลําดับ 

 1.3 การใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2549 มีลักษณะการใชที่ดินดังนี้       

พื้นที่สวนยางพารา ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด 104,840,625 ไร (รอยละ 32.65) รองลงมาคือ              

พื้นที่สวนผลไม 78,253,125 ไร (รอยละ 24.37) พื้นที่ชุมชน 50,406,250 ไร              

(รอยละ 15.70) พ้ืนที่ปาไม 46,323,750 ไร (รอยละ 14.42) พ้ืนที่นากุงและบอเลื้ยง

ปลา 15,093,750 ไร (รอยละ 4.70) พื้นที่ปาชายเลน 11,483,750 ไร (รอยละ 3.58) 

พื้นที่นาขาว 7,610,000 ไร (รอยละ 2.37) พ้ืนที่อื่นๆ 4,084,375 ไร (รอยละ 1.27) และ

พื้นที่แหลงน้ํา 3,042,500 ไร (รอยละ 0.95) ตามลําดับ 

   

 
ภาพ 2  แผนที่การใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 
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 1.4 การใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 (ภาพ 2) มีลักษณะการใชที่ดินดังนี้ 

พื้นที่สวนยางพารา ซ่ึงมีพื้นที่มากที่สุด 119,210,625 ไร รอยละ 37.12 รองลงมาคือ 

พ้ืนท่ีชุมชน 80,618,750 ไร (รอยละ 25.10) พ้ืนท่ีสวนผลไม 67,718,125 ไร (รอยละ 21.09) 

พื้นที่ปาไม 20,314,375 ไร (รอยละ 6.33) พื้นที่ปาชายเลน 11,860,000 ไร                  

(รอยละ 3.69) พ้ืนที่นากุงและบอเลี้ยงปลา 10,959,375 ไร (รอยละ 3.41) พ้ืนที่อ่ืนๆ 

4,865,625 ไร (รอยละ 1.52) พ้ืนที่นาขาว 3,115,625 ไร (รอยละ 0.97) และพื้นที่             

แหลงน้ํา 2,475,625 ไร (รอยละ 0.77) ตามลําดับ 

 2. การเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน ระหวาง พ.ศ.2544-2554  

2.1 การเปล่ียนแปลงการใชที่ดินจังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2544-2554 

พบวา พื้นที่ชุมชนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 52,724,375 ไร คิดเปนรอยละ 40.31 ของพื้นที่

เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวนผลไมมีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 11,448,125 ไร คิดเปนรอยละ 8.75 

ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่ปาชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 1,219,375 ไร                  

คิดเปนรอยละ 0.93 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามลําดับ สวนพื้นที่ปามีพื้นที่ลดลง 

37,088,125 ไร คิดเปนรอยละ 28.36 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่นาขาวมี 

พื้นที่ลดลง 11,224,375 ไร คิดเปนรอยละ 8.85 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด  

พื้นที่อื่นๆมีพื้นที่ลดลง 7,761,875 ไร คิดเปนรอยละ 5.93 ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งหมด พ้ืนที่สวนยางพารามีพื้นที่ลดลง 6,040,000 ไร คิดเปนรอยละ 4.62 ของพ้ืนที่

เปลี่ยนแปลงทั้ งหมด  พื้นที่นากุ งและบอเลี้ยงปลามีพื้นที่ลดลง  1,695,000 ไร                     

คิดเปนรอยละ 1.31 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงท้ังหมด พ้ืนที่แหลงน้ํามีพ้ืนที่ลดลง 

1,582,500 ไร คิดเปนรอยละ 1.21 ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามลําดับ                        

ดังตาราง 3 
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ตาราง 3  การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวาง พ.ศ. 2544-2554 

พ้ืนที่ (ไร) 

ประเภทของการใชท่ีดิน พ.ศ. 

2544 

พ.ศ. 

2554 

เปลี่ยนแปลง 

รอยละ 

การเปล่ียนแปลง 

 

พ้ืนท่ีชุมชน 27,894,375 80,618,750 +52,724,375         +40.31 

พ้ืนท่ีปาไม 57,402,500 20,314,375 -37,088,125         -28.36 

พ้ืนท่ีปาชายเลน 10,640,625 11,860,000 +1,219,375          +0.93 

พ้ืนท่ีสวนยางพารา 125,250,625 119,210,625 -6,040,000          -4.62 

พ้ืนท่ีสวนผลไม 56,270,000 67,718,125 +11,448,125          +8.75 

พ้ืนท่ีนาขาว 14,340,000 3,115,625 -11,224,375          -8.58 

พ้ืนท่ีนากุงและบอเลี้ยงปลา 12,654,375 10,959,375 -1,695,000          -1.31 

พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 4,058,125 2,475,625 -1,582,500          -1.21 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 12,627,500 4,865,625 -7,761,875          -5.93 

พ้ืนท่ีรวม 321,138,125 321,138,125 130,783,750        100.00 

 

 3. ศึกษาความเหมาะสมของแบบจําลองสําหรับคาดการณการใชที่ดิน 

3.1 แบบจําลองสําหรับคาดการณการใชที่ดิน พ.ศ. 2554 

การคาดการณการใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ดวยแบบจําลอง พบวา              

มีพื้นที่สวนยางพารามากท่ีสุดประมาณ 143,879,514 ไร หรือรอยละ 44.80 รองลงมา

คือ พื้นที่สวนผลไม มีพ้ืนที่ประมาณ 46,793,264 ไร หรือรอยละ 14.57 และพื้นที่ชุมชน 

45,259,514 ไร หรือรอยละ 14.09 โดยมีพื้นที่ปาไม 24,978,264 ไรหรือรอยละ 14.09 

พื้นที่อ่ืนๆ 21,490,139 ไร หรือรอยละ 6.69 พื้นที่นากุงและบอเลี้ยงปลา 17,892,638 ไร 

หรือรอยละ 5.57 พื้นที่ปาชายเลน 12,770,139 ไร หรือรอยละ 3.98 พื้นที่นาขาว 

5,987,014 ไร หรือรอยละ 1.86 และพื้นที่แหลงน้ํา 2,087,639 ไร หรือรอยละ 0.65 

ตามลําดับ 
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3.2 การตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลอง  

การตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลอง พบวา แบบจําลองมี

คาความถูกตองรวม เทากับ รอยละ 54.37 เมื่อนําขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ได

จากแบบจําลอง กับขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2554 ที่ไดจากการจําแนกประเภทขอมูล

ดาวเทียม มาเปรียบเทียบกัน พบวา พื้นที่ชุมชนมีพ้ืนที่ตางกัน 35,359,236 ไร หรือ             

รอยละ 34.01 ของความแตกตางทั้งหมด พ้ืนที่สวนผลไมตางกัน 20,924,861 ไร หรือ

รอยละ 20.13 พื้นที่อ่ืนๆ ตางกัน 16,624,514 ไร หรือรอยละ 15.99 พ้ืนที่สวนยางพารา 

ต า ง กั น  15,297,653 ไ ร  ห รื อ ร อ ย ล ะ  14.72  พ้ื น ที่ น า กุ ง แ ล ะบ อ เ ลี้ ย ง ปล า                         

ตางกัน 6,933,263 หรือรอยละ 6.67  พ้ืนที่ปาไมตางกัน 4,663,889 หรือรอยละ 4.48  

พื้นที่นาขาว ตางกัน 2,871,389 ไร หรือรอยละ 2.76  พื้นที่ปาชายเลน ตางกัน 910,139 

หรือรอยละ 0.87 และพื้นที่แหลงน้ํา ตางกัน 48.21 ไร หรือรอยละ 0.54 (ตาราง 4 และ

ภาพ 3) ทั้งนี้ คาความแตกตางของขอมูลพื้นที่ชุมชนมีความแตกตางกันมากเนื่องจาก

แบบจําลอง CA_Markov เปนแบบจําลองที่ใชหลักการของกฎการมีชีวิตและการตาย

ของเซลลแวดลอม ตามทฤษฏี “The game of life” มาใชในการวิเคราะหรวม                    

ซึ่งสามารถคาดการณแนวโนมการใชที่ดินไดอยางมี ประสิทธิภาพในพ้ืนที่ของสิ่งที่มี

ชีวิต เชน พื้นที่ปาไม และพ้ืนที่ปาชายเลน เปนตน จึงสงผลใหการคาดการณแนวโนม

การใชที่ ดินในพ้ืนที่ของสิ่ งที่ ไมมี ชีวิต  เชน  พ้ืนที่ ชุมชน  และพื้นที่ อ่ืนๆ  เปนตน                         

มีคาความผิดพลาดหรือคาความแตกตางของพื้นที่มาก ทําใหคาความถูกตองของ

แบบจําลองลดนอยลง 

3.3 การคาดการณการใชที่ดิน พ.ศ. 2564 ที่ไดจากแบบจําลอง (ภาพ 3) 

พบวา มีพื้นที่สวนยางพารามากที่สุด 118,835,625 ไร (รอยละ 37.00) รองลงมาคือ 

พื้นที่ชุมชน 74,783,125 ไร (รอยละ 23.29) สวนพื้นที่สวนผลไม 62,087,500 ไร                  

(รอยละ 19.33) พื้นที่ปาไม 23,257,500 ไร (รอยละ 7.24) พ้ืนที่อ่ืนๆ 14,978,750 ไร               

(รอยละ 4.66) พื้นที่ปาชายเลย 11,416,875 ไร (รอยละ 3.56) พื้นที่นากุงและบอเลี้ยงปลา 

10,727,500 ไร (รอยละ 3.35) พ้ืนที่นาขาว 2,811,250 ไร (รอยละ 0.87) และพื้นที่แหลงน้ํา 

2,240,000 ไร (รอยละ 0.70) ตามลําดับ 
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ตาราง 4 ความแตกตางระหวางขอมูลจากแบบจําลอง กับ ขอมูลการจําแนกขอมูล

ดาวเทียม พ.ศ. 2554 

พ้ืนที่ (ไร) 

ประเภทของการใชท่ีดิน การจําแนก แบบจําลอง 

 

ความ 

แตกตาง 

ความแตกตาง 

(%) 

 

พ้ืนท่ีชุมชน 80,618,750 45,259,514 -35,359,236 -34.01 

พ้ืนท่ีปาไม 20,314,375 24,978,264 +4,663,889 +4.48 

พ้ืนท่ีปาชายเลน 11,860,000 12,770,139 +910,139 +0.87 

พ้ืนท่ีสวนยางพารา 119,210,625 143,879,514 +15,297,653 +14.72 

พ้ืนท่ีสวนผลไม 67,718,125 46,793,264 -20,924,861 -20.13 

พ้ืนท่ีนาขาว 3,115,625 5,987,014 +2,871,389 +2.76 

พ้ืนท่ีนากุงและบอเลี้ยงปลา 10,959,375 17,892,638 +6,933,263 +6.67 

พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 2,475,625 2,087,639 -387,986 -0.37 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 4,865,625 21,490,139 +16,624,514 +15.99 

พ้ืนท่ีรวม 321,138,125 321,138,125 103,972,930 100.00 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 แผนที่การคาดแนวโนมการณการใชที่ดิน พ.ศ. 2564 
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  3.4 การศึกษาการณคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

จังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2554-2564 (ตาราง 5) พบวา พื้นที่อ่ืนๆ มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

10,113,125 ไร คิดเปนรอยละ 38.73 ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงท้ังหมด สวนพื้นที่ปาไมมี

พื้นที่เพิ่มขึ้น 2,943,125 ไร คิดเปนรอยละ 11.27 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงท้ังหมด 

ตามลําดับ สวนพ้ืนที่ชุมชนมีพื้นที่ลดลง 5,835,625 ไร คิดเปนรอยละ 22.35 ของพื้นที่

เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวนผลไมมีพ้ืนที่ลดลง 5,630,625 ไร คิดเปนรอยละ 21.56 

ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงท้ังหมด พื้นที่ปาชายเลนมีพื้นที่ลดลง 443,125 ไร คิดเปน                  

รอยละ 1.70 ของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่สวนยางพารามีพื้นที่ลดลง 375,000 

ไร คิดเปนรอยละ 1.44 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่นาขาวมีพ้ืนที่ลดลง 

304,375 ไร คิดเปนรอยละ 1.16 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พื้นที่แหลงน้ํามีพ้ืนที่

ลดลง 235,625 ไร คิดเปนรอยละ 0.90 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่นากุง

และบอเลี้ยงปลามีพ้ืนที่ลดลง 231,875 ไร คิดเปนรอยละ 0.89 ของพื้นที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งหมด ตามลําดับ 
 
ตาราง 5 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินระหวาง พ.ศ. 2554-2564 

พ้ืนท่ี (ไร) 

ประเภทของการใชท่ีดิน  พ.ศ. 

2554 

พ.ศ. 

2564 

เปลี่ยนแปลง 

รอยละ 

การเปล่ียนแปลง 

 

พ้ืนท่ีสิ่งปลูกสราง 80,618,750 74,783,125 -5,835,625           -22.35 

พ้ืนท่ีปาไม 20,314,375 23,257,500 +2,943,125           +11.27 

พ้ืนท่ีปาชายเลน 11,860,000 11,416,875 -443,125            -1.70 

พ้ืนท่ีสวนยางพารา 119,210,625 118,835,625 -375,000            -1.44 

พ้ืนท่ีสวนผลไม 67,718,125 62,087,500 -5,630,625           -21.56 

พ้ืนท่ีนาขาว 3,115,625 2,811,250 -304,375            -1.16 

พ้ืนท่ีนากุงและบอเลี้ยงปลา 10,959,375 10,727,500 -231,875           - 0.89 

พ้ืนท่ีแหลงนํ้า 2,475,625 2,240,000 -235,625            -0.90 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 4,865,625 14,978,750 +10,113,125          +38.73 

พ้ืนท่ีรวม 321,138,125 321,138,125 26,112,500          100.00 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การใชที่ดินที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ป ต้ังแต พ.ศ. 2544 – 2554 จะเห็นได

วาพ้ืนที่ ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น  จาก  พ .ศ. 2544 มีจํานวนพื้นที่ ชุมชน 

27,894,375 ไร จนถึง ป พ.ศ. 2554 มีจํานวนพื้นที่ชุมชน 80,618,750 ไร มีการเพิ่มขึ้น

ของพื้นที่ชุมชนในระยะ 10 ป เปนจํานวน 52,724,375 ไร เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต              

เปนเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมทั้งจากประชากรในประเทศและชาวตางชาติ              

มีการเจริญเติบโตของธุรกิจการทองเที่ยว และจังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีคาแรงขั้นตํ่า

สูงที่สุดในประเทศ ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นเขามาเพื่อการทองเที่ยว เพื่อการลงทุน

ในธุรกิจการทองเที่ยว รวมถึงการเขามาหางานทําของแรงงานทั้งประชากรในประเทศ

และชาวตางชาติ จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนเปนจํานวนมาก เชน 

บานจัดสรร  คอนโดมิ เนียม  อาคารพาณิชย  และโรมแรม  เปนตน  สงผลใหม ี             

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการกิจกรรมการใช

ที่ดินของมนุษยทางดาน เศรษฐกิจและสังคม จากแปลภาพถายและการสํารวจ

ภาคสนามมีการเพ่ิมขึ้นของพื้นที่ชุมชนในบริเวณที่เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเล               

ตามอาวตางๆ ทั่วเกาะภูเก็ต ไดแก อาวปาตอง อาวกะตะ อาวกะรน และอาวฉลอง เปนตน  

 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของพื้นที่ชุมชนที่เพิ่มขึ้นนั้น มีการเพ่ิมขึ้นใน

พื้นที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญ ใน พ.ศ. 2544-2554 มีพื้นที่สวนผลไมเปลี่ยนสภาพ 

เปนพ้ืนที่ชุมชนมากที่สุด 20,690,625 ไร รองลงมาคือ พื้นที่สวนยางพาราเปลี่ยนสภาพ

เปนพื้นที่ชุมชน 19,668,750 ไร และพื้นที่นาขาวเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่ชุมชน 

5,083,125 ไร ตามลําดับ แสดงใหเห็นวามีการทําเกษตรในจังหวัดภูเก็ตลดนอยลง

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม จากการออกสํารวจภาคสนามและ              

การสอบถามประชาชนในพื้นที่ พบวา ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตมูลคาทางเศรษฐกิจสูงและ

เพิ่มขึ้นตามสภาพพ้ืนที่บริเวณแหลงทองเท่ียวตางๆ เนื่องจากในแตละปสามารถสราง

รายไดใหกับเจาของที่ ดินได เปนจํานวนมากจากธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งนี้ พ้ืนที่

เกษตรกรรมในจังหวัดภูเก็ตสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดนอย ไมคุมกับมูลคาของที่ดิน               

จึงทําใหประชากรในจังหวัดภูเก็ตนิยมประกอบอาชีพทางดานการทองเท่ียว สงผลใหมี
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การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเปนพื้นที่ชุมชนเปนจํานวนมากและอยางรวดเร็ว 

ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา 

 แบบจําลอง CA_MARKOV สามารถคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

การใชที่ดินได จาก  การตรวจสอบแบบจําลอง พบวา มีคาความถูกตองรวม เทากับ 

รอยละ 54.37 ทั้งนี้เนื่องจากการคาดการณแนวโนมการใชที่ดินในพื้นที่ของสิ่งที่มีชีวิต 

เชน พื้นที่ปาไม และพ้ืนที่ปาชายเลน เปนตน สวนการคาดการณแนวโนมการใชที่ดินใน

พื้นที่ของสิ่งที่ไมมีชีวิต เชน พื้นที่ชุมชน และพื้นที่อ่ืนๆ เปนตน มีคาความถูกตองของ

แบบจําลองนอย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอยางรวดเร็วในจังหวัดภูเก็ตมี            

อิทธิผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจดานทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญ แตใน

การศึกษาครั้ งนี้ เปนการนําปจจัยการใชที่ ดินมาใช ในการคาดการณ เทานั้น                     

ไมไดนําปจจัยอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใชที่ ดินของพ้ืนที่ เขารวมใน                   

การวิเคราะหดวยดวย เชน ปจจัยทางดานกายภาพของพ้ืนที่ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม และภัยธรรมชาติ เปนตน จึงทําใหผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง                         

มีประสิทธิภาพลดนอยลง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอจํากัดจากการวิเคราะหขอมูลภาพถายจากดาวเทียม พ.ศ. 2544, 

พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 นั้น เนื่องจาก คาการสะทอนของพื้นที่นากุงและบอเลี้ยง

ปลา และพื้นแหลงน้ํา มีคาใกลเคียงกัน ทําใหการจําแนกตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจของ

ผูวิจัย ซ่ึงมีผลตอความถูกตองของแผนท่ีการใชที่ดิน ดังนั้นการตรวจสอบความถูกตอง

ของการใชที่ดินในพื้นที่จริง ตองใชเวลาในการแปลภาพและการสํารวจภาคสนาม               

มากขึ้น  

 2. ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่ศึกษาและชวงปที่ศึกษา                

ภาพท่ีปลอดเมฆมีนอย และการแปลภาพถายดาวเทียมในพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่

ทั้งเกาะภูเก็ตซึ่งมีพ้ืนที่เปนจํานวนมากทําใหตองใชเวลาในการแปลภาพและการสํารวจ

ภาคสนามมากขึ้น 
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 3. เนื่องจากขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล มีการแปลงขอมูลระหวางขอมูล

ที่เปนเวคเตอร (Vector) และราสเตอร (Raster) อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล

ได เนื่องจากขอมูลเวคเตอรมีเสนขอบเขตท่ีมีลักษณะราบเรียบสม่ําเสมอตามลักษณะ

พื้นที่จริง เมื่อแปลงเปนขอมูลราสเตอรที่มีลักษณะเปนกริด เสนขอบเขตจะมีลักษณะ

เปนเสนหยักไปตามขนาดของจุดภาพ (Pixel) ดังนั้นอาจทําใหพื้นที่บางสวนหายไป

เชนเดียวกับการวิเคราะหขอมูลโดยการซอนทับของ 2 ช้ันขอมูลที่เปนเวคเตอร ขอมูล

ใหมซึ่งเปนผลจากการซอนทับนั้น มักเกิดขอผิดพลาดในเร่ืองการเกิดพื้นที่เล็กๆ 

(polygon) ทําใหพ้ืนที่การศึกษาไมเทาเดิม ดังนั้นตองทําการตรวจสอบขอมูลทุกคร้ัง            

ในการวิเคราะหแตละขั้นตอน เพ่ือหาจุดผิดพลาดและแกไขใหถูกตองกอนดําเนินการ 

ในขั้นตอไป 

 4. การศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรมีการนําปจจัยอ่ืน ๆ เชน ดานกายภาพของ

พื้นที่ ดานภัยธรรมชาติ ดานเศรษฐกิจและสังคม เขามารวมในการวิเคราะหดวย              

จะทําใหแบบจําลองที่ออกมามีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 
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สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ1 
ACHIEVED OUTCOMES OF EDUCATIONAL TRANSFORMATIONS POLICY 

ON AUTONOMOUS UNIVERSITIES IN THAILAND1 
อรรถสิทธ์ิ ตันติวิรัชกุล2, 

อิมรอน มะลูลมี3, นัยนา เกิดวิชัย4, จรัญ มะลูลีม5 

Athasit Tuntiviratkul2, 

Imron Maluleem3, Naiyana Girdwichai4, Jaran Maluleem5 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2) กระบวนการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ 3) ผลกระทบของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 4) สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูป

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึก และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลและตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย จากกลุม

ตัวอยางรวม 99 คน ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับสูง 39 

คน คณาจารย 30 คน และนักศึกษา  30 คน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 
1วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2554  
2นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
4ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง  โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
5รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ผลการวิจัยพบวา 

 1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเปนผลจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐตองเปลี่ยนเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ) และใหมีกฎหมายวาดวย             

การจัดต้ังมหาวิทยาลัย มีอิสระในการดําเนินงานและเสรีภาพทางวิชาการ ภายใต            

การควบคุมติดตามและประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย (องคกรปกครองสูงสุด) 

 2. กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแตละแหงมีลักษณะ

คลายคลึงกันเปนสวนใหญจะแตกตางกันบางตามภูมิหลังและวิวัฒนาการของ

มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมาจากการสรรหา สภามหาวิทยาลัยทํา

หนาที่กําหนดนโยบายควบคุมติดตามประเมินผล อธิการบดีทําหนาที่หัวหนา 

ฝายบริหารแบบเบ็ดเสร็จ มีความเปนมืออาชีพและขีดความสามารถสูงในการบริหาร

จัดการ การหารายไดและเงินสนับสนุน (ที่ไมใชเงินงบประมาณ) การสรางเครือขาย

ความรวมมือของคณาจารยผูเช่ียวชาญที่มีชื่อเสียง และผลงานในระดับประเทศและ

นานาชาติ เพื่อพัฒนางานวิชาการและการวิจัย ใหเกิดประโยชนแกรัฐและประชาชน 

ภายใตการกํากับและตรวจสอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณ 

 3. ผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษา เกิดจากเจตนารมณของการบังคับ             

ใชกฎหมายของรัฐบาลและผูบริหารมหาวิทยาลัย คานิยมระบบราชการของปจเจกบุคคล 

กฎ เ กณฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ต ร ว จ ส อบต าม ร ะ เ บี ย บ ร า ช ก า ร แบบ ด้ั ง เ ดิ ม ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงบประมาณ เปนเง่ือนไขสําคัญของการนํานโยบายไป

ปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิผลได  แตอยางไรก็ตามพบวาในที่สุด การเปลี่ยนแปลงจะเกิดเมื่อ

ทุกคนเห็นประโยชนของการปฏิรูปการศึกษาท้ังสวนตนเองและสวนรวมในกระบวนทัศน

ใหมมากกวากระบวนทัศนเกา  

 4. สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเกิดจาก 1) อธิการบดีจะตอง

เปนผูบริหารมืออาชีพมีเจตนารมณแนวแนในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสนับสนุน             

การปฏิบัติงานเชิงรุก (Encourage) และไมแทรกแซงการปฏิบัติงาน 2) การใชทรัพยสิน
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เ พ่ือก อ ให เกิดรายไดและการเสาะหากองทุนสนับสนุน  (Endowment fund)              

3) ความเปนเอกภาพขององคกร และการกาวขามระบบราชการ 4) การใชประโยชน

จากผลงานวิชาการ (มรดกทางปญญา) 5) คณาจารย ผูเช่ียวชาญ ของมหาวิทยาลัย 

ตองเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง และผลงานในระดับนานาชาติ 

 

คําสําคัญ : สัมฤทธิผล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to investigate 1) educational 

transformations policy on autonomous university, 2) process of autonomous 

management for development, 3) impact of educational transformations policy 

on autonomous university, 4) achieved outcomes of educational 

transformations policy on the autonomous university. The study employed 

qualitative method for which the researcher collected documents and 

research papers on educational transformations policy, performed in-dept 

interviews, and contributed to participatory action research. To perform 

analysis and interpretation of the inductive conclusion 99 samples were 

included out of which were 39 executive councils, 30 instructors, and 30 

students from King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Suranaree 

University of Technology, Walailak University, Thaksin University, Office of the 

Higher Education Commission and Office for National Education Standards 

and Quality Assessment (Public Organization) 

 The research findings were as follows: 

 1. Educational transformations policy as a result of the Constitution of 

the Kingdom of Thailand B.E.2540 (1997), the National Education Act 

B.E.2542 (1999) and Amendments (Second National Education Act B.E.2545 
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(2002)) leads to the transformation of public universities to become 

autonomous, introduction of law of establishing university as juristic person, 

autonomous management and academic freedom under the supervision of the 

University Council. 

 2. The autonomous management procedures must conform to the 

University Council policies which vary according to background and evolution 

of such university. The university president recruited through nomination, acts 

as a chief executive maintaining total management. To attain effective 

development in academic and research for the benefit to the government and 

public, the president must be professional with advanced capability in 

management, earnings and endowments seeking, cooperation network in 

national and international levels, under the control and evaluation by the 

University Council. The Council is comprised of representatives from internal 

and external universities and is under the supervision and inspection with 

respect to rules and procedures of the Ministry of Education and Bureau of the 

Budget. 

 3. The consequences of educational transformations policy was 

motivated by the executives seriousness in law compliance, the bureaucracy 

values deeply embedded in the individuals, traditional rules and procedures in 

compliance of the official regulations of the Ministry of Education and Bureau 

of the Budget, and the focuses on procedures rather than the results. These 

were crucial conditions for the achievement of the policy implementation within 

the desired timeframe. Ultimately, it was found that changes would be a 

success if all participants acknowledge the higher benefits, both to the 

individuals and to the public, of the new paradigm than the old one. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

83 

 4. Achieved outcomes of the educational transformations policy may 

requires : 1) The university president must be management professional who 

retains firm intention to abide by the laws in order to encourage the proactive 

operation with no interference, 2) Use of assets to generate revenue and 

seeking sources of endowment fund, 3) The unity of the organization and 

beyond bureaucracy, 4) Exploit of academic works (Intellectual Heritage) and              

5) Internationally acknowledged professors and experts 

 

Keywords : achieved outcomes, educational transformations policy, autonomous 

universities 

 
บทนํา 
 โลกไดกาวเขาสูยุคของการแขงขันไรพรมแดน พลโลกจําตองปรับตัวพรอมที่

จะแบกรับภาระตอคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอโครงสรางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กดดันใหทุกวิถีชีวิตตองลุกขึ้นเผชิญหนา

กับปญหาการพัฒนาของโลกาภิวัฒน (Globalization) ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือการรับรู

วาการเปลี่ยนแปลงนั้นได เขามาถึงตัวเราแลวไมวาจะตองการหรือไมก็ตาม              

การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดพลังแหงการแขงขัน 

 ความพยายามในการพัฒนาการศึกษาของไทย นับต้ังแตพระบาทสมเด็จ              

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชย พ.ศ.2411 พระองคทรงใหความสําคัญ 

ในการพัฒนาคนดังพระราชดํารัสที่วา “...วิชาหนังสือเปนวิชาที่นานับถือและเปน              

ที่นาสรรเสริญมาแตโบราณ นับต้ังแตพระมหากษัตริยตลอดจนราษฎรพลเมือง              

สมควรและจําเปนจะตองรูเพราะวิชาอาจทําใหการทั้งปวงสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยาง...” 

(ประไพ  เอกอุน, 2542 : 83-84) พระองคไดใหความสําคัญของการศึกษา และไดจัดให

มีการศึกษาอยางมีระเบียบแบบแผน (Formal education) มีสถานศึกษาเกิดขึ้นใน

พระบรมมหาราชวัง และวัด โดยมีจุดมุงหมายใหคนเขารับราชการและมีความรู
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ทัดเทียมชาติตะวันตก โดยนําแนวความคิดจากตางประเทศมาปฏิรูประบบการศึกษา

ของไทยเพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาบานเมือง สูสังคมแหงการเรียนรู (Learning based 

society) เพ่ือรองรับสถานการณตอคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอโครงสราง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังแหงการแขงขัน 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐไดสะสมประสบการณ               

ดานตางๆ ไวจํานวนมาก มีจุดเดนเปนที่รวมของมันสมองของชาติ เพ่ือผลิตมันสมอง

ของชาติรุนตอๆ มาใหกับประเทศ และจุดดอยของการบริหารอยูภายใตระบบราชการ             

ทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร

ทรัพยากรและงบประมาณ ที่มีระบบการควบคุมและกํากับการดําเนินงานตางๆ                 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ จากหนวยงานของรัฐ กอใหเกิดความลาชา              

อีกทั้งคนในมหาวิทยาลัยที่ติดอยูกับความเปนขาราชการมากกวาความเปนมันสมอง

ของชาติ 

 ปรัชญาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือความสามารถในการมีความรูเจาะจง

เฉพาะดาน ความเขาใจหลักปรัชญาเบื้องหลังวิชา และความสามารถในการประยุกต

บูรณาการจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

 โดยภาพรวมอุดมศึกษาไทยยังคงประสบปญหาในดานคุณภาพตํ่ากวา

มาตรฐานสากลมาก การแสวงหาความรูหรือการใชการวิ จัยในวิถี ชี วิตมีนอย 

ความสามารถในการสังเคราะหและความคิดสรางสรรคยังอยูในระดับตํ่า วิชาการ              

ไมเขมแข็งพอ (จรัส สุวรรณเวลา, 2545 : 4) และที่สําคัญเปนจุดออนที่เปนอุปสรรคตอ

การพัฒนาประเทศ คือคุณภาพการศึกษาทุกระดับของไทยยังไมเจริญกาวหนา

เทาที่ควร ไมสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม 

นอกจากนี้ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยในปจจุบันยังมีขอออนดอย                  

ในการจัดการเรียนการสอน ปญหาใหญต้ังอยูในความคิดหลักที่วา สังคมไทยเปนสังคม

ของผูบริโภค (Consumer society) ไมใชสังคมของผูสราง (Productivity society)                

จึงทําใหตองรับเอากระแสโลกาภิวัฒนอยูตลอดเวลา สะทอนถึงปญหาหลักของการเรียน

การสอนระดับอุดมศึกษาของไทย คือการท่ีผูเรียนยังมีลักษณะของผูบริโภคคอยรับ
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ความรูจากผูสอนเปนสําคัญ และคิดตามคนอ่ืนมากกวาคิดดวยตัวเอง การสรางผลงาน 

สรางความรูใหมดวยตนเองในลักษณะของการสรางสรรคยังไมมีความชัดเจนมากนัก 

(ไพฑูรย สินลารัตน, 2546 : 13) 

 แนวคิดของการพัฒนามหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการ (มหาวิทยาลัย

ในกระบวนทัศนเกา) เปนมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการหรือที่เรียกวามหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยในกระบวนทัศนใหม) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีสถานะ

เปนนิติบุคคลในกํากับของรัฐที่ไมใชสวนราชการ มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ

สามารถพัฒนากฎเกณฑ  ระบบบริหาร  ที่สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให              

บรรลุตามเปาหมายภายใตการกํากับของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวย              

การจัดต้ังสถานศึกษา ปรัชญาของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความเปน

อิสระจากระบบราชการ คลองตัว และเสรีภาพทางวิชาการ ที่จะสรางความเปนเลิศ               

ทางวิชาการ ซึ่งตรงกับคําวา Autonomy ที่มีหมายความวายังคงอยูภายใตการถูกกํากับ

และตรวจสอบโดยกลไกของรัฐ นับเปนมิติใหมทางการบริหารการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะตองเปนศูนยกลางทางความคิด

ซ่ึงเปนหัวใจของชาติ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นับเปนจุดเปลี่ยนพิมพเขียว              

ทางการศึกษาของประเทศ มุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและ

วิทยาการ มุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู นําพาไปสูระบบเศรษฐกิจ

ฐานความรู (Knowledgebased management) ไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูได

ตลอดชีวิต สรางทุนมนุษย (Human capital) ดวยทุนทางปญญา (Intellectual capital) 

ในการผลิตงานวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ กอเกิดเปนทุน

อุตสาหกรรม (Investment capital) ที่ไมเพียงแตการจินตนาการ แตเปนการสราง

เครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการและเอกภาพเชิงระบบ ภายใต

กลไกของหลักธรรมาภิบาล 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจและ               

มีความตองการที่จะศึกษาการพัฒนาตัวแบบทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับ
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ของรัฐ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาการศึกษาของชาติตามเปาหมาย

ของการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนความมุงมั่นที่จะพัฒนาผูบริหารและบุคคลากร ใหมี

ความสามารถในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ นัยสําคัญที่ควรแก

การศึกษาประกอบดวย 1) นโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

เปนอยางไร 2) กระบวนการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนอยางไร                 

3) ผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนอยางไร                    

4) สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนอยางไร 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Domain conceptual framework of research) 

 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  ประชากร คือประชาคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐรวม 15 แหง 

ประกอบดวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา             

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(Policy formulation) 

สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

กระบวนการบริหารพัฒนา 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(Policy implementation) 

ผลกระทบของการปฏิรูป

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย

บูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

(มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) 

กลุมตัวอยางเลือกจากประชากรแบบไมใชความนาจะเปน (Non probability 

sampling method) การเลือกกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) ใหความสําคัญกับการศึกษาจากกรณีศึกษาเฉพาะ (Unique case 

orientation) และคนควาในสิ่งที่สนใจ (Intrinsic case studies) จากกลุมตัวอยาง            

โดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ประกอบดวย 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยของรัฐแหงแรก 

ที่ปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยที่จัดต้ังเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐแหงแรก 

3) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อการศึกษา

เปรียบเทียบ 

4) มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation observation research) 

ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตหรือรวมปฏิบัติการในเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นจริงของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการซักถามและจดบันทึกขอมูล (Note taking) เนื่องจากผูวิจัย

เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาดําเนินงานเร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 

2553 – มีนาคม 2555 

 ผูใหขอมูลของแตละมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 กลุม คือ  

 1) กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

 2) คณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษ 
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 3) นักศึกษา 

 4) ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยและ

คําจํากัดความ ลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Opened end) ภายใตคําแนะนําของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหการตรวจสอบปรับแกไขสํานวนและความชัดเจน

ของภาษา แยกตามกลุมผูใหขอมูล 

3. การวิเคราะหและประมวลผล 

การวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis) จากขอสรุปตามกรอบ

แนวคิดการวิจัย การสัมภาษณ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และปรากฏการณ

หรือที่มองเห็นเปนรูปธรรม 

การประมวลผลขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงอนุมานจากขอมูลปฐมภูมิและ

ขอมูลทุติยภูมิ ในรูปของแผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) และแผนภูมิเมทริกซ 

(Matrix diagram) 

4. การตรวจสอบขอมูล 

วิ ธี กา รตรวจสอบข อมู ลแบบสาม เส า  ประกอบด วย  ด านข อมู ล                        

(Data triangulation) คือ การตรวจสอบของแหลงที่มา ดานผูวิจัย (Investigator 

triangulation) คือ การตรวจสอบวาผูชวยผูวิจัยรวม 4 คน วาแตละคนจะไดขอมูลตางกัน

อยางไร แทนการใชผูวิจัยคนเดียว ซ่ึงจะสรางความแนใจไดดีกวา ดานทฤษฎี (Theory 

triangulation) คือการตรวจสอบวาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางกันขอมูลจะม ี                

ความแตกตางกันเพียงใด โดยต้ังการสมมติฐานช่ัวคราว (Working hypothesis)                    

สรางขอสรุปของเหตุการณ (จุมพล หนิมพานิช, 2551 : 176-180) และดานวิธีรวบรวม

ขอมูล (Methodological triangulation) คือการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ           

กัน ในเรื่องเดียวกัน เชน ใชการสังเกตควบคูกับการสัมภาษณพรอมศึกษาขอมูล
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เพิ่มเติมจากเอกสาร การซักถามผูใหขอมูลสําคัญทั้งกอนและหลังสรุปผลการศึกษา 

เพื่อความแนนอนวาขอสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความเปนจริง 

 
ผลการศึกษา 
 1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปนผลจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐตองปรับเปลี่ยนเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ภายใตการควบคุมติดตามและประเมินผลของ              

สภามหาวิทยาลัย นับเปนคานิยมหรือปจจัยสําคัญที่สนับสนุนนโยบายการปฏิรูป

การศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 2. กระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกอบดวย          

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย กระบวนการบริหารจัดการ สภามหาวิทยาลัยเปนองคกร

ปกครองสูงสุด ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ควบคุม ติดตาม และประเมินผล โดยนายก

สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมาจากการสรรหา อธิการบดีทําหนาที่หัวหนา              

ฝายบริหารแบบเบ็ดเสร็จ มีความเปนมืออาชีพและขีดความสามารถสูงในการบริหาร

จัดการ การหารายไดและเงินสนับสนุน (Endowment fund) การบริหารจัดการมุง              

การบริหารงานเชิงรุก การบูรณาการ (Integration) หรือการผสมผสานการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัว ยืดหยุนและ              

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการปฏิรูปจะตองดําเนินการแบบคอยเปนคอยไปเพื่อการปรับเปล่ียน

วัฒนธรรมและคานิยม โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความชื่อสัตยสุจริต

และการประหยัด  การสรางวัฒนธรรมการปฏิบั ติงานโดยเฉพาะคานิยมใน              

การปฏิบัติงานเปนทีม (Team work) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให

คาตอบแทนหรือผลประโยชน ที่จะสรางความพึงพอใจและพรอมที่จะใหการบริการ       

การสรางเครือขายความรวมมือของคณาจารยผูเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและผลงานใน

ระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือพัฒนางานวิชาการและการวิจัยใหเกิดประโยชนแกรัฐ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

90 

และประชาชน ภายใตการกํากับและตรวจสอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

สํานักงบประมาณ 

 3. ผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ปญหาอุปสรรคเกิดจาก

เจตนารมณทางการเมือง (Political will) ในการบังคับใชกฎหมายของรัฐบาลและผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ที่จะกําหนดนโยบายและควบคุมติดตามอยางจริงจังและตอเนื่อง การปฏิรูป

การศึกษาไมอาจประสบความสําเร็จไดหากนโยบายขาดความตอเนื่อง และจะสงผลให 

การปฏิรูปการศึกษามีความลาชาและไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน อีกทั้งคานิยมของ      

ขาราชการไทยในอดีตถึงปจจุบันนับเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง คานิยมแบบ

ปจเจกชนนิยม คานิยมการใชอํานาจหนาที่และยึดถือระบบสังคมเจาขุนมูลนายพวกพอง 

ที่เอ้ืออํานวยประโยชนแกคนสวนนอย ที่เกิดจากสาเหตุตัวขาราชการเองหรือธรรมชาติ 

ดานลบของมนุษย และท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ จากการที่ขาราชการมี

รายไดนอย รวมทั้งกฎเกณฑและวิธีการตรวจสอบตามระเบียบราชการแบบด้ังเดิมของ

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงบประมาณ เปนเง่ือนไขอุปสรรคสําคัญของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหเกิดสัมฤทธิผลได 

  แตอยางไรก็ตามพบวาในที่สุด การเปล่ียนแปลงจะเกิดเมื่อทุกคนเห็น

ประโยชนของการปฏิรูปการศึกษาท้ังสวนตนเองและสวนรวมในกระบวนทัศนใหม

มากกวากระบวนทัศนเกา 

 4. สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเกิดจาก ผูบริหารจะตองมี

ความเปนมืออาชีพ มีเจตนารมณแนวแนในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสนับสนุน                       

การปฏิบัติงานเชิงรุก (Encourage) และไมแทรกแซงการปฏิบัติงาน มีความสามารถใน              

การสื่อสารและการใชทรัพยสินเพ่ือกอใหเกิดรายได การเสาะหาแหลงเงินสนับสนุน 

(Endowment fund) และการใชประโยชนจากผลงานวิชาการ (มรดกทางปญญา) 

องคกรมีความเปนเอกภาพกาวขามระบบราชการ มีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ 

คณาจารยผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย มีผลงานและชื่อเสียงในระดับนานาชาติ             

ตามตัวแบบใหมที่ไดจากการวิจัยดังภาพ 2 
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ภาพ 2 ตัวแบบสัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับ             

ของรัฐ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีขอคนพบที่เปนประเด็นและสาระสําคัญเชิงวิชาการที่นํามา

อภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ขอคนพบจากการวิจัยที่พบวากระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

แตละแหงมีลักษณะคลายคลึงกันเปนสวนใหญจะแตกตางกันบางตามภูมิหลังและ

วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย ขอคนพบน้ีอธิบายไดวา เปนผลมาจากการปรับเปลี่ยน

สถานภาพมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนนิติบุคคลซ่ึงตองดําเนินการภายใต

พระราชบัญญัติใหม เปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเปนอิสระสงผลใหตองมี              

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนา 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

(Policy formulation) 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(Policy implementation) 

การบริหารพัฒนา 

(Development) 

สัมฤทธิผล (Achieved outcomes) = ผลผลิต (Output) + ผลลัพธ (Outcome) 

อธิบายไดวา สัมฤทธิผลจะตองสรางท้ังผลผลิตและผลลัพธใหเกิดข้ึน 

โดยใหความสําคัญตอผลลัพธท่ีเกิดข้ึนดวยผลผลิตซึ่งเปนผลระยะสั้นท่ีมุงหวังใหเกิดผลระยะยาว 

ผูบริหาร มีความเปนมืออาชีพ 

เจตนารมณการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก และไมแทรกแซงการปฏิบัติงาน 

(อธิการบดีมีขีดความสามารถในการใชทรัพยสินเพ่ือหารายไดและเงินสนับสนุน : Endowment) 

ความเปนเอกภาพขององคกร และคานิยมกาวขามระบบราชการ 

คณาจารยและผูเชี่ยวชาญ เปนผูมีชื่อเสียง และผลงานเปนประจักษในระดับประเทศและนานาชาติ 

การใชประโยชนท่ีเกิดจากผลผลิตของงานวิชาการ งานวิจัย (มรดกทางปญญา) 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(The educational transformations policy on autonomous universities) 
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สามารถตอบสนองพันธกิจ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงเปน

โอกาสใหมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ                         

โดยป รับเป ล่ียนจากระบบราชการ เ ต็ม รูปแบบเปนระบบราชการที่ มี อิสระ 

มีความยืดหยุน คลองตัว สามารถพัฒนางานวิชาการและการวิจัยใหเปนเลิศได  

เชนเดียวกัน 

 2 .ผลการปฏิ รูปการ ศึกษาตามพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห งชา ติ                  

พ.ศ. 2542 สงผลใหคนไทยมีการศึกษาโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้นในเชิงปริมาณ แตยังคงมี

ปญหาเร่ืองคุณภาพของคนและความไมเทาเทียมกันของการกระจายการบริการที่ได

คุณภาพอยางทั่วถึง โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาของคนไทยยังอยูในภาวะถดถอย ซ่ึง

สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยังไมมีเหตุผลใดๆ ที่

สันนิษฐานไดวาการปฏิรูประบบราชการในเรื่องระบบการศึกษาของชาติ ทั้งในตัวเองและ

โดยตัวเองนั้นจะทําใหแกปญหาการจัดการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานคุณภาพ และ

นําไปสูความมีประสิทธิภาพที่ ดีขึ้นได  ฉะนั้นจุดสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา                         

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)       

พ.ศ. 2545 ที่สําคัญอยูที่กระบวนการเรียนรูเปนเปาหมายหลักในการบริหารจัด

การศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณและมีความสุข มีกระบวนการ

สําคัญ ประกอบดวย 

  1) กระบวนการบริหารจัดการท่ี ยึดหลักการบริหารแบบมีส วนร วม 

(Participation administration) จะนําไปสูการบริหารจัดการแบบรวมมือรวมใจ                   

(Co-operative administration) เพ่ือเปนกลไกท่ีสอดรับกับการจัดกระบวนการเรียน 

การสอนท่ียึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (Child center) และการฝกอบรมยึดผูอบรมมี

ความสําคัญที่สุด (Trainee center) 

  2) กระบวนการหลักสูตร จะตองจัดทําหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 

ตามสภาพและความเหมาะสม สาระของหลักสูตรมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล                  

ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 
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  3) กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน และ

สงเสริมใหผู เ รียนไดคนควาหาความรูไดคิด ปฏิบัติจริง ใชสื่อและแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย การบูรณาการการเรียนรู การใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง และมีการปรับปรุงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 3.การกาวสูศตวรรษใหมกระแสโลกาภิวัฒน  โลกของประชาคมที่ม ี             

การเช่ือมโยง และมีปฏิสัมพันธกันโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมและ 

การขนสง จนเปนโลกท่ีไรพรมแดน Knowledge knows no boundaries (Drucker, 

1994) มีทั้งความรวมมือและการแขงขัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนสังคม

ขาวสารและสังคมแหงการเรียนรู สภาพการณเชนนี้เกิดขึ้นแลว และจะเปนเชนนี้

ตอเนื่องไปในศตวรรษหนา การท่ีสภาวะการณของโลกและของประเทศตางๆ รวมท้ัง

ประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของสังคม จําเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ตอบสนองความตองการใหม ที่มากับการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงตองมีวิสัยทัศน

ที่กวางไกลและมียุทธศาสตรในการดําเนินภารกิจที่เหมาะสม สิ่งที่ทาทายและถือเปน

โอกาสของมหาวิทยาลัยในยุคโลกาภิวัตน  สอดคลองกับ วิจิตร ศรีสอาน (2539 : 1-7) ที่

กลาววา 

  1) คนจะกลายเปนปจจัยนําของการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคน 

จะตองเปนกระบวนการ ตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong education) การอุดมศึกษา

จะตองเปนการศึกษาสําหรับมวลชน และจะตองรับผิดชอบ ทั้งการศึกษาเพ่ือเตรียมคน

เขาสูงาน (Per-service education) และการเพิ่มพูนความรู และคุณวุฒิของผูที่

ประกอบอาชีพการงานอยูแลว (In service education) รวมท้ังใหความรูแกประชาชน

ทั่วไป ตามอัธยาศัย (Informal education) เพื่อใหสามารถใชปจจัยการศึกษา              

ชวยพัฒนาคุณภาพของชีวิต และการงานอยางตอเนื่อง 

  2) ประเทศไทยจะมีบทบาทในประชาคมโลกมากขึ้น ทั้งดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม การเตรียมคนจะเปนจักรกลสําคัญในการมีบทบาทกวางขวางขึ้น
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ของประเทศไทย จะตองเนนทั้งความเปนพลเมือง (คนไทย) และความเปนพลโลกที่มี

ทัศนะที่กวางไกล รูเขารูเรา มีทักษะสากล (Global competence) ทั้งทางดานภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะตองพัฒนาคนไทยใหเปนทั้งคนดี คนเกง และมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 

  3) เนื้อหาสาระกระบวนการเรียนรูจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหลักสูตรและการเรียนการสอนจะตองปรับเปลี่ยน

อยูเสมอ แหลงความรูและฐานขอมูลทางวิชาการ จะมีลักษณะเปนเครือขาย 

(Knowledge network) โดยมหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง แตไมใชทั้งหมด 

กระบวนการเรียนรูและการเขาถึงแหลงความรูจะเปลี่ยนไปจากการใชช้ันเรียนและ

อาจารยเปนศูนยกลาง เปนการเรียนรูจากการคนควาจากฐานขอมูลและจากสื่อตางๆ 

มากขึ้น การสอนใหรูวิชาจะเปลี่ยนไปเปนการสอนใหรูวิธีเรียนรูวิธีศึกษาหาความรูเปน

สําคัญ  

  4) เทคโนโลยีจะทวีความสําคัญมากขึ้น กลายเปนปจจัยของการแขงขัน 

เปนขอไดเปรียบของการแขงขันทุกดาน บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการเปลี่ยนแปลง

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี จะกลายเปนบทบาทสําคัญ ที่จะทํารวมกับภาคธุรกิจ

เอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อใหสามารถพึ่งตนเอง ทางเทคโนโลยีไดมากขึ้น                

การผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยี จะตองเนนทั้งการเปนผูสรางและผูใชเทคโนโลยีที่ดี 

 4. จากขอคนพบของการวิจัยที่พบวาปจจัยแหงความสําเร็จที่กอใหเกิด

สัมฤทธิผลของนโยบาย  การปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวย 1) ความสําคัญและ             

ความจําเปนของการปฏิรูปการศึกษา เจตนารมณ บทบาทผูนํา และ 2) การบริหาร

จัดการสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางเปนพลวัต การสรางวัฒนธรรมการบริหารงานแบบ

มืออาชีพ ผูบริหารสูงสุดที่มีภาวะผูนําจะตองเปนผูมีภูมิหลังที่พรอมทั้งทางดานวิชาการ

และดานการบริหาร มีคุณลักษณะเฉพาะความเปนผูนําทั้งในเร่ืองของความสามารถ 

บุคลิกภาพ สติปญญาและความเฉลียวฉลาด เพื่อการบริหารจัดการใหเปนไปดวย

ความราบร่ืนและกาวหนาย่ิงขึ้น พฤติกรรมความเปนผูนําเนนการมีสวนรวมและ

พฤติกรรมผูนําการพัฒนา ความพรอมของผูรวมงาน การมีเครือขายความรวมมือกับ
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องคกรอ่ืนๆ และโครงสรางการบริหารงานภายในที่มีความชัดเจน ความสามารถใน           

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและภาษา  ตามตัวแบบสัมฤทธิผลของนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในภาพที่ 2 

  ขอคนพบนี้อธิบายไดวาผลของการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนแนวคิด              

วิถีชีวิต การทํางาน บุคคลจึงเกิดความสับสนและมีความขัดแยงระหวางบุคคลท่ีอยูใน

สังคม การทบทวนตนเพื่อการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีถูกตองและเหมาะสมจะชวยให

บุคคลเปนคนที่มีคุณคา เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบขางเพื่อให

เปนความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางแทจริง เพราะบุคคลลวนตองการเปนมนุษยที่

สมบูรณ หรืออยางนอยก็ตองการมีชีวิตที่เปนสุขในสังคมตามเปาหมาย และการพัฒนา

ตนเองไดทันตอ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลก ซ่ึงมีความสําคัญทั้งตอตนเอง 

ตอบุคคลอ่ืน และตอสังคม การปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะทําใหการศึกษาในระบบ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวยังเปนการเช่ือมโยงการทํางานระหวางชุมชน 

มหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของใหจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ใหแกผูที่ไมมีโอกาสไดศึกษาหาความรูไดตามแหลงเรียนรูตางๆ สามารถนําความรูนั้น

มาพัฒนาตนเองและสังคมตอไป ที่จะเปนผลทําใหสังคมไทย เปน สังคมแหงการเรียนรู 

อยางแทจริง  สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการบริหารการศึกษาของเนลจอหนสัน 

(ศุภวัฒน  ปภัสสรากาญจน, 2546 : 11) ที่เสนอหลักการ ซ่ึงกอใหเกิดผลผลิตที่สามารถ

เช่ือมโยงสูชุมชนและสังคม อันเปนหลักการท่ีกําหนดองคประกอบของระบบการศึกษา

ที่ผสมผสานการพิจารณาความแตกตางของความตองการทั้งของสถาบันอุดมศึกษาและ

ชุมชน รวมท้ังพิจารณาเพื่อการผสานความตองการและบทบาทในการสนับสนุนเขาไว

ดวยกัน นอกจากนั้นแนวคิดในการกําหนดกลยุทธการบริหารการศึกษาแบบผสมผสาน 

การพัฒนาหนาที่เชิงคุณภาพ (Quality function deployment) เพื่อความเปนเลิศในการ

แขงขันทางการศึกษาระดับนานาชาติ (Malcolm Baldrige National Quality Award in 

Education Criteria for Performance Excellence)  และตัวแบบสัมฤทธิผลของ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหมที่ไดจากการวิจัยนี้ยัง
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สอดคลองกับ บุญทัน ดอกไธสง (2551 : 1-5) ที่กลาววา กระบวนการทางความคิดเปน

เง่ือนไขสําคัญของการจัดการความรู ทักษะ และการบริหารจัดการ 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  1.1 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรรักษาสภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ           

แตใหอิสระในการดําเนินงานและเสรีภาพทางวิชาการ สรางวัฒนธรรมการเรียน              

การสอนที่สอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐ และมีโครงสรางการบริหาร

จัดการท่ีพึงประสงค ลักษณะเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต รวดเร็วสอดรับ 

กับการเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจฐานความรู การบริหารจัดการเปนกลไกพลังขับเคลื่อน 

และการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของมหาวิทยาลัย จะตองใหความสําคัญ                

กลไกธรรมาภิบาล 

1.2 การสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กับ

หนวยงานกลางของรัฐเพ่ือประสานประโยชนและความสัมพันธ การบริหารการศึกษา

ตองสอดคลองและตอบสนองตอนโยบาย และความตองการของระบบการศึกษาไทย 

กลาวคือการบริหารจัดการในสิ่งที่ไมเปนประโยชน (Non relevance หรือ Less 

relevance) หรือเปนประโยชนเฉพาะตนเองหรือพวกพอง เนื่องจากขอจํากัดของ

งบประมาณท่ีไมเพียงพอ การบริหารจัดการตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ             

ไดประสิทธิผล  (Effectiveness) ทุกขั้นตอนตองมีความโปรงใส  (Transparency) 

ตรวจสอบได (Accountability) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

  1.3 ประเทศไทยมีศิลปะและวัฒนธรรมปรากฏชัดทั้งที่เปนสถานที่ และ

บุคคล มหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่เปนหัวใจของการเรียนรูจะไดรวมจัดการศึกษาใหแก

ผูเรียน เพ่ือสนองตอบยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ความสําคัญ

ของการสรางความรูใหแกผูเรียน การมีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร สถาปตยกรรม 

ศิลปะ ตามสถานที่ตางๆ การสรางความรูใหมที่ประยุกตใหสอดคลองกับ                         
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การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการสื่อสารของโลก 

ซ่ึงจะเปนการผสมกลมกลืนวิถีของวัฒนธรรมเกากับวัฒนธรรมใหมไดอยางแทจริง 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลของการบริหารพัฒนา

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

  2.2 การศึกษาการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาภายใต

กระบวนทัศนใหม ของหนวยงานกลางของรัฐ โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการ             

การอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน )  ซ่ึ งมี หน าที่ ต ามพระราช บัญญั ติ การ ศึ กษาแห งชา ติ  พ .ศ . 2 5 4 2 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 คณะกรรมการการอุดมศึกษา               

มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรา 

49 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาที่พัฒนาเกณฑ 

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึง

ความมุงหมายและหลักการ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

98 

เอกสารอางอิง 
 

จรัส สุวรรณเวลา. (2545). อุดมศึกษาไทยในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

จุมพล หนิมพานิช. (2551). การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสศาสตร. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

บุญทัน ดอกไธสง. (2551). การจัดการทนุมนษุย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ตะวัน. 

ประไพ เอกอุน. (2542). การศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา. 

ไพฑูรย สินลารัตน. (2546). กระบวนทัศนใหมในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย. 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วิจิตร ศรีสอาน. (2539). โลกในกระแสโลกาภิวัตนและวิสัยทัศนของนักบรหิาร. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. 

ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน. (2546). การศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวแบบกระบวนการ

บริหารมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

ราชภัฎสวนดุสิต. 

อุทุมพร จามรมาน, ทศพร ศิริสัมพันธ, ธิติรัตน วิศาลเวทย และพิษเณศ เจษฎาฉัตร. 

(2545). การเตรยีมพรอมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพ่ือเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ

นักวิจัย. 

Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). Re inven t i ng  Gove rnmen t  : How the  

Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. [On-line]                   

Available : http://books.google.co.th/books/about/ 

Reinventing_Government.html?id=7qyp_Ec JuZoC&redir_esc=y             

[2011, July 18]. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

99 

Boston, J. (1996). New Public Management. [On-line].Available :  

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Public_Managementhttp  

[2011,January 9]. 

Drucker, P. (1994). Knowledge knows no boundaries. [On-line].Available :  

http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/.../index01.php  

[2011, July 18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

100 

 
การบริหารจัดการบริการสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 
Health Spa services management in Phuket Province* 

ชนิตา เดชวิทยานุศักด์ิ** 

Chanita Dechwitthayanusak** 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาการบริหารจัดการบริการสปา        

เพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต  โดยใชกรอบแนวคิดในการศึกษา ไดแก ทฤษฎี  7S’s 

Mckinsey model   และมาตรฐานการบริหารจัดการสปาเพ่ือสุขภาพ วิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร/ผูจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ 

 ผลการวิจัย พบวา ดานกลยุทธ มีการวางแผนกลยุทธดานการตลาดบริการ 

โดยการใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดาน

กระบวนการทํางาน และดานลักษณะทางกายภาพ เปนกลยุทธหลักในการบริหาร

จัดการธุรกิจสปาเพื่อการบริการสปาเพื่อสุขภาพ 

ดานโครงสราง การจัดโครงสรางองคกรของสปาเพื่อสุขภาพ แบงเปน 2 

ประเภท ไดแก  1) การจัดโครงสรางแบบแบงงานเปนฝาย คือ ธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ  

2) การจัดโครงสรางแบบแบงงานตามหนาที่ คือ เดยสปาขนาดเล็กและรีสอรทสปา   

 ดานบุคลากร 1) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ จะตองไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข จึงจะสามารถ     

เปนผูดําเนินการบริหารจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด                

______________________________________________________________________ 

*วิทยานิพนธหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต, 2555. 

**นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏภูเก็ต 
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2) ผูใหบริการสปาจะตองผานเกณฑการอบรมดานการนวดตามมาตรฐานท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

 ดานทักษะ  บุคลากรของสปาเพ่ือสุขภาพ   มีทักษะดานภาษา  ทักษะ         

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารดานการตลาด และสามารถควบคุม

บริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองคกรได 

 ดานคุณคารวม ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปา มีการสรางเอกลักษณและ 

อัตลักษณของสปาแตละแหง โดยการเนนคุณคาของความเปนไทย และทัศนคติที่ดี   

ตออาชีพในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ  เพื่องานบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ดานรูปแบบการบริหารงาน ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ        

มีมนุษยสัมพันธ ดี  บริหารจัดการยึดหลักความเสมอภาค  รับฟงความคิดเห็น            

ของพนักงาน และใหอิสรภาพตอการทํางานของพนักงานในองคกร 

 ดานระบบการทํางาน มีการควบคุมการดําเนินงานภายในองคกรใหเปนไป

ตามแผนงานหรือนโยบาย มีการตรวจสอบดูแลแกไขขอผิดพลาดตางๆ เพื่อให         

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

 ผลการศึกษามาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตจากการสังเกต พบวา 

สปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตมีจุดเดนในดานความสะอาดของสถานที่ ผลิตภัณฑ 

ทําเลท่ีตั้ง บรรยากาศท่ีเงียบสงบ สวนในดานบุคลากร ผูใหบริการมีความออนนอม และ

มีความชํานาญในการบริการ  ในดานการบริการมีราคาบริการที่สมเหตุสมผล        

ความหลากหลายของบริการที่นําเสนอ การใชวัสดุผลิตภัณฑสะอาด ระยะเวลาใน   

การใหบริการที่เหมาะสม และการใหบริการมีความปลอดภัย  
 
คําสําคัญ : สปาเพื่อสุขภาพ  เดยสปา  รีสอรทสปา  ผูบริหารหรือผูจัดการสปา        

เพื่อสุขภาพ 
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ABSTRACT 
 This is a qualitative research.  The purposes of this research were to 

study the present condition of spa services mangement in Phuket Province.  

The sample subjects consisted of administrators and managers of spas in 

Phuket.   An in-depth interview was used to collect the data for this study.  

 The results of the analysis were as follows:    

 Strategies :  Most of the spa administrators employed the marketing 

mix strategy of 7 areas: product, price, distribution channel, promotion, 

personnel, process and physical environment.    

 Spa Structure :  Most of the respondents had divided the spa 

business into two types: department oriented for big sized day spas; job 

oriented for small and resort spas. 

 Personnel :  The personnel of  health spa must have obtained 

certificates for spa operation from the Ministry of Public Health, where as the 

staff must have been trained properly based on the standard of the Ministry of 

Public Health. 

 Skills :  Personnel of  health spa must have knowledge about spa 

services for health, and possess skills in languages,  personnel management, 

marketing and administration. 

 Shares Values :  Administrators or managers of the health spas had to 

establish the identity of their spas based on the Thainess,  good attitudes 

towards the spa business for the quality of services. 

 Administrative Style :  Administrators or managers of the health spas 

should have good relationship skills, provide opportunity for the staff to give 

opinions and treat all staff equally. 
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 Working Style :  Most of the administrators or managers of the health 

spas in Phuket operated and controlled the spas based on the plan of their 

organizations. 

 

 Regarding the standard of the spas for health, it was revealed that 

most of the spas in Phuket had successfully operated their business based on 

the standards of the Ministry of Public Health. Most of the spas were clean and 

hygienic; their products, locations as well as their atmosphere were good.  The 

staff were found to be polite and professional.  The price was reasonable.  

There was a variety of products, and all of the products were safe.  The 

duration and quality of services were found to be appropriate.      

Keyword : health spa,  day spa,  resort spa, spa management or spa manager 
 
บทนํา 
 สภาพสังคมปจจุบัน  ที่มีการแขงขันกันสูง  ไดสรางความตึงเครียดใน          

การทํางาน การดําเนินธุรกิจและปญหาดานสุขภาพมากขึ้น ทําใหพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะความตองการผอนคลายใน

รูปแบบตางๆ เชน การเขาศูนยกีฬา การเตนแอโรบิคตามสวนสาธารณะ และการฝก

โยคะ เปนตน แตวิธีผอนคลายที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน คือการใช

บริการสปา โดยเปนการใชธรรมชาติบําบัดเพื่อปรับสมดุลในรางกายแทนการพึ่งยา

รักษาโรค จากความหวงในสุขภาพของคนในสังคมปจจุบัน ทําใหธุรกิจบริการที่

เกี่ยวของกับสุขภาพไดรับความสนใจมากขึ้น  ประกอบกับเหตุผลที่เมืองไทยมีความโดด

เดนทั้งเร่ืองสมุนไพร และการแพทยแผนไทย การมีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมหรือ

เคร่ืองใชสอยตางๆ ในขณะเดียวกัน อุปนิสัยคนไทยท่ีมีความออนนอม สุภาพ ยิ้มแยม

แจมใส เอาอกเอาใจ และรักงานบริการ จึงกลาวไดวาธุรกิจสปาเหมาะสมกับคนไทย ซ่ึง

ถือเปนจุดแข็งของสปาไทยที่ไมมีประเทศใดสามารถลอกเลียนแบบได ในป 2551 

ธุรกิจสปาและสุขภาพมีมูลคาเฉลี่ยรวมปละ 10,000 ลานบาท โดยรัฐบาลมีนโยบาย
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ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจ สปาแหงเอเชีย (Capital spa of Asia) และ

จากการสํารวจความนิยมของ Spa Asia Magazine ประเทศสิงคโปร พบวา สปาไทย

เปนที่นิยมอันดับหนึ่งในเอเชีย โดยภาพรวมธุรกิจสปาไทยมีอัตราการเติบโตประมาณ

รอยละ 20-30 โดยแบงเปนลูกคาตางประเทศประมาณรอยละ 80  และลูกคาไทย

ประมาณรอยละ 20  กอใหเกิดการจางงานโดยตรงกวา 60,000 ราย และสามารถสราง

รายไดทางออมจากนักทองเที่ยวตางชาติไดไมตํ่ากวา 20,000 ลานบาทตอป  (วาฤทธ์ิ  

ศิริพิทยาโรจน, 2552 : 27)  

ภู เก็ตเปนจังหวัดที่มี ศักยภาพทางดานการทองเ ท่ียวสูง  จากการท่ีมี

นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต มีสวนทําใหธุรกิจสปามีการเติบโตสูง  

และผูประกอบการมีความสนใจลงทุนอยางตอเนื่อง ทําใหมีการจัดโครงสรางในธุรกิจ 

สปาเพื่อสุขภาพหลายรูปแบบ การใชกลยุทธมาแขงขันในดานตลาดของธุรกิจสปา    

เพื่อสุขภาพ  ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในภูเก็ตเติบโต  และได รับการตอบรับจาก

นักทองเที่ยวอยางตอเนื่อง จึงมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะเกี่ยวกับ 

สปาเพื่อสุขภาพ สปาแตละแหงมีการสรางเอกลักษณ และอัตลักษณของธุรกิจสปา   

เพื่อสุขภาพเพื่อเปนการสรางคุณคา โดย  การนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นดานศาสตร   

การนวด ผลิตภัณฑสมุนไพร ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพิ่มได     

สูงมาก จึงชวยสงเสริมใหธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพสามารถรองรับการใหบริการระดับสากล

ได (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, 2555 : 1) 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การบริหารจัดการบริการสปาเพ่ือสุขภาพ    

ในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงประกอบดวยดานกลยุทธ ดานโครงสรางองคกร ดานบุคลากร     

ดานทักษะ ดานคุณคารวม ดานรูปแบบการบริหารงาน และดานระบบการทํางาน 

เ พ่ือใหลูกคาได รับการบริการอยางมี คุณภาพถูกตองตามหลักการกอให เกิด           

ความประทับใจแกลูกคา หรือผูใชบริการ  จะทําใหธุรกิจนี้เติบโตไดอยางมีคุณภาพและ

มีมาตรฐาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาการบริหารจัดการบริการสปาเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืน 

และสรางช่ือเสียงที่ดีใหกับธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ใหเปนที่ยอมรับ         

สูสากล 
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วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการบริการสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ในดาน 

กลยุทธ ดานโครงสรางองคกร ดานบุคลากร ดานทักษะ ดานคุณคารวม ดานรูปแบบ

การบริหารงาน และดานระบบการทํางาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. สปาเพ่ือสุขภาพ หมายถึง กิจการที่ใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ 

โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย เชน การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ํามัน        

เพ่ือสุขภาพโดยอาจมีบริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลัง

กายเพ่ือสุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช

สมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่นๆ หรือไมก็ได   

( ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พรบ. สถานบริการ ฉบับที่ 4พ.ศ. 2546 ) 

 2. เดยสปา (Day spa) หมายถึง สปาที่ไมมีที่พักคางคืน สําหรับลูกคาที่มี

ความตองการใชบริการ ประมาณ 1-4 ช่ัวโมง 

 3. รีสอรทสปา (Resort spa) หมายถึง สถานประกอบการสปาท่ีใหบริการ 

สปาในโรงแรม รีสอรท หรือมีที่พัก เพื่อรองรับความตองการใชบริการสปาสําหรับผูมา

พักแรม 

4. ผูบริหารธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ  หมายถึง บุคคลท่ีเปนผูลงทุนใน

กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ และเปนผูดําเนินการที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการใหบริการ

ทั้งหมดในธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

 5. ผูจัดการสปาเพ่ือสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่เปนผูจัดการหรือผูดําเนินการ

ที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการใหบริการทั้งหมดในสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพใน

จังหวัดภูเก็ต 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการบริการสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต”   

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาการใหบริการสปา        

เพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

( วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน, 2553 : 147 ) คือ กลุมผูบริหารที่มีตําแหนงเปนผูบริหารหรือ

ผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต  ที่สถานประกอบการไดผานการรับรอง

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขป 2555 เนื่องจากผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปา

เพ่ือสุขภาพเปนตัวแทนที่ดีของประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพน้ี ผูใหขอมูลหลัก ไดแก 

ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปา ประเภทเดยสปา และรีสอรทสปา จํานวน 20 ราย  

เพ่ือใหไดขอมูลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา คือ วิธีการสัมภาษณโดย

สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth interview) และแบบมีโครงสราง  (Structure 

interview)  ผูวิจัยทําการติดตอขอนัดหมาย เพ่ือการเขาพบและทําการสัมภาษณ และ

จํานวนกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพน้ีขึ้นอยูกับความสอดคลองของขอมูลที่มี

ทิศทางเดียวกัน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบคําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณแบบ      

มีโครงสราง แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

       สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูบริหาร / ผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 

และสถานประกอบการสปา ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนงของผูบริหาร ระดับ

การศึกษา ประสบการณทํางานดานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ประเภทของสถานบริการ 

จํานวนเตียงที่ใหบริการ ทุนเร่ิมตนในการประกอบธุรกิจสปา 

       สวนที่ 2 ขอมูลการจัดการดานการตลาดธุรกิจสปา และการใหบริการ

ประกอบดวย ผลิตภัณฑที่ใหบริการ ราคาที่ใหบริการ ชองทางการจัดจําหนาย         

การสงเสริมการขาย  

       สวนที่ 3 ขอมูลดานการบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย โครงสราง

องคกร จํานวนบุคลากร หนาที่ของบุคลากร การสรรหาและคุณสมบัติของบุคลากร             

การฝกอบรมบุคลากรกอนเขาทํางาน ระยะเวลาในการฝกบุคลากร เงินเดือน           

ของบุคลากร สวัสดิการของบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร  
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       สวนที่  4 ข อมู ลการจั ดการด านผลิต ภัณฑสปาด านกายภาพ 

ประกอบดวย การจัดการดานรูป  การจัดการดานรส การจัดการดานกลิ่น การจัดการ

ดานเสียง การจัดการดานสัมผัส และการจัดการวัสดุอุปกรณปจจัยในการเลือกวัสดุ

อุปกรณ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ และขั้นตอนในการใหบริการสปา  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานและ

นํามาปรับปรุงแกไขใหมีความครอบคลุมและชัดเจนขึ้นกอนนําไปใช 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชวิธี

ตางๆ ดังนี้ 

 1. วิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม โดยการเขาไปใชบริการและสังเกตในระหวาง

ใชบริการในสถานประกอบการและนําขอมูลตางๆ ที่ได มาประกอบการศึกษาคร้ังนี้ใหมี

ความสมบูรณ และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยการใชวิธีสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นพรอม

ไปกับการสัมภาษณ และการสํารวจขอมูลภาคสนาม 

 2. วิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยตรง

แบบตัวตอตัว โดยใชเคร่ืองมือการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ และทําการถอด

รายละเอียดการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและครบถวน ในการนํามาวิเคราะห 

 3. การสํารวจขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดขออนุญาตสถานประกอบการในการ

บันทึกภาพดวยกลองถายรูปเพื่อบันทึกภาพถายเก่ียวกับสภาพแวดลอมภายในสปา 

 การตรวจสอบความเช่ือถือไดของขอมูล การศึกษาคร้ังนี้ตรวจสอบ  

ความเช่ือถือไดของขอมูลดวยการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) โดย 

 1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) โดยผูวิจัย

สัมภาษณผูใหขอมูลจากแหลงที่มี 3 แหลงที่ตางกันคือ แหลงเวลา แหลงสถานที่ และ

แหลงบุคคล 

 2. การตรวจสอบสามเสาด านวิ ธีรวบรวมขอมูล (Methodology 

triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลหลายๆวิธี  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเร่ืองการบริหารจัดการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ใชวิธีสังเกต

แบบมีสวนรวมควบคูกับการซักถาม 
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ผลการศึกษา 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เร่ิมจากการสัมภาษณผูบริหารหรือผูจัดการทั้งหมด 20 

แหง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 35 ป อาชีพรับจางเปนผูดําเนินการ 

สปาธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต  ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี               

มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป   ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตมีรีสอรท 

สปา มากกวาเดยสปา ในดานการลงทุน ธุรกิจเดยสปาขนาดเล็ก มีการลงทุน ไมตํ่ากวา 

1 ลานบาท ธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ มีการลงทุน มากกวา 10 ลานบาท ธุรกิจรีสอรท 

สปา มีการลงทุน 3-5 ลานบาท ในสวนของเตียงที่มีใหบริการ ไดแก เตียงนวดไทย เตียง

นวดน้ํามัน และเตียงนวดเทาขึ้นอยูกับประเภทและรูปแบบของธุรกิจสปาไดแก ธุรกิจ

เดยสปาขนาดเล็ก จะมีเตียงนวดรวมกันทั้งหมด 10-20 เตียง ธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ 

จะมีเตียงนวดรวมกันมากกวา 100 เตียง ธุรกิจรีสอรทสปา มีเตียงนวดรวมกัน 10-20 

เตียง ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่สปาในรีสอรทนั้นๆ ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการสปา  

กลาววา “ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตหลักๆ จะมี 2 ประเภท คือ ประเภทรี

สอรท สปา ที่แบงการบริหารเปน 2 ลักษณะ ไดแก สปาที่โรงแรมบริหารจัดการเอง และ 

สปาท่ีบริหารจัดการจากบริษัทภายนอก (Outsource) โดยมีขอตกลงหรือสัญญา

ระหวางบริษัทกับทางโรงแรม อีกประเภท คือ เดย สปา  ดิฉันเร่ิมจากการเปนพนักงาน

ตอนรับของสปา 7 ป แตการทํางานตองโต จึงลาออกมารับตําแหนงผูจัดการรีสอรทสปา 

3 ปกอนที่จะมารับตําแหนงผูจัดการเดยสปาได  11 เ ดือน  ที่นี่ ใชงบประมาณ              

ในการลงทุนเบ้ืองตน 200 ลานบาท เพราะเปนสปาที่มีพื้นที่ขนาดใหญมากถึง 10 ไร มี

เตียงนวดที่ใหบริการแยกเปน เตียงนวดไทย 39 เตียง เตียงนวดน้ํามัน103 เตียงและ

นวดเทา 28 เตียง” 

 สวนที่ 2 ขอมูลการจัดการดานการตลาดธุรกิจสปา และการใหบริการ 

สอดคลอง กับแนวคิดและทฤษฎี 7’s Mckinsey ดาน กลยุทธ (Strategy) พบวา  

     ดานผลิตภัณฑ (Product) ประเภทของงานบริการสปามีความหลากหลาย 

ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา  มีการจัดเปนรูปแบบของแพคเกจเพื่อสราง        

ความแตกตางและเอกลักษณของงานบริการแตละท่ี  ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจสปา 

1) ประเภทเดยสปา แตละแหงจะไมมีความแตกตางกันมาก เนนเร่ืองการนวด          
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เพื่อผอนคลายแตมีประเภทของบริการทรีทเมนตที่เปนเอกลักษณของสปา สวน

ผลิตภัณฑเนนผลิตจากสมุนไพร สกัดจากดอกไม หรือผลไม สวนใหญกลุมลูกคา

เปาหมายจะเปนกลุมนักทองเที่ยวขนาดใหญ 2) ประเภทรีสอรท สปา ใหบริการ          

ในการทําทรีทเมนต โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกใชผลิตภัณฑที่มาจาก

ธรรมชาติ หากเปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับรางกายจะตองผานการรับรอง ผลิตภัณฑที่

เกี่ยวกับผิวหนาสวนใหญจะนําเขาจากตางประเทศ กลุมลูกคาลูกคาเปาหมาย คือ

ลูกคาที่มาพักในรีสอรท หรือโรงแรม เพื่อความสะดวก ถาลูกคาตองการเขารับบริการ

จะตองมีการจองเวลาลวงหนา ประเภทของบริการท่ีลูกคาสวนใหญเลือกใชบริการมาก

ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก นวดน้ํามัน  ขัดผิว  นวดหนา เพ่ือ  

การผอนคลาย และบํารุงผิวพรรณ จุดขายในการใหบริการสปาในจังหวัดภูเก็ต พบวา 

ทําเล ที่มีความเปนธรรมชาติ ซึ่งสภาพแวดลอมที่ติดธรรมชาติเปนจุดขายสําคัญ ทั้งนี้

บุคลากรที่มีความรูทางดานผลิตภัณฑ และบริการที่สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาแก

ลูกคาไดตรงตามความตองการ และสิ่งสําคัญ คือ บุคลากรที่ใหบริการลูกคาดวย   

ความเต็มใจ มีมารยาท ออนนอม ถอมตน รวมถึงการแตงกายท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมไทย 

ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจตองการกลับมาใชบริการอีก ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการ

สปา กลาววา “ผลิตภัณฑเนนธรรมชาติ และสมุนไพรเปนหลัก ประเภทงานบริการท่ี

ลูกคานิยมใชบริการมากที่สุด ไดแก นวดน้ํามัน ขัดตัว นวดไทย ทั้งนี้จะมีการจัด

ประเภทของแพคเกจใหลูกคาเลือกใชบริการ  ประเภทงานบริการหลักๆ ของธุรกิจสปา

จะคลายๆ กันแตสวนใหญจะแตกตางกันตรงที่สปาแตละแหงจะหาเอกลักษณและ

ลักษณะเฉพาะของงานบริการมาใหบริการลูกคา” 

      ดานราคา  (Price) อัตราคาบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัด

ภูเก็ต ในแตละประเภทสปา มีราคาตํ่าสุดอยูที่ 300 บาท ตอ ชั่วโมง สูงสุดอยูที่ 

มากกวา 10,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสปา โดยรีสอรท สปา จะมีราคา

บริการสูงกวา เดยสปา  เชน ประเภทบริการนวดไทย ราคาของรีสอรทสปาจะอยูที่

มากกวา  1,500  บาท ตอ 1 ช่ัวโมง สวนเดยสปา จะอยูที่ 500 บาท ตอ 1ช่ัวโมง เปนตน 

ทั้งนี้เพราะมีปจจัยหลายอยางมาเปนตัวกําหนดตนทุน อาทิเชน กําลังซื้อของกลุมลูกคา  
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ราคาหองพักของโรงแรม  การออกแบบสถานที่  สถานท่ี ต้ังของสปา  รูปแบบ              

การใหบริการ คาตอบแทนพนักงานนักสุขภาพบําบัด เปนตน ดังบทสัมภาษณ 

ผูจัดการสปากลาววา “อัตราคาบริการต่ําสุดจะคือขัดผิวอยูที่ราคา 900 บาท ตอ คร่ึง

ชั่วโมง และราคาสูงสุด จะอยูที่ 8,100 บาทท้ังนี้จะเปนการจัดทําแพคเกจ ใชเวลา

ประมาณ 4 ช่ัวโมงการกําหนดราคาขึ้นอยูกับตนทุนตางๆ ไมวาจะเปนคาแรง คา

สาธารณูปโภค คาผลิตภัณฑ” 

     ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ธุรกิจสปาประเภทเดยสปา สิ่ง

สําคัญ คือ ทําเลท่ีต้ังสําหรับเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากลูกคาสวนใหญ

จะเปนนักทองเที่ยวที่มากับบริษัททัวร ฉะนั้นถาสถานประกอบการต้ังอยูบริเวณติดกับ

เสนทางหลัก เชน ถนนเจาฟาตะวันตก ซ่ึงเปนเสนทางผานสําหรับการทองเท่ียวภายใน

จังหวัดภูเก็ต จะงายตอการที่บริษัททัวรจะสงลูกคามาใชบริการกับสปาแหงนั้น ทั้งยัง

เปนที่สะดุดตาตอลูกคาที่เขามารับบริการดวยตนเอง ถาลูกคาภายนอกตองการใช

บริการสปา ทางสปาก็จัดรถรับ-สง เพื่อความสะดวกของลูกคา เดยสปาสวนใหญจะ

ขายประเภทบริการสปาผานบริษัททัวร หรือเวปไซดของสปาเอง  แตถาเปนธุรกิจรีสอรท 

สปา จะเนนขายงานบริการสปาใหกับลูกคาที่เขามาพักในรีสอรทหรือโรงแรม โดยจะ

ขายเปน     แพคเกจคูกับหองพัก หรือมีคูปองสําหรับลูกคามาใชบริการเมื่อลูกคาเขามา 

Check-in วันแรก ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการสปา กลาววา   “ที่ต้ังของสปา ปจจุบันนี้

เปนที่ของเจาของมีอยูเดิม และเปนที่โชคดีวาที่ผืนนี้ต้ังอยูบนถนนที่เปนเสนทางหลัก

ของซิต้ีทัวร จึงเปนทําเลท่ีสะดวกตอการคมนาคม และงายตอการที่ลูกคาเขามารับ

บริการ จะสังเกตวาเดยสปาสวนใหญจะมีทําเลต้ังอยูบนเสนทางหลักคือเปนเสนทาง

ผานของซิต้ีทัวร   จึงปฏิเสธไมไดวาการคมนาคมก็เปนปจจัยสําคัญในการเลือกทําเล

ของธุรกิจ” 

      ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) การสงเสริมการขายขึ้นอยูกับ

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจสปาแตละประเภท ธุรกิจเดยสปา จะเนนการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ ดานตางๆ ไดแก ปายโฆษณาขนาดใหญตามถนนสายหลัก การลง

โฆษณาตามหนังสือทองเที่ยว การใช Social media ใน  
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การประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว ไปวางท่ีเคานเตอรบริษัททัวร หรือมีการสมัคร

สมาชิกของสปา เพ่ือมอบราคาพิเศษใหลูกคาที่มารับบริการ สําหรับรีสอรท สปา         

มีการทํารายกายขายควบคูไปกับหองพัก หรือมีการมอบคูปองสวนลด  ใหลูกคาที่มา 

check-in เพ่ือเสนอทางเลือกใหลูกคาสนใจรับบริการสปาภายในโรงแรม ทั้งนี้ยังได

รวมมือกับทางภาครัฐออกบูธในการประชาสัมพันธธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ตทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับขอมูลเก่ียวกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

ในจังหวัดภูเก็ต การสรางความสัมพันธที่ดีกับบริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศนก็สามารถ

สงเสริมดานการขายอีกทางหน่ึงได เพราะจะทําใหเกิดการสนับสนุนของบริษัท

ทองเที่ยว ดังบทสัมภาษณ  ผูจัดการสปา กลาววา   “สปาของเราจะมีกลุมลูกคา

นักทองเท่ียวเปนหลัก แตเราก็ไดมีการขยายตลาดไปสูกลุมลูกคาคนไทยมากขึ้น ดังนั้น 

เราจึงมีการสงเสริมการขาย โดยมีราคาพิเศษใหลูกคาคนไทยในชวงเวลา ตอนเชา 9 

โมงถึงเที่ยง ถาคนไทยเขาใชบริการซาวนนาไดในราคา 150 บาท นวดไทย 500 บาทตอ 

2 ช่ัวโมง เพราะถาเปนในเวลาที่ไมใชโปรโมช่ันจะตองจายนวดไทย 1,500 บาท ตอ 2 

ช่ัวโมง และชวงเย็นต้ังแต 1 ทุมเปนตนไปจะไดราคาพิเศษเหมือนชวงเชา” 

  สวนที่ 3 ขอมูลดานการบริหารจัดการองคกร  สอดคลอง กับแนวคิดและ

ทฤษฎี 7’s Mckinsey ดาน โครงสราง (Stucture) คนหรือพนักงาน (Staff) ทักษะ 

(Skills) คุณคารวม (Shares values) รูปแบบการบริหารงาน (Style) และระบบ       

การทํางาน (System)  การจัดโครงสรางองคกรธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต   

มี 2 ประเภท ไดแก 1) โครงสรางองคการแบบแบงงานตามหนาที่ จะพบวา ธุรกิจ     

เดยสปาขนาดเล็ก และธุรกิจรีสอรท สปา ที่ดําเนินการบริหารจัดการโดยรีสอรทหรือ 

โรงแรม จะมีการจัดโครงสรางองคการประเภทน้ี ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการสปา     

กลาววา “พนักงานของเราที่นี่จะมีประมาณ 7 คน ตําแหนงสูงสุดคือ ผูจัดการสปา    

ฝายตอนรับ นักสุขภาพบําบัด โดยสวนใหญพนักงานของเราจะสามารถทําได

หลากหลาย แตตองทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกอน” 2) โครงสรางองคการ

แบบแบงงานเปนฝาย จะพบวา ธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ และธุรกิจ รีสอรท สปา ที่มี

บริษัท เชาพื้นที่ดําเนินการบริหารจัดการภายในรีสอรทหรือโรงแรม มีการจัดโครงสราง
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องคการประเภทน้ี เพราะมีบุคลากรใหควบคุมมาก จึงตองมีการแบงงานเปนฝายตางๆ 

โดยแตละฝายจะมีหนาที่ดําเนินงานเปนอิสระจากฝายอื่นๆ ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการ

สปา กลาววา “ตอนนี้ในองคกรของเรามีพนักงานประมาณ 40 คนโดยแบงเปนแผนก

ตางๆ มีผูจัดการสปาคอยบริหารจัดการ และมีสวนของฝายสํานักงาน เชน บัญชี และ

ฝายปฏิบัติการ ไดแก พนักงานตอนรับ พนักงานสุขภาพบําบัด แตละคนจะมีหนาที่  

ของตนเอง” 

 จํานวนบุคลากรในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ประเภทเดยสปา

ขนาดเล็ก และรีสอรท สปา จํานวนบุคลากรโดยเฉลี่ยจะอยูที่ 10-15 คน แตถาเปน   

เดยสปาขนาดใหญ และรีสอรท สปา ที่มีการเชาพื้นที่ดําเนินการ สปาประเภทนี้จะมี

สาขาในแตละโรงแรม จํานวนบุคลากรโดยเฉล่ีย จะอยูที่ 60-70 คน เพราะจะตอง

รองรับลูกคาจํานวนมาก ซ่ึงบุคลากรในธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ จะประกอบดวย ผูจัดการ 

(Spa manager) ฝายตอนรับ (Spa reception) พนักงานสุขภาพบําบัด (Spa 

therapist) ฝายการตลาด ฝายแมบาน ผูฝกอบรม พนักงานธุรการ ฝายจัดการสวน  

ฝายยานพาหนะ ทั้งนี้บุคลากร 1 คน อาจจะสามารถปฏิบัติงานไดหลายหนาที่ เพ่ือเปน

การประหยัดงบประมาณในการบริหาร  การกําหนดหนาที่ของบุคลากร ขึ้นอยูกับ

ตําแหนง โดยหนาที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจะขึ้นอยูกับตําแหนงของผูบริหารหรือ

ผูจัดการสปา สวนพนักงานตําแหนงอ่ืนก็มีการกําหนดหนาที่ตามความรับผิดชอบใน

งานของตนเอง 

 การสรรหาบุคลากรในธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ พนักงานปฏิบัติงานสวนของ

สํานักงาน จะมีการประกาศผานเวปไซดของสปา หรือประกาศผานสํานักงานจัดหางาน

จังหวัด สวนตําแหนงนักสุขภาพบําบัด เดยสปาจะทําการสรรหาพนักงานจาก          

การประกาศ หรือการรับสมัครผานสํานักงานจัดหางาน โดยคุณสมบัติของบุคลากร   

ไมเนนวาจะมีความรูเร่ืองนวดมากอนหรือไม แตเนนที่การมีจิตในการใหบริการท่ีดี มี

ทัศนคติที่ดีในการใหบริการ สวนรีสอรทสปาจะสรรหาพนักงานโดยผานแผนกบุคคล

กอนแลวจึงมาถึงผูจัดการสปาใหคัดสรรอีกที  
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 คุณสมบัติของบุคลากรจะมีการกําหนดตามหนาที่งานตามตําแหนงที่ตองการ 

สวนใหญจะเนนเร่ืองบุคลิกภาพ  การมีมนุษยสัมพันธและการมีจิตใจรักในงานบริการ 

รวมถึงการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ เพราะงานในธุรกิจสปาเปนงานท่ี

เกี่ยวของกับสุขภาพเปนหลัก ในสวนงานที่ใหบริการใกลชิดลูกคาจะตองมีความรูดาน

ภาษาอังกฤษ เพื่องายตอการสื่อสารและเขาใจในความตองการของลูกคา สวนตําแหนง

เฉพาะที่ตองมีใบอนุญาตประกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก ผูดําเนินการสปา 

และนักสุขภาพบําบัด การฝกอบรมบุคลากร เดยสปา จะมีผูฝกสอน เปนหัวหนางาน

สําหรับฝกสอนวิธีการใหบริการที่ถูกตอง การเรียนรูผลิตภัณฑ สวนรีสอรทสปา จะมีผู

ฝกสอนเปนผูจัดการสปา (Spa manager) ที่จะใหความรูในเร่ืองของผลิตภัณฑที่ใช 

และวิธีการใหบริการ เพราะผูจัดการสปาในรีสอรทสปา จะเปนผูวางระบบเกี่ยวกับงาน

บริการทั้งหมด สปาบางแหงก็จะมีสถาบันสอนวิชาชีพเกี่ยวกับการนวดท่ีไดรับอนุญาต

จากกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะ จะจัดใหมีการเรียนการสอนใหพนักงานโดยตรง  

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการฝกพนักงานใหม โดยเฉพาะตําแหนงนักสุขภาพบําบัด (Spa 

therapist) มีระยะเวลา 1-3 เดือน และแตละแหงจะจัดใหมีการทดสอบฝมือหลังจาก

ผานการอบรมแลว โดยทดสอบการนวดใหกับผูจัดการสปา ความสามารถของพนักงาน

จะนํามาประกอบในการพิจารณารายไดของพนักงานดวย เงินเดือนเร่ิมตนของพนักงาน

นักสุขภาพบําบัด เร่ิมตนที่ 5,000 บาทตอเดือน ผูจัดการสปา เงินเดือน15,000-50,000 

บาทตอเดือน ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจสปาและประสบการณ สวนงานดานบริหาร 

เงินเดือน 10,000-25,000 บาท ตอเดือน ในกรณีที่เปนรีสอรทสปาจะมีสวัสดิการ ที่พัก 

อาหาร และคาบริการ (Service charge)รวมเขาไปดวย อาจจะมีทิปรายคนหรือนํามา

รวมกันขึ้นอยู กับนโยบายของแตละแหง  ถา เปนเดยสปาจะมีคา ช่ัวโมงตาม

ความสามารถหรือใหตามประเภททักษะการนวดในแตละแบบ สวนรูปแบบ              

ในการพัฒนาบุคลากร จะมีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทุกป บางที่

อาจจะทุกๆ 3 เดือน ไมวาจะเปน ดานการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานภาษาหรือ

ความรูเฉพาะดานของพนักงานแตละตําแหนง เพื่อกระตุนใหพนักงานมีความรักในงาน 

และมีความกระตือรือรนในการทํางาน ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการ  กลาววา “ทั้งนี้เรามี
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โรงเรียนหรืออเคเดมี่ฝกพนักงานของเราเอง เพราะการฝกทักษะของนักสุขภาพบําบัด

ของเราคอนขางใชเวลามากบางทีกินเวลาถึง 3 เดือน เพื่อที่จะใหไดสัมผัสและจําทา

นวดใหแมนยํา ลูกคาของเราเปนลูกคาที่มีกําลังจายสูงจึงมีความคาดหวังในบริการท่ีดี

และมีคุณภาพ กอนที่จะใหพนักงานนวดลูกคา เราจะตองมีการเทสมือของนักสุขภาพ

บําบัดกอน และจะมีการใหคะแนน ถาผานถึงจะไดลงงานจริง สวนเร่ืองสวัสดิการจะ

ไดรับเหมือนๆ กับพนักงานโรงแรมเกือบทุกอยาง แตพนักงานสปามีโอกาสท่ีจะไดไป

เรียนรูและทํางานท่ีตางประเทศ” 

 สวนที่ 4 ขอมูลการจัดการดานผลิตภัณฑสปา สอดคลอง กับแนวคิดและ

ทฤษฎี 7’s Mckinsey ดาน กลยุทธ (Strategy) สปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตมี      

การจัดการดานกายภาพ ดังนี้ 

 การจัดการดานรูป เนนที่การตกแตงเพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมไทย  และ

วัฒนธรรมของทองถิ่นผสมผสานใหกลมกลืนกับธรรมชาติที่แวดลอมบริเวณสปา ทําให

ลูกคารูสึกถึงความสงบ ผอนคลาย ความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ี สวน

ผลิตภัณฑ เนนมาจากสมุนไพรไทย และความเปนเอกลักษณของสมุนไพรที่นํามา

ประยุกตใชใหตรงกับความตองการของลูกคา 

 การจัดการดานรส สวนใหญจะใชน้ําสมุนไพร มาชวยทําใหลูกคารูสึกสดชื่น 

ใหบริการทั้งกอนและหลังการทําทรีทเมนตแตละคร้ัง จะมีธุรกิจสปาบางแหงเทานั้นที่

ใหบริการเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ เชน สุโข สปา ทั้งนี้จะเนนวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

ปราศจากสารปรุงแตง  

 การจัดการดานกลิ่น จะมีการจุด Burner เปนน้ํามันหอมระเหย กลิ่นตางๆ 

ที่มาจากธรรมชาติ  เชน กลิ่นดอกไม หรือสมุนไพร เพื่อการผอนคลายภายในหองนวด 

สวนบริเวณสถานท่ีรอบๆ จะมีการปลูกดอกไม หรือสมุนไพรเพื่อใหกลิ่นหอมรอบๆ 

บริเวณ 

 การจัดการดานเสียง มีการใชเสียงเพลงหรือดนตรีที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติ 

หรือเสียงบรรเลงดนตรีไทย เพื่อใหเขากับบรรยากาศของสถานท่ีและเอกลักษณ

ของสปา 
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 การจัดการดานสัมผัส สปาแตละแหงจะมีการอบรมพนักงานสุขภาพบําบัด 

ในเร่ืองของวิธีการนวดเพ่ือการผอนคลาย และทัศนคติในการใหบริการเพ่ือลูกคาจะรูสึก

ไดถึงงานบริการดวยความเต็มใจของนักสุขภาพบําบัด และน้ําหนักในการนวดและ

ทาทางในการนวดเพ่ือคุณภาพและมาตรฐานของสปาแหงนั้น 

 ขั้นตอนในการใหบริการสปา แบงเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

 กอนทําทรีทเมนต เมื่อลูกคามาถึง ฝายตอนรับกลาวทักทายพรอมยกมือ

ไหว มีการนําน้ําสมุนไพรพรอมผาเย็นเสริฟลูกคา มีการสอบถามความตองการของ

ลูกคาพรอมนําเสนอประเภทงานบริการ บางแหงมีการสอบถามปญหาสุขภาพลูกคา

กอนเขารับบริการ แลวกรอกขอมูลความตองการของลูกคา สงตอไปยังพนักงานนัก

สุขภาพบําบัด (Therapist) แลวเขารับบริการทรีทเมนตตอไป 

 ระหวางทําทรีทเมนต พนักงานสุขภาพบําบัดทําความรูจักกับลูกคา พรอม

กับสอบถามแขกวาการใหบริการนวดหนักหรือเบาเกินไป มีสวนไหนตองการเนนเปน

พิเศษ หรือมีสวนไหนท่ีเปนปญหาตองการหลีกเลี่ยง เมื่อใหบริการเรียบรอยแลวสง

ผูรับบริการมายังบริเวณรับรองลูกคาเพื่อพักผอนรางกาย 

 หลังทําทรีทเมนต เมื่อลูกคามานั่งพักบริเวณรับรองลูกคา จะมีการเสริฟน้ํา

สมุนไพรรอนเพ่ือปรับสภาพรางกาย และเก็บคาใชบริการกับลูกคา พรอมกลาวขอบคุณ

ยกมือไหว และไปสงลูกคา 

 ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการ กลาววา “การจัดการดานรูป เนนการตกแตงที่ไม

หรูหรา ไมทันสมัย ไมมีแอรคอนดิช่ัน แตอยูทามกลางธรรมชาติ มีบริเวณล็อบบ้ีสําหรับ

ตอนรับลูกคา และมีมุมพักผอนริมทะเลสาบนํ้าขนาดใหญ ลูกคาสามารถสัมผัสกับลม

เย็นๆ ที่พัดผานผิวน้ํา และอาคารโลง เรียบงาย ทามกลางตนไมรมรื่น ทําใหอากาศ

ถายเทไดอยางสบาย  การจัดการดานรส เราจะมีการเสริฟน้ําสมุนไพรใหลูกคาทั้งกอน

และหลังเขารับบริการ วัตถุดิบที่เราใชเนนวัตถุดิบที่นํามาจากธรรมชาติสวนหอง      

ทรีทเมนตก็เนนการตกแตงแบบเรียบงายสไตลไทยๆ เพื่อใหลูกคาผอนคลาย หลังจาก

ลูกคาเขารับบริการนักสุขภาพบําบัดจะพาลูกคามามุมพักผอนและเสริฟชารอน”  
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สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ

ในจังหวัดภูเก็ตตามแนวคิดและทฤษฎี 7S’s Mckinsey model  สอดคลองกับ วิเชียร 

วิทยอุดม (2554 : 19/34-36) ที่กลาวถึง องคประกอบขั้นพื้นฐาน 7 ประการขององคกร 

ประกอบดวย 

 กลยุทธ  (Strategy)  ผูบริหารหรือผูจัดการสปาจะมีการหาจุดเดนและ

เอกลักษณในการใหบริการ จากการศึกษาพบวา ผูบริหารหรือผูจัดการสปาแตละแหง

พยายามท่ีจะเนนงานบริการในเร่ืองของการนวด ซ่ึงตองเปนบริการที่ดีมีคุณภาพและ

มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากผลิตภัณฑของแตละแหงจะทําจากสมุนไพรเปนหลัก ไมมี

ความแตกตางกันมาก และจะตองมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทนําเที่ยว เพราะบริษัท

นําเท่ียวจะเปนคนกลางในการหาลูกคาเขามารับบริการ ในขณะเดียวกันธุรกิจรีสอรท 

สปา จะมีการทําโปรโมช่ันรวมกับการขายหองพัก เนื่องจากมีราคาสูง จึงเนนคุณภาพ

ของผลิตภัณฑและบริการควบคูกัน สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ  

(2545 : 18) ที่กลาววา การวางแผน (Planning) เปนสิ่งที่องคกรตองการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต การวางแผนเปนสะพานเช่ือมระหวางเหตุการณปจจุบันและอนาคตซึ่งทําได

โดยการใหบรรลุเปาหมายผลลัพธที่ตองการ การวางแผนจึงตองอาศัยการกําหนด      

กลยุทธที่ประสิทธิภาพ 

 โครงสราง (Structure) โครงสรางของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

พบวา  มีการจัดโครงสรางตามขนาดของธุรกิจสปา โดยที่เดยสปาขนาดเล็ก และ         

รีสอรทสปา ผูบริหารหรือผูจัดการสปา จะมีการจัดโครงสรางแบบแบงงานตามหนาที่ 

โดยประกอบดวยตําแหนง ผูจัดการสปา ผูชวยผูจัดการสปา พนักงานตอนรับ และ    

นักสุขภาพบําบัด ตําแหนงตางๆ  อาจมีภาระซ้ําซอนกันไดแลวแตสถานการณ          

สวนธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ จะมีการจัดโครงสรางองคกรโดยแบงเปนฝายตางๆ        

อยางชัดเจน แตละฝายจะมีการกําหนดหนาท่ีออกจากกันอยางชัดเจน โดยจะมี

ผูจัดการสปา ทําหนาที่ ดําเนินการดูแลกิจการสปาทั้งหมดแทนผูประกอบการ มี          

การติดตอสื่อสารประสานงานและการควบคุมรวมกับฝายตางๆ อยางเปนระบบ 

สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2545 : 19) ที่กลาววา การกําหนดแผนก
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ในโครงสรางขององคกร (Organization structure) ขนาดของการควบคุม (Span of 

control) และสายการบังคับบัญชา (Chain of command) การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ

ตองการการเปลี่ยนแปลงในโครงสราง เพราะตําแหนงใหมๆ ที่สรางขึ้นหรือลดลงหรือ

รวมกัน โครงสรางองคกรจะตองระบุถึงวิธีการใชทรัพยากรและวิธีการซ่ึงวัตถุประสงคมี

การกําหนดขึ้นในธุรกิจ 

 บุคลากร (Staff) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

จะตองมีใบอนุญาตในการเปนผูดําเนินการกิจการสปาเพ่ือสุขภาพจากกระทรวง

สาธารณสุข และตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด และผูบริหารหรือ

ผูจัดการสปา จะเปนผูบริหารจัดการดานบุคคลในธุรกิจสปา และมีหนาที่ในการกําหนด

หนาที่การทํางานในตําแหนงตางๆ ภายในองคกร สอดคลองกับ พงษศักด์ิ ปญจพรผล 

(2542 : 64) ที่กลาววา การจัดคนเขาทํางาน (Staffing)  หมายถึง การจัดหาบุคคลเขา

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ สอดคลองกับ เฮนร่ี ฟาโยล 

(Fayol, 1949 : 43) ที่กลาววา การจัดสายบังคับบัญชา (Scalar chain) การบริหารงาน

ในองคการจะตองมีการจัดสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงไปโดยเริ่มจากผูบริหาร

ช้ันสูงสุดถึงผูบริหารชั้นตํ่าสุดโดยไมขาดตอนทั้งนี้เพ่ือใหการปฏิบัติตามคําสั่งหรือ

นโยบายขององคการมีขั้นตอนเปนระเบียบแบบแผนอยางไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้นไม

จําเปนที่ผูบังคับบัญชาช้ันลางจะตองรอฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปใน

ทุกกรณีในบางคร้ังผูบังคับบัญชาแตระดับช้ันอาจจําเปนตองตัดสินใจสั่งการหรือ

ดําเนินการตามที่ 

 ทักษะ (Skills) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต มี

ประสบการณและความรูในธุรกิจสปาอยางลึกซึ้ง และมีทักษะดานตางๆ ไดแก         

ดานภาษา ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และดานการตลาด ทําใหสามารถ

ควบคุมบริหารจัดการภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญผูบริหารหรือ

ผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพจะใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน

องคกร ไมวาจะเปนเร่ืองบุคลิกภาพ ทักษะทางดานภาษา และความรูดานผลิตภัณฑที่

ใชในงานบริการ โดยเฉพาะตําแหนงหลักๆ ที่ตองติดตอสื่อสารใกลชิดกับลูกคา ไดแก 
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พนักงานตอนรับ และนักสุขภาพบําบัด ทั้งนี้ทางองคกรจะมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะดานตางๆ เปนประจํา และมีการประเมินทุกคร้ังหลังจากไดรับการอบรมแลว 

สอดคลองกับ ปวารณา อัจฉริยบุตร และคนอ่ืนๆ (2549 : 55) ที่กลาววา การฝกอบรม

พนักงานใหมีทักษะการนวดท่ีดี มีความสําคัญในการรักษามาตรฐานและตองใชเฉพาะ

พนักงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขแลวเทานั้น ทั้งนี้เพื่อความ

ปลอดภัยตอผูมาใชบริการ  การอบรมพนักงานใหมีทักษะในการใหบริการเปนสิ่งที่จัด

อบรมสัมมนาพนักงานอยางตอเนื่องไมวาจะเปนเทคนิคการใหบริการ การนวด ความรู

เร่ืองผลิตภัณฑที่ใชในสปา 

 คานิยมองคกร (Shares values) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

ในจังหวัดภูเก็ต ไดมีการเนนยํ้าใหบุคลากรในองคกร มีใจรักงานบริการ และมีจิตสํานึก

ที่ดีในการทํางาน การใหความสําคัญแกพนักงานในตําแหนงตางๆ เพ่ือใหพนักงานได

เห็นคุณคาในตัวเอง มีการหมั่นใหความรูพนักงานอยางสมํ่าเสมอเพื่อที่จะทําใหธุรกิจส

ปาสามารถดําเนินการไปไดดวยดี สอดคลองกับ วิเชียร วิทยอุดม (2554) ที่กลาววา 

คานิยมองคกร (Shares values) หมายถึง คานิยมหรือความรูสึกรวมกันของบุคลากร

ในองคกรที่อยูบนพื้นฐานของการทํางาน อันมีผลในเชิงจิตวิทยาอาจหมายถึงคติพจน

หรือคําขวัญเพื่อกระตุนใหทุกคนมีความรูสึกและปฏิบัติรวม  

 รูปแบบการบริหารงาน (Style) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพใน

จังหวัดภูเก็ตมีมนุษยสัมพันธดี และมีความเปนกันเอง จึงเนนการบริหารงานแบบ

ครอบครัว มีความใกลชิดกับพนักงานในองคกร และไดใหความสําคัญตอการแสดง

ความคิดเห็นของพนักงานเพ่ือนํามาชวยปรับปรุงแกไข ขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นระหวาง

การปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ยงยุทธ เกษสาคร (2549 : 122) ที่กลาววา 

การสั่งการท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก ผูบริหารยินดีรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

ตางๆ จากพนักงาน ยินยอมใหพนักงานตัดสินใจในเร่ืองที่เห็นสมควร ตามตําแหนง

อํานาจหนาที่ของบุคคลนั้นยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการกระทําของ

พนักงานโดยมิไดเจตนาไววางใจผูบังคับบัญชา ในการเปนผูแทนกระทําการแทนได ใน

กรณีที่เห็นสมควรโดยไมควบคุมอยางใกลชิด แตใหอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ 
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 ระบบการทํางาน (System) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพใน

จังหวัดภูเก็ต จะมีการประสานงานภายในองคกร ดวยการสื่อสารในแตละแผนก ขึ้นอยู

กับขนาดขององคกร องคกรสปาขนาดเล็กจะมีการสั่งการจากผูจัดการถึงพนักงาน

โดยตรง สอดคลองกับ เสนาะ ติเยาว (2545 : 149) ที่กลาววา องคการที่มีระดับ       

การบังคับบัญชา 2 ช้ัน ประกอบไปดวยผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลางจํานวน

นอยและผูปฏิบัติงานระดับลางซ่ึงมีจํานวนมาก คุณสมบัติของผูบริหารระดับกลาง

จะตองเปนผูที่มีความรูกวางขวางสามารถปฏิบัติงานและควบคุมงานไดหลากหลาย 

และคุณสมบัติของผูปฏิบัติระดับลางจะตองเปนผูที่มีความรูเชี่ยวชาญสูง สามารถ

ปฏิบัติงานและควบคุมงานไดดวยตนเอง โดยจะเนนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะ

หมุนเวียนเพื่อเรียนรูงานในแนวนอน และจะเนนการฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานใหมีความรู

และทักษะใหมๆ อยูเสมอ สวนองคกรสปาขนาดใหญจะมีการสั่งการจากผูจัดการผาน

หัวหนาแผนกเปนสั่งการและควบคุมการทํางาน เพ่ือจะไดมีการทํางานเปนทีม และมี

ความรวมมือกันเปนอยางดี   
 
ขอเสนอแนะ  
การบริหารจัดการบริการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

 1. ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ควรทําการตลาดสําหรับกลุมลูกคา

คนไทย เพื่อเปนการขยายกลุมลูกคาที่เขารับบริการ ไมตองพึ่งตลาดนักทองเที่ยวทาง

เดียว 

 2. ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ควรประสานงานกับสถาบันการศึกษา 

โดยเฉพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยสารพัดชางจังหวัดภูเก็ต เพ่ือการสรรหา

บุคลากร และฝกอาชีพใหกับบุคลากรทางดานสปาเพ่ือสุขภาพ ควรมีการเปดหลักสูตร

การเรียนการสอนในดานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เพ่ือเปนการแกปญหาการขาดแคลน

บุคลากรของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

 3. ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ควรใหความสําคัญเก่ียวกับเร่ือง

คาตอบแทน และสวัสดิการของบุคลากรในอาชีพสปา และควรใหโอกาสความกาวหนา

ในอาชีพ เพ่ือดึงดูดบุคลากรอยูกับองคกร  
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 4. ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ควรมีการสรางนวัตกรรมใหมๆ ทั้งใน

เร่ืองผลิตภัณฑ และบริการท่ีเปนเอกลักษณ  รวมถึงระบบการจัดเก็บขอมูลภายใน

องคกร 

 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัด

ภูเก็ตสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคชาวไทยตอธุรกิจสปา       

เพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

 3. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต 
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ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย 
Satisfaction toward Purchasing Investment Funds of Kasikorn Asset 

Management Company Limited 
 

นิตนา ฐานิตธนกร1 

บุษราคัม คงจินดา2 
บทคัดยอ 
 การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลและปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. 

กสิกรไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ลูกคาที่ซ้ือหนวยลงทุน บลจ. กสิกรไทย จํานวน 385 ตัวอยาง และใชการวิเคราะหทาง

สถิติ โดยใช t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว F-Test และ    

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศชาย มีอายุ 41 – 45 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 

สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดมากกวา 40,000 บาทตอเดือน 

และมีเหตุผลในการซ้ือหนวยลงทุนเน่ืองจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมีกําไร  

จากผลประกอบการโดยตลอด นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได และเหตุผลในการซื้อหนวยลงทุนที่แตกตางกันมีผลตอ    

ความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทยไมแตกตางกัน และปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด มีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย สวนปจจัย

ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดาน

ลักษณะทางกายภาพ ไมมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกร

ไทย 
1อาจารยประจํา ภาควิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม 

2ผูจัดการฝายชองทางบริการผูลงทุนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย 
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คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หนวย

ลงทุน บลจ. กสิกรไทย 

 
ABSTRACT 

This study aims to investigate the customer satisfaction toward buying 

investment funds at Kasikorn Asset Management Company Limited. A self-

administrated questionnaire was used to collect data from 385 customers at 

Kasikorn Asset Management Company Limited.  The data analysis was 

conducted through t-test, One-way ANOVA, and multiple regressions. The 

results showed that the majority of respondents are male with age between  

41-45 years old.  Most of them are married with educational backgrounds of 

higher than bachelor’s degrees.  They work in private companies and earn 

monthly salaries more than 40,000 bath.   Their main reasons of buying 

investment funds are that the asset management company can manage the 

investment funds and yields yearly good profits. The results of hypothesis 

testing indicated that the consumers with different genders, ages, marital 

statuses, educational backgrounds, occupations, and reasons in buying 

investment had no significantly different satisfaction toward buying investment 

funds at Kasikorn Asset Management Company Limited.  The results also 

revealed that the marketing mix factors of price, distribution channel, and 

promotion had significant impacts on customer satisfaction toward buying 

investment funds.  However, the marketing factors of product, people, 

process, and physical evidence were found not to be significant in this testing. 

 

Keywords : satisfaction, personal factor, marketing mix, investment funds 
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บทนํา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันทําใหประชาชนทั่วไปมีการออมมากขึ้น 

โดยสวนใหญจะอยูในรูปของเงินฝากธนาคารเพราะมีความมั่นใจวา การฝากเงิน

ธนาคารมีความปลอดภัย และมีความเสี่ยงตํ่า แตผลตอบแทนท่ีไดรับจากเงินฝากของ

ธนาคาร คือ ซึ่งอยูในรูปดอกเบ้ียเงินฝากและใหผลตอบแทนในอัตราท่ีตํ่า ผูมีเงินออม

รายยอยบาง สวนจึงเร่ิมหันไปลงทุนกับกองทุนเปด ซ่ึงเปนรูปแบบการออมอยางหนึ่ง 

เพื่อสรางผลตอบแทนที่มีอัตราสูงกวาการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ปจจุบันมีกองทุน

รวมท่ีจดทะเบียนและยังดําเนินการอยู 23 บริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 

(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2553) ซ่ึงบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ในแตละกองทุนจะมีความแตกตางกันไปตาม

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของแตละกองทุน แตละกองทุนมีความเสี่ยงทั้งที่

เปนระบบ เชน อัตราเงินเฟอ ภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และความเสี่ยงที่ไม

เปนระบบ เชน สภาพคลอง และความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร ความสามารถใน

การดําเนินงาน ประสิทธิภาพของการบริหารงานของแตละกองทุน ตลอดจนความไม

แนนอนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน อยางไรก็ตามผูลงทุนสามารถ

เลือกลงทุนในกองทุนเปดที่มีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงให

ตรงกับความตองการของตนได การลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จึงเปนทางเลือกหนึ่งของการนําเงินออมมาลงทุนของผูซ้ือ

หนวยลงทุน ซ่ึงการที่จะนําเงินออมออกมาลงทุนนั้นก็ตองพิจารณาถึงความเสี่ยงใน 

การลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารดวย  

 บลจ. กสิกรไทย เปนบริษัทจัดการหลักทรัพยที่ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการ

จัดการลงทุน (Asset Management) เทานั้น มีความเช่ียวชาญดานการจัดการลงทุนทั้ง 

3 ธุรกิจ คือ กองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล บริษัทดําเนิน

ธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ โดย

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอยางเครงครัด ในการปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชน จึงไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับลูกคา นอกจากนี้ บลจ. กสิกรไทย 

ยังมีทีมงานที่เปนมืออาชีพในดานการจัดการลงทุน วิเคราะห วิจัยหลักทรัพย และ
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จัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณสูงตอเนื่องมายาวนาน รวมทั้งมีการ

นําระบบคอมพิวเตอรที่มีเทคโนโลยีช้ันสูงสุดชวยในการบริหารกองทุน เชน ระบบการ

จัดการกองทุน Financial Model และระบบ Attribution Analysis โดยคํานึงถึง

ความสําคัญของระดับความเสี่ยงเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนในการลงทุน

ตลอดเวลา (บลจ. กสิกรไทย, 2553) 

กองทุนรวมของ บลจ. กสิกรไทย เปนเคร่ืองมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

มีการจัดการลงทุนอยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายใหการลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ดี

สุด ภายใตกรอบความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได มีนโยบายการลงทุนครบทุกประเภท

หลักทรัพย ไมวาจะเปนกองทุนประเภทหุนทุน กองทุนประเภทตราสารหนี้ กองทุนผสม 

กองทุนผสมแบบยืดหยุน กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุนระยะยาว กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย ฯลฯ ซ่ึงแตละกองทุนจะมีระดับผลตอบแทนและความเสี่ยง

แตกตางกันไป โดยมีมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมภายใตการจัดการ ณ วันที่ 5 

พฤศจิกายน 2553 จํานวน 449,880.85 ลานบาท มีสวนแบงทางการตลาด คิดเปน  

รอยละ 22.96 ซ่ึงเปนอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม มีผลกําไรในการประกอบการตอเนื่อง

มาตลอดระยะเวลา 17 ป โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เปนผูถือหุนใหญ (บลจ.     

กสิกรไทย, 2553)  

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเปดเผยมูลคาสินทรัพยสุทธิของระบบที่อยูภายใต

การบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ซ่ึงเปนบริษัทลูกของธนาคาร

พาณิชยเปนหลัก แสดงใหเห็นวา บลจ.กสิกรไทยและบลจ.ไทยพาณิชย ครองสวนแบง

การตลาดรวมถึงรอยละ 43.13 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของระบบท้ังหมด ดังแสดงใน

ตาราง 1 
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  ตาราง 1 : แสดงมูลคาสินทรัพยสุทธิภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน (บลจ.) 10 อันดับ 

อันดับ 
บริษัทหลกัทรพัยจัดการ

กองทุน (บลจ.) 

มูลคาสินทรัพยสุทธ ิ
ภายใตการบริหาร

สูงสุด 

สวนแบง 
ทางการตลาด 

(รอยละ) 

1 บลจ.กสิกรไทย 449,880.85 ลานบาท 22.96 

2 บลจ.ไทยพาณิชย 333,169.91 ลานบาท 20.17 

3 บลจ.บัวหลวง 160,911.48 ลานบาท 8.86 

4 บลจ.กรุงไทย 148,265.92 ลานบาท 8.17 

5 บลจ.เอ็มเอฟซี 147,910.00 ลานบาท 8.15 

6 บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 129,452.08 ลานบาท 7.13 

7 บลจ.ทหารไทย 126,493.06 ลานบาท 6.97 

8 บลจ.ธนชาต 76,990.99 ลานบาท 4.24 

9 บลจ.อยุธยา 43,432.81 ลานบาท 2.39 

10 บลจ.วรรณ 41,856.94 ลานบาท 2.31 

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2553) 
 

ดังนั้น การที่ผูลงทุนจะตัดสินใจเลือกหนวยลงทุนในแตละประเภทของบริษัท

ตางๆ จึงมีหลายปจจัยเขามาเก่ียวของ จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจในการ ศึกษาปจจัยที่มีผล

ตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย เพื่อใหไดทราบวาผูลงทุน

ไดใชปจจัยใดบางมาพิจารณาซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย ซ่ึงจะเปนประโยชน

ตอผูที่สนใจจะลงทุน สามารถนําปจจัยที่ไดมาประกอบ การตัดสินใจลงทุนในอนาคต 

และนําไปประยุกตใชเพ่ือจัดการและบริหารความเสี่ยงจากการซ้ือขายหนวยลงทุนอยาง

เหมาะสมตอไป และเปนประโยชนตอพนักงานของ บลจ. กสิกรไทย นําความรูที่ได  

จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหมีประ สิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูก คาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงค 
การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. 

กสิกรไทย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. กองทุนรวม หมายถึง กองทุนสําหรับผูลงทุนรายยอย ที่ประสงคจะนําเงิน

มาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แตติดขัดดวยอุปสรรคหลายประการท่ีทําใหการลงทุน

ดวยตนเองไมสามารถไดผลลัพธตามเปาหมายท่ีตองการ เชน มีทุนทรัพยจํานวนจํากัด 

ไมสามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตางประเภทไดมากพอ เพื่อลดความเสี่ยง

จากการลงทุนหรือไมมีประสบการณ ความรู ความชํานาญในการลงทุน หรือไมมีเวลา

ในการศึกษาคนหาและติดตามขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจการลงทุน  

2. หนวยลงทุน คือ สินคาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

รวมท่ีไดจากการรวบรวมเงินทุนของนักลงทุน (หรือเรียกวา ผูถือหนวยลงทุน) จํานวน

มาก เพ่ือนําเงินทุนไปลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ซ่ึงหลักทรัพยเหลานี้จะถูกบริหารจัดการ

โดยมืออาชีพแทนผูถือหนวยลงทุน และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับประโยชนจากมูลคา

ทรัพยสินของกองทุนที่เพิ่มขึ้น เงินปนผล ดอกเบ้ีย และสิทธิประโยชนตางๆ แตผูถือ

หนวยลงทุนก็มีความเสี่ยงตอการสูญเสียในมูลคาของหนวยลงทุนเชนกัน 

3. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผูที่ซ้ือหนวยลงทุนของ 

บลจ. กสิกรไทย ซึ่งประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดตอเดือน  

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดบริการท่ี

ลูกคาใหความสําคัญและมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของบลจ.     

กสิกรไทย ซึ่งมี 7 ดาน ดังนี้ 

4.1 ดานผลิตภัณฑ หมายถึง ลักษณะและคุณสมบัติของหนวยลงทุนของ 

บลจ. กสิกรไทย ไดแก ความหลากหลายของประเภทหนวยลงทุน หนวยลงทุนมี

รายละเอียดการลงทุนแสดงชัดเจนทั้งดานผลกําไรและความเสี่ยง หนวยลงทุนมีสภาพ
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คลองสูงสามารถเปลี่ยนสถานะเปนเงินสดไดงาย และหนวยลงทุนในกองทุนชวยลด

ภาระดานภาษีใหกับลูกคา 

4.2 ดานราคา หมายถึง ปจจัยเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนและ

อัตราคาบริการท่ีเกิดจากการซ้ือขายหนวยลงทุน ไดแก อัตราผลตอบแทนสูงคุมคากับ      

การลงทุน  รวมถึงการที่ธนาคารชี้แจงรายละเอียดของอัตราผลตอบแทนและ

คาธรรมเนียม จํานวนเงินที่ซ้ือหนวยลงทุน อัตราคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมอยาง

ชัดเจน 

4.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวกับ

ชองทางที่ลูกคาสามารถติดตอซ้ือขายหนวยลงทุน ไดแก จํานวนสาขาธนาคารผู

จําหนายหนวยลงทุน การซ้ือขายหนวยลงทุนผานตัวแทนจําหนายท่ีไดรับอนุญาต    

จากธนาคารสรางความนาเช่ือถือแกลูกคา การมีชองทางในการติดตอซื้อขายหนวย

ลงทุนและมีชองทางในการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการซ้ือขายหนวยลงทุนที่

หลากหลาย 

4.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง ปจจัยเก่ียวกับ          

การโฆษณาประชาสัมพันธ การมีรูปแบบการใหบริการที่แตกตาง การใหขาว รวมถึง

การสมนาคุณลูกคาที่ซ้ือขายหนวยลงทุน อาทิ ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพันธ

การลงทุนที่หลากหลาย เชน ผานทางเว็บไซต ผานทางสาขาของธนาคาร เปนตน 

ธนาคารมีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับหนวยลงทุนเปนระยะๆ เพ่ือจูงใจลูกคาใหเกิด  

ความสนใจในการลงทุน ธนาคารมีการรับประกันเงินตนและอัตราผลตอบแทนเพื่อลด

ความเสี่ยงใหกับลูกคา และมีการทําหนังสือเรียนเชิญลูกคาโดยตรงเพ่ือมอบสิทธิพิเศษ

แกลูกคาในการลงทุน 

4.5 ดานบุคลากร หมายถึง การดูแลเอาใจใสและการแสดงออก

ของพนักงานท่ีใหบริการในการซ้ือขายหนวยลงทุน ไดแก ความรูความสามารถใน    

การใหบริการดานขอมูลกับลูกคาไดถูกตอง พนักงานสามารถตอบคําถามเก่ียวกับ

รายละเอียดของการลงทุนกับลูกคาไดชัดเจน ไมมีการปกปดขอมูล พนักงานดูแลเอา  
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ใจใสลูกคา มีความกระตือรือรนในการใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของและมีผลตอ        

การลงทุน รวมถึงการที่พนักงานมีบุคลิกดีและมีความสุภาพในการใหบริการ 

4.6 ดานกระบวนการใหบริการ หมายถึง ขั้นตอนและวิธีดําเนินงานใน

การซื้อหนวยลงทุน ไดแก เง่ือนไขในการซื้อขายหนวยลงทุนไมเอาเปรียบลูกคา เอกสาร

ที่ใชในการซ้ือขายหนวยลงทุนไมสรางความยุงยากใหแกลูกคาในการจัดเตรียมเอกสาร 

ระยะเวลาในการซ้ือขายหนวยลงทุนรวดเร็วไมทําใหลูกคาเสียโอกาส และการชําระเงิน

ในการซ้ือขายหนวยลงทุนสามารถชําระผานระบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติหรือชําระ

เปนเงินสดเพื่อความสะดวกของลูกคา 

4.7 ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง องคประกอบในการใหบริการท่ี

ลูกคาสามารถมองเห็นและสัมผัสไดโดยตรง ไดแก ภาพลักษณของหนวยลงทุนมีความ

นาเชื่อถือทําใหลูกคามีความเช่ือมั่นในการลงทุน สัญลักษณและเคร่ืองหมายการคา

ของธนาคารมีความโดดเดนทําใหลูกคาจดจํางาย เคร่ืองมือและอุปกรณในการ

ใหบริการมีความทันสมัย และสภาพแวดลอมภายในธนาคารมีความสะอาด อากาศ

ถายเทไดสะดวก 

5. ความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุน หมายถึง ความรูสึกและ       

ความคิดเห็นในเชิงบวกของลูกคาที่มีตอการซ้ือหนวยลงทุน บลจ.กสิกรไทย โดยลูกคามี

การศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับหนวยลงทุนจากแหลงตางๆ กอนตัดสินใจซ้ือ

หนวยลงทุน บลจ. กสิกรไทย และมีความรูสึกพึงพอใจตอผลตอบแทนของหนวยลงทุน 

จึงคิดที่จะแนะนําการซ้ือหนวยลงทุน บลจ. กสิกรไทยใหแกเพื่อนหรือบุคคลที่ใกลชิด 

 
วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ 

บลจ. กสิกรไทย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีศึกษาเชิง

สํารวจ (Survey Research) และใชแบบสอบถามท่ีใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม

เอง (Self-administrated Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาที่ซ้ือหนวยลงทุน 

บลจ. กสิกรไทย จํานวน 294,337 คน (บลจ. กสิกรไทย, 2553) ผูวิจัยไดคํานวณขนาด

ของกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนท่ีแนนอน (Finite Population) โดยใชสูตรของทาโร   

ยามาเน (Taro Yamane, 1970) ไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 

385 คน 
วิธีการสุมตัวอยาง 
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกเก็บตัวอยางเฉพาะผูที่ซ้ือหนวยลงทุน ของ บลจ. กสิกร

ไทย จากทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศไทย โดยอาศัยฐานขอมูลจากทาง

ธนาคาร และโทรศัพทติดตอขอความรวมมือจากลูกคาในการตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 385 ชุด โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 วิธีการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (Probability 

Sampling) โดยใหผูที่ซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากทุกสาขาของธนาคาร

กสิกรไทยทั่วประเทศไทย มีโอกาสถูกเลือกเทาๆ กัน 

ข้ันตอนที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling) โดย

แบงผูที่ซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่ว

ประเทศไทยเปนชวงๆ โดยพิจารณาจากเลขท่ีสมาชิกที่ซ้ือหนวยลงทุน แลวทําการสุมหา

ตัวสุมเร่ิมตน แลวนับไปตามชวงของการสุม ดังนี้ การสุมเริ่มตนไดเลขสมาชิกที่ 1,560 

ตองการสุมผูที่ซ้ือหนวยลงทุนทั้งหมด 385 คน จากท้ังหมด 294,337 คน ดังนั้น จึงสุม

ทุกๆ เลขสมาชิกที่ 736 เลือกมา 1 คน ไดแผนการสุมตัวอยาง ตัวอยางที่หนึ่งเลข

สมาชิกที่ 1,560 ตัวอยางที่สองเลขสมาชิกที่ 2,296 ตัวอยางที่สามและตัวอยางถัดมา 

ไดแก 3,032, และ 3,768 ตามลําดับ ใชวิธีการนี้จนไดกลุมตัวอยางครบท้ัง 385 คน  
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การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยนี้ แบบสอบถามปลายปดซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ไดรับการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความนาเช่ือถือ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

 1. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนํา

แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนผูที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการซ้ือขายหนวยลงทุน พิจารณา

และตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและความครอบคลุมของคําถาม รวมถึงความ

เหมาะสมของภาษาที่ใช เพ่ือขอคําแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม   

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่สราง

ขึ้นมา และไดทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทําการทดสอบ (Tryout) กับกลุม

ประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบวา

คําถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความตองการ ตลอดจนมีความเหมาะสม

หรือไม มีความยากงายเพียงใด หลังจากนั้นจึงนํามาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธี

คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบารช (Cronbach's Alpha Coefficient) ใน

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผลที่ไดจากการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด มีคา     

0.705-0.852 และผลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม จํานวน 385 ชุด มีคา 0.780-

0.894 ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

คาสัมประสิทธิอั์ลฟา 
  ตัวแปร กลุมทดสอบ 

(n = 30) 
กลุมตัวอยาง 

(n = 385) 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคลากร 

0.705 

0.726 

0.716 

0.717 

0.838 

0.845 

0.861 

0.823 

0.894 

0.856 
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ตาราง 2 (ตอ) ผลการทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

คาสัมประสิทธิอ์ัลฟา 
  ตัวแปร กลุมทดสอบ 

(n = 30) 
กลุมตัวอยาง 
(n = 385) 

6. ดานกระบวนการใหบริการ 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

8. ดานความพึงพอใจในการซื้อหนวย

ลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย 

0.852 

0.723 

0.759 

0.843 

0.880 

0.780 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ

เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.8 มีอายุ 41 - 45 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.3 โดยมี

สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 47.5 และสวนใหญจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 56.5 โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 28.3 และ   

มีรายได มากกวา 40,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 35.3 และเหตุผลในการซื้อ

หนวยลงทุนนั้น เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมีกําไรจากผลประกอบการ

โดยตลอด คิดเปนรอยละ 43.5 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีวา ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่แตกตางกันมี

ผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทยแตกตางกัน ผลการวิจัย 

พบวา เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา อาชีพ รายได และเหตุผลในการซื้อหนวยลงทุนที่

แตกตางกันของลูกคามีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย

ไมแตกตางกัน  (ดังตาราง 3) 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ถึง ปจจัย

  สวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ 

  บลจ.กสิกรไทยที่แตกตางกัน 

            ปจจัย t F Sig. 

1. เพศ ชาย/หญิง 0543 - 0.462 

2. อายุ ระหวางกลุม - .377 0.894 

3. สถานภาพ ระหวางกลุม - .979 0.377 

4. การศึกษา ระหวางกลุม - .538 0.585 

5. อาชีพ ระหวางกลุม - .917 0.470 

6. รายได ระหวางกลุม - .741 0.528 

7. เหตุผลในการซื้อหนวยลงทุน ระหวางกลุม - 1.750 0.138 

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

กอนการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear 

Regressions) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทดสอบความสัมพันธรวมเชิงพหุเชิงเสน 

(Multicollinearity) เพื่อตรวจสอบสภาพที่กลุมของตัวแปรอิสระในสมการมี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation) 

และใชคา Variance Inflation Factor (VIF)  ซ่ึงพบวา ตัวแปรสวนประสมทางการตลาด

ในแตละดานมีความสัมพันธโดยมีคา r ระหวาง 0.000-0.498 ซึ่งมีความสัมพันธกัน

คอนขางนอย เมื่อพิจารณาคา VIF พบวา มีคาต้ังแต 2.304-3.317 ซ่ึงมีคานอยกวา 10  

ดังนั้น ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาจึงมีความสัมพันธกันในระดับที่ไมกอใหเกิดปญหา 

ความสัมพันธรวมเชิงพหุเชิงเสน (O'Brien, 2007)  
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation) และคา 

  Variance Inflation Factor (VIF) 

 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 VIF 

1. ดานผลิตภัณฑ - 0.103 0.298 0.305 0.034 0.000 0.000 2.375 

2. ดานราคา  - 0.000 0.000 0.000 0.498 0.447 2.426 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย   - 0.000 0.000 0.292 0.357 3.317 

4. ดานการสงเสริมการตลาด    - 0.000 0.375 0.484 3.068 

5. ดานบุคลากร     - 0.035 0.070 2.304 

6. ดานกระบวนการใหบริการ      - 0.000 2.770 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ       - 2.863 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สวนการทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย โดยใชการวิเคราะห        

ความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความพึงพอใจใน      

การซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย สวนปจจัยประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ

ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพไมมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear     

Regressions) ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจ

ในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย 

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกร
ไทย 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 

B S.E. Beta t Sig. 

    คาคงที่ 1.166 0.183    

1. ดานผลิตภัณฑ 0.039 0.040 0.050 0.976 0.330 

2. ดานราคา 0.311 0.043 0.371 7.215 0.000* 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.209 0.050 0.251 4.177 0.000* 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 0.128 0.041 0.181 3.122 0.002* 

5. ดานบุคลากร 0.018 0.042 0.021 0.426 0.670 

6. ดานกระบวนการใหบริการ 0.091 0.048 0.105 1.910 0.057 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ -0.027 0.045 -0.034 -0.607 0.544 

Note: SEE = 0.346, F = 74.742, R2 = 0.572, *p < 0.05 

 

เมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอความพึงพอใจในการซ้ือ

หนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทยนั้น พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา 

(β = 0.371) มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย 

มากท่ีสุด  รองลงมา ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย (β = 0.251) และดาน       

การสงเสริมการตลาด (β = 0.181) ตามลําดับ ทั้งนี้  ปจจัยในการศึกษาท้ังหมด

สามารถพยากรณความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทยได คิดเปน

รอยละ 57.20  ที่เหลืออีกรอยละ 42.80 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น โดยมี  

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.346  จึงแสดงสมการพยากรณ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทยไดดังนี้ 
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 Y = 1.116 + 0.371(ราคา) + 0.251(ชองทางการจัดจําหนาย) + 0.181 

(การสงเสริมการตลาด) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการซื้อหนวย

ลงทุนของบลจ.กสิกรไทยแตกตางกัน ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถ

อภิปรายไดดังนี้ 

 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และเหตุผลใน   

การตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุน

ของบลจ. กสิกรไทยไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ทั้งนี้เนื่องจาก 

ไมวาผูลงทุนจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง มีสถานภาพโสดหรือสมรส ประกอบอาชีพใด

อยูก็ตามก็ยอมมีความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนเมื่อหนวยลงทุนนั้นกอใหเกิดผล

กําไร หรือผูลงทุนจะมีการศึกษาสูงหรือมีการศึกษาตํ่าที่แตกตางกันแตก็หวังผลกําไร

จากการลงทุนเหมือนๆ กัน และถึงแมวาผูลงทุนจะมีรายไดตอเดือนมากหรือมีรายไดตอ

เดือนนอยก็ตาม เมื่อลงทุนในหนวยลงทุนไปแลวยอมหวังที่จะไดรับกําไรจากการลงทุน

เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของวรารัตน อังคานนท (2550) ที่ศึกษา

เร่ืองความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชยของผูบริโภค พบวา เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจใน

การซ้ือหนวยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชยไมแตกตางกัน และสําหรับเหตุผลใน          

การตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุนนั้นไมวาผูลงทุนมีเหตุผลในการลงทุนมาจากสาเหตุที่

แตกตางกัน  แตผูลงทุนทุกคนยอมตองการผลตอบแทนจากการลงทุนเชนกัน            

(ศศิ ศรีวสุธา, รัฏฐกานต โกมลรัตน, ปานเดช ชินตระการ, 2554 : 236) ซึ่งผลการวิจัยนี้

ขัดแยงกับงานวิจัยของวรารัตน อังคานนท (2550 : บทคัดยอ) พบวา ปจจัยที่มีผลตอ

การลงทุนขึ้นอยูกับผลตอบแทนของหนวยลงทุนแตกตางกันมีความพึงพอใจในการซื้อ

หนวยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชยแตกตางกัน 
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 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุน

ของ บลจ. กสิกรไทย  ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายไดดังนี้

 ปจจัยดานผลิตภัณฑไมมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของบลจ. 

กสิกรไทย ไมสอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแต

ละแหงมีรูปแบบของผลิตภัณฑไมแตกตางกันมากนักทําใหผูลงทุนไม เห็นถึง         

ความแตกตางของผลิตภัณฑ จึงทําใหปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งผลการวิจัยนี้ไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ธนัชพันธ ไชยธนวัตร (2551 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุนดานการรับรูขอมูล

กองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด และไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของวรารัตน อังคานนท (2550 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจใน     

การซื้อหนวยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชยของผูบริโภค พบวา ปจจัยทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑมผีลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ.ไทยพาณิชย 

ปจจัยดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความพึงพอใจใน     

การซื้อหนวยลงทุนของบลจ. กสิกรไทย สอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบ

การลงทุนสวนใหญมีมาตรฐานเดียวกัน ราคาจึงมีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวย

ลงทุน และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแตละแหงมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการลงทุนผานชองทางตางๆ อยางครบถวน เพื่อกระตุนใหผูลงทุนมีความพึง

พอใจในการซ้ือหนวยลงทุน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรารัตน อังคานนท (2550 : 

บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ.ไทยพาณิชยของ

ผูบริโภค พบวา ปจจัยทางการตลาดดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.ไทยพาณิชย 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวย

ลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย สอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันมี         
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ความสะดวกสบายในการซื้อขายหนวยลงทุนไดหลากหลายชองทาง จึงมีสวนทําใหมี  

ผูลงทุนสนใจเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของธนัชพันธ ไชยธน

วัตร (2551 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหาร

ไทย จํากัด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนายมี

ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนดานการรับรูขอมูลกองทุนเปดของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด  

 ปจจัยดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทาง

กายภาพไมมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย ไม

สอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานผูใหบริการของแตละบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนมีการเอาใสลูกคาเปนอยางดี ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจใน              

การใหบริการของพนักงาน จึงทําใหลูกคาไมตระหนักถึงความแตกตางกันในดานบุคลากร

ผูใหบริการ และเน่ืองจากแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมีกระบวนการใหบริการท่ี

สะดวกและรวดเร็ว และเพียงพอกับการใชบริการจึงทําใหลูกคาไมเห็นความแตกตางกันใน

ดานกระบวนการใหบริการ นอกจากน้ีปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแตละแหง

มีเนนการจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมภายในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนใหมี

ความสะอาด โดดเดนไมแตกตางกันมากนัก จึงทําใหผูลงทุนไมเห็นถึงความแตกตาของ

ดานลักษณะทางกายภาพ จึงไมสงผลตอความพึงพอใจ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไมสอดคลอง

กับงาน วิจัยของธนัชพันธ ไชยธนวัตร (2551 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานรูปลักษณทางกายภาพมีผล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนดานการรับรูขอมูลกองทุนเปดของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

     จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอ

ความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนมากท่ีสุด ดังนั้น ธนาคารผูจําหนายหนวยลงทุน

ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดของอัตราผลตอบแทนและคาธรรมเนียมอยางชัดเจน เพื่อให

ผูลงทุนเกิดความเขาใจและมีความไววางใจ และควรมีการกําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่าใน

การซื้อหนวยลงทุนที่ไมสูงเกินไป เพ่ือใหผูซื้อหนวยลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนไดงาย 

และผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจใน 

การซ้ือหนวยลงทุนนอยที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ดังนั้น ทางธนาคารผู

จําหนายควรมีการปรับปรุงการโฆษณาประชาสัมพันธการลงทุนที่หลากหลายชองทาง 

เชน ผานทางเว็บไซต ผานทางสาขาธนาคารเปนตน และควรมีการจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับหนายลงทุน เพ่ือเปนการจูงใจลูกคาใหเกิดความสนใจในการลงทุน ทั้งนี้ กอนที่

ผูซ้ือจะซื้อหนวยลงทุนจะมีการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับหนายลงทุน บลจ 

กสิกรไทยจากแหลงตางๆ จนเกิดความพึงพอใจกอนที่จะตัดสินใจซื้อหนายลงทุน ดังนั้น 

ทางธนาคารผูขายหนวยลงทุนควรมีการช้ีแจงโอกาสในการลงทุนอยางชัดเจนและ

ตรงไปตรงมา เพ่ือใหผูซื้อมีความไววางใจมากยิ่งขึ้น  

 จากการศึกษายังพบวา เมื่อผูซ้ือหนวยลงทุนเกิดความพอใจในการซื้อหนวย

ลงทุนก็จะแนะนําการซื้อหนวยลงทุนนั้นใหกับเพ่ือนหรือบุคคลใกลชิด ดังนั้น ทาง

ธนาคารผู จําหนายหนวยลงทุนจึงควรมีการเอาใจใสหนวยลงทุนของลูกคาเกา       

อยางเต็มที่  เพื่อใหลูกคามีความพอใจในการใหบริการและมีความไววางใจที่จะแนะนํา

ใหคนใกลชิดรวมลงทุนดวย นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุน แสดงใหเห็นวา ไมวาผูซ้ือหนวยลงทุนจะเปนใครก็

สามารถที่จะเกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจกับการซื้อหนวยลงทุนได ดังนั้น ธนาคาร

ผูจําหนายหนวยลงทุนจะตองใหความใสใจลูกคาทุกๆ ระดับอยางเทาเทียมกัน ทั้งลูกคา

รายใหญและลูกคารายยอย 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

     สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอ       

การเลือกซ้ือหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนในทุกภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อให

สามารถทราบถึงปจจัยในการเลือกซื้อหนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทุนอยางทั่วถึงและ

ใหไดผลการศึกษาท่ีถูกตองและมีความนาเช่ือถือยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําใหธนาคารผูจําหนาย

หนวยลงทุนสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนการจําหนาย

หนวยลงทุนตอไปได  และควรศึกษาถึงความรูเกี่ยวกับหนวยลงทุนมีผลตอการเลือกซ้ือ

หนวยลงทุน รวมท้ังควรมีการศึกษาความคาดหวังของลูกคาที่มีตอการเลือกซ้ือหนวย

ลงทุนเพื่อประโยชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อสามารถเขาถึงและตอบสนอง

กับกลุมลูกคาไดสูงสุด 
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ทันสมัย ถึงแมวาทางเว็ปไซตจะวางตําแหนงตนเองเปน เว็บความรูทางดานการตลาด

ดังกลาว “ยินดีตอนรับสู WiseKnow เว็บความรูการตลาดแหงแรกของไทย “ และ

ขยายความวา ทําหนาที่เปนผูรวบรวมความรูทางดานการตลาด เนนดาน ศูนยความรู

ทางดานธุรกิจและการตลาด และความรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่มี ขาว 

บทความ งานวิจัย บล็อก กระดานขาว อิเล็กทรอนิกสบุค ดาวนโหลดแอบพลิเคช่ัน 

วิดีโอคลิป แกลเลอร่ีภาพถาย ที่เปนประโยชนความรู     โครงสรางของเว็บไชตไมมี

ความสลับซับซอน ผูสนใจสามารถเขาใชบริการไดงายจากการเลือกใชบริการที่มี

ตัวเลือก 8 หมวด เชน Home  Section  Blog  Gallery  WKC RSS  Links  News 

Feeds และ contact us ซึ่งเนื้อหามีการปรับปรุงเพิ่มเติมใหทันสมัยอยูตลอดเวลา และ

ยังสามารถคนควายอนหลังไดจากหนาที่ผานมาแลวถึง 626 หนาจากสวน Home ใน

สวน Section ก็สามารถเขาเลือกชมแบบแยกประเภท เชน ขาวดวน ขาวทั่วไป 

การตลาด เศรษฐกิจ การบริหารจัดการและอื่นๆ เว็บไชต เปดใหบริการฟรีมามากกวา 3 

ป โดยไมมีคาบริการ แตผุใชบริการสามารถเขาบริจาคเงินและติดตอได ในหมวด 

contact us 
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คําแนะนําในการเตรยีมตนฉบับ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญ

สมาชิกและผูที่สนใจทุกทานสงบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัย  เพ่ือพิมพ

เผยแพรในวารสารฯ  ทั้งนี้บทความหรือรายงานการวิจัยที่สงตองไมเคยตีพิมพใน

วารสารอื่นมากอนหรือไมอยูในระหวางสงไปตีพิมพในวารสารฉบับอ่ืน  ผูเขียนจะไดรับ

วารสารท่ีลงผลงาน  จํานวน  5  เลม 

 
การกําหนดวาระการออกวารสาร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยกําหนดวาระการออก  2  ฉบับ

ตอป  สําหรับฉบับแรกกําหนดใหออกเดือนธันวาคม  2548  ทั้งนี้เพื่อใหวารสารฉบับ

แรกมีความสมบูรณมากที่สุด  สําหรับป  2549  เปนตนไป  กําหนดออก  2 ฉบับ  คือ  

ฉบับที่  1  เดือนมกราคม – มิถุนายน  และฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
 
การเตรียมตนฉบับ 

1. ตนฉบับตองพิมพดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมไมโครซอฟเวิรด  วินโดว  

ตนฉบับ  ภาษาไทย  Cordia New Size 14  ตนฉบับภาษาอังกฤษ  Time New Roman 

size  12  และใชกระดาษ  เอ  4  เวนหางจากขอบ  1  นิ้วโดยรอบ  ความยาวไมเกิน                

10 – 15  หนา 

2. ช่ือเร่ือง  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  พิมพไวหนาแรกตรงกลาง                

ช่ือผูเขียนพรอมทั้งคุณวุฒิอยูใตช่ือเร่ืองเย้ือไปทางขวามือ  สวนตําแหนงทางวิชาการ               

และสถานที่ทํางานของผูเขียนใหพิมพไวเปนเชิงอรรถในหนาแรก 

3. ทั้งบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยตองมีบทคัดยอภาษาไทย  

พรอมทั้งคําสําคัญ  (key  words)  ภาษาไทย  2 - 5  คํา 

4. คําแนะนําในการเขียนบทความ 

4.1 การเขียนบทความวิจัยประกอบดวย 

1)  ช่ือเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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2)  ผูแตง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3)  บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4)  คําสําคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5)  บทนํา 
6)  วัตถุประสงค 
7)  วิธีการวิจัย 
8)  ผลการศึกษา 
9)  สรุปและอภิปรายผล 
10) ขอเสนอแนะ 
11)  เอกสารอางอิง 

4.2 การเขียนบทความท่ัวไป 

1)  ช่ือเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2)  ผูแตง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3)  บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4)  คําสําคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5)  บทนํา 
6)  เนื้อหา 
7)  บทสรุป 
8)  เอกสารอางอิง 

4.3 บทวิจารณหนังสือ 

1)  ขอมูลทางบรรณานุกรม  ของหนังสือที่วิจารณพรอมปกหนังสือ 
2)  ช่ือผูวิจารณ 
3)  บทวิจารณ 

5. ตารางหรือไดอะแกรมจะตองบรรยายและพิมพแยกจากเนื้อหาของบทความ 

6. ภาพประกอบ  ถาเปนภาพลายเสนใหเขียนดวยหมึกดําบนกระดาษอารต

เสนขนาดพองาม  ถาเปนภาพถายใหใชขนาดโปสการด  เขียนหมายเลขลําดับภาพ  
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และลูกศรแสดงดานบนและดานลางของภาพดวยดินสอท่ีหลังภาพเบาๆ  โดยจัดทําเปน

ไฟลสรุปรูป  (กองบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิการเลือกตีพิมพภาพสี) 
 
การเขียนเอกสารอางอิง 

การเขียนเอกสารอางอิงใชระบบ  APA  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   การอางอิงในเนื้อเรื่อง 
เมื่อสิ้นสุดขอความที่ตองการอางอิง  ใสช่ือผูแตง  ปที่พิมพและเลขหนา  ไวใน

วงเล็บตอทายขอความนั้น  คนอื่นๆ  ในกรณีที่มีผูแตงมากกวา  6  คนขึ้นไป  ใหเขียนชื่อ       

ผูแตงคนแรกตามดวย  et  al  หรือ  และคนอื่นในการอางอิงทุกคร้ัง  เชน 

1.1  ผูแตง  1  คน 

       -  ภาษาไทย :  (สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข, 2544 : 20) 

       -  ภาษาอังกฤษ :  (Walker, 1992 : 102) 

1.2  ผูแตง  2  คน  หรือมากกวา 

           -  ภาษาไทย :  (สมเกียรติ  พงษไพบูลย,  สิทธิศักด์ิ  จุลศิริพงษ 

                                       และสมพงษ  สิงหะพล, 2542 : 16) 

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

1.3  ผูแตงมากกวา  6  คน 

       -  ภาษาไทย :  (จุมพล  วนิชกุล  และคนอ่ืนๆ, 2543 : 72) 

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

2.   การอางอิงทายบทความ  ใหปฏิบัติดังนี้ 

2.1  เรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ 

2.2  เรียงลําดับตามตัวอักษรช่ือผูแตง  ถาผูแตงคนเดียวกันใหเรียงลําดับ

ปที่พิมพ  สําหรับภาษาอังกฤษ  ใชชื่อสกุลในการเรียงลําดับ 
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ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 

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

in organizations. Consulting  Psychology  Journal : Practice  

and Research. 45(2) : 10-36. 
บทความในหนังสือพิมพ 
ภาคภูมิ   ปองภัย. (2542,  กรกฎาคม  3).  มุมที่ ถูกลืมในพระราชวัง                   

บางประอิน. มติชน. หนา  12. 

รายงานการประชุมสัมมนาวิการ 
นิทัศน  ภัทรโยธิน. (2540).  ตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา.  ในการ

ประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ  ครั้งที่  15  วิสัยทัศนนักบัญชี
ไทย  วันที่  27 – 28  มิถุนายน  2540.  หนา  19 -35.  

กรุงเทพฯ :  สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับเงินอนุญาตแหง

ประเทศไทย. 

แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
อรรถศิษฐ  วงศมณีโรจน.  (2542).  ประวัติความเปนมาของวิชาการ

ความอุดมสมบูรณของดิน.  [On-line]. Available : 

http://158.102.2001/ soil/009hom~1/009421/chap1.htm#eral  

(2542, ตุลาคม 25 ). 

หนังสือ 
ไพรัช  ธัชยพงษ  และกฤษณะ  ชางกลอง.  (2541).  การพัฒนาโครงสราง 

ข้ันพ้ืนฐานสารสนเทศแหงชาติเพ่ือการศึกษา.  กรุงเทพฯ :

สํ านั กงานคณะกรรมการการ ศึ กษาแห งชา ติ   สํ านั ก

นายกรัฐมนตรี. 
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วิทยานิพนธ 
พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ.  (2535).  พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารและ

การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  ของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มี
ตอยอดขายสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธวารสารศาสต

รมหาบั ณ ฑิ ต   คณะวา รสา รศาสตร แ ละสื่ อ ม วลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

การสงตนฉบับ 
ส าม า ร ถส ง ต น ฉบั บ  1  ชุ ด  พ ร อ ม  disketle ห รื อ  แผ น  CD มายั ง              

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สํานักงานบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตําบลรัษฎา  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000 

 



ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

 
ใบบอกรับเปนสมาชิก 
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ขอสมัครเปนสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

ต้ังแตปที่......................ฉบับที่........................ถึงปที่........................ฉบับที่............... 

 

 โดยจัดสงไปท่ี

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

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

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

 

พรอมกันนี้ไดสงเงิน  โดย       ธณานัติ  จายในนาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 ดราฟ  จายในนาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

อัตราคาสมาชิก  1  ป  (2  ฉบับ)  มูลคา  200  บาท 

 

สงมาที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 สํานักงานบัณฑิตศึกษา  ตึกอํานวยการ  หอง  113   

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ตําบลรัษฎา   

อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000 
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   ดร.วิญู  วีรยางกูร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

   ดร.ประจักษ  ทรัพยมณี มหาวิทยาลัยรังสิต 

   นายประมุข  ตันจํารูญ  ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะสิเหร 

   นางสาววรรณา  เฟองฟู นักวิชาการอิสระ 
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   ผศ.ดร.ปราโมทย  เงียบประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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