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การประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง 
ชาลี ฉายาวรรณ และ เฉลิมพล ไวทยางกูร

ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ที่มีต่องานสารบรรณ 
ธนาวิทย์ หมัดลัง และ ปกรณ์ ปรียากร

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สามภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 
อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค  ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา  เหมือนฝัน คงสมแสวง 

ทอมมี่ เจนเสน  สริยาภา คันธวัลย์ และ ดารุณี พละการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
นภัส ศรีเจริญประมง และ วราลี ถนอมชาติ
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เจ้าของ	 	 	 คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
	 	 	 41	หมู่ที่	5	ถนนรักศักดิ์ชมูล	ต�าบลท่าช้าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	22000
 
วัตถุประสงค	์ 	 1.	 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการแขนงต่าง	ๆ	ทางด้านมนุษยศาสตร์และ 
	 	 	 สงัคมศาสตร์	ได้แก่	สาขาบริหารธรุกจิ	สาขาการพัฒนาชุมชน	สาขารัฐศาสตร์	สาขานิเทศศาสตร์	 
	 	 	 สาขาจติวิทยา	สาขาเศรษฐศาสตร์	สาขาศกึษาศาสตร์	สาขาศลิปะศาสตร์	สาขานติศิาสตร์	สาขา 
	 	 	 พยาบาลศาสตร์	สาขาวิศวกรรมศาสตร์	สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	เป็นต้น
	 	 	 2.	เพือ่ส่งเสรมิให้คณาจารย์	นักวิชาการ	นักวิจยั	ครูผูส้อน	นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาทัง้ภายในและ 
	 	 	 ภายนอกมหาวิทยาลัย	 น�าเสนอบทความวิจัย	 (Research	 Article)	 และบทความทางวิชาการ	 
	 	 	 (Academic	Article)	ได้แลกเปลีย่นแนวคดิและองค์ความรู	้ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวชิาการ 
	 	 	 และการวิจัย

บรรณาธิการบริหาร		 รองศาสตราจารย์	พอพันธ์		สทุธวิฒันะ		
	 	 	 รกัษาราชการแทนอธกิารบดี	มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี	
	 	 	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.จ�าเรญิ		คงัคะศร	ี	
	 	 	 คณบดีคณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลัยราชภฏัร�าไพพรรณ	ี 	

บรรณาธิการ	 	 อาจารย์	ดร.สันดุสิทธิ์		บริวงษ์ตระกูล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 	 อาจารย์	ดร.ภูริพัฒน์		แก้วตาธนวัฒนา	
	 	 	 นางสาวรัชชนก		แพทย์นิมิตร
	 	 	 นายจเร		เถื่อนพวงแก้ว

กองบรรณาธิการ	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.สืบพงศ์		ธรรมชาติ		 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	 	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมหมาย		แจ่มกระจ่าง	 มหาวิทยาลัยบูรพา
	 	 	 รองศาสตราจารย์อภิวรรณ	ศิรินันทนา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
	 	 	 ผู้ช่วยศาสตรจารย์	ดร.เจตน์จรรย์	อาจไธสง	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก
	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันติทัต		การเจริญ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	
	 	 	 อาจารย์	ดร.ธัญญา	จันทร์ตรง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
	 	 	 อาจารย์	ดร.วาสนา	นามสมพงศ์	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 	 	 อาจารย์	ดร.ธนากร	ภิบาลรักษ์		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	
	 	 	 อาจารย์	ดร.นิสากร	ยินดีจันทร์		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	
	 	 	 อาจารย์อังศุมาริน		สุชัยรัตนโชค	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
	 	 	 อาจารย์ดนัย		โชติแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ (Peer review)

1.	ศาสตราจารย์	ดร.สถิรกร	พงศ์พานิช											
2.	ศาสตราจารย์	ดร.ฉัตรสุมน	พฤฒิภิญโญ								
3.	รองศาสตราจารย์	ดร.สราวุธ	อนันตชาติ							
4.	รองศาสตราจารย์	ดร.พีระ	จิรโสภณ												
5.	รองศาสตราจารย์	ดร.กมลรัฐ	อินทรทัศน์							
6.	รองศาสตราจารย์	ดร.สุกัญญา	บูรณเดชาชัย
7.	รองศาสตราจารย์	ดร.มานพ	แจ่มกระจ่าง
8.	รองศาสตราจารย์	ดร.ธีรนุช	เจริญกิจ	
9.	รองศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์วัฒน์	มิ่งมิตร
10.	รองศาสตราจารย์ปรีชา	พันธุ์แน่น
11.	รองศาสตราจารย์สมศักดิ์	สามัคคีธรรม
12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภิญญาพัชญ์	ปลากัดทอง
13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐพล	ชมแสง
14.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โอฬาร	ถิ่นบางเตียว
15.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รุ่งฟ้า	กิติญาณุสันต์
16.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณยศ	คุรุกิจโกศล
17.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปฐมพงศ์	ณ	จัมปาศักดิ์
18.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นภาภรณ์	ธัญญา
19.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	มงคลธนวัฒน์
20.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.พลเอกรุจ	กสิวุฒิ
21.	อาจารย์	ดร.ศรัญญา	ประสพชิงชนะ
22.	อาจารย์	ดร.วัชรพงษ์	ขาวดี	
23.	อาจารย์	ดร.ธัชชัย	พุ่มพวง	
24.	อาจารย์	ดร.สุขวิทย์	โสภาพล
25.	อาจารย์	ดร.อธิราชย์	นันขันตี	
26.อาจารย์	ดร.เดชกุล	มัทวานุกูล	
27.	ดร.โกวิท	สรวงท่าไม้	
28.	ดร.กชนิภา	รักษาวงศ์
29.	รองศาสตราจารย์สุรีย์พร	พานิชอัตรา	
30.	รองศาสตราจารย์	ดร.ชัยยนต์	ประดิษฐศิลป์
31.	รองศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์มาศ	สุขกสิ	
32.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นภดล	แสงแข	
33.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	บุญโรจน์
34.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรังกูร	วรบ�ารุงกุล
35.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิวัฒน์	เพชรศรี	 	 	
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จัดท�าต้นฉบับ พิสูจน์อักษร	 นางสาวรัชชนก		แพทย์นิมิตร			
และออกแบบศิลป์  นายจเร		เถื่อนพวงแก้ว

ก�าหนดการตีพิมพ	์ 	 ปีละ	2	ฉบับ	(มกราคม	–	มิถุนายน	และ	กรกฎาคม	–	ธันวาคม)	

การจัดพิมพ	์ 	 จัดพิมพ์ฉบับละ	300	เล่ม

การเผยแพร์ฉบับ on-line	 http://www.journal.grad.rbru.ac.th

การส่งต้นฉบับ	 	 online:	http://www.article.grad.rbru.ac.th
	 	 	 E-mail:	Journalgraduaterbru.gmail.com
  
พิมพ์ที	่ 	 	 ส�านักพิมพ์ค�าน�า
	 	 	 บริษัท	ดีเซมเบอรี่	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่)	
	 	 	 เลขที่	248/7	ซอยมิตตคาม	ถนนสามเสน	
	 	 	 แขวงวชิรพยาบาล	เขตดุสิต	กรุงเทพ	10300
	 	 	 โทรศัพท์	02-884-5933-4

ค�าชี้แจง			 	 บทความทีน่�ามาตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารบณัฑติวทิยาลยัร�าไพพรรณแีต่ละฉบับกองบรรณาธกิาร 
	 	 	 จะด�าเนินการตรวจสอบเป็นล�าดับแรกจากนั้นจึงส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ	 
	 	 	 (Peer	Review)	โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 
	 	 	 อย่างน้อย	2	ท่าน	ในลักษณะปกปิดรายชื่อ		(Double	blind	peer-reviewed)

** ข้อความ ข้อคิดเห็น หรือข้อค้นพบ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยร�าไพพรรณี

เป็นของผู้เขียน ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

จากบทความและงานวิจัยนั้น ๆ โดยมิใช่ความรับผิดชอบ

     ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี **
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บทบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยร�าไพพรรณี

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยร�าไพพรรณี	ปีที่	3	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	–	ธันวาคม	2563)	ประกอบ 

ไปด้วย	บทความวจิยัจ�านวน	5	บทความ	ซึง่เป็นเรือ่ง	การวเิคราะห์วจันภาษาในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของ

ค่ายหนัง	GDH559	จากแอปพลิเคชันอินสตาแกรม	(Instagram)	การประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิง 

ขั้นต้นในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง	 ความรู้ความเข้าใจของราชการสถาน ี

ดบัเพลงิบ่อนไก่ท่ีมต่ีองานสารบรรณ	ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสนิใจเข้าศกึษาต่อในหลกัสตูรนเิทศศาสตร์

บัณฑิต	 สาขานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชร�าไพพรรณี	 และการ

พัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น

จังหวัดจันทบุรี	 แต่ละบทความนั้นมีองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักวิจัยได้น�าผลการวิจัยในฉบับนี้ 

ไปต่อยอดในอนาคตได้
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ประเมินบทความในวารสารฉบับนี้	ทุกท่านไว้	ณ	โอกาสนี้		

		 	 				 			 		(อาจารย์	ดร.สันดุสิทธิ์		บริวงษ์ตระกูล)
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The verbal analysis of the movie posters of the movie 
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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์วัจนภาษาในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	GDH559	จากแอปพลิเคชัน 

อินสตาแกรม	 (Instagram)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนภาษาที่ใช้ในโปสเตอร์ของค่ายหนัง	

GDH559	จากแอปพลิเคชันอินสตาแกรม	(Instagram)	ทั้งหมด	8	เรื่อง	รวมเป็นจ�านวนทั้งหมด	262	

ภาพ	โดยวัจนภาษาท่ีพบในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	GDH559	แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	

ได้แก่	1.	การพาดหัวโฆษณา	และ	2.	ข้อความอธิบายรายละเอียด	โดยการพาดหัวโฆษณา	แบ่ง

ออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	1.	พาดหัวหลัก	2.	พาดหัวรอง	 ซ่ึงพาดหัวหลัก	พบการพาดหัวแบบ

ประโยคบอกเล่ามากท่ีสุด	ส่วนการพาดหัวรอง	พบว่ามีอยู่ในทุกโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	

GDH559	นอกจากน้ีในส่วนของข้อความอธิบายรายละเอียดยังพบในทุกโปสเตอร์ภาพยนตร์ของ

ค่ายหนัง	 GDH559	 เช่นกัน	 โดยโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	 GDH559	 สามารถครอบคลุม

เนื้อหาได้อย่างเข้าใจภายใน	 1	 หน้า	 และยังสามารถดึงดูดผู้ชมให้ตัดสินใจซ้ือต๋ัวบัตรภาพยนตร์

เข้ารับชมภาพยนตร์

ค�าส�าคัญ: วัจนภาษา,	โปสเตอร์ภาพยนตร์,	ค่ายหนัง	GDH559,	แอปพลิเคชันอินสตาแกรม
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Abstract
The	verbal	analysis	of	the	movie	posters	of	the	movie	GDH559	from	the	In-

stagram	app	is	intended	to	study	the	verbal	language	in	the	posters	of	the	movie	

GDH559	 from	the	 Instagram	application	8	 stories	 totaling	262	 images.	The	verbal	

language	found	in	the	movie	posters	of	the	GDH559	movie	record	is	divided	into	2	

types	which	are	1.	Advertising	headline	and	2.	Detailed	description	text.	The	ad	head-

line	is	divided	into	2	types	which	are	1.	Main	headline	2.	Secondary	headline,	which	

the	main	headline	found	the	most	descriptive	sentence	headlines	and	secondary	

headline	section	found	in	every	movie	poster	of	the	movie	GDH559.	In	addition,	the	

text	of	the	description	is	also	found	in	every	movie	poster	of	the	movie	GDH559	as	

well.	Movie	posters	of	the	movie	GDH559	can	cover	the	content	within	1	page	and	

can	also	attract	viewers	to	decide	to	buy	movie	tickets	to	watch	movies

Keyword:	Verbal	analysis,	Movie	posters,	GDH559,	Instagram	appication

บทน�า
ค่ายหนัง	GDH559	เกิดขึ้นจากการร่วมทุนระหว่าง	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	

และบรษิทั	หบั	โห้	หิน้	บางกอก	จ�ากดั	หลังการปดิตัวของจีเอม็เอ็ม	ไท	หบั	หรือ	จทีีเอช	โดยจดทะเบียน

บริษัทเมื่อวันท่ี	14	ธันวาคม	พ.ศ.	2558	โดย	GDH559	ย่อมาจาก	Gross	Domestic	Hapiness	

หมายถึง	หน่วยวัดความสุขของผู้ชมและคนท�างาน	ส่วนตัวเลข	559	คือตัวเลขวันเปิดท�าการวันแรก

คือวันท่ี	5	มกราคม	พ.ศ.	2559	เป็นค่ายหนังที่มีภาพยนตร์ทุกประเภท	อาทิ	ภาพยนตร์สยองขวัญ	

ภาพยนตร์ตลก	หรือภาพยนตร์รัก	ช่องทางในการโฆษณาภาพยนตร์ของค่ายหนัง	GDH559	นอกจาก

จะเป็นตัวอย่างภาพยนตร์สั้น	ๆ	 ในรูปแบบของวิดีโอแล้วนั้น	สื่ออีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในการโฆษณา	

คือโปสเตอร์ภาพยนตร์	 โดยมีทั้งตามโรงภาพยนตร์และส่ือโซเชียลมีเดีย	 ซ่ึงในช่องทางส่ือโซเชียลมี

เดียนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่มักหันมาให้ความสนใจกับสื่อโซเชียลมี

เดียมากขึ้น	การโฆษณาภาพยนตร์จึงใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโฆษณาภาพยนตร์

ต่าง	ๆ	ของค่าย	โดยการโฆษณาในรูปแบบของโปสเตอร์ภาพยนตร์	ในส่วนของโปสเตอร์ภาพยนตร	์

เป็นสื่อโฆษณาท่ีเป็นภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ	จุดประสงค์คือเพื่อท�าให้สะดุดตาผู้รับชมและ

สื่อสารข้อมูล	 โปสเตอร์ภาพยนตร์จึงเป็นส่ิงท่ีมีความน่าสนใจ	 เพราะสามารถให้รายละเอียดเกี่ยว

กับภาพยนตร์เรื่องนั้นอย่างคร่าว	ๆ	อีกทั้งยังสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคด้วยวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี

หากกล่าวถึงค�าว่า	 วัจนภาษา	หมายถึง	ภาษาถ้อยค�าที่ใช้ในการสื่อสาร	 โดยจะมีค�าเป็นตัว

ส่ือความหมาย	ค�าพูดหรือตัวอักษรที่ก�าหนดใช้ร่วมกันในสังคม	รวมทั้งเสียง	ลายลักษณ์อักษร	และ
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เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในสินค้านั้น	ๆ	(พนม

พร	นิรัญทวี,	2550,	หน้า	90-91)	ดังนั้นวัจนภาษาจึงเป็นส่วนส�าคัญของโปสเตอร์ภาพยนตร์ในการ

ดึงดูดผู้ชมเพ่ือรับชมภาพยนตร์	เนื่องจากเป็นส่วนท่ีให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์ท�าให้ผู้ชมเกิด

ความสนใจและต้องการติดตามภาพยนตร์เรื่องนั้น	 แม้บัตรรับชมภาพยนตร์จะมีราคาสูงเพียงใด	 ผู้

ชมยังตัดสินใจที่จะรับชมภาพยนตร์นั้น	ๆ 	เหตุผลหนึ่งมาจากการใช้วัจนภาษาในโปสเตอร์ภาพยนตร์	

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	 GDH559	 จากแอปพลิเคชันอินสตาแกรม	

(Instagram)	มีจุดเด่นด้านวัจนภาษาที่น่าสนใจ	ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวัจนภาษาในโปสเตอร์ภาพยนตร์

ของค่ายหนัง	GDH559	จากแอปพลิเคชันอินสตาแกรม	(Instagram)	ประกอบไปด้วยโปสเตอร์					ท่ีมา

จากภาพยนตร์ทั้งหมด	8	เรื่อง	ได้แก่	ภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์	แฟนกันแค่วันเดียว,	ภาพยนตร์เรื่องพร

จากฟ้า,	ภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกง,	ภาพยนตร์เรื่องเพื่อน...ที่ระลึก,	ภาพยนตร์เรื่อง	2,215	เชื่อ	

บ้า	กล้า	ก้าว,	ภาพยนตร์เรื่อง	น้องพี่ท่ีรัก,	ภาพยนตร์เรื่อง	Homestay	 โฮมสเตย์	และภาพยนตร์

เร่ือง	Friend	Zone	ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน	จากการศึกษาดังกล่าวจะแสดงให้เห็นลักษณะส�าคัญที่

ถ่ายทอดผ่านทางวัจนภาษาอันท�าให้ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	GDH559	ประสบความส�าเร็จ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาวัจนภาษาในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	 GDH559	 จากแอปพลิเคชันอินส

ตาแกรม	(Instagram)

แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด 
	การใช้ภาษาในงานเขียนโฆษณา	หมายถึง	วิธีการใช้ภาษาในการเขียนงานเพื่อการโฆษณาใน

รูปแบบต่าง	ๆ 	การเขียนถึงรายละเอียดต่าง	ๆ 	ของสินค้านั้น	ๆ 	มักเป็นถ้อยค�าส้ัน	ๆ 	กระชับ								ได้ใจ

ความ	และสะดุดตา	โดยจุดประสงค์ของกลวิธีการเขียนโฆษณาคือ	เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคคล้อย

ตามและเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น	ๆ	 ท้ังนี้	 โมรี	ชื่นส�าราญ	(2530,	หน้า	181-186)	ยังกล่าวถึง

ภาษาเพื่อการโฆษณาไว้ว่า	 เป็นภาษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้อง	 ดึงดูดใจ	 และสร้างศรัทธาของ

คนให้หันมาสนใจในสินค้าและบริการของผู้ขาย	มีลักษณะการใช้ภาษาง่าย	ๆ 	ชัดเจน	ใช้ค�าคล้องจอง	

มีการใช้สัมผัสสระ	และสัมผัสอักษร	ใช้ค�าซ�้า	ใช้ค�าสแลง	ใช้ค�าที่มีความหมายคลุมเครือ	ใช้ค�าเลียน

เสียงพูด	ใช้ค�าและโวหารโลดโผน	ใช้ภาษาต่างประเทศปนกับค�าไทย	หรือตัวสะกดผิด	ทั้งนี้			พนม

พร	นิรัญทวี	(2550,	หน้า	90	-	91)	ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในข้อความโฆษณา	ดังนี้

1.	ข้อความพาดหัวโฆษณา	(Headline	Idea:	Attention)	เป็นส่วนที่เรียกความสนใจของผู้

บริโภคเข้าสู่เนื้อเรื่องโฆษณาโดยทันที	จัดเป็นส่วนส�าคัญยิ่งของช้ินงานโฆษณาเสมือนประตูบานแรก

ที่เปิดรับผู้บริโภคเข้าสู่อาณาจักรแห่งการโฆษณา	ข้อความพาดหัวจะมีลักษณะที่สั้นกระชับ	ผู้บริโภค

สามารถจะอ่านจบได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที		ดังนั้นโฆษณาจึงต้องอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเพื่อ

สร้างสรรค์ข้อความพาดหัวโฆษณาให้น่าสนใจ
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2.	เนื้อความโฆษณา	(Body	Copy:	 Interest	and	Desire)	เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ

แก่ผู้บริโภคและโน้มน้าวใจให้เกิดความมั่นใจจนน�าไปสู่ความต้องการซ้ือสินค้า	มักจะเป็นส่วนที่กล่าว

ถึงประโยชน์	สรรพคุณ	ส่วนประกอบของสินค้าหรืออ้างเหตุผลยืนยันด้วยข้อพิสูจน์ต่าง	ๆ					เพื่อ

สร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า

3.	ข้อความส่วนท้าย	(Baseline:	Action)	เป็นส่วนที่ใช้สรุปให้ผู้รับสารจดจ�าข้อมูลเกี่ยวกับ

สินค้าก่อนที่จะจบข้อความโฆษณานั้น	หลังจากท่ีได้ดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจและเกิดความต้องการ

ไปแล้ว	ส่วนหนึ่งจะมุ่งให้เกิดการกระท�านั่นเอง	มักใช้ข้อความที่ท�าให้ผู้บริโภคจดจ�าได้ง่าย	หรือเสนอ

ประโยชน์ของสินค้าอีกครั้งหนึ่ง	รวมถึงการให้สิ่งกระตุ้นพิเศษ	ได้แก่	การมอบสิทธิประโยชน์หรือข้อ

เสนอพิเศษ	การระบุช่วงเวลาเพื่อเร่งให้ผู้บริโภคเกิดพฤติการณ์การซ้ือ

งานวิจัยท่ีน�ากรอบแนวคิดทางด้านการใช้ภาษาในงานเขียนโฆษณามาวิเคราะห์	 คือ							

เบญจวรรณ	 ศริกุล	 (2553)	 ศึกษาเรื่อง	 “วิเคราะห์ภาษาในแผ่นพับโฆษณาเครื่องส�าอาง	 ปี	 พ.ศ.	

2551”	โดยได้ศึกษาวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะรวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

วัจนภาษาและอวัจนภาษาในแผ่นพับโฆษณาเครื่องส�าอาง	

	ในบทความวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้ปรับกรอบแนวคิดของ	 เบญจวรรณ	 ศริกุล	 (2553)	 จากการ

วิเคราะห์ภาษาในแผ่นพับโฆษณาเครื่องส�าอาง	ปี	พ.ศ.	2551	 ดังก่ลาวมาใช้ในการวิเคราะห์การใช้			

วัจนภาษาในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	GDH559	จากแอปพลิเคชันอินสตาแกรม	(Instagram)

วิธีด�าเนินการวิจัย
1.	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัจนภาษาในการโฆษณา

2.	รวบรวมและบันทึกข้อมูลโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่าย	GDH559	จากแอปพลิเคชันอินสตา

แกรม	(Instagram)	ท้ังหมด	8	เรื่อง	ต้ังแต่วันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	–	14	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562

3.	น�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์การใช้วัจนภาษาที่ใช้ในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่าย	GDH559	

ในด้านวัจนภาษา	โดยแบ่งการวิเคราะห์	ดังต่อไปนี้

				3.1	พาดหัวโฆษณา

									3.1.1	พาดหัวหลัก

									3.1.2	พาดหัวรอง

				3.2	ข้อความอธิบายรายละเอียด

4.	สรุปผล	อภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ

5.	เสนอผลการศึกษา	น�าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์	(Analytical	Description)
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาการวิเคราะห์การใช้วัจนภาษาในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	 GDH559	

จากแอปพลิเคชันอินสตาแกรม	(Instagram)	พบการใช้วัจนภาษา	ดังนี้

1. พาดหัวโฆษณา	หมายถึง	ข้อความที่ใช้ในโปสเตอร์ภาพยนตร์เป็นข้อความหลักและเด่น

ชัดที่สุดในโปสเตอร์ภาพยนตร์	ท�าให้เกิดความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจแก่ผู้ชมได้

   1.1 พาดหัวหลัก ส่วนท่ีอยู่ด้านบนสุดหรือเป็นการเน้นให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่	ได้แก่

									1.1.1	พาดหัวแบบค�าเตือน	หมายถึง	การพาดหัวที่มีลักษณะเป็นการตักเตือนในบาง

ส่ิงบางอย่างให้กลุ่มผู้ชมเกิดความระมัดระวัง	เช่น

 

ภาพที่ 1	โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	Friend	Zone	ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน	

(Instagram	GDH559,	2562)

จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	Friend	zone	ระวัง..ส้ินสุดทางเพ่ือน	เห็นได้ว่าเป็นการพาดหัว

หลักแบบค�าเตือน	เนื่องจากค�าว่า	ระวัง	หมายถึง	การเตือนเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทและเป็นการ

ให้ระมัดระวังตนจากเรื่องต่าง	ๆ 	ซึ่งในชื่อภาพยนตร์เร่ืองนี้	หมายถึง	การระวังการส้ินสุดของการเป็น

เพ่ือนกัน	ซึ่งเป็นค�าท่ีดัดแปลงมาจากค�าประกาศในสนามบิน	จากค�าเตือนที่ว่า	ระวังสิ้นสุดทางเลื่อน	

ดัดแปลงเป็น	 ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน	 เนื่องจากเนื้อเร่ืองหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงการแอบ

ชอบเพ่ือนสนิทของตนเอง	จึงท�าให้ต้องมีการตักเตือนว่า	หากบอกชอบเพื่อนสนิทของตน	อาจต้อง

ระวังจะส้ินสุดความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนกัน	 ซึ่งผลที่ตามมาอาจจะท�าให้ทั้งเกิดความสมหวัง

และผิดหวังก็เป็นได้
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									1.1.2	พาดหัวแบบประโยคบอกเล่า	หมายถึง	การพาดหัวที่มีลักษณะเป็นการกล่าว

ถึงหรือเล่าในรูปประโยคสั้น	ๆ	ให้กลุ่มผู้ชมรับทราบ	เช่น	

ภาพที่ 2	โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	พรจากฟ้า	(Instagram	GDH559,	2559)

จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	 พรจากฟ้า	 จะเห็นได้ว่า	 การพาดหัวหลักที่พบ	 คือ	 “พรจาก

ฟ้า”	 โดยใช้ประโยคดังกล่าวเป็นชื่อของภาพยนตร์	 ซึ่งชื่อภาพยนตร์นั้นสอดคล้องกับเนื้อเร่ืองของ

ภาพยนตร์	เน่ืองจากเป็นภาพยนตร์ที่น�าบทเพลงในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	(รัชกาลที่	9)	ได้แก่	เพลงยามเย็น	เพลง	still	on	my	mine	และ

เพลงพรปีใหม่	น�ามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้	และถือว่าบทเพลงในพระราชนิพนธ์

ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เปรียบเสมือนพรที่ประทาน

มาจากฟ้า

ภาพที่ 3	โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	เพื่อนที่ระลึก	(Instagram	GDH559,	2561)

จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	 เพื่อน..ที่ระลึก	 จะเห็นได้ว่า	 การพาดหัวหลักในรูปแบบของ

ประโยคบอกเล่าสั้น	 ๆ	 กระชับและได้ใจความ	 คือ	 “เพ่ือนที่ระลึก”	 โดยอ้างอิงจากเนื้อเรื่องของ

ภาพยนตร์เร่ืองนี้	เนื่องจากเนื้อเรื่องของภาพยนตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อน

ที่สนิทกันตั้งแต่วัยมัธยม	แต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2540	ท�าให้กิจการในครอบครัวของ

ทั้งสองต้องล้มละลาย	ท�าให้ทั้งสองคนตัดสินใจฆ่าตัวตายจึงพากันไปที่ตึกร้างแถวสาธรแห่งหนึ่ง	และ

ตัดสินใจจะยิงตัวตาย	 โดยให้สัญญาว่าจะตายพร้อมกัน	แต่เมื่อถึงเวลาจริง	ๆ	กลับมีหนึ่งคนที่ยิงตัว
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เองและอีกหน่ึงคนท่ีไม่กล้ายิงตัวเอง	จึงท�าให้ผิดค�าสัญญาที่เคยให้ไว้	เมื่อเวลาผ่านไป	เขาจึงกลับมา 

ทวงสัญญาที่เคยให้กันไว้	 จึงท�าให้เป็นที่มาของชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้จากเพื่อนอีกหนึ่งคนต้องการให้

อีกหน่ึงคนระลึกถึงและมาทวงสัญญาท่ีเคยให้กันไว้

								1.1.3	พาดหัวแบบเล่นค�าเล่นสัมผัส	หมายถึง	การเล่นค�า	หรือใช้ค�าให้สัมผัสคล้องจอง

กัน	เพ่ือให้เกิดเสียงท่ีไพเราะและสะดุดตาเมื่อผู้บริโภคอ่านข้อความ	เช่น

ภาพที่ 4	โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	ฉลาดเกมส์โกง	(Instagram	GDH559,	2560)

จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	 ฉลาดเกมส์โกง	พบว่ามีการใช้สัมผัสคล้องจองค�าว่า	 “เกมส์”	

และ	“โกง”	ซึ่งเป็นสัมผัสพยัญชนะ	(พยัญชนะ	ก.ไก่)		โดยค�าว่า	เกมส์	หมายถึง	ลักษณะของกิจกรรม

ของมนุษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง	(ฝ่ายวิชาการไอคิว	พลัส,	2555,	หน้า	142)	และค�าว่า	โกง	

หมายถึง	การใช้อุบาย	เล่ห์เหลี่ยมหลอกเพื่อเอาเปรียบหรือน�าผลประโยชน์มาเป็นของตน	และเมื่อ

น�าทั้งสองค�านี้มารวมกัน	จึงหมายถึง	กิจกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการใช้อุบาย	เล่ห์เหลี่ยม

หลอกเพื่อประโยชน์ส่วนตน	(มติชน,	2547,	หน้า	107)		และชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้	ถูกล้อมาจากส�านวน

ว่า	“ฉลาดแกมโกง”	ซึ่งหมายถึง	ส�านวนท่ีพูดถึงคุณลักษณะของคนหรือสัตว์ที่มีความฉลาดในทางไม่

ดี	ในทางที่เอาเปรียบผู้อื่น	มีไหวพริบดี	ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน	เนื่องจากเนื้อเรื่องภาพยนตร์นี้	มีเนื้อหา

ถึงการใช้ความฉลาดของตนเองในการโกงข้อสอบต่าง	ๆ	เพื่อให้ได้ผลตอบแทนคือเงิน	
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								1.1.4	พาดหัวแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม	หมายถึง	การพาดหัวหลักที่เฉพาะเจาะจงไปที่

กลุ่มเป้าหมายหนึ่ง	มุ่งเรียกร้องความสนใจจากกลุ่มบริโภคกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก

ภาพที่ 5	โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	น้องพี่ที่รัก	(Instagram	GDH559,	2561)

จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	น้องพี่ที่รัก	มีการพาดหัวหลักแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม	 ซ่ึงการ

พาดหัวดังกล่าวมีการเจาะจงกลุ่มผู้ชมที่เป็นพี่น้องเป็นหลัก	เนื่องจากเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้

เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพี่และน้อง	 และได้ตั้งชื่อภาพยนตร์ให้เน้นถึงความสัมพันธ์

ของพี่น้องมากยิ่งข้ึน

   1.2 พาดหัวรอง	หมายถึง	ข้อความที่มีขนาดสั้น	กะทัดรัดและได้ใจความ	ใช้เมื่อต้องการ

ขยายข้อความพาดหัวหลัก	 และมีขนาดตัวอักษรที่ใหญ่รองลงมาจากพาดหัวหลัก	 (เบญจวรรณ	 ศริ

กุล,	2551,	หน้า	53)	ได้แก่

								1.2.1	ท�าหน้าที่บอกคุณสมบัติ	/	สรรพคุณ	เช่น

ภาพที่ 6	โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	แฟนเดย์	แฟนกันแค่วันเดียว	

(Instagram	GDH559,	2559)
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จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	แฟนเดย์	แฟนกันแค่วันเดียว	การพาดหัวรอง	คือ	“1	กันยายน	

ทุกโรงภาพยนตร์	จากผู้ก�ากับ	พี่มาก...พระโขนง	และ	กวน	มึน	โฮ”	เป็นการกล่าวถึงวันที่จะเข้าฉาย

ในโรงภาพยนตร์	 คือวันที่	 1	 กันยายน	 พ.ศ.	 2559	 เป็นวันแรก	 และยังกล่าวถึงผู้ก�ากับภาพยนตร์

เร่ืองน้ี	ซึ่งเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์คนเดียวกับภาพยนตร์เรื่องพี่มาก...พระโขนง	และ	กวน	มึน	โฮ	โดย

ทั้งสองเร่ืองน้ีเป็นภาพยนตร์ของค่ายหนัง	 GTH	 และยังเป็นภาพยนตร์ที่ท�ารายได้สูงที่สุดในปี	 พ.ศ.	

2559	จึงเป็นเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนและยืนยันว่าภาพยนตร์เร่ืองแฟนเดย์	แฟนกันแค่วันเดียว	ซ่ึงเป็น

ภาพยนตร์เรื่องแรกของค่ายหนัง	GDH559	จะมีความสนุกไม่ต่างกับภาพยนตร์เรื่องพี่มาก...พระโขนง	

และ	กวน	มึน	โฮ	อย่างแน่นอน	

2. ข้อความอธิบายรายละเอียด หมายถึง	ข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับภาพยนตร์ในโปสเตอร์

ภาพยนตร์ในภาพยนตร์เรื่องต่าง	ๆ 	แบบกระชับ	สั้น	ๆ 	ได้ใจความและมีตัวอักษรขนาดที่เล็กกว่าอักษร

พาดหัวโฆษณา	ใช้อธิบายรายละเอียดไม่เกิน	2	–	3	บรรทัด

ภาพที่ 7 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	2,215	เชื่อ	บ้า	กล้า	ก้าว

	(Instagram	GDH559,	2561)

จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	2,215	เชื่อ	บ้า	กล้า	ก้าว	พบการใช้ข้อความอธิบายรายละเอียด

ดังน้ี	คือ	“เช็ครอบหนังสะดวกสุด	ๆ	ผ่านเว็บและแอปของเมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	และ					เอสเอฟ	เช็ค

รอบฉายของโรงภาพยนตร์ในเครือ	 เมเจอร์	 ซีนีเพล็กซ์	และเอส	 เอฟ	ที่คุณต้องการชมผ่าน	www.

majorcineplex.com	หรือแอป	Major	Movie	Plus	และ	www.sfcinemacity.com	หรือแอป	

SF	Cinema”	จะเห็นได้ว่าเป็นข้อความอธิบายเก่ียวกับการแนะน�าช่องทางในการตรวจสอบรอบฉาย

ภาพยนตร์เร่ือง	2,215	เชื่อ	บ้า	กล้า	ก้าว	ในโรงภาพยนตร์ดังกล่าว	เพื่อให้ผู้ชมสามารถจองบัตรชม

ภาพยนตร์ในรอบเวลาท่ีต้องการได้	ซึ่งเป็นการให้รายละเอียดเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ชมและ

แสดงให้เห็นถึงช่องทางท่ีจะเข้าถึงการรับชมภาพยนตร์ได้หลายช่องทางอย่างง่ายดาย
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ภาพที่ 8	โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	Homestay	โฮมสเตย์	(Instagram	GDH559,	2561)

จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง	 Homestay	 โฮมสเตย์	 ข้อความอธิบายคือ	 เมื่อสวรรค์ให	้

“ร่างใหม่”	 ความมหัศจรรย์จึงเกิดข้ึน	 โดยข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความท่ีใช้อธิบาย

เก่ียวกับเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งของภาพยนตร์	เนื่องจากตัวละครเอกของเร่ืองเสียชีวิตไปแล้วแต่ได้กลับ

มาใช้ชีวิตใหม่อีกหนึ่งครั้ง	จึงถือเป็นของขวัญจากสวรรค์ที่มอบร่างใหม่ให้แก่ตัวเอก	แต่จะต้องแลก

กับความมหัศจรรย์บางอย่างท่ีเป็นเง่ือนไขในการกลับมามีชีวิตของตัวละครเอกอีกครั้ง

จากการวิเคราะห์ในด้านของข้อความอธิบายรายละเอียด	พบได้ว่าโปสเตอร์ภาพยนตร์ทุก

เรื่อง	มีการใช้ข้อความอธิบายรายละเอียดทุกเรื่อง	 เปรียบเสมือนการเกริ่นน�าเนื้อเร่ืองแบบส้ัน	ๆ	

กระชับได้ใจความ	สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจในภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าวได้

อภิปรายผลการวิจัย
1.	จากการศึกษาการวิเคราะห์การใช้ภาษาในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	GDH559	

จากแอปพลิเคชันอินสตาแกรม	 (Instagram)	 ในประเด็นการพาดหัวโฆษณา	 ปรากฏทั้งหมด	 2	

ประเภท	คือ	พาดหัวหลักและพาดหัวรอง	พบว่า	พาดหัวหลักเป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดผู้ชมได้มากที่สุด	

ดังท่ี	พนมพร	นิรัญทวี	(2544,	หน้า	58)	ได้กล่าวไว้ว่า	“พาดหัวโฆษณาเปรียบเสมือนประตูบาน

แรกที่จะเปิดรับผู้บริโภค...”	เนื่องจากมีตัวอักษรขนาดใหญ่	สามารถดึงดูดใจผู้ชมได้	อีกทั้งการพาด

หัวหลักคือชื่อเรื่องของภาพยนตร์	 จึงยิ่งท�าให้โปสเตอร์ดังกล่าวมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้ผู ้

ชมมักจะสะดุดตาและให้ความส�าคัญกับขนาดของตัวอักษรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโปสเตอร์ภาพยนตร์	และ

สิ่งที่น่าสนใจในการใช้ภาษาของการพาดหัวหลัก	คือพบว่ามีการใช้ค�าคล้องจอง	เนื่องจากต้องการ

ให้ผู้ชมเกิดการจดจ�าช่ือภาพยนตร์ได้ง่าย	หรือการใช้ค�าเลียนมาจากค�าที่เรามักเคยได้ยินกัน	เช่น	

Friend	Zone	ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน	ที่ถูกดัดแปลงมาจาก	ระวังส้ินสุดทางเล่ือน	ที่มักได้ยินกัน

ในสนามบินสุวรรณภูมิ	 เป็นต้น	 จุดเด่นที่แตกต่างในการพาดหัวหลักของค่ายหนัง	 GDH559	 กับ

ค่ายหนังอ่ืน	ๆ	คือ	ค่ายหนัง	GDH559	จะใช้ภาษาที่ทันสมัย	มีเอกลักษณ์เฉพาะ	ใช้ค�าที่จดจ�าได้
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ง่าย	 และมักเป็นค�าคล้องจองกันเพื่อให้ง่ายแก่การจดจ�าชื่อภาพยนตร์	 แต่ในขณะเดียวกัน	 พาด

หัวรองก็มีบทบาทในการอธิบายในส่วนส�าคัญเช่นกัน	 ในที่นี้พบว่า	 พาดหัวรองจะเป็นส่วนที่บ่ง

บอกถึงวันที่ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์	จึงถือเป็นส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่ง

ของโปสเตอร์ภาพยนตร์	 โดยพาดหัวหลักและพาดหัวรองจะช่วยส่งเสริมซ่ึงกันและกัน	 เนื่องจาก

เม่ือผู ้ชมได้อ่านข้อความของพาดหัวหลักแล้ว	 ซึ่งเป็นข้อความที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโปสเตอร	์

ตามธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมองหาข้อความที่มีขนาดเล็กลงมา	 นั่นคือพาดหัวรอง	 และพาดหัว

รองเป็นการบอกถึงวันฉายภาพยนตร์	 จึงท�าให้ผู ้ชมสามารถรับรู้ถึงชื่อภาพยนตร์และวันฉายของ

ภาพยนตร์ได้ในเวลาเดียวกัน

2.	 ข้อความอธิบายรายละเอียด	 พบว่าการใช้ข้อความอธิบายรายละเอียดนั้น	 ปรากฏอยู่

ในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	GDH559	ทั้งหมด	จ�านวน	8	เรื่อง	ได้แก่	แฟนเดย์	แฟนกัน

แค่วันเดียว,	พรจากฟ้า,	ฉลาดเกมส์โกง,	เพ่ือน..ที่ระลึก,	2,215	เชื่อ	บ้า	กล้า	ก้าว,	น้องพี่ท่ีรัก,	

Homestay	โฮมสเตย์	และ	Friend	Zone	ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน	พบว่าการใช้ภาษาในส่วนของ

ข้อความอธิบายรายละเอียด	 จะเป็นเพียงข้อความส้ัน	 ๆ	 1	 –	 2	 บรรทัด	 กระชับและได้ใจความ	

โดยในส่วนของข้อความอธิบายรายละเอียดจะมีอยู่	 2	 ลักษณะ	 คือ	 จะเป็นส่วนที่เปรียบเสมือน

การเกริ่นน�าเนื้อเรื่องแบบสั้น	ๆ 	เพื่อให้เกิดความดึงดูดผู้ชมให้มีความอยากรับชมภาพยนตร์มากยิ่ง

ขึ้น	และจะเป็นส่วนที่อธิบายกิจกรรมท่ีต้องการให้ผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อลุ้น

รับตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ได้ก่อนใคร	ถือว่าเป็นจุดสนใจอีกจุดหนึ่งของโปสเตอร์ภาพยนตร์	ซึ่งสอดค 

ล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ	 ศริกุล	 (2553)	 ท่ีศึกษาการวิเคราะห์ภาษาในแผ่นพับโฆษณา

เครื่องส�าอาง	ปี	พ.ศ.	2551	พบว่า	พาดหัวหลักเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะช่วยโน้มน้าวผู้บริโภคได้	พาด

หัวรองมีบทบาทในการให้รายละเอียดเพ่ิมเติม	ทั้งในนส่วนของชื่อรุ่น	คุณสมบัติ	 เพื่อเชิญชวนให้

ผู ้บริโภคต้องการจะอ่านต่อไป	 และข้อความอธิบายรายละเอียด	 สามารถให้ข้อมูลพ้ืนฐานแก่ผู ้

บริโภคได้	 ทั้งในส่วนของการบอกส่วนประกอบของเครื่องส�าอางและสามารถบอกนัยถึงคุณภาพ

ที่ดีของผลิตภัณฑ์ได้

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.	ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

				1.1	การศึกษาวัจนภาษาท่ีปรากฏในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนัง	GDH559	แสดงให้

เห็นถึงลักษณะเฉพาะในการใช้วัจนภาษาเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี	การศึกษาดังกล่าวจึง

สามารถเป็นตัวอย่างในการศึกษาวัจนภาษาที่สามารถโน้มน้าวใจให้ประสบความส�าเร็จได้

2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

					2.1	ควรศึกษาวัจนภาษาที่ใช้ในโปสเตอร์ภาพยนตร์ของค่ายหนังอื่น	ๆ 	เพื่อให้เห็นลักษณะ

เฉพาะทางภาษาท่ีปรากฏในค่ายหนังค่ายอื่น	ๆ
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					2.2	ควรศึกษาการใช้วัจนภาษาของค่ายหนัง	GDH559	จากสื่อประเภทอื่น	ๆ 	เช่น					ทาง

เฟสบุ๊ค	(Facebook)	ทางสื่อประเภทวิดีโอ	(Video)	เพื่อให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างของ

วัจนภาษาท่ีใช้ในการโฆษณา

 

......................... 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน

หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในชุมชน	 ศึกษาปัญหา	 และอุปสรรคในการฝึกอบรมหลักสูตร

การฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้นในชุมชน	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน		400	คน	ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่	 ค่าความถ่ี	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้

	1.	ประชากรอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีอายุ	26-35	ปี	การศึกษาอนุปริญญา		ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอาสาชุมชน

	2.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวระดับความรู้ความเข้าใจแบบประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิง

ขั้นต้นในชุมชนพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง	 กรุงเทพมหานคร	 ของสถานีดับเพลิง

ลาดกระบัง	ทั้ง	4	ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจมาก	(			=3.53,	SD	=	.412)		

	เมื่อแยกระดับความรู้ความเข้าใจแบบประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้นในชุมชนพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบังเป็นรายด้านพบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก	ด้านความเหมาะสม	 

(			=	3.89,	SD	=.482)		ด้านความถูกต้อง	(			=	3.62,	SD	=.562)		ด้านอรรถประโยชน์		(			=		

3.34,	SD	=.	616)	ด้านความเป็นไปได้		(				=		3.32,	SD	=.	616)			

ปัญหาอุปสรรค	 	 ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงประชาชนใน

ชุมชนบางกลุ่มมาอบรมน้อยไม่ตื่นตัว	 ไม่ค่อยให้ความส�าคัญ	 บางชุมชนจัดสถานที่ในการฝึกอบรม 

1	นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
		E-mail	:chalee_auto2010@hotmial.com		โทร	081-8262260
2	รองศาสตราจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ไม่เหมาะสม	 เน่ืองจากสภาพอากาศที่ร้อน	 สถานที่ที่ใช้ฝึกภาคปฏิบัติ	 และทฤษฎี	 บางชุมชนคับ

แคบอากาศร้อนในบางชุมชนอุปกรณ์ในการดับเพลิงไม่มี	 และไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ		ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ทั่วถึงชุมชนเพื่อให้

คนในชุมชนได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการเข้าฝึกอบรมและเรียนรู้เบื้องต้นถึงการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย	และการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง	การเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ค�าส�าคัญ:		การประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น,	สถานีดับเพลิงลาดกระบัง

Abstract
The	 purpose	 of	 this	 research	 is	 to	 assess	 knowledge	 and	 understanding	

of	 trainees	 who	 joined	 the	 basic	 fire	 fighting	 training	 course,	 and	 to	 study	 the	 

problem	and	difficulty	of	the	basic	fire	fighting	training	course.	The	sample	consisted	 

of	 400	 trainees	 using	 basic	 statistics	 to	 analyze	 the	 data	 which	 are	 frequency,	

percentage,	mean,	 and	 standard	 deviation.	 The	 result	 of	 the	 research	 showed	 

as	following;

	1.	Most	of	the	volunteers	are	males	who	are	between	26-35	years	old	with	

diplomas	and	no	experiences	in	community	volunteer.

	2.	From	analyzing,	The	opinions	towards	understanding	of	trainees	who	joined	

the	basic	fire	fighting	training	course	in	Ladkrabang	Fire	Station	in	4	different	points	

is	at	the	high	level	(			=	3.53,	SD	=	.412).									

	When	considering	them	separately,	the	researcher	found	that	Appropriateness	

is	at	the	highest	mean	(			=	3.89,	SD	=	.482),	Accuration	is	at	(			=	3.62,	SD	=	.562),	

Advantage	is	at	(			=	3.34,	SD	=	.616),	and	Possibility	is	at	(			=	3.32,	SD	=	.616).

	3.	The	problems	and	obstacles	of	this	research	are	public	relation,	training	

location	and	equipment,	and	related	cooperation.	

	4.	The	recommendation	of	this	research	are	as	followings;	4.1	For	the	public	

relation,	the	project	should	spread	the	news	more	thoroughly	and	emphasize	the	

importance	of	it.	4.2	In	the	part	of	training	location,	they	should	hold	the	program	

in	a	better	place	and	more	suitable	with	the	current	weather.	Also,	 the	program	

holder	 should	 prepare	 the	 related	 equipment	 for	 the	 trainers	 and	 trainees.	 4.3	

For	 the	 related	 cooperation,	 the	 program	 holder	 should	manage	 to	 ask	 for	 the	
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help	for	related	department.	4.4	Lastly,	the	trainees	should	be	emphasized	to	the	 

advantages	of	joining	the	program,	the	basic	of	fire	protection,	and	how	to	use	and	

keep	the	related	equipment.	

Keywords:		Basic	Fire	Fighting	Training,	Ladkrabang	Fire	Station

บทน�า
ชุมชนพื้นที่เขตลาดกระบังอยู ่ทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งเป็นพื้นท่ี

ชานเมืองติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการนั้น	 ประชาชนมีความเข็มแข็ง	 มี

ความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วม	 และสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

กรุงเทพมหานคร	 แต่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน	 จึงไม่มีความสามารถ

ที่จะท�าการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ	ส�าหรับประชาชนภายนอกที่เข้ามาอาศัยใน

ชุมชนยังไม่ให้ความร่วมมือและเข้ามีส่วนร่วมในการท�างานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครเท่าที่ควร

รวมทั้งไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยอย่างสม�่าเสมอ	อาทิ	

หัวจ่ายน�้าดับเพลิง	(ประปาหัวแดง)	ถังเคมีดับเพลิง	วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	มีสภาพเก่า	มีอายุการใช้งาน

นานและมีจ�านวนไม่เพียงพอส�าหรับการใช้งาน	รวมทั้งไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดซ้ือเพิ่มเติม	

ตลอดจนไม่มีการจัดท�าแผนชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างชัดเจน	เพื่อ

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการเป็นประโยชน์

และส่งผลดีต่อการด�าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร	 โดยส่ง

เสริมให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก	(Public	Awareness)	และมีส่วนร่วม	(People	Par-

ticipation)	 ในการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนอย่างบูรณาการโดยสามารถน�าความรู้จากการ

เข้าร่วมโครงการอบรมฯ	ไปด�าเนินการจัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

การจัดตั้งหน่วยชุมชน	“เฝ้าระวังและเตือนภัย”	ในชุมชน	ตลอดจนมีการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงร่วม

กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจส�าคัญของกรุงเทพมหานคร	และสอดคล้องกับ

นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย	และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	

	สถานีดับเพลิงลาดกระบังในฐานะส่วนราชการท่ีรับผิดชอบด�าเนินการด้านการป้องกัน	และ

บรรเทาสาธารณภัย	ดูแลความปลอดภัย	ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	มีพื้นที่รับผิดชอบ	จ�านวน	

63	ชุมชน	มีประชากรประมาณ	175,662	คน	มีปัญหาส�าคัญในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนคือ	 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ทันต่อเหตุการณ์เร่งด่วน	 ซึ่งมาจากหลาย

สาเหตุด้วยกัน	เช่น	ปัญหาการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	ปัญหาตรอก	ซอก	ซอยคับแคบ	รถ

บรรทุกน�้าดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้	ปัญหาประชาชนในชุมชนขาดความ
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รู้	ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ขาดการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือ	อุปกรณ์

ที่ใช้ในการระงับอัคคีภัย	ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีท�าให้เพลิงไหม้

ลุกลาม	ยากต่อการควบคุม	 	ชุมชนไม่มีแผนการอพยพหรือซักซ้อมหนีไฟ	รวมทั้งขาดการฝึกอบรม

การป้องกันและระงับอัคคีภัย	 การเฝ้าระวังอัคคีภัย	 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยส่วน

รวม	 	 การฝึกอบรมเรื่องการดับเพลิงขั้นต้นให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจึงเป็นวิธีหนึ่งใน

การเผยแพร่ความรู้	สร้างความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	 	และเพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของ

ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป		

	ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้ท�าวิจัยสนใจท�าวิจัยเรื่อง		“การประเมินผลการฝึกอบรมดับ

เพลิงข้ันต้นในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง”	 ให้กับชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิด

ชอบของสถานดับเพลิงลาดกระบัง	จ�านวน		10		ชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.	 เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมดับ

เพลิงข้ันต้นในชุมชน	

	2.	ศึกษาปัญหา	และอุปสรรคในการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้นในชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
	1.	 ทราบระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ฝึกอบรม	 ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

กรุงเทพมหานคร

	2.	น�าผลการวิจัยการประเมินด้านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นไปรายงานต่อผู้ก�าหนดนโยบาย

และผู้บริหารของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรุงเทพมหานคร	เพื่อสนับสนุนแผนงานการ

ฝึกอบรม	ให้มีความต่อเนื่อง	และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและชุมชน

	3.	การส่งเสริม	และเกื้อกูลการพัฒนาทรัพยากรของอาสาสมัครชุมชน	และท�าให้เกิดความ

ร่วมมือในด้านการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในชุมชน	และการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมร่วม

ระหว่างรัฐและชุมชน

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องการประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ   

การประเมินผลโครงการ	 (Project	 Evaluation)	 เป็นค�าที่มาจากการประเมินผล	 (Evalu-

ation)	กับค�าว่า	 โครงการ	 (Project)	หมายความว่าเป็นกิจกรรมที่จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์บาง
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ประการ	โดยท่ีผู้จัดท�าโครงการมุ่งหวังเมื่อท�ากิจกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนต่างๆที่ก�าหนด

ไว้แล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ	 หรือหลายประการที่ต้ังไว้	 หากมีกฎเกณฑ์หรือขั้นตอน	

หรือกระบวนการที่ด�าเนินการแตกต่างกันก็อาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน	 (สุชาติ	 ประสิทธิรัฐสินธ์.	

2541)	 		

ประเภทของการประเมิน 

	1.	การประเมินโดยการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม			

	คิสเลอร์	(Kistler,	2011)	กล่าวว่า	มุมมองการประเมินเน้นการสร้างเครือข่ายทางสังคม	ดัง

นั้น	เทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างนักประเมิน	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญ

จะเป็นพลังขับเคลื่อนการประเมิน	โดยเทคโนโลยีสื่อทางสังคมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน	เช่น	Twitter		

Facebook		Youtube	ทั้งนี้	ผู้ประเมินอาจใช้ช่องทางนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	การให้ข้อเสนอแนะ

และพูดคุยกัน	ผ่านออนไลน์หรือทาง	Blog	ซ่ึงสื่อทางสังคมจะเปรียบเสมือนเครื่องมือในการเปลี่ยน

บริบทโดยผลงานวิจัย	ของซิกเคอร์	(Zickuhr,	2010	อ้างถึงใน	Kistler,	2011)	พบว่า	บุคคลในวัย

หนุ่มสาวจะมีการใช้สื่อทางสังคมออนไลน์มากกว่าประเภทอื่น	และมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ	บุคคลใน

ช่วงวัยผู้ใหญ่	54%	ไม่ใช่สื่อเทคโนโลยี	Kistler	สรุปว่า	การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการ

ประเมินน้ันควรมีการวางแผนและเตรียมการ	ประเมินที่มิใช่แค่เพียงการเตรียมตัวในโครงสร้างหรือ

นโยบายเท่าน้ัน	แต่ต้องมีการวางแผนโมเดลตรรกะ	การประเมินหรือ	Logic	Model	ที่มีการศึกษา

ถึง	ปัจจัยน�าเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์และ	ผลกระทบด้วย		

	2.	การใช้วิธีการท่ีหลากหลายและมุ้งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม			

	ลาบิน	 (Labin,	 2011)	 กล่าวว่า	 การประเมินต้องมีการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆท่ีหลาก

หลายและ	ด�าเนินการมีส่วนร่วม	มีการสะท้อนมุมมองจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโปรแกรม	

กระบวนการ	 ด�าเนินงานต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้	 เช่น	 เดียวกับ	 ยาแนล	 และสมิทธิ์	 (Yarnall	

and	Smith,	2011)	ที่เน้นการประเมินที่มีการเจรจากับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องถึงผลลัพธ์ทางการประเมิน

ความสนใจและการใช้ผลประเมินเพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาการด�าเนินงาน	โดยลาบิน	(Labin,	

2011)	เสนอแนะว่อาจใช้เทคโนโลยี	เว็บไซต์หรือข้อมูลออนไลน์เข้ามาช่วยในกระบวนการด�าเนินงาน	

นอกจากนี้ควรมีการสังเคราะห์สารสนเทศการประเมิน	 การระบุช่องว่างของสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่ง

ที่เป็นอยู่	รวมถึงสารสนเทศในการพัฒนาโปรแกรมใน	อนาคตได้อย่างไร	เขาเสนอแนะว่าโปรแกรม

การประเมินไม่ควรมีระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป	 ควรมีการแบ่งช่วงโปรแกรมส�าหรับการประเมิน

อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโครงการเพื่อมองภาพของระบบการประเมินและประสิทธิภาพที่เกิดข้ึนว่าเป็น

อย่างไรนอกเหนือจาก	การศึกษาผลประเมินเพียงอย่างเดียว	

	3.	ประเด็นท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการประเมิน			

	โทมัส	(Thomas,	2011)	กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการประเมินด้านการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม	

นอกจากผู้ประเมินควรมีความรู้และทักษะทางการประเมินแล้ว	ผู้ประเมินควรมีความสามารถในการ
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ท�างานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	ดังนั้น	ภาพในอนาคตของการประเมินต้องมีความเชื่อมโยงระหว่าง

ทฤษฎีและการปฏิบัติในบริบทของวัฒนธรรมให้ได้			

	รูจ	(Rugh,	2011)	ได้น�าเสนอแนวคิดการขยายโลกของการประเมินด้วย	การสร้างเครือข่าย

ระหว่างประเทศ	เช่นเดียวกับแนวคิดของ	ยาแนล	และสมิทธิ์	(Yarnall	and	Smith,2011)	ที่กล่าว

ถึง	 ทฤษฎีการปฏิบัติทางการประเมินในอนาคตว่าโปรแกรมการประเมินต้องถูกออกแบบให้เข้ากับ

บริบท	และบุคลากรในโปรแกรมต้องมีความสามารถทางภาษาที่หลายภาษาและค�านึงถึงความแตก

ต่างทางวัฒนธรรม	

	สรุป	 การประเมินผลเป็นการเพ่ิมโอกาสการน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์	 เน้นวิธีการ

ยืดหยุ่นตามสถานการณ์โดยจะต้องมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมิน	 องค์ประกอบที่จะ

ต้องท�าการประเมินน�าไปสู่การก�าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน	 ประเภทของการประเมินโดยการ

ใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม	ใช้วิธีการที่หลากหลายและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและ

ประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในการประเมิน	 ขั้นตอนการประเมินผล	 มี	 4	 ระดับ	 ประกอบไปด้วย	

การประเมินผลระดับปฏิกิริยา	การประเมินผลระดับการเรียนรู้	การประเมินผลระดับพฤติกรรมและ

การประเมินผลลัพธ์	ซึ่งการประเมินผลมีประโยชน์ส�าคัญสามรถวัดถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือ

สามารถท่ีเพิ่มข้ึน	วัดเป้าหมายหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการอบรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม
1.	ตัวแบบการประเมิน	Kirkpatrick

	โดนัล	แอล	เคริกพาทริก	(Donald	L.	Kirkpatrick	[ออนไลน์],	2560)	แห่งมหาวิทยาลัยวิส

คอนสิน	สหรัฐอเมริกา	ได้เสนอกรอบความคิดและตัวแบบการประเมินผลการฝึกอบรมซ่ึงเป็นท่ีนิยม

ใช้ส�าหรับโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม	โดยใช้การวัดผลออกเป็น	4	ระดับ	คือ	ระดับปฏิกิริยา

ตอบสนองท่ีเน้นการวัดความพึงพอใจ	ระดับการเรียนรู้ที่เน้นการรับรู้และความรู้	ระดับพฤติกรรมที่

เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแนวพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 และระดับผลลัพธ์ที่เน้น

ผลการเปลี่ยนแปลงด้านส�าคัญขององค์กร	ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

				1.1	การประเมินระดับปฏิกิริยาตอบสนอง	(Reaction	Evaluation)	คือ	การประเมินนี้มี

วัตถุประสงค์ให้รู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม	พอใจหรือไม่ต่อสิ่งที่ได้

รับการฝึกอบรม	เช่น	หลักสูตร	เนื้อหาสาระ	วิทยากร	เอกสาร	สถานที่	โสตทัศนูปกรณ์	ระยะเวลา	

ฯลฯ	และมีความพอใจมากน้อยเพียงใด

	 	 1.2	 การประเมินระดับการเรียนรู้	 (Learning	 Evaluation)	 คือ	 การประเมินผลนี ้

มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่า	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้	 เกิดความเข้าใจ	 และทักษะอะไรบ้าง	 

และมีเจตคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 ทั้งนี้เพราะความรู้	 ทักษะ	 เจตคติ	 ล้วนเป็นองค์

ประกอบพื้นฐานส�าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�างานของผู้เข้ารับการอบรม

ในโอกาสต่อไป
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					1.3	การประเมินระดับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม	(Behavior	Evaluation)	คือ	

การประเมินผลน้ีมีวัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในการท�างานไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่		

	 	 	1.4	การประเมินระดับผลลัพธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร	 (Results	Evaluation)	การประเมินผล

น้ีมีวัตถุประสงค์	ให้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานอย่างไรบ้าง	เป็นการประเมินผล

ที่ต้องการจะให้เกิดข้ึนกับหน่วยงาน	เช่น	การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	เป็นต้น	ซ่ึงเป็นการ

ประเมินผลที่ยากที่สุด	 เพราะในความเป็นจริงนั้นมีตัวแปรอื่นๆ	 อีกมากมายนอกเหนือจากการฝึก

อบรม	(ธเนศ	ข�าเกิด,	[ออนไลน์],	2560)		

2.	ตัวแบบการประเมิน	Stufflebeam

แดเนียล	แอล	สตัฟฟลีแบม	 (Danial	 L.	 Stufflebeam,	 [ออนไลน์],2560	 )	 เสนอแนวคิด

และโมเดลการประเมินแบบซิปป์	หรือ	CIPP	Model	ถือเป็นอีกโมเดลท่ีได้รับการยอมรับกันท่ัวไปใน

ปัจจุบัน	เพราะเป็นแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผล	ได้อย่างน่าสนใจและทันสมัย	แบ่ง

ประเด็นการประเมินผลออกเป็น	4	ประเภท	คือ

			2.1	การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม	(Context	Evaluation	:	C	)	เป็นการ

ประเมินให้ได้ข้อมูลส�าคัญเพื่อช่วยในการก�าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ	 ความเป็นไปได้ของ

โครงการ	 เป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่จะท�าสนองปัญหาหรือความต้องการจ�าเป็นที่แท้จริงหรือ

ไม่	 วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน	 เหมาะสม	 สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ	 หรือนโยบาย

หน่วยงานหรือไม่	เป็นต้น

				2.2	การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยป้อน	(Input	Evaluation	:	I	)	เป็นการประเมิน

เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ	ความเหมาะสม	และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะ

ใช้ในการด�าเนินโครงการ	เช่น	งบประมาณ	บุคลากร	วัสดุอุปกรณ์	เวลา	เป็นต้น

			2.3	การประเมินกระบวนการ	(Process	Evaluation	:	P)	เป็นการประเมินระหว่างการ

ด�าเนินงานโครงการ	เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด�าเนินโครงการ	ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา	แก้ไข	

ปรับปรุง	ให้การด�าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

			2.4	การประเมินผลผลิต	(Product	Evaluation	:	P)	เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ

ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	หรือความต้องการ	เป้าหมายที่ก�าหนดไว้					

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินผล 

	การประเมินผลมีประโยชน์ส�าคัญ	ดังนี้		

	สุธินี	ฤกษ์ข�า	(2557)	ได้กล่าวไว้ว่า	การประเมินผลที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นการประเมิน

ผลระดับปฏิกิริยาซึ่งด�าเนินงานได้ง่ายและระดับการประเมินที่มีการใช้น้อยท่ีสุด	 คือ	 การประเมิน

ระดับผลลัพธ์	เพราะด�าเนินการยากถึงแม้จะมีประโยชน์ต่อองค์กรมากก็ตาม	ซ่ึงสอดคล้องกับ	อาภรณ	์

ภู่วิทยาพันธุ์	 (2556)	 ท่ีกล่าวว่า	 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่กระบวนการ

ประเมินความส�าเร็จของโครงการทั้งหมดและการวัดความรู้นั้นก็เพียงการวัดความส�าเร็จขั้นพื้นฐาน
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เท่านั้น	การวัดผลส�าเร็จท่ีแท้จริงต้องวัดถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือความสามารถที่เพิ่มขึ้น	วัด

เป้าหมายหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรม	และจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่พบมากเป็นงาน

วิจัยท่ีท�าการ	ประเมินเพียง	2	ระดับเท่านั้น	คือ	ประเมินระดับปฏิกิริยาและการประเมินระดับการ

เรียนรู้ยังไม่ค่อยมีการประเมินระดับพฤติกรรม	และการประเมินผลลัพธ์	(อภิสิทธ์ิ	คุณวรปัญญา	และ	

ค�ารณ	โชธนะโชติ,	2557;	นิวัฒน์	ตุ่นบุตรเสลา,	2556)	

อาภรณ์	 ภู่วทิยาพนัธ์ุ	 (2556)	 ได้กล่าวว่าขัน้ตอนการประเมนิและติดตามผลนัน้จะต้อง	 มุง่เน้น 

การวัดการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมากกว่าการวัดเพยีงแค่จ�านวนคนท่ีเข้าอบรมหรอืแค่ความพงึพอใจเท่านัน้	

	สรุป	 การประเมินผลเป็นการเพ่ิมโอกาสการน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์	 เน้นวิธีการ

ยืดหยุ่นตามสถานการณ์โดยจะต้องมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมิน	 องค์ประกอบที่จะ

ต้องท�าการประเมินน�าไปสู่การก�าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน	 ประเภทของการประเมินโดยการ

ใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม	ใช้วิธีการที่หลากหลายและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและ

ประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในการประเมิน	 ขั้นตอนการประเมินผล	 มี	 4	 ระดับ	 ประกอบไปด้วย	

การประเมินผลระดับปฏิกิริยา	การประเมินผลระดับการเรียนรู้	การประเมินผลระดับพฤติกรรมและ

การประเมินผลลัพธ์	ซึ่งการประเมินผลมีประโยชน์ส�าคัญสามรถวัดถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือ

สามารถท่ีเพิ่มข้ึน	วัดเป้าหมายหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการอบรม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	อรรณพ	 สนธิไชย	 และคณะ	 (2552)	 วิจัยเรื่อง	 “ประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลักสูตร

การรักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย	 ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาธารณสุขศาสตร์”	 โดยสนใจศึกษาติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องความรู้ด้านการ

แพทย์แผนไทย	สามารถรักษาพยาบาลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยเป็น

เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องซึ่งผลการวิจัยพบว่า	ก่อนและหลังการอบรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.01	และสามารถน�าความรู้ที่ได้จาการอบรมไปปฏิบัติได้จริงครบถ้วน

	จ่าสิบตรี	ธงชัย	ดียิ่ง	 (2560)	ได้ท�าการศึกษา	“เรื่อง	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับ

เพลิงขั้นต้นของบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว	กรุงเทพมหานคร”	การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้นของบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว	

กรุงเทพมหานคร	พบว่า		1.	บุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว	กรุงเทพมหานคร	ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	มีอายุ	36-40	ปี	สถานภาพสมรส	การศึกษาระดับปริญญาตรี	อายุราชการ	1-3	ปี	และไม่เคย

อบรมผ่านการอบรมขั้นต้น		2.	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้นของบุคลากรโรงเรียน

สุเหร่าลาดบัวขาว	กรุงเทพมหานคร	โดยรวม	พบว่า	มีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้น

ต้นระดับมาก	เมื่อแยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้น	เป็นรายด้านโดยเรียง

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล�าดับดังนี้	ด้านการป้องกัน	ด้านการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	

ด้านอัคคีภัย	และ	ด้านอุปกรณ์	ตามล�าดับ		
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	วรรณภา	ศรีพุธสมบูรณ	(2554)		งานวิจัยเรื่อง	“การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2554”	 เพื่อประเมินผลโครงการฝึก

อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด	 ในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ	ปัจจัยเบื้อง

ต้นของโครงการ	กระบวนการของโครงการ	และผลผลิตของโครงการ	และศึกษาปัญหาและข้อเสนอ

แนะในการปรับปรุงการด�าเนินงานโครงการ	พบว่า	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

ประมงจังหวัด	ของส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง	กรมประมง	โดยการประเมินความ

คิดเห็นของผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่ด�าเนินโครงการฝึกอบรม	 และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามรูปแบบจ�า

ลองซิปป์	(CIPP	MODEL)	เพื่อประเมินองค์ประกอบ	4	ด้าน	พบว่า	ด้านสภาวะแวดล้อม	ด้านปัจจัย

เบื้องต้น	ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิต	มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง	4	ด้าน	

จึงท�าให้โครงการฝึกอบรมดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

	พัชริดา	เอี่ยมสุนทรชัย	(2559)		“การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร”	เพ่ือศึกษาและ

ประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรส�าหรับผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตน�้าด่ืมแห่งหนึ่ง	ผ่านการ

ประเมินจาก	8	ปัจจัยท่ีท�าให้การฝึกอบรมประสบความส�าเร็จ	โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	(QUALI-

TATIVE	RESEARCH)	มีการเก็บข้อมูลจากเอกสารเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูล	พบว่า	

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวไม่มีความสอดคล้อง	 อันเน่ืองมาจากการสื่อสาร

ระหว่างผู้บริหารด้านงานฝึกอบรม	 และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตร	 การบริหารจัดการกระบวนการ

ฝึกอบรม	 และการท่ีไม่สามารถชี้แจ้งเป้าหมายหลักสูตรให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อให้เกิดความคาดหวังที่

สอดคล้องกัน	

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	ลักษณะกลุ่มประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย	 เป็นประชากรอาสาสมัคร	 ที่สมัครใจเข้ารับการฝึก

อบรมดับเพลิงข้ันต้น	ท่ีมีอายุตั้งแต่	18	ปี	ข้ึนไป	จ�านวน	400	คน	ชุมชนละ	40	คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

	การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมบูรณ์

	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการน�าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ	ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป	โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น	ดังนี้	 	

	1.	น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม	แล้ว

น�ามาลงรหัสข้อมูล	 และน�ามาวิเคราะห์	 ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล	และน�าเสนอในรูปตารางประกอบ	 	

	2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี	 1	 เกี่ยวกับปัจจัยบุคคล	 ประกอบด้วย	 1.	 เพศ	 2.	 อาย	ุ	 

3.	ระดับการศึกษา	4.	ประสบการณ์ด้านอาสาสมัครชุมชน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา

โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ	 	 	 	
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	3.	การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่	2		การประเมินผลการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ขั้นต้นในชุมชน	ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา	โดยการหาร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 	

	4.	การวิเคราะห์ข้อมูลในการส่วนที่	3		แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับอบรมดับ

เพลิงข้ันต้นในชุมชนพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง	โดยเป็นค�าถามปลายเปิด			

	5.	การวิเคราะห์ข้อมูลในการส่วนที่	4	ข้อเสนอแนะ	โดยเป็นค�าถามปลายเปิด		

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการทางสถิติท่ีใช้ส�าหรับงานวิจัยนี้		คือ	สถิติเชิงพรรณา	(Descriptive	Statistics)	หมาย

ถึง	 ตาราง	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และเพื่อให้การสรุปข้อมูลมีความหมายมากขึ้นจึงขอ

สรุปข้อมูลด้วยร้อยละ	(Percentage)	ค่าความถี่	(Frequency)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard		Deviation)	เท่านั้น

ผลการวิจัย                         
ปัจจัยส่วนบุคคล 

	ผลการวิเคราะห์	ข้อมูลของประชากรอาสาสมัครในชุมชน	10	ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ

สถานีดับเพลิงลาดกระบัง	ดั้งนี้

1.	จ�าแนกตามเพศพบว่า	ส่วนใหญ่เป็นชายมากที่สุด	จ�านวน	316	คน	คิดเป็นร้อยละ	79.0	

รองลงมา	เป็นหญิงจ�านวน	84	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.0		ตามล�าดับ

2.	 จ�าแนกตามอายุพบว่า	 ส่วนใหญ่มีอายุ	 26-35	 ปี	 มากท่ีสุด	 จ�านวน	 176	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	43.3	รองลงมา	36-50	ปี	จ�านวน	127	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.8	ถัดมา	อายุ	18ปี	 -25	ปี	

จ�านวน	82	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.5	และ	50	ปี	ขึ้นไป	จ�านวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.4		ตามล�าดับ	

3.	 จ�าแนกตาม	ระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาอนุปริญญา	หรือเทียบเท่า	มาก

ที่สุดจ�านวน	151	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.8	รองลงมา	ปริญญาตรี	จ�านวน	150	คน	คิดเป็นร้อยละ	

37.4	และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	จ�านวน	99	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.8	ตามล�าดับ	

4.	 จ�าแนกตาม	 ประสบการณ์ด้านอาสาชุมชน	 ส่วนใหญ่พบว่า	 ไม่มีประสบการณ์มากที่สุด

จ�านวน	229	คน	คิดเป็นร้อยละ	57.3	รองลงมา	1-2	ปี	จ�านวน	109	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.3		ถัดมา	

3-4	ปี	จ�านวน	38	คน	คิดร้อยและ	9.4	และ	5	ปีขึ้นไป	จ�านวน	24	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.0	ตามล�าดับ	
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวระดับความรู้ความเข้าใจแบบประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิง
ขั้นต้นในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นแบบประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในชุมชนพ้ืนที่รับ

ผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง	 ท้ัง	4	ด้าน	ในภาพรวมอยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจมาก	มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ	3.53		มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 .412	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	โดยเรียงค่า

เฉล่ียจากมากไปหาน้อย	ตามล�าดับ	ดังนี้

	1.	ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.89	มีค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ	.482

	2.	 ด้านความถูกต้องอยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจมาก	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.62	 มีค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ	.562

	3.	ด้านอรรถประโยชน์อยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.34		มี

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	.616

	4.	ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.29	มีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	.604	

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในชุมชนพื้นที่รับผิด
ชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ	ด้านอรรถประโยชน์	ควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนและจัดให้มีการฝึก

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อสร้างความช�านาญให้แก่ประชาชนการทบทวน

ปรับปรุงการฝึกอบรม	ด้านความเป็นไปได้	ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีเสี่ยง	และ

มอบหมายให้บุคลากรมีการทดสอบตรวจตราวัสดุอุปกรณ์	เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ	ให้มีสภาพพร้อม

ใช้งานอย่างสม�่าเสมอ	 และวัสดุอุปกรณ์ต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้

ประสบอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที	 	 ด้านความเหมาะสม	 โดยเน้นความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม

ดับเพลิงขั้นต้น	และระเบียบกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ด้านความถูกต้อง		ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
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ทบทวนให้บ่อยข้ึนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีระดับความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ที่ดีขึ้น	เพื่อเป็นการป้องกันเหตุเพลิงไหม้	และลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย

	1.	ประชากรอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีอายุ	26-35	ปี	การศึกษาอนุปริญญา		ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอาสาชุมชน

	2.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวระดับความรู้ความเข้าใจแบบประเมินผลการฝึกอบรมดับ

เพลิงขั้นต้นในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง	 กรุงเทพมหานคร	 ของสถานีดับ

เพลิงลาดกระบัง	ท้ัง	4	ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจมาก	(				=3.53,	SD	=	.412)			

เมื่อแยกระดับความรู้ความเข้าใจแบบประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้นในชุมชนพื้นที่รับผิด

ชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบังเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก	 ด้านความเหมาะสม	 

(			=	3.89,	SD	=.482)	ด้านความถูกต้อง	(			=	3.62,	SD	=.562)	ด้านอรรถประโยชน์		(			=		3.34,	 

SD	=.	616)	ด้านความเป็นไปได้		(			=		3.32,	SD	=.	616)		(			=		3.34,	SD	=.	604)	

 อภิปรายผล

	การวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบ

ของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้ง	4	ด้าน	ด้านความเหมาะสม	ด้านความ

ถูกต้อง	ด้านอรรถประโยชน์		ด้านความเป็นไปได้		มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.53	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ.412	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จ่าสิบตรี	ธงชัย	ดียิ่ง	(2560)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	ความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้นของบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว	กรุงเทพมหานคร	มีความ

รู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้นระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ว่าที่	ร.ต.ณัฐวุฒิฑ์	

จ�าอยู่	(2560)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน

งานป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยได้ปานกลาง	สอดคล้องกันงานวิจัยของ		สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

เนาวรัตน์	พัฒโนทัย	(2555)	ศึกษาเร่ือง		ความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทาง

ระบบคอมพิวเตอร์:	กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”	ผลการวิจัยพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

รู้อยู่ในระดับปานกลาง	และมีความรู้ความเข้าใจ	ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของ

ข้อมูลส่วนบุคคล	สรุปได้ว่าประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้อยู่

ในเกณฑ์ปานกลาง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	วรรณภา	ศรีพุธสมบูรณ	(2554)		งานวิจัยเรื่อง	“การ

ประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2554”	 พบว่า	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด	ของส�านักพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง	 กรมประมง	 โดยการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่

ด�าเนินโครงการฝึกอบรม	และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามรูปแบบจ�าลองซิปป์	 (CIPP	MODEL)	เพื่อ
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ประเมินองค์ประกอบ	4	ด้าน	พบว่า	ด้านสภาวะแวดล้อม	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	ด้านกระบวนการ	และ

ด้านผลผลิต	มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง	4	ด้าน	จึงท�าให้โครงการฝึกอบรมดังกล่าว

ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในชุมชนพื้นที่
รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง

	จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง	 การประเมินผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในชุมชน

พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงลาดกระบัง	เพื่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น	จึงขอเสนอแนะให้มีการวิจัยใน

คร้ังต่อไปเพ่ิมเติมดังนี้	

	1.		ควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้น	ในชุมชนที่อื่น	ๆ	เพื่อ

ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงข้ันต้นในชุมชนอื่น	หาข้อเปรียบเทียบของผลการ

ศึกษาแต่ละชุมชนท่ีเพ่ือให้เห็นปัจจัยความส�าเร็จ	ตลอดจนขั้นตอนการด�าเนินงานที่ชัดเจนในการสร้าง

นโยบายและการปฏิบัติ	และน�ามาปรับปรุงในชุมชน

	2.	อาจเพิ่มตัวแปรในการศึกษาด้านอื่นๆ	

.........................
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3ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่
ที่มีต่องานสารบรรณ

Understanding of civil servants at Bonkai fire station 

towards the correspondence work
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บทคัดย่อ
	การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการ

สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ท่ีมีต่องานสารบรรณและเพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณของสถานีดับเพลิงบ่อน

ไก่	กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ	ข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่	จ�านวน	48	คน	สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	ใช้สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	หาค่าสถิติ

พ้ืนฐาน	ได้แก่	ค่าความถ่ี	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ผลการวิจัยพบว่า	1.	ประชากรส่วนใหญ่ของข้าราชการสถานี

ดับเพลิงบ่อนไก่เป็นเพศชาย	มีอายุมากกว่า	40	ปี	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	มีต�าแหน่งปฏิบัติงาน	

ระยะเวลาที่ท�างานต�่ากว่า	5	ปี	และระหว่าง	11-15	ปี	จ�านวนเท่ากัน	และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่

ที่	20,001-25,000	บาท	2.	ระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ที่มีต่องาน

สารบรรณภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าด้านชนิดและแบบหนังสือ

ราชการอยู่ในระดับมาก	ด้านขอบข่ายงานสารบรรณอยู่ในระดับปานกลาง	และด้านการจัดเก็บและ

การจ�าแนกหมวดเอกสารอยู่ในระดับปานกลาง

 

ค�าส�าคัญ:		ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการ

1	นักศึกษา,	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	1961	ถนนพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
2	รองศาสตราจารย์,	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	1961	ถนนพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
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Abstract
	 The	objective	of	this	study	focuses	on	The	Understanding	of	Documentary	

Works	of	Bonkai	Fire	Station	Officers,	and	development	of	clerks	of	such	an	office	

by	surveying	the	opinions	of	48	selected	samples.	The	data	collected	are	analyzed	

and	 interpreted	 by	 descriptive	 statistics	 through	 frequency,	 percentage,	 	 Mean,		

standard	deviation.	The	result	reveals	that	most	of	them	are	males,		aged	over	40	

years,		undergraduated,		work	in	operational	levels,		officially	experienced	less	than	

5	years	and	in	11	–	15	years	are	equal,	monthly	earned	in	20,001	–	25,000	baht.	On	

the	levels	understanding,	the	medium	levels	are	in	general	found,	in	particular,	the	

high	one	has	in	official	letters,	the	medium	one	has	in	the	scope	of	clerks,	and	the	

medium	one	has	in	documentary	archives.

Keywords: 	Understanding	of	civil	servants

 

บทน�า
	งานสารบรรณ	 หมายถึง	 งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร	 เร่ิมต้ังแต่	 การรับ	 การส่ง	

การเก็บรักษา	 การยืม	 จนถึงการท�าลาย	 ซ่ึงเป็นเร่ืองของการก�าหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงาน

สารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง	แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่มต้ังแต	่

คิด	อ่าน	ร่าง	เขียน	แต่ง	พิมพ์	จด	จ�า	ท�าส�าเนา	ส่งหรือสื่อข้อความ	รับ	บันทึก	จดรายงานการประชุม	

สรุป	ย่อเรื่อง	เสนอ	สั่งการ	ตอบ	ท�ารหัส	เก็บเข้าที่	ค้นหา	ติดตามและท�าลาย	ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่

ให้ความสะดวก	รวดเร็ว	ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	เพื่อประหยัดเวลา	แรงงานและค่าใช้จ่าย	หน่วย

งานต้องพร้อมท่ีจะสามารถด�าเนินงานตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ	 ทั้งในด้านการวางแผนการบริหาร

งานธุรการและงานสารบรรณเพื่อองค์กรและบุคลากรของส่วนราชการได้เข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสาร

ของการบริหารจัดการ	ไม่ว่าจะเป็นการรับ	การส่ง	การตอบโต้เอกสารซ่ึงเป็นหลักฐานทางราชการอัน

จะเป็นการอ�านวยประโยชน์ต่อการประสานงาน		การศึกษาสภาพงาน	สารบรรณของสถานีดับเพลิง

บ่อนไก่และระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ	 เพ่ือให้ทราบถึงระดับความรู้

ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่	ที่มีต่องานสารบรรณ	เพื่อน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ด�าเนินงานให้เหมาะสมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	จัดหาอุปกรณ์

ให้สามารถรองรับการปฏิบัติด้านงานสารบรรณได้ตามที่ก�าหนดไว้โดยยึดหลักความถูกต้อง	 รวดเร็ว	

ประหยัดและคุ้มค่า	ติดตามประเมินผลและปรับปรุงด้านงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

		 จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรเพื่อจัดท�าแผนการปฏิบัติงานประจ�าปี	 พบว่าการ

บริการด้านงานสารบรรณยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร	เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานขาดความกระตือรือร้น
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ในการศึกษาหาความรู้และไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาระบบงาน	 ขาดทักษะใน

การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเอกสาร	ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน

การค้นหาเพื่อเข้าถึงข้อมูล	 ซึ่งจากสภาพปัญหาต่างๆท�าให้การปฏิบัติงานธุรการขาดประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร	

	จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรภายในสถานีดับเพลิงบ่อนไก่	จึงมีความ

ต้องการท�าวิจัยเรื่อง	“ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ที่มีต่องาน	สารบรรณ”	

เพื่อที่จะน�าข้อมูลจากการวิจัยไปพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เกิดความสะดวก	 รวดเร็ว	 ถูกต้อง	

สมบูรณ์และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ	 จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจระบบ

งานสารบรรณ	เริ่มตั้งแต่การศึกษา	อบรม	เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือราชการประเภทต่าง	ๆ	รวม

ถึงขอบข่ายหนังสือราชการ	การจัดท�า	(ร่าง)	หนังสือราชการ	การรับ	การส่ง	การเก็บรักษา	การยืม

และการท�าลาย	 การจัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสาร	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับจ�าเป็น

ต้องใช้ระบบงานสารบรรณเพื่อให้เกิดการติดต่อประสานงานราชการเป็นไปอย่างสะดวก	รวดเร็ว	ซึ่ง

ระบบงานสารบรรณเป็นระบบงานงานขนาดใหญ่	มีความซับซ้อน	มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงท�าให้

หลายๆหน่วยงานมีปริมาณเอกสารจ�านวนมากที่มีการจัดเก็บมาอย่างน้อย	1-10	ปี	มีการค้นหาเพื่อ

อ้างอิงติดตามตรวจสอบตลอดเวลา	มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการหน่วยงานและ

องค์กรต่าง	ๆ	

	ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและความจ�าเป็นดังกล่าว	จึงสนใจที่จะท�าเรื่องความรู้ความเข้าใจ

ของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่	เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจที่มีต่องานสารบรรณทั้ง	3	ด้าน	คือ

ชนิดและแบบหนังสือราชการ	ขอบข่ายของงานสารบรรณ	การจัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสาร

วัตถุประสงค์การวิจัย
		เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ที่มีต่องาน	สารบรรณ

ขอบเขตของการวิจัย
1.	ขอบเขตด้านประชากร	ประกอบด้วยข้าราชการที่ปฏิบัติงานภายในสถานีดับเพลิงบ่อนไก่	

จ�านวน	48	คน	

2.	ขอบเขตด้านเวลา	โดยเริ่มการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม	–	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2562	

3.	ขอบเขตด้านเน้ือหา	1)	ชนดิและแบบหนงัสอืราชการ		2)	ขอบข่ายงานสารบรร	3)	การจัดเกบ็ 

และการจ�าแนกหมวดเอกสาร	

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.	ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ที่มีต่องาน	สารบรรณ

2.	ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนางานสารบรรณสถานีดับเพลิงบ่อนไก่
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นิยามศัพท์เฉพาะ
 ความรู้ความเข้าใจ	 หมายถึง	 การศึกษาเล่าเรียน	 การค้นคว้าหรือประสบการณ์จากความ		

ทรงจ�าในเรื่องราวต่างๆ	และข้อเท็จจริงของรายละเอียดต่างๆ	และความสามารถในการน�าองค์ความ

รู้ที่เก็บรวบรวมมาใช้ดัดแปลงอธิบายเปรียบเทียบในเรื่องนั้นๆได้อย่างมีเหตุผลตามล�าดับขั้นตอน	ขึ้น

อยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส�าคัญ

งานสารบรรณ หมายถึง	 งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร	 เริ่มตั้งแต่การจัดท�า	 การรับ	

การส่ง		การเก็บรักษา	การยืม	จนถึงการท�าลายเอกสาร

 งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	หมายถึง	การรับส่งข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์														

 หนังสือราชการ	หมายถึง	เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ	ได้แก่	หนังสือที่มีไปมาระหว่าง

ส่วนราชการ	 หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ	 หรือที่มีไปถึงบุคคล

ภายนอก	 หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ	 หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ	

เอกสารที่ทางราชการจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ	 เอกสารที่ทางราชการจัดท�าขึ้นตาม

กฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับ	 และข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอีเล็ก

ทรอนิกส์	 (ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.2526	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	

พ.ศ.2548)														

 การจัดท�าหนังสือราชการ	หมายถึง	การท�าให้หนังสือเกิดขึ้นโดยการพิมพ์	 การเขียน	การ

อัดส�าเนา	เพื่อใช้งานในส�านักงานในรูปจดหมายโต้ตอบ	บันทึกข้อความและงานพิมพ์อื่นๆ														

 หนังสือภายนอก หมายถึง	หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษ	ตราครุฑ	เป็น

หนังสือ	ติดต่อระหว่างส่วนราชการ	หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มี

ถึง	บุคคลภายนอก															

 หนังสือภายใน หมายถึง	หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ	ภายนอก	เป็น

หนังสือติดต่อ	ภายในกระทรวง	ทบวง	กรมหรือจังหวัดเดียวกัน	ใช้กระดาษบันทึกข้อความ

 หนังสือประทับตรา	หมายถึง	หนังสือท่ีใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน	ราชการ

ระดับกรม	 ขึ้นไป	 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก	 หัวหน้าส่วน	

ราชการระดับกรมข้ึนไป	เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก�ากับตรา	หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่าง

ส่วน	 ราชการกับส่วนราชการ	 และ	 ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่อง

ส�าคัญ

 การรับหนังสือ	 หมายถึง	 การรับและเปิดซองหนังสือ	 ลงเวลา	 ลงทะเบียน	 และควบคุม	

จ�าหน่ายหนังสือท่ีได้รับเข้ามาจากภายนอก	ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามเรื่อง														

 การส่งหนังสือ	 หมายถึง	 หนังสือที่จะส่งออกไปนอกหน่วยงาน	 ได้แก่	 หนังสือที่หน่วยงาน

เจ้าของเรื่องท�าเสร็จ	 เรียบร้อยแล้ว	 และน�าเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อด�าเนินการส่ง

ออก



วารสารบัณฑิตวิทยาลัยร�าไพพรรณี
Journal of Rambhai Barni Graduate School

32

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

 การจัดเก็บรักษาและการจ�าแนกหมวดเอกสาร	 หมายถึง	 กระบวนการจัดและเก็บให้เป็น

ระเบียบและสะดวกในการค้นหาเมื่อต้องการ	วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญในการเก็บเอกสาร	เพื่อให้สามารถ

ค้นหาเอกสารได้ทันทีท่ีต้องการ	เพื่อรวบรวมเอกสารท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจัดเข้า	ให้เป็นหมวด

หมู่และแหล่งเดียวกัน	 เพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการค้นหา	 เพื่อให้เอกสารที่ส�าคัญถูกจัด

เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยแลถาวร

 การท�าลายหนังสือราชการ หมายถึงกระบวนการแปรสภาพหนังสือราชการจากลักษณะเดิม

ไปในลักษณะท่ีแตกต่างจากเดิมของหนังสือราชการ	 โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งไม่สามารถทราบ

ข้อความหรือพิสูจน์ข้อความได้ครบสมบูรณ์ดังเช่นลักษณะเดิม

 ประสิทธิภาพงานสารบรรณ หมายถึง	ความสะดวกในการสืบค้นได้ง่าย	รวดเร็วและประหยัด

เวลา	 เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่อยู่	 บุคคลอื่นสามารถท�าหน้าที่แทนได้	 ทั้งในด้านของการจัดท�า

หนังสือราชการ	 การรับหนังสือราชการ	 การส่งหนังสือราชการ	 การเก็บรักษาหนังสือราชการ	 และ

การท�าลายหนังสือราชการ

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง	“ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่

ที่มีต่องานสารบรรณ”	

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 

 ความหมายของความรู้ (Knowledge)              

	บูรชัย	 ศิริมหาสาคร	 (2550)	 อธิบายว่า	 ความรู้	 คือ	 สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด	

เปรียบเทียบ	เชื่อมโยงกับความรู้อื่น	ๆ 	จนเกิดเป็นความเข้าใจ	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองใด 

เรื่องหนึ่งได้

	สมถวิล	 ผลสอาด	 (2555	 :	 24)	 ได้สรุปความหมายความรู้	 ว่าความรู้นั้นเริ่มต้นจากระดับ

ง่ายๆ	ก่อนแล้วเพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและพัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ	โดยแบ่ง

ออกเป็น	5	ขั้น	คือ	ความรู้	ความเข้าใจ	การน�าความรู้ไปใช้	การวิเคราะห์	การสังเคราะห์	และการ

ประเมินผล	และความรู้นั้นสามารถวัดได้โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบความรู้	แบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คือ	

แบบอัตนัย	และแบบปรนัย															 	

	จากค�าจ�ากัดความทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า	 ความรู้	 คือพฤติกรรมของ

บุคคลที่ได้พบเห็น	ได้ยิน	ได้อ่าน	และเรียนรู้จดจ�ามาเป็นประสบการณ์	และสามารถน�ามาถ่ายทอด

ให้ผู้คนได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงท่ีตัวบุคคลได้พบเจอมาจากสิ่งต่างๆ	รอบตัวได้

ความหมายของความเข้าใจ

	ความเข้าใจ	คือ	กระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง	ซ่ึงท�าให้บุคคลสามารถ

ครุ่นคิดถึงส่ิงนั้น	และสามารถใช้มโนทัศน์	(concept)	เพื่อจัดกับกับส่ิงนั้นได้อย่างเพียงพอ	สิ่งที่กล่าว
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ถึงนี้อาจจะมีลักษณะเป็นนามธรรม	หรือเป็นสิ่งทางกายภาพก็ได้	เช่น	บุคคล	สถานการณ์	และสาร	

(วิกิพีเดีย,	[ออนไลน์],	2557)			

ดูบินสกี้	และแมคโดนัล	 (Dubinsky	and	McDonald,	2001:	273-280;	อ้างถึงใน	ธวัตร

ชัย	เดนชา	และคณะ,	2558)ได้เสนอทฤษฎี	APOS	Theory	ด้วยการจ�าแนกระดับความเข้าใจเป็น	

3	ระดับ	ได้แก่	1)	ระดับจัดการกระท�า	(Action)	คือ	ความเข้าใจที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ภายนอกโดยตัวผู้เรียนเอง	ซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือข้ันตอนการคิดค�านวณท่ีก�าหนด

อย่างเป็นล�าดับที่ต่อเนื่องแต่ละขั้นตอนจะถูกท�าให้เสร็จก่อนท่ีจะไปท�าขั้นตอนต่อไป	 2)	 ระดับ

กระบวนการ	 (Process)	 คือ	 ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจระดับการ

จัดกระท�าหรือการคิดค�านวณหลายๆ	 ครั้ง	 จนกระทั่งสามารถที่จะใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง

มาสร้างความหมายที่ได้จากการค�านวณหรือการจัดกระท�าที่เป็นล�าดับขั้นตอนในรูปของมโนภาพ	

(Mental	Image)	โดยไม่จ�าเป็นต้องจัดกระท�าหรือคิดค�านวณอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน	และ	3)	ระดับ

วัตถุ	(Object)	คือ	ความเข้าใจท่ีเกิดจากการที่ความเข้าใจระดับกระบวนการหลายๆ	กระบวนการที่

เก่ียวข้องกันถูกน�ามาเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเชิงการรู้	 (Schema)	

สามารถน�าไปใช้สร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นหรือน�าไปใช้ในการแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนมากข้ึนได้	

ธงชัย		ดียิ่ง	(2560	:	6)	ความรู้ความเข้าใจ	หมายถึง	การศึกษาเล่าเรียน	การค้นคว้า	หรือ

ประสบการณ์จากความทรงจ�าในเรื่องราวต่างๆและข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆ	และความสามารถ

ในการน�าความรู้ท่ีเก็บรวบรวมมาใช้ดัดแปลงอธิบายเปรียบเทียบในเรื่องนั้นๆได้อย่างมีเหตุมีผลตาม

ล�าดับข้ันตอน	ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นส�าคัญ

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า	 ความรู้ความเข้าใจ	หมายถึง	 การรวบรวมสิ่งที่ได้เคยศึกษาค้นคว้า	

อ่านและจดจ�า	ได้ยินได้ฟังจากผู้มีความรู้ในข้อเท็จจริงต่างๆ	แล้วรวบรวมเก็บไว้เป็นความทรงจ�า		และ

น�าประสบการณ์ต่างๆท่ีได้เคยปฏิบัติมาท�าความเข้าใจ	แล้วสามารถถ่ายทอดออกไปได้อย่างสมเหตุ

สมผล	เป็นไปตามข้ันตอน	ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่บุคคลที่ได้เจอมาเป็นส�าคัญ

แนวคิดเกี่ยวกับงานสารบรรณ

	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.2526		ให้ความหมายของค�าว่าระบบ

งานสารบรรณ	หมายถึง	งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท�า	การรับ	การส่ง	

การเก็บ	รักษา	การยืม	จนถึงการท�าลาย	แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงาน	เอกสารจะเริ่มตั้งแต่การคิด	

การอ่าน	ร่าง	เขียน	แต่ง	พิมพ์	จด	จ�า	ท�าส�าเนา	ส่งหรือสื่อข้อความ	รับ	บันทึก	จดรายงาน		การประชุม	

สรุป	ย่อเรื่อง	เสนอ		สั่งการ	ตอบ	ท�ารหัส	เก็บเข้าที่	ค้นหา	ติดตาม	และท�าลาย	ทั้งนี้ต้องท�าเป็นระบบ

ที่ให้ความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อ	ประหยัดเวลาแรงงาน	และค่าใช้จ่าย	 	

	มุกดา	 เชื้อวัฒนา	 (2548)	 ได้กล่าวถึงความหมายของงานสารบรรณไว้ดังนี้	 งานสารบรรณ	

หมายถึง	 งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร	 เร่ิมต้ังแต่การจัดท�า	 การรับ	 การส่ง	 การเก็บ
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รักษาและการยืม	จนถึงการท�าลาย	แต่ในทางปฏิบัติงานสารบรรณ	เริ่มต้ังแต่การคิด	การอ่าน	การ

ร่าง			การเขียน	การพิมพ์	การตรวจทาน	การท�าส�าเนา	การเสนอลงนาม	การรับ	การส่ง	การจัดเก็บ	

การค้นหา-ติดตาม	ตลอดจนการบันทึก

	รุ่งทิพย์	 วุฒิคัมภีร์	 (2555)	 ได้ให้ความหมายของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่าการ

รับ-ส่ง	 ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบส่ือสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 หมายถึง	 การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่ง

ข้อมูล	

	สรุปได้ว่างานสารบรรณ	หมายถึง	งานท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองเอกสารท้ังหมดท่ีมีภายในองค์การ	

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสารกระดาษท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแบบระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	เริ่ม

ตั้งแต่การผลิต	จัดท�าเอกสาร	การรับ-ส่งเอกสาร	สื่อข้อความ	การบันทึกข้อมูล	การเก็บรักษา	การ

ยืมและจนถึงขั้นการท�าลาย	ซึ่งจะต้องเป็นระบบ	และถูกต้องรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้า

กับยุคปัจจุบัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	ยศวดี	งามสะอาด	(2551)	ได้ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข	กรณีศึกษา:ส�านักงาน	ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจใน

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในส�านักงาน	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ

น�าเสนอแนวทางแก่ผู้บริหารได้พิจารณาวางแผนปรับปรุง	องค์ประกอบการท�างานหรือส่งเสริมปัจจัย

การท�างานต่างๆ	 	 เพ่ือพัฒนาระบบและบุคลากรให้เกิด	 ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 เครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย

การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์พบว่า	 บุคลากรที่เป็น

เจ้าหน้าที่สารบรรณส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุ	21-30	ปี	มีระยะเวลาการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน	1-2	ปี	มีจ�านวนเวลาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ย

ในแต่ละวัน	3-4	ช่ัวโมง	และมีฟังก์ช่ันท่ีใช้งานมากที่สุด	เป็นการลงทะเบียนรับหนังสือ	ผลการวิเคราะห์

เก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณ	อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ	ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	มีล�าดับดังนี้	

ด้านทรัพยากรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ด้านการใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	

ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ	สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และด้านการฝึกอบรมการใช้งานของ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	โดยมีค่าเฉลี่ย	3.32,	3.16,	3.16	และ	2.78	ตามล�าดับ

	ฐานิกา	 ชูแก้ว	 และสมเกียรติ	 สายธนู	 (2557)	 ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานสารบรรณ

ของเทศบาลต�าบลปะลุรู	เริ่มตั้งแต่การจัดท�าหนังสือราชการ	การรับหนังสือราชการ	การส่งหนังสือ
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ราชการ	การยืมหนังสือราชการ	การเก็บ	หนังสือราชการ	และการท�าลายหนังสือราชการ	โดยศึกษา

จากเอกสาร	การสังเกต	การใช้แบบสัมภาษณ์	ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้บริการ	จ�านวน	10	คน	และกลุ่ม

ผู้รับบริการจ�านวน	18	คน	แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	โดยใช้สถิติผลการศึกษาพบว่า	การจัดท�า

หนังสือราชการ	เจ้าหน้าที่ขาดความช�านาญด้านระบบงานสารบรรณ	และ	ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม	

ขาดการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	การรับหนังสือราชการ	หนังสือ	ราชการจากหน่วย

งานราชการภายนอกเข้ามาล่าช้า	การรับผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Mail)	บางครั้ง	

ไม่สามารถรับได้	เนื่องจากระบบInternet	ขัดข้อง	การส่งหนังสือราชการ	มีหลายวิธีท่ีรวดเร็ว	ทันต่อ

เวลา	เช่น	การส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Mail)	แต่ยังไม่ได้น�ามาใช้แพร่หลายใน

ทุกส่วนราชการ	การเก็บหนังสือราชการ	เก็บไม่ตรงแฟ้ม	ไม่มีการแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่	ไม่มี

การก�าหนดรหัสแฟ้ม	ไม่มีสถานท่ีที่เหมาะสมใน	การจัดเก็บ	การยืมหนังสือราชการ	เป็นการยืมด้วย

วาจา	 ไม่มีการบันทึกในสมุดทะเบียนคุมหนังสือราชการท�าให้เกิด	 การสูญหายของหนังสือราชการ

และยากแก่การค้นหา	 การท�าลายหนังสือราชการไม่มีการจัดท�าบัญชีหนังสือราชการเพื่อขอท�าลาย	

เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�าลายหนังสือราชการ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	จ�านวน	48	คน	โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	(Questionnaire)	ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น	2	ส่วนดังนี้		

	ส่วนท่ี	1.	ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม		ดังนี้		1.	เพศ			2.	อายุ		3.	ระดับการศึกษา		

4.	ระดับต�าแหน่งงาน	5.	อายุราชการ		 	6.	รายได้

	ส่วนที่	 2.	 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของสถานีดับ

เพลิงบ่อนไก่	 	 โดยค�าถามเกี่ยวข้องกับชนิดและแบบหนังสือราชการ	 	 ขอบข่ายงานสารบรรณ	การ

จัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสาร	วิธีการให้คะแนนแต่ละค�าตอบมีลักษณะเป็นแบบสอบถามตาม

มาตรประเมินค่า	(Rating	Scale)	มี	5	ระดับ	ดังนี	้	

	ระดับความรู้ความเข้าใจ

		 มากท่ีสุด							มีค่าเท่ากับ		5		

		 มาก															มีค่าเท่ากับ	4		

		 ปานกลาง						มีค่าเท่ากับ	3	

		 น้อย															มีค่าเท่ากับ	2	

		 น้อยท่ีสุด							มีค่าเท่ากับ	1	

	เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วใช้คะแนนต�่าสุดถึงสูงสุด	 คือ	 1-5	 คะแนน	 ซึ่ง

ก�าหนดความกว้างของข้อมูลแต่ละชั้นตามสูตรดังนี้

	ความกว้างแต่ละชั้น			=			

	แท่นค่า			=											=	0.80

วิธีการด�าเนินการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	ตัวแปรอิสระ	(Independent	Variables	)

	1.ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย		1.	เพศ			2.	อายุ				3.	ระดับการศึกษา	4.	ระดับต�าแหน่ง																																																																																																			

5.	อายุราชการ		6.	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

คะแนนสูงสุด	-	คะแนนต�่าสุด

จ�านวนชั้น
5	-	1
5
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	2.	ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ที่มีต่องาน	สารบรรณ

ประกอบด้วย	1.	ชนิดและแบบหนังสือราชการ	2.	ขอบข่ายงานสารบรรณ				3.	การจัดเก็บและการ

จ�าแนกหมวดเอกสาร

	ตัวแปรตาม	(Dependent	Variables)	คือ	ระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับ

เพลิงบ่อนไก่ท่ีมีต่องานสารบรรณ

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้ศึกษาด�าเนินการดังนี้	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	

Statistics)	 หาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ความถี่	 (Frequency)	 พร้อมอธิบายข้อมูลระดับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับชนิดและแบบ

หนังสือราชการ	 ขอบข่ายงานสารบรรณ	 และการจัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสาร	 ค่าคะแนน

เฉลี่ย	(Mean)	และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

อภิปรายผล
	การวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ท่ีมีต่องานสารบรรณทั้ง	

3	ด้าน	พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของด้านชนิดและแบบหนังสือราชการอยู่ในระดับ

มาก	 ด้านขอบข่ายงานสารบรรณอยู่ในระดับปานกลาง	 และด้านการจัดเก็บและการจ�าแนกหมวด

เอกสารอยู่ในระดับปานกลาง	ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ	มงคล		กาแก้ว	(2558)	ได้ศึกษาความรู้

ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตยที่มีต่องานสารบรรณทั้ง	3	ด้าน	พบว่าในภาพรวม

ด้านชนิดและแบบหนังสืออยู่ในระดับปานกลาง	 ด้านขอบข่ายงานสารบรรณอยู่ในระดับน้อย	 และ

ด้านการจัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสารอยู่ในระดับน้อยที่สุด	สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้าน

ได้ดังนี้

 1. ด้านชนิดและแบบหนังสือราชการ	อยู่ในระดับมาก	ชนิดและแบบหนังสือราชการเป็น

สิ่งท่ีข้าราชการทุกคนเมื่อเข้ามารับราชการหรืออยู่ในระบบราชการ	 จะต้องมีความเก่ียวข้องกับสิ่ง

น้ีตั้งแต่เริ่มต้นในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่	 โดยการผ่านการปฐมนิเทศ	 และการอบรมข้าราชการใหม	่

ท�าให้ทุกคนพอมีความรู้พื้นฐานด้านชนิดและแบบหนังสือราชการ	และพอเข้าใจในการที่จะน�ามาใช้

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ	มงคล	กาแก้ว	(2558)	ได้ศึกษาความรู้ความ

เข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตยท่ีมีต่องานสารบรรณ	พบว่าในด้านชนิดและแบบหนังสือ

ราชการ	ระดับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตยอยู่ในระดับปานกลาง

 2.  ด้านขอบข่ายงานสารบรรณ	อยู่ในระดับปานกลาง	เนื่องจากข้าราชการสถานีดับเพลิง

บ่อนไก่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับต�าแหน่งปฏิบัติงาน	 และช�านาญงาน	 ตามล�าดับ	 ซึ่งมีหน้าที่รับ

ผิดชอบในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมรรถภาพทางด้านร่างกายเป็นหลัก	 ปฏิบัติหน้าที่

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง
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กับสาธารณภัย	 ตรวจสอบและรับแจ้งเหตุ	 ด�าเนินการด้านการระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ	

และจัดเตรียมดูแลบ�ารุงรักษาอุปกรณ์	 ตลอดจนยานพาหนะต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	 รวม

ทั้งการส�ารวจแหล่งน�้า	และการจราจร	ไม่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณตลอด

เวลาเหมือนข้าราชการในส่วนอื่น	 จึงอาจมีความรู้ความเข้าใจในด้านงานสารบรรณไม่มากนัก	 แต่ก็

ยังพอทราบบ้างในระดับปานกลาง	 แต่ด้วยปัญหาทางด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น	 อาจส่ง

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของทุกฝ่าย	 เพราะหากในหน่วยงานใดที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	พ..ศ.2526	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2548	 จะต้อง

ทราบถึง	ชนิดและแบบหนังสือราชการแล้ว	ต้องทราบว่าวิธีการผลิตหรือจัดท�าเอกสารราชการ	การ

รับ-ส่งหนังสือราชการ	 การจัดเก็บหนังสือราชการ	 การยืมหนังสือราชการ	 และการท�าลายหนังสือ

ราชการ	อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น	เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยากที่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานจะ

ทราบและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท้ังหมดนี้	หากไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจ�าทุกวัน	หรือปฏิบัติอย่างต่อ

เน่ือง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทรงศักดิ์	วงศ์ประพฤติดี	(2548)	ได้ศึกษาการพัฒนาด�าเนินงาน

สารบรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา	 อ�าเภอตาลสุม	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 3	

สภาพปัจจุบันพบว่า	การปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือ	การโต้ตอบหนังสือ	การเก็บรักษา	การท�าลาย

หนังสือ	การให้บริการ	ไม่เป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.2526	

และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.2548	 ส่งผลท�าให้การด�าเนินงานสารบรรณไม่เป็นปัจจุบัน	 ให้

บริการล่าช้าไม่คล่องตัว	

 3. ด้านการจัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสาร	พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	สาเหตุเกิด

จาก	 ข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ

ปฏิบัติงานและช�านาญงาน	 ตามล�าดับ	 การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องในด้านการจัดเก็บและการ

จ�าแนกหมวดเอกสารโดยตรง	 การจัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสารในสถานีนั้น	 เป็นหน้าที่ของ

เจ้าพนักงานธุรการ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ฐานิกา	ชูแก้ว	และสมเกียรติ	สายธนู	(2557)	ได้ศึกษา

ปัญหาการบริหารงานสารบรรณของเทศบาลต�าบลปะลุรู	พบว่าการจัดท�าหนังสือราชการ	เจ้าหน้าขาด

ความช�านาญด้านระบบงานสารบรรณ	และไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม	ขาดการพัฒนาเจ้าหน้าที่เกี่ยว

กับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 การรับหนังสือราชการ	 หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการภายนอกเข้ามา

ล่าช้า	การรับผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Mail)	บางครั้งไม่สามารถรับได้	เนื่องจาก

ระบบInternetขัดข้อง	 การส่งหนังสือราชการมีหลายวิธีที่รวดเร็ว	 ทันต่อเวลา	 เช่นการส่งผ่านทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 Mail)	 แต่ยังไม่ได้น�ามาใช้แพร่หลานในทุกส่วนราชการ	 การ

เก็บหนังสือราชการเก็บไม่ตรงแฟ้ม	ไม่มีการแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่	ไม่มีการก�าหนดรหัสแฟ้ม	

ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมด้วยวาจา	ไม่มีการบันทึกใน

สมุดทะเบียนคุมหนังสือราชการ	ท�าให้เกิดการสูญหายของหนังสือราชการ	และยากแก่การค้นหา	การ

ท�าลายหนังสือราชการไม่มีการจัดท�าบัญชีหนังสือราชการเพื่อขอท�าลาย	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการท�าลายหนังสือราชการ
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง	“ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ท่ีมีต่องานสารบรรณ”	

ผลการวิจัยสรุป

ข้อเสนอแนะ 
	ข้อเสนอแนะจากการวิจัย	

		 1.	 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ที่มีต่องานสารบรรณด้านชนิด

และแบบหนังสือราชการ	 พบว่าการท�าหนังสือภาษาต่างประเทศที่ใช้กระดาษตราครุฑ	 ข้าราชการ

ภายในสถานีดับเพลิงบ่อนไก่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้น้อยที่สุด	อาจจะด้วยในการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้ใช้เกี่ยวกับทางด้านภาษาต่างประเทศ	 จึงท�าให้ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจ

ในด้านภาษา	

	2.	ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ที่มีต่องานสารบรรณด้านขอบข่าย

งานสารบรรณ	 พบว่าภายในสถานีดับเพลิงบ่อนไก่มีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานสารบรรณน้อย

กว่าจ�านวนงานที่ต้องท�า	จึงควรจัดหาเจ้าหน้าท่ีข้ึนมาช่วยเพ่ือให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอเหมาะสมต่อ

ปริมาณงานท่ีต้องท�า	

	3.	 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ที่มีต่องานสารบรรณด้านการ

จัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสาร	 พบว่าการจัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสารวัสดุ	 ครุภัณฑ	์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 ก�าหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภท	 จัดซ้ือ	 จัดหาวัสดุ	 ครุภัณฑ์ส�านักงานต่างๆ	

แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซม	ทะเบียนทรัพย์สิน	ตลอดจนเอกสารในการประกวดราคา	จ้างเหมา

ก่อสร้าง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ที่ดิน	ที่ราชพัสดุนั้น	เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบ่อนไก่มี

ความรู้ความเข้าใจในด้านนี้อยู่ระดับปานกลาง	ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในหมวดนี้น้อยท่ีสุด	เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่

อยู่ฝ่ายปฏิบัตินอกสถานท่ีเป็นส่วนใหญ่	จึงไม่มีความเกี่ยวเนื่องในด้านนี้	จะมีเพียงระดับหัวหน้าสถานี	

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ	และเจ้าหน้าที่ธุรการเท่านั้นที่ต้องดูแลในเรื่องนี	้	

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
	1.	 ควรมีการวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจที่มีต่องานสารบรรณของข้าราชการสถานีดับเพลิ

งอื่นๆ	ในส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับสถานีดับเพลิงบ่อนไก่	และ

พัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ

	2.	ควรมีการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบงานสารบรรณสถานีดับเพลิงบ่อนไก่	เพื่อให้

ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณทั้ง	3		ด้าน	คือ	ชนิดและแบบหนังสือราชการ	

ขอบข่ายงานสานบรรณ	และการจัดเก็บและการจ�าแนกหมวดเอกสารเพิ่มมากขึ้น
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	 การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง(พนัสนิคม)	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

	 บูรพา.
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	

คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ระดับช้ัน	แผนการเรียน	

รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน	 มีพี่น้องก�าลังศึกษาอยู่	 และสถานที่พักอาศัยปัจจุบัน	 ขณะที่

ก�าลังศึกษาอยู่	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี	ปีการ

ศึกษา	2563	จ�านวน	351	คน	โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ด้วย

การเลือกโรงเรียนเฉพาะในเขตอ�าเภอเมือง	 เนื่องจากเป็นเขตการศึกษาที่มีจ�านวนนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด	 ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางของ	 Krejcie	

and	Morgan	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติ	หาค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	(Mean)	และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)
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ผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	

แบ่งออกเป็น	4	ด้านดังน้ี

1.	ปัจจัยด้านหลักสูตร	พบว่าปัจจัยด้านหลักสูตรท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าของตนเองในอนาคต	

เป็นอันดับแรก	ถัดมาคือหลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	โดยมีหลักสูตรตรงกับความ

สามารถและความถนัด	 และตรงกับความต้องการที่จะศึกษาต่อ	 ตามล�าดับ	 และปัจจัยสุดท้าย	 คือ	

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	(แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการ

ท่องเที่ยว	และแขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่)	สอดคล้องกับลักษณะงานทางบ้าน

2.	ปัจจัยด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา	พบว่าปัจจัยที่ส่งผลอันดับแรกคือ	ต้องการใช้ความ

รู้หรือ	 คุณวุฒิไปใช้ในการท�างาน	ต้องการศึกษาความรู้ด้านวิชาการ	ต้องการความรู้เพิ่มเติมในด้าน

น้ี	 ต้องการส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านนี้	 ตามล�าดับ	 และปัจจัยสุดท้าย	 คือ	 ต้องการมี

ความรู้ความสามารถ

3.	ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย	พบว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการ

ศึกษาให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอ	เป็นปัจจัยที่ส่งผลมากท่ีสุด	จากนั้นคือมีมาตรฐานและความพร้อม

ในการจัดการศึกษา	เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ	มีบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียน	ตามล�าดับ	และปัจจัยสุดท้าย	คือ	ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง	และเป็นท่ียอมรับจากสังคม

4.	 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	 พบว่านักเรียนทราบข่าวการรับสมัครจากครู

แนะแนวของโรงเรียน	เป็นอันดับแรก	มีการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ	ของหลักสูตรอย่างท่ัวถึง	ทราบ

ข่าวการแนะน�าหลักสูตร	 โดยฝ่ายแนะแนวร่วมกับมหาวิทยาลัยในการรับสมัครนักศึกษาประเภท

โควตา	 และประเภทรับสมัครตรง	 แผ่นพับใบปลิวการประชาสัมพันธ์รับสมัครของหลักสูตรมีความ

ชัดเจน	ตามล�าดับ	และปัจจัยสุดท้าย	คือ	ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	การรับสมัครจาก

เพ่ือน/	รุ่นพ่ี/	ญาติ/	คนรู้จัก

จากผลการวิจัย	 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือ	 ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาท

ของมหาวิทยาลัย	 รองลงมาคือ	 ปัจจัยด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา	 ต่อมาคือ	 ปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	และล�าดับสุดท้ายคือ	ปัจจัยด้านหลักสูตร

ค�าส�าคัญ:	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ,	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	(สามภาษา)
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Abstract
This	survey	research	aimed	to	study	factors	affecting	the	decision	to	study	in	

Program	in	Communication	Arts	(Trilingual),	Faculty	of	Communication	Arts,	Rambhai	

Barni	Rajabhat	University	to	the	gender,	age,	class	level,	major,	family	income	per	

month,	brothers	and	sisters	are	studying	and	current	residences.	The	sample	of	the	

study	was	351	high	school	students	in	Chanthaburi	Province	in	the	2020	academic	

year.	Use	purposive	sampling	by	selecting	a	specific	school	in	Mueang	Chanthaburi	

District,	as	the	largest	number	of	high	school	students.	The	size	of	the	samples	was	

determined	using	the	Krejcie	and	Morgan	Table.	Analysis	of	data	for	frequency,	per-

centage,	average,	standard	deviation.

The	results	showed	that	Factors	affecting	the	decision	to	study	in	Program	

in	Communication	Arts	 (Trilingual),	Faculty	of	Communication	Arts,	Rambhai	Barni	

Rajabhat	University,	are	divided	into	4	factors	as	follows:

1.	Curriculum	factors;	First	of	all,	found	that	the	factors	could	support	the	

students’	advancement	in	the	future.	Secondly,	it	could	meet	the	businesses’	re-

quirements	and	respond	to	the	skills	and	capabilities	of	the	students	and	the	stu-

dents’	decision	of	their	further	studies.	Finally,	it	consistent	with	the	family	business.

2.	Educational	purpose	factors;	we	found	that	the	first	factor	in	the	study	was	

that	need	educators	to	study	academic	knowledge	and	to	learn	more	about	this	

field.	Want	to	graduate	with	a	bachelor’s	degree	in	this	field,	and	the	last	factor	is	

to	be	knowledgeable.

3.	Reputation	and	the	role	of	the	university	factors;	it	found	that	the	univer-

sity	had	adequately	allocated	scholarships	to	students,	the	most	effective	factor,	

and	then	the	standard	and	ready	to	manage	education.	The	final	factor	is	that	the	

university’s	alumni	are	well-known	and	socially	recognized	individuals.

4.	Course	publicity	factors;	 found	that	students	first	knew	the	news	of	the	

admissions	from	the	school’s	guidance	teachers,	the	various	aspects	of	the	course	

were	thoroughly	promoted,	the	guidance	was	in	conjunction	with	the	university	in	

the	recruitment	of	students,	quotas	and	direct	admissions,	the	brochure,	the	course’s	

publicity	leaflet	was	clear,	and	the	final	factor	was	the	news	of	the	course’s	publicity.	

Recruiting	from	friends,	seniors,	relatives,	and	acquaintances.
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Based	on	the	findings,	the	most	important	factor	is	the	reputation	and	role	

of	the	university,	the	second	is	the	educational	purpose	factor,	the	course	publicity	

factor,	and	the	last	one	is	the	curriculum	factor.

Keywords:	Factors	affecting	the	decision	to	study,	Program	in	Communication	Arts	

(Trilingual)

ที่มาและความส�าคัญ
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า	 การมีความรู้ในภาษาที่สองและภาษาที่สาม	 ถือเป็นข้อได้เปรียบในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต	ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่สองที่มีบทบาท	และความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ในการเรียนรู้	 จึงถูกบรรจุให้เป็นภาษาท่ีต้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา	 เพราะเป็นที่ยอมรับ

กันทั่วไปว่า	 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีสมรรถภาพ	 เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับทุกชาติทุกภาษา

ได้	 พ้ืนฐานที่ส�าคัญคือนักเรียนไทยจะต้องฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนภาษาอังกฤษได้	อย่างน้อยก็ใช้ใน

การส่ือสารในชีวิตประจ�าวันได้	ต่อมาในปัจจุบันเป็นยุคที่ประเทศจีนก�าลังก้าวขึ้นมามีอิทธิพลระดับ

โลกมากขึ้น	ส่งผลให้ภาษาจีนเองก็ค่อยๆ	เริ่มจะกลายเป็นภาษาที่มีความส�าคัญมากขึ้น	เช่นเดียวกัน	

ส่วนหนึ่งเนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่มีก�าลังการผลิตสูง	 เพราะฉะนั้นการท�าธุรกิจกับจีนจึง

เป็นเรื่องส�าคัญที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตเพียงอย่างเดียว	 แต่ยังแสดงออกถึงระบบเศรษฐกิจที่มี

โอกาสเติบโตมากข้ึนอีกด้วย	ดังนั้นภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาส�าคัญที่หากมีโอกาสก็จ�าเป็นต้องเริ่ม

ต้นศึกษาให้ได้มากที่สุด	ความส�าคัญของการเรียนภาษาจีนไม่ใช่แค่การติดต่อส่ือสารด้านการค้าเพียง

อย่างเดียว	แต่การท่ีมีความรู้ด้านภาษาท่ีสองและภาษาที่สามนั้น	อาจช่วยให้เราสามารถเจริญเติบโต

ในหน้าที่การงานได้ดีกว่า

ในปี	 พ.ศ.2559	 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สอง

ภาษา)	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ขึ้น	 และได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

อย่างต่อเนื่อง	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ภายใต้บริบทการสื่อสารยุคดิจิทัล	

การส่ือสารที่ไร้พรมแดน	ภาษาท่ีเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสื่อสาร	ณ	ปัจจุบัน	และในปี	พ.ศ.2564	

ถือเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สองภาษา)	 ได้

ปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	โดยคณะกรรมการ

จัดท�าหลักสูตร	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ	 ผู้ใช้บัณฑิต	 ศิษย์เก่า	 และผู้เรียน	 ได้

ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฯ	 นี้	 โดยพัฒนาให้มีแขนงวิชาที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น	 คือ

แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว	 และแขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม	่

และยังให้ความส�าคัญกับการ	การเรียนการสอนทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และภาษาจีน	 ซ่ึงเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน	ท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ	เป็นประโยชน์กับผู้เรียนในการไป
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ประกอบอาชีพ	ดังนั้น	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	จึงมุ่งเน้นใน

การผลิตบัณฑิต	เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับท้องถิ่น	และในระดับสากล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขา

วิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ	ี

2.	เพื่อศึกษาปัจจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ	ี

3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความมุ่งหมายทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี	

4.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า

ศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 คณะนิเทศศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	

5.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ออพเพนเฮม	(1979)	ได้ให้ความหมายของค�าว่า	การตัดสินใจ	คือ	การพิจารณาไตร่ตรองสิ่ง

หน่ึงสิ่งใดอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท�า

ความส�าคัญของการตัดสินใจ 

การตัดสินใจเป็นกระบวนการพิจารณาหาทางเลือกที่มีอยู่จากหลายทางเลือก	 โดยสามารถ

เลือกทางเลือกที่เป็นไปได้	 ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นหน้าที่ที่บ่งบอกถึงแตกต่างระหว่างบุคคล	 โดย

ผู้ที่ท�าการตัดสินใจนั้นจะต้องมีหลักการและเหตุผล	 มีเจตคติและวิจารญาณที่ดีเนื่องจากการตัดสิน

ใจเป็นวิธีท่ีสามารถน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้	การตัดสินใจจึงมีความส�าคัญ	 (วรพจน์	

บุษราคัมวดี,	2551:	109)	ดังนี้	

1)	 มีทางเลือกหลายทาง	 การตัดสินใจเพื่อในกรณีที่ทางเลือกมีหลายทางเลือกอาจจะต้อง

อาศัยดุลพินิจส่วนตัวของบุคคลเพื่อการตัดสินใจซึ่งการมีหลายทางเลือกนั้นอาจตัดสินใจผิดพลาด

ขึ้นได้	ดังนั้น	จึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ	เข้ามาช่วยเพ่ือท�าการ

ตัดสินใจ	
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2)	 การมีข้อมูลเป็นจ�านวนมากในการตัดสินใจ	 หากบุคคลน�าดุลยพินิจส่วนตัวมาใช้ในการ

ตัดสินใจบ่อยครั้งอาจเกิดโอกาสผิดพลาดและขาดความรอบคอบได้	เนื่องจากไม่สามารถน�าข้อมูลที่

มีอยู่ทั้งหมดมาพิจารณาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ	์

3)	เพื่อลดความขัดแย้ง	เนื่องจากพื้นฐานความรู้รวมทั้งประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมีความ

แตกต่างกัน	ดังนั้นในการตัดสินใจถ้าหากไม่อาศัยหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือที่เหมือนกันมาท�าการตัดสิน

ใจแล้ว	อาจจะท�าให้การตัดสินใจแตกต่างกันออกไปจนท�าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้	

4)	เพื่อลดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในการตัดสินใจของบุคคลที่ปราศจากกฎเกณฑ์หรือ

เครื่องมือ	 ดังนั้นการตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยโอกาสของการตัดสินใจ	

ที่ผิดพลาดลดลงได้

กระบวนการตัดสินใจ	 เป็นการก�าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจต้ังแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึง

ขั้นตอนสุดท้าย	ซึ่งในการตัดสินใจโดยมีล�าดับขั้นของกระบวนการดังกล่าวนั้น	เป็นการตัดสินใจโดย

ใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ	ดังนั้นขั้นตอนของ

กระบวนการตัดสินใจจึงมีอยู่หลายรูปแบบ	ดังนี้

ออพเพนเฮม	(1979)	ได้กล่าวว่า	ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจนั้นสามารถแบ่ง	ได้เป็น	

6	ขั้นตอน	คือ	

1)	การตระหนักถึงปัญหาหรือสถานการณที่มีตัวเลือกเกิดขึ้น	

2)	พิจารณาและไตร่ตรองทางเลือก	

3)	เลือกทางเลือกท่ีดีและมีปัญหาน้อยที่สุด	

4)	ตัดสินใจบนพื้นฐานของทางเลือก	

5)	ยอมรับกับผลท่ีตามมาของการตัดสินใจ	

6)	ประเมินผลการตัดสินใจ	

จากการศกึษาผลการวจิยัของ	ยศศกัดิ	์ทองสุข	(2551)	พบว่าปัจจัยด้านหลักสูตรท่ีส่งเสริมความ

ก้าวหน้าของตนเองในอนาคตเป็นอันดับแรก	ถัดมาคือหลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยมีหลักสูตรตรงกับความสามารถและความถนัด	 และตรงกับความต้องการท่ีจะศึกษาต่อตามล�าดับ	

ปัจจัยสุดท้าย	 คือสาขาช่างไฟฟ้าสอดคล้องกับลักษณะงานทางบ้าน	 ด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา	

พบว่าปัจจยัทีส่่งผลล�าดบัแรกคอื	ต้องการใช้ความรูห้รอืคุณวฒุไิปใช้ในการท�างาน	ต้องการพฒันาตนเอง	

ต้องการความรูเ้พิม่เตมิในด้านนี	้และสดุท้ายคอืต้องการมคีวามรูค้วามสามารถ	ตามล�าดับ	ด้านชือ่เสียง

และบทบาทของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียนเป็นปัจจัยที่

ส่งผลมากที่สุด	จากนั้นคือมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ทันสมัยทางวิชาการ	มีความพร้อมในการ

จัดการศึกษา	และมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัของบคุคลทัว่ไป	ตามล�าดบั	และผลการวจิยัของ	ธนวรรณ	รกัอู	่

(2557)	พบว่า	ปัจจยัด้านการประชาสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยั	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	(					=	4.01)	

การประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง	เช่น	อินเทอร์เน็ต	Facebook	วิทยุกระจาย

เสียง	ป้ายประกาศ	เคเบิลทีวี	เป็นต้น	มากที่สุด	(				=	4.10)	รองลงมา	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
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อย่างสม�่าเสมอ	 (	 	 	=	4.04)	มีกิจกรรมพิเศษนอกมหาวิทยาลัยแสดงต่อสาธารณะ	 เช่น	การจัดแสดง

ผลงานของนักศึกษาการร่วมประกวด	และแข่งขันกีฬากับสถาบันต่างๆ	(			=	4.03)	โดยมหาวิทยาลัย

มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม�่าเสมอเป็นล�าดับสุดท้าย	(			=	3.93)	ทั้งนี้	อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยมี

การประชาสมัพนัธ์และการแนะแนวการรบัสมคัร	การให้ข้อมลูเกีย่วกับหลกัสตูรให้นกัศกึษาทราบอย่าง

ชัดเจนจึงส่งผลให้นักศึกษาเข้าศึกษาได้ตรงตามความต้องการ

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้	 ได้แก่	 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เฉพาะ

โรงเรียนท่ีอยู่ในอ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	ปีการศึกษา	2563	จ�านวน	3,678	คน

2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ซึ่งใช้

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตาราง

ของ	Krejcie	and	Morgan	(Krejcie,	R.V.,	&	Morgan,	D.W.,1970:	607)	ที่มีความเชื่อมั่น	95%	

จ�านวน	351	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ

ส่วนท่ี	 1	 เป็นแบบสอบถามแบบส�ารวจรายการ	 (Checklist)	 ใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลด้าน

สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 จานวน	 7	 ข้อ	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับชั้น	 แผนการ

เรียน	รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน	มีพี่น้องก�าลังศึกษาอยู่	และสถานที่พักอาศัยปัจจุบัน	ขณะ

ที่ก�าลังศึกษาอยู่

ส่วนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพ

พรรณี	จ�านวน	20	ข้อ	โดยแบบข้อค�าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า	(Rating	Scale)	ที่

มีลาดับการเลือกตอบเป็น	5	ระดับ	คือ	5	=	เห็นด้วยมากที่สุด	4	=	เห็นด้วยมาก	3	=	เห็นด้วยปาน

กลาง	2	=	เห็นด้วยน้อย	1	=	เห็นด้วยน้อยที่สุด

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ

-	น�าแบบสอบถามท่ีร่างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา	 (content	 validity)	 ความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของข้อคาถามแต่ละข้อ	

หลังจากนั้นน�าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของค�าถามแต่ละข้อของแบบสอบถาม	

ให้มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 โดยเลือกเฉพาะข้อคาถามท่ีมีค่าดัชนีความ

สอดคล้องของข้อคาถามแต่ละข้อ	(IOC:	Index	of	Item	Object	Congruence)	ต้ังแต่	0.5	-	1.0	

(Rorinelli	and	Hambleton,	1977)
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-	 น�าแบบสอบถามที่ผ ่านการปรับปรุงจากผู ้เชี่ยวชาญไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี	ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	เพื่อหาค่าอ�านาจจ�าแนก	

โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson’s	Product	Moment)	ของคะแนนรายข้อ

กับคะแนนรวมค่าตั้งแต่	0.3	ข้ึนไป	ถือว่าเป็นข้อค�าถามที่ดี	(บุญใจ	ศรีสถิตย์นรากูร,	2553:	240)	ค่า	

Item	Total	Correlation	รายข้อมีค่าตั้งแต่	.40-.65

-	การหาค่าความเชื่อมั่น	(Reliability)	ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค	

(Cronbach’s	Alpha)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	 เท่ากับ	0.96	 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้	1	แสดงว่าแบบสอบถามมี

ความเช่ือม่ัน	และความเท่ียงตรงสูง	(Cronbach	et	al,	1972)

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	 ระดับชั้น	แผนการเรียน	รายได้

รวมของครอบครัวต่อเดือน	มีพี่น้องก�าลังศึกษาอยู่	และสถานที่พักอาศัยปัจจุบัน	ขณะที่ก�าลังศึกษา

อยู่	โดยใช้ค่าความถ่ี	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation)	

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์

ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 351	 คน	 (n=351)	

ประกอบด้วย	เพศ	และชั้นปีท่ีก�าลังศึกษา

ตารางท่ี 1.1	แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามเพศ

จากตารางที่	 1.1	 แสดงถึงกลุ ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน

จังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	351	คน	จ�าแนกตามเพศ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง	เป็นเพศชายมากกว่าเพศ

หญิง	 โดยเป็นเพศชาย	จ�านวน	201	คน	คิดเป็นร้อยละ	57.27	 เป็นเพศหญิง	 จ�านวน	150	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	42.73
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ตารางที่ 1.2	แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามอายุ

จากตารางท่ี	1.2		แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

จันทบุรี	จ�านวน	351	คน	จ�าแนกตามอายุ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง	อายุ	16	ปี	มากที่สุด	จ�านวน	140	

คน	คิดเป็นร้อยละ	39.89	รองลงมา	คือ	อายุ	17	ปี		จ�านวน	126	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.90	ล�าดับ

ต่อมา	คือ	อายุ	15	ปี	จ�านวน	64	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.23	ล�าดับต่อมา	คือ	อายุ	18	ปี	จ�านวน	

20	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.70	และน้อยที่สุด	คือ	อายุ	18	ปีขึ้นไป	จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.28

ตารางที่ 1.3 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามระดับชั้น

จากตารางที่	1.3	แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

จันทบุรี	จ�านวน	351	คน	จ�าแนกตามระดับชั้น	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

5	มากท่ีสุด	จ�านวน	191	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.42	รองลงมา	คือ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	

90	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.64	และน้อยที่สุด	คือ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จ�านวน	70	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	19.94



วารสารบัณฑิตวิทยาลัยร�าไพพรรณี
Journal of Rambhai Barni Graduate School

50

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

ตารางท่ี 1.4	แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามแผนการเรียน

จากตารางท่ี	1.4		แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

จันทบุรี	จ�านวน	351	คน	จ�าแนกตามแผนการเรียน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเรียนในแผนการเรียนศิลป์

ภาษามากที่สุด	 จ�านวน	 260	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 74.07	 รองลงมา	 คือ	 เรียนในแผนการเรียนศิลป์

ค�านวณ	จ�านวน	52	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.82	ล�าดับต่อมา	คือ	เรียนในแผนการเรียนอื่นๆ	จ�านวน	

22	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.27	และน้อยท่ีสุด	เรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต	จ�านวน	17	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	4.84

ตารางที่ 1.5 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 จ�าแนกตามรายได้รวมของ

ครอบครัวต่อเดือน

จากตารางท่ี	1.5		แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

จันทบุรี	จ�านวน	351	คน	จ�าแนกตามรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีรายได้

รวมของครอบครัวต่อเดือน	25,001	บาทข้ึนไปมากที่สุด	จ�านวน	170	คน	คิดเป็นร้อยละ	48.43	รอง

ลงมา	คือ	มีรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน	10,001-15,000	บาท	จ�านวน	55	คน	คิดเป็นร้อยละ	

15.67	ล�าดับต่อมาคือ	มีรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน	20,001-25,000	บาท	จ�านวน	50	คน	คิด

เป็นร้อยละ	14.25	ล�าดับต่อมาคือ	มีรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน	15,001-20,000	บาท	จ�านวน	

48	คน	 คิดเป็นร้อยละ	13.67	ล�าดับต่อมาคือ	มีรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน	5,001-10,000	
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บาท	จ�านวน	26	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.41	และน้อยที่สุดคือ	มีรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน	ต�่า

กว่า	5,000	บาท	จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.57

ตารางที่ 1.6	 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 จ�าแนกตามจ�านวนพี่น้อง 

ก�าลังศึกษาอยู่

จากตารางท่ี	1.6		แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

จันทบุรี	จ�านวน	351	คน	จ�าแนกตามจ�านวนพี่น้องก�าลังศึกษาอยู่	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนพี่น้อง

ก�าลังศึกษาอยู่	 1	คนมากท่ีสุด	จ�านวน	145	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.30	รองลงมา	คือ	 ไม่มีจ�านวน

พ่ีน้องก�าลังศึกษาอยู่	จ�านวน	141	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.18	ล�าดับต่อมาคือ	มีจ�านวนพี่น้องก�าลัง

ศึกษาอยู่	2	คน	จ�านวน	48	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.68	ล�าดับต่อมาคือ	มีจ�านวนพี่น้องก�าลังศึกษาอยู่	

3	คน	จ�านวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.13	และน้อยที่สุด	มีจ�านวนพี่น้องก�าลังศึกษาอยู่	มากกว่า	3	

คน	จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.71

ตารางที่ 1.7 แสดงจ�านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม	 จ�าแนกตามสถานที่พักอาศัย

ปัจจุบัน	ขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู่

จากตารางที่	 1.7	 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน

จังหวัดจันทบุรี	 จ�านวน	 351	 คน	 จ�าแนกตามสถานท่ีพักอาศัยปัจจุบัน	 ขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู ่	 

พบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างพักอาศัยที่บ้านตนเองมากที่สุด	 จ�านวน	 307	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 87.47	 
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รองลงมา	คือ	พักอาศัยท่ีอ่ืนๆ	จ�านวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.27	ล�าดับต่อมาคือ	 พักอาศัยที่

หอพัก	จ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.98	และน้อยท่ีสุดคือ	พักอาศัยที่บ้านญาติ	จ�านวน	8	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	2.28

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สามภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า

ศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 คณะนิเทศศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 โดยน�าเสนอในรูปแบบของข้อมูลค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

ตารางท่ี 2.1	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่เป็นระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม	

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ในภาพรวม

จากตารางท่ี	2.1	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	โดยภาพรวม	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(				=	3.85,	S.D.	=	0.89)	

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายด้านในอันดับที่	1	

คือ	ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(				=	4.05,	S.D.	=	

0.75)	รองลงมา	คือ	ปัจจัยด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(				=	3.94,	

S.D.	 =	 0.92)	 ล�าดับต่อมาคือ	 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 

(			=	3.90,	S.D.	=	0.91)	และปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	กลุ่มตัวอย่างให้ระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในอันดับสุดท้าย	ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	3.53,	S.D.	=	0.97)
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ตารางที่ 2.2 ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่เป็นระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม	

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ปัจจัยด้านหลักสูตร

จากตารางที่	2.2	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร์	

มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ	ีปัจจยัด้านหลกัสตูร	มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	(			=	3.53,	S.D.	=	0.97)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายข้อในอันดับที่	 1	

คือ	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	(แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจ

การท่องเท่ียว	และแขนงวชิาการสือ่สารการตลาดดิจทิลัและสือ่ใหม่)	สามารถส่งเสริมความก้าวหน้าของ
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ตนเองได้ในอนาคต	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	3.92,	S.D.	=	0.89)	ในอันดับที่	2	คือ	หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	(แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว	

และแขนงวชิาการสือ่สารการตลาดดจิทิลัและสือ่ใหม่)	ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน	มค่ีาเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก	(			=	3.79,	S.D.	=	0.89)	ในอันดับที่	3	คือ	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	(แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว	และแขนงวิชาการสื่อสารการ

ตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่)	ตรงกับความสามารถและความถนัด	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (	 	 	=	3.54,	 

S.D.	=	0.92)	ในอันดับที่	4	คือ	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	(แขนง

วิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว	และแขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่)	ตรงกับ

ความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (	 	 	 =	 3.40,	 S.D.	 =	 1.03)	 และในอันดับ

สุดท้าย	 คือ	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 (แขนงวิชาการส่ือสาร

และธุรกิจการท่องเที่ยว	และแขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่)		สอดคล้องกับลักษณะ

งานของทางบ้าน	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	(			=	3.00,	S.D.	=	1.14)

ตารางที่ 2.3	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่เป็นระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม	

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปัจจัยด้านความมุ่ง

หมายทางการศึกษา
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จากตารางที่	2.3	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปัจจัยด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา	 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 

(			=	3.94,	S.D.	=	0.92)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่า

เฉลีย่รายข้อในอนัดบัที	่1	คอื	ต้องการใช้ความรู้หรือคณุวฒุอิอกไปท�างานด้านการส่ือสารและธรุกจิการ

ท่องเที่ยว	หรือด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่	และภาษาที่สาม	(ภาษาจีน)	มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	(			=	4.31,	S.D.	=	0.82)	ในอันดับที่	2	คือ	ต้องการศึกษาความรู้ด้านวิชาการในเรื่องการ

สือ่สารและธรุกิจการท่องเท่ียว	หรอืด้านการสือ่สารการตลาดดิจทิลัและสือ่ใหม่	และภาษาทีส่าม	(ภาษา

จีน)	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	4.08,	S.D.	=	0.87)	ในอันดับที่	3	คือ	ต้องการความรู้เพิ่มเติมใน

ศาสตร์ด้านการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว	 หรือด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่	 และ

ภาษาที่สาม	(ภาษาจีน)	ที่ตัวเองสนใจเป็นพิเศษ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	4.08,	S.D.	=	0.89)	

ในอันดับที่	4	คือ	ต้องการส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก	(			=	3.67,	S.D.	=	0.99)	และในอันดับสุดท้าย	คือ	ต้องการมีความรู้ความสามารถใน

ด้านการสื่อสารและธุรกิจการท่องเท่ียว	 หรือการส่ือสารการตลาดดิจิทัลและส่ือใหม่	 และภาษาท่ีสาม	

(ภาษาจีน)	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	3.56,	S.D.	=	1.02)

ตารางที่ 2.4	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เป็นระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม	

เก่ียวกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวชิานเิทศศาสตร์	

(สามภาษา)	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของ

มหาวิทยาลัย

จากตารางท่ี	 2.4	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 คณะ

นิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย	 มี



วารสารบัณฑิตวิทยาลัยร�าไพพรรณี
Journal of Rambhai Barni Graduate School

56

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	(			=	4.05,	S.D.	=	0.75)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	ระดับความคิด

เห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อค่าเฉลี่ยรายข้อในอันดับที่	1	คือ	มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	4.19,	S.D.	=	0.72)	ในอันดับที่	2	คือ	

มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและความพร้อมในการจัดการศึกษา	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	4.12,	

S.D.	=	0.71)	ในอันดับท่ี	3	คือ	มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับความเชื่อมั่นและ

ความไว้วางใจ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	4.08,	S.D.	=	0.76)	ในอันดับที่	4	คือ	มหาวิทยาลัยมี

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียน	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	4.05,	S.D.	=	

0.71)	และในอันดับสุดท้าย	คือ	ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง	และเป็นที่ยอมรับ

จากสังคม	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	3.79,	S.D.	=	0.83)

ตารางที่ 2.5	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่เป็นระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม	

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

จากตารางท่ี	2.5	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 

(			=	3.90,	S.D.	=	0.91)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

ค่าเฉลี่ยรายข้อในอันดับที่	1	คือ	ทราบข่าวการรับสมัครจากครูแนะแนวของโรงเรียน	มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
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ระดับมาก	(			=	4.14,	S.D.	=	0.91)	ในอันดับที่	2	คือ	มีการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ	ของหลักสูตร

อย่างท่ัวถึง	เช่น	อินเทอร์เน็ต	Facebook	วิทยุกระจายเสียง	ป้ายประกาศ	เคเบิลทีวี	เป็นต้น	มีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	4.06,	S.D.	=	0.83)	ในอันดับที่	3	คือ	ทราบข่าวการแนะน�าหลักสูตร	

โดยฝ่ายแนะแนวร่วมกับมหาวิทยาลัยในการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา	และประเภทรับสมัคร

ตรง	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (	 	 	 =	 3.89,	 S.D.	=	 0.85)	 ในอันดับที่	 4	 คือ	 แผ่นพับใบปลิวการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครของหลักสูตรมีความชัดเจน	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	3.71,	S.D.	=	

0.94)	และในอันดับสุดท้าย	คือ	ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	การรับสมัครจากเพ่ือน/	รุ่นพี่/	 

ญาติ/	คนรู้จัก	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(			=	3.70,	S.D.	=	1.03)

อภิปรายผล
	จากการศึกษาเรื่อง	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ผู้วิจัยสามารถ

อภิปรายผล	โดยมีประเด็นท่ีส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	(สามภาษา)	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน	เรียงตามล�าดับดังนี้

1.	ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอ	มหาวิทยาลัยจัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา	

เช่น	ทุนกู้ยืมการศึกษา	การบริการจัดหาแหล่งทุนศึกษาต่อ	มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและความพร้อม

ในการจัดการศึกษา	มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีและความมีชื่อเสียงมายาวนานกว่า	48	ปี	มีคณะ

ที่เปิดสอนท้ังหมด	11	คณะ	ท่ีตอบสนองความต้องการในการศึกษาต่อครบทุกด้าน	ตามความถนัด

และความสนใจ	 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ	

มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ	ท�าให้เชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	จึงส่งผลให้ปัจจัย

ด้านช่ือเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย	มีคะแนนสูงที่สุด	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมศรี	เพชร

โชติ,	2560	ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรคหกรรมศาสตร์	คณะ

ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2.	ปัจจัยด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา	ต้องการใช้ความรู้หรือคุณวุฒิออกไปท�างานด้าน

การสื่อสารและธุรกิจการท่องเท่ียว	หรือด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและส่ือใหม่	และภาษาที่สาม	

(ภาษาจีน)	ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการมีงานท�า	หรือมีอาชีพเป็นสิ่งท่ีควบคู่กันโดยเฉพาะ

ในปัจจุบันการศึกษาได้รับการเชื่อถือว่าเป็นบันไดสู่โอกาสมีงานท�าเพ่ือเล้ียงชีพตัวเอง	การเลือกสาขา

วิชาเรียนที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการเป็นวิธีการเข้าสู่สาขาอาชีพที่ต้องการจะท�าในอนาคต	ดังนั้นปัจจัย

ด้านความมุ่งหมายทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับการน�าความรู้หลังจากจบการศึกษาไปใช้การท�างาน	
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และพัฒนาตนเองเป็นส�าคัญ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ยศศักด์ิ	ทองสุข,	2551	ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขาช่างไฟฟ้าก�าลังโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม

3.	ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	ทราบข่าวการรับสมัครจากครูแนะแนวของโรงเรียน	

การบริหารจัดการงานแนะแนว	 การก�าหนดบทบาทของครูแนะแนว	 และการวางแผนการแนะแนว	

ส่งผลต่อการตัดสินใจในเข้าการศึกษาต่อ	 เพราะในแต่ละโรงเรียนจะมีการแนะแนวอาชีพสู่อนาคต	

มีกิจกรรมให้ข้อมูลกับอาชีพท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน	มีกิจกรรมให้ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

และงานอาชีพในประเทศไทย	 มีกิจกรรมให้ข้อมูลงานอาชีพ	 มีกิจกรรมให้ข้อมูลแนวโน้มลักษณะ

กลุ่มงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่	 มีกิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต	

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมเกียรติ	เจษฎากุลทวี,	2563	ได้ศึกษาระบบการบริหารงานแนะแนว

แบบมุ่งอนาคตในสถานศึกษา	สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

4.	 ปัจจัยด้านหลักสูตร	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	

(แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว	 และแขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อ

ใหม่)	สามารถส่งเสริมความก้าวหน้าของตนเองได้ในอนาคต	ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	

เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่ปรับเพิ่มในด้านภาษาและปรับสาขาวิชาให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่ง

ขึ้น		เมื่อผู้เข้าศึกษาส�าเร็จการศึกษาไปแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (สามภาษา)	 เมื่อจบไปแล้วสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติงานที่หลากหลาย	 ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ธนวรรณ	รักอู่,	2557	ได้ศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ	ปีการศึกษา	2556

.........................
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5การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
THE DEVELOPMENT OF THINKING ACTIVITY 

PACKAGE FOR ENHANCING MANAGEMENT 

EXPERIENCES OF EARLY CHILDHOOD IN LOCAL 

ORGANIZATION, CHANTHABURI

นภัส ศรีเจริญประมง1

วราลี ถนอมชาติ2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย					

ในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	2)	เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรม

ทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุร	ี

และ	 3)	 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดกิจกรรมทักษะการคิด	 ผู้เข้าร่วมวิจัยคร้ังนี้

เป็นเด็กปฐมวัย	 โรงเรียนบ้านแก้ว	 จ�านวน	 30	 คน	 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	

2562	ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย	การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการด�าเนิน

การวิจัยเป็น	2	ระยะ	ดังนี้	ระยะท่ี	1	การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	ประกอบด้วย	3	ช่วง	คือ	 

ช่วงที่	 1	 การพัฒนาต้นแบบชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	ช่วงที่	 2	 การทดลองใช้ต้นแบบชุดกิจกรรม

ทักษะการคิดฯ	 และช่วงที่	 3	 การวิเคราะห์และปรับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้	 และระยะท่ี	 2	 

การสรุปและน�าเสนอผลการวิจัย

	ผลการวิจัย	มีดังนี้

	1.	 จากการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ของ

เด็กปฐมวัยที่สร้างข้ึนเมื่อน�ามาทดลอง	 พบว่า	 ชุดกิจกรรมทักษะการคิดมีประสิทธิภาพเท่ากับ	

81.86/82.85	

1	อาจารย์	ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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	2.	ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเร่ิมและความคิดคล่องแคล่ว

ของกลุ่มทดลอง	สูงกว่าคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01

	3.	หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	พบว่า	ระดับความพึงพอใจของครู

ที่มีต่อชุดกิจกรรมทักษะการคิด	อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ:	ชุดกิจกรรมทักษะการคิด	,	ทักษะการคิด	,	การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

Abstract
The	purposes	of	this	research	were;	1)	to	promote	a	learning	management	

experiences	of	early	childhood	in	local	organization,	Chanthaburi	base	on	80/80	2)	to	

study	the	results	of	thinking	activity	package	for	enhancing	management	experiences	

of	early	childhood	in	local	organization,	Chanthaburi	and;	3)	to	study	the	satisfac-

tion	of	teacher	toward	to	the	thinking	activity	package	by	to	promote	thinking	skills.	

The	research	participants	were	30	early	childhood	in	Bankeaw	school.	The	research	

consisted	of	2	phases:	1)	the	development	of	thinking	activity	package	for	enhanc-

ing	management	experiences	of	early	childhood	in	local	organization,	Chanthaburi	

consisting	of	3	steps;	(1)	develop	the	thinking	activity	package	model,	(2)	preliminary	

field	study	of	the	the	thinking	activity	package	model,	and	(3)	analysis	and	revision	

of	the	thinking	activity	package,	and	2)	the	conclusion	of	the	research	results.		

The	findings	were	as	follows:

1.	The	results	of	thinking	activity	package	for	enhancing	management	experi-

ences	of	early	childhood	attained	the	efficiency	index	at	81.86/82.85

2.	The	results	of	the	analysis	of	the	effectiveness	of	thinking	activity	package	

using	t-test	showed	that	the	post-test	scores	of	the	experimental	group	were	sig-

nificantly	different	the	pre-test	scores	of	the	experimental	group	at	the	level	of	.01

3.	After	using	thinking	activity	package;	The	satisfaction	of	the	teacher	was	at	

the	high	level	of	satisfaction.

Keywords: thinking	activity	package,	thinking	skills,	management	experiences	of	early	

childhood
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บทน�า
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี	 21	 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนในทุกระดับชั้นจ�าเป็น

ต้องเตรียมให้พร้อมส�าหรับการเป็นพลเมืองและพลโลกที่มีความรู้	 มีทักษะในการปรับตัว	 สามารถ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	สังคม	และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา	 ซึ่งทักษะการคิดถือได้ว่าเป็นหัวใจของพัฒนาการของมนุษย์ในการ

ที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับโลกในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงไป	 ทักษะการคิดถือเป็นหัวใจของการ

พัฒนาในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ซึ่งเด็กปกติและเด็กพิเศษทุกคนควรได้รับการประเมินและส่งเสริมทักษะการ

คิด	 เพ่ือให้เขาประสบความส�าเร็จและก้าวหน้าในการเรียนรู้และอยู่รอดทั้งในวันนี้และในอนาคต	

(ศศิภา	จงรักโชคชัย,	2557)	

จากยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	–	2580	ที่ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริม

สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษที่	21	ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา	มีการออกแบบ

ระบบการเรียนรู้ใหม่	 การเปลี่ยนบทบาทครู	 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา

ทักษะส�าหรับศตวรรษท่ี	21	โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ	 ต้ังแต่

ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ	(คณะ

กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ,	 2561	 :	 หน้า	 37	 -	 38)	 นั้น	 จะเห็นได้ว่าเด็กในยุคปัจจุบันและอนาคต	

จ�าเป็นท่ีจะต้องมีทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทั้งทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม	

ทักษะด้านสารสนเทศ	 สื่อและเทคโนโลยี	 และทักษะชีวิตและอาชีพ	 ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของสถาน

ศึกษาที่จะต้องพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน	 และพัฒนาครูในยุคศตวรรษที่	 21	 โดยครู

ต้องยึดหลัก	 “สอนน้อย	 เรียนมาก”	 กล่าวคือในการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของเด็ก	 ครูต้องตอบได้ว่า	

ศิษย์ได้เรียนอะไรและเพื่อให้ศิษย์ได้เรียนสิ่งเหล่านั้น	ครูต้องท�าอะไร	ไม่ท�าอะไร	ในสภาพเช่นนี้	ครู

ย่ิงมีความส�าคัญมากข้ึน	 ท่ีจะต้องปฏิบัติตนด้วยการไม่สอน	 แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ�านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้	เพื่อให้นักเรียนมีทักษะดังกล่าว	(วิจารณ์		พานิช,	2555)	ดังนั้นการพัฒนา

กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดให้กับเด็กโดยครูจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	และจะช่วยส่งเสริมการปูพื้นฐานทางสมอง

ที่ดีให้แก่เด็กต่อไปในทุกด้าน	

	การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด	 ทักษะการท�างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้

กับเด็กไทยในยุคปัจจุบันยังไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังและยังไม่มีการด�าเนินการอย่างเป็นรูป

ธรรม	 อาจเน่ืองมาจากโครงสร้างทางวัฒนธรรมและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	 โดยที่ผู้ใหญ่ไม่เปิดโอกาส

ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น	และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง	ๆ	รวมทั้งกฎกติกา	หรือข้อ

ตกลงที่ถูกก�าหนดข้ึนด้วยตนเอง	ท�าให้เด็กไม่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับทักษะการคิด	 (ปัทมศิริ	ธีรานุ

รักษ์	จารุชัยนิวัฒน์,	2561	:	หน้า	3)	นอกจากนี้กระบวนการคิดของเด็กไทยผ่านระบบการศึกษาที่

ตกต�่าและล่าช้าส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก	เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องส�าคัญ	ซ่ึงได้

มีผู้แสดงความคิดเห็น	 ทัศนะเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้ของเด็กไทยไว้มากมาย	 โดยในบทความของกลิ่น	
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สระทองเนียม	 (2556	 :	หน้า	 1)	ที่ได้กล่าวถึงและมองว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของเด็กไทยนั้น	

มีผลท่ีเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่า	 อีกท้ังในปัจจุบันการศึกษายุค	 4.0	 เป็นการศึกษาในยุคฐาน

ความรู้ที่จ�าเป็นต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง	 โดยที่ไม่ต้องเลียนแบบหรือพึ่งพาต่างชาติ	 เน้นให้ผู้

เรียนสามารถสร้างสรรค์ทางความคิด	ผลงานหรือนวัตกรรมขึ้นมาเองได้	(กันตวรรณ	มีสมสาร	และ

กัญจนา	 ศิลปะกิจยาน,	 2561	 :	 หน้า	 172)	 จึงท�าให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการที่จะต้องฝึกฝนและ

สอนทักษะการคิดในเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็ก	เพื่อที่จะได้น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	นอกจากนี้ชูศักดิ	์

ประเสริฐ	(2556)	ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบที่เรียนแต่ในห้อง	ท่องจ�าหนังสือแบบนกแก้วนก

ขุนทอง	เพียงเพื่อน�าไปสอบแข่งขันเลื่อนขั้นสูงขึ้น	นอกจากไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงที่สามารถ

น�ามาปฏิบัติ	 น�ามาใช้ในชีวิตได้แล้ว	 ยังสร้างความเห็นแก่ตัวที่จะต้องเป็นผู้ชนะในลู่แข่งขันทางการ

ศึกษา	จึงเกิดภาวะท่ีเรียนหนังสือจนไม่รู้จักมนุษย์	ไม่รู้จักโลก	

การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะท่ีจ�าเป็นนั้น	 ควรพัฒนาตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเนื่องจากเป็น

ช่วงท่ีเด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุดและเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่	

(อรุณี-	หรดาล,	2555	:	หน้า	55)	การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด	จึงเป็นบทบาทหนึ่งของครูที่จะต้อง

จัดกิจกรรมข้ึน	เพื่อฝึกทักษะการคิดให้กับเด็ก	เนื่องจากการคิดนั้นเป็นกระบวนการไม่สามารถมอง

เห็นได้ง่าย	จะเห็นได้ก็จากผลของการคิด	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	2543	:	หน้า	

48)	และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการคิดให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย	การจัดรูปแบบในการเรียนรู้หรือ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก	โดยการที่ครูใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น	

ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 และครูยังสามารถน�าชุดกิจกรรมการคิดนี้ไป

ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเองในสถานศึกษา	เนื่องจากชุดกิจกรรมทักษะการคิดนี้ช่วยให้เกิดการ

ถ่ายทอดความคิดระหว่างการเรียน	 ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถใน

การเรียน	ความสนใจและความถนัดทางการเรียนในเด็กแต่ละคน	ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาชุดกิจกรรม

ทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	ซึ่ง

ผู้วิจัยต้องการพัฒนาทักษะการคิดในด้านของความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับเด็กในระดับปฐมวัย	

โดยการน�ากิจกรรมมาเป็นสิ่งท่ีต่อยอดทางความคิดให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างมีความเป็นรูป

ธรรม	และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการส่งเสริมให้ครูสามารถน�าชุดกิจกรรมทักษะการคิดนี้ไปพัฒนา

ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยของตนเองได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80		

2.	 เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถ่ินจังหวัดจันทบุรี

3.	เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดกิจกรรมทักษะการคิด
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงพัฒนา	 โดยศึกษาและวิจัยกับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

1.	ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี	ได้แก่	โรงเรียน

บ้านแก้ว	จ�านวน	60	คน

2.	กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	เด็กปฐมวัย	โรงเรียนบ้านแก้ว	จ�านวน	30	คน	ที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี	2	ปีการศึกษา	2562	ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย

3.	ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา

			3.1	ตัวแปรต้น	คือ	ชุดกิจกรรมทักษะการคิด

			3.2	ตัวแปรตาม	ได้แก่	

			3.2.1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	ได้แก่	ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

ด้านความคิดริเริ่ม	และด้านความคิดคล่องแคล่ว

			3.2.2	ระดับความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมทักษะการคิด

4.	เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย	จะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละ

สัปดาห์ของสถานศึกษานั้น	ซึ่งจะเป็นหน่วยการสอนในช่วงของภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2562	ซ่ึง

ผู้วิจัยได้ไปศึกษาหน่วยการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยจากสถานศึกษาที่จะไปท�าวิจัย

5.	ระยะเวลาในการด�าเนินงานวิจัย	คือ	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2562

การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้แบ่งการด�าเนินการวิจัยเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

ระยะที่ 1	การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ

ช่วงท่ี 1	การพัฒนาต้นแบบชุดกิจกรรมทักษะการคิด	ผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนาต้นแบบชุด

กิจกรรมทักษะการคิด	ดังนี้

		 1.1	 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร	 บทความ	 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น

ทางการ	 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็นองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา	 โดย

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย	ซ่ึงในงานวิจัย

นี้ผู้วิจัยเลือกทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและด้านความคิดคล่อง	เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ใน

การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม	และวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	2560	ที่เป็นหน่วยการเรียน

รู้และใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา				

		 1.2	 ผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรม	 และสร้างแบบวัดทักษะการคิดฯ	 โดยศึกษาแนวคิด	

ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	ศึกษาความต้องการ

ของเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวกับขอบข่ายเน้ือหา	ประเภทและรูปแบบของชุดกิจกรรม	สื่อประกอบการใช้ชุด

กิจกรรม	การวัดและประเมินผล	การน�าชุดกิจกรรมไปใช้	พร้อมทั้งศึกษาความคิดเห็นของครูปฐมวัย

เก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดสร้างสรรค์	เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ	ขอบข่ายเนื้อหา	

สื่อ	 การวัดและประเมินผล	 และการน�าไปใช้ของชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 จากนั้นผู้วิจัยน�าข้อมูล
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เบื้องต้นท่ีได้มาวิเคราะห์	 ก�าหนดเกณฑ์	 และน�าขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมของจันทร์จิรา	 รัตน

ไพบูลย์	(2549	:	หน้า	48)	และสุวิทย์	มูลค�า	และอรทัย	มูลค�า	(2551	:	หน้า	53	-	54)	มาประยุกต์

ในการวิจัยครั้งนี้	โดยมีข้ันตอนในการสร้างชุดกิจกรรม	ดังนี้

	1.	ข้ันการวิเคราะห์เนื้อหา	ได้แก่	การก�าหนดหน่วย	หัวเรื่องที่จะใช้ในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้

	2.ขั้นการวางแผน	 มีการก�าหนดรายละเอียดของหน่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู	้

ก�าหนดวัตถุประสงค์	กิจกรรม	และรูปแบบการประเมิน

	3.	ข้ันการเลือกและผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์	รวมทั้งวิธีการที่ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียน

รู้	ซึ่งเป็นสื่อการสอนท้ังหมด	

	4.	ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม	โดยน�าชุดกิจกรรมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	ความถูกต้อง

ของเนื้อหาท่ีใช้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สาระการเรียนรู้	และกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับระดับชั้น

เรียน	รวมท้ังให้ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของชุดกิจกรรมทักษะการคิด

จากน้ันผู้วิจัยน�าชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 ท่ีปรับปรุงแก้ไขในด้านความเหมาะสมจากค�า

แนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	ไปหาประสิทธิภาพ	E1/E2	กับเด็กอนุบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

	ผู้วิจัยสร้างแบบวัดทักษะการคิดฯ	โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้

	1.	 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 และวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการวัดทักษะการคิดฯ	 เพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิด

คล่องแคล่วในเด็กระดับชั้นอนุบาล

	2.	ก�าหนดวัตถุประสงค์	และสร้างแบบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่ได้ประยุกต์จากแบบวัด

ความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์	วอลลาซ	โคแกน	ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มและความคิด

คล่องแคล่ว

	3.	ผู้วิจัยน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์	ก�าหนดเกณฑ์	และน�าขั้นตอนในการสร้างแบบวัดทักษะ

การคิดด้านความคิดริเริ่มและความคิดคล่องแคล่ว	 จากนั้นน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	 วิเคราะห์

คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา	 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 ซึ่งเกณฑ์ที่ผู้วิจัยใช้ใน

การตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา	คือ	ค่า	IOC	เป็นเกณฑ์ก�าหนด	

	4.	น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กับกลุ่มตัวอย่าง	(Try	out)	โดยผู้วิจัยให้คะแนนตามเกณฑ์

ที่ได้วางไว้	

	5.	ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิด

โดยศึกษาเอกสาร	 งานวิจัย	 แนวคิดหลักการเกี่ยวกับความพึงพอใจเพื่อน�ามาเป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ	 และศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม	 และก�าหนดรูปแบบ

ค�าถามจากเอกสาร	โดยเกณฑ์การตรวจคะแนนระดับความพึงพอใจมี	5	ระดับ	
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		 1.3	ผู้วิจัยท�าการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	โดยด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

		 ขั้นการน�าเข้าสู ่บทเรียน	 เป็นขั้นที่ผู ้ วิจัยให้ผู ้ เรียนท�ากิจกรรมโดยใช้ค�าถาม	

สถานการณ์	ทบทวนความรู้เดิม	ให้เกิดทักษะความสามารถในการคิดกับเนื้อหาที่จะเรียนและใช้ชุด

กิจกรรมทักษะการคิดฯ

		 ข้ันกิจกรรม	ผู้วิจัยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	

		 ข้ันสรุป	ผู้วิจัยให้ผู้เรียนออกมาน�าเสนอผลงาน	และร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่ได้จาก

การท�าและการเรียนรู้	 	

ช่วงท่ี 2	การทดลองใช้ต้นแบบชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	

ผู้วิจัยด�าเนินการน�าชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 ที่เป็นตัวต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมาปรับใช้	 โดย

มีการด�าเนินการ	คือ	ผู้วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์ในการเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย	โดยผู้วิจัยคัดเลือกเด็กและครู

ปฐมวัยในโรงเรียนบ้านแก้ว	ใช้การเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย	และได้ท�าการศึกษาข้อมูล	และเก็บข้อมูล

พื้นฐานทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นและบริบทการสอนของครูในสถานศึกษา	 โดยการ

สังเกตพฤติกรรม	และการสนทนาซักถาม	ซึ่งผู้วิจัยมีการด�าเนินการตามต้นแบบกระบวนการพัฒนา

ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	โดยมีข้ันตอนในการน�าชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	มาใช้ดังนี้

	1.	ผู้เรียนท�าแบบวัดทักษะก่อนการใช้ชุดกิจกรรมฯ

	2.	ศึกษาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

	3.	ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบัตรเนื้อหา	และปฏิบัติตามในคู่มือ

	4.	 ผู้เรียนท�ากิจกรรมตามบัตรกิจกรรม	 โดยผู้วิจัยสังเกตและบันทึกผลที่จะได้จากการท�า

กิจกรรม

	5.	ผู้เรียนท�าแบบวัดทักษะหลังการใช้ชุดกิจกรรมฯ	

	การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	 ด้วยวิธีการเชิง

คุณลักษณะ	ซึ่งใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ	โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

1.	 ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 ผู้วิจัยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้านความ

คิดริเริ่มและความคิดคล่องแคล่ว	 ซึ่งเป็นแบบวัดโดยใช้สถานการณ์ที่ให้ในรูปแบบของสถานการณ์

เดียวกันกับหลังใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ

2.	 ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของครูและเด็กปฐมวัย

ในสภาพการณ์ขณะร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้	บันทึกพฤติกรรมและค�าพูด	และการสังเกตแบบ

ไม่มีส่วนร่วมการสัมภาษณ์

	3.	 หลังการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 ผู้วิจัยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้านความ

คิดริเริ่มและความคิดคล่องแคล่ว	 ซึ่งเป็นแบบวัดโดยใช้สถานการณ์ที่ให้ในรูปแบบของสถานการณ์

เดียวกันกับหลังใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	และแบบส�ารวจความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดกิจกรรม

ทักษะการคิดฯ	โดยผู้วิจัยจะท�าการส�ารวจกับครูหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ
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ช่วงที่ 3	การวิเคราะห์และปรับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับการจัดการเรียนรู้ในช่วงที่	3	โดยเริ่มท�าการสรุปและ

วิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ในระหว่างด�าเนินการกิจกรรมตามต้นแบบการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการ

คิดฯ	ซึ่งมีการด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะเวลาตลอดการด�าเนินการควบคู่กับการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	และตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลจากหลากหลายวิธีการ	

ผู้วิจัยได้ท�าการประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบฯ	คือ	ผู้วิจัยได้ท�าการประเมินผลการทดลอง

ใช้ต้นแบบการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 โดยการประเมินด้วยการใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์

ด้านความคิดริเริ่มและความคิดคล่องแคล่วก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 ด้วยการ

หาค่าเฉลี่ย	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และค่า	 t-test	 การจัดกิจกรรมและการใช้ชุดกิจกรรม	ประเมิน

ด้วยวิธีการตั้งค�าถามเพื่อให้ครูได้ประเมินกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 กับเด็ก

ระดับอนุบาล	และการด�าเนินการในการจัดการเรียนรู้แต่ละส่วน	โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตของผู้

วิจัย	บันทึกการเรียนรู้และการสัมภาษณ์	ท�าการประเมินและวิเคราะห์การเรียนรู้และความพึงพอใจ	

พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับและพัฒนาองค์ความรู้	 และกิจกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการและมีการปรับปรุงชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	ในระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการ

คิดฯ	กับครูและเด็กปฐมวัย	

ระยะที่ 2	การสรุปและน�าเสนอผลการวิจัย	ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นค�าถาม

วิจัย	โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในแต่ละช่วงเวลา	น�ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็น

ฐานในการพัฒนา	และสร้างชุดกิจกรรมทักษะการคิดให้กับเด็กปฐมวัย	ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อสรุปย่อยๆ	

เข้าด้วยกัน	และสร้างเป็นบทสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการท�าวิจัยตามวิธีการแบบอุปนัย	และน�าเสนอ

ผลการวิจัยในครั้งนี้	คือ	การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียน

รู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยในท้องถ่ินจังหวัดจันทบุรี	(ฉบับสมบูรณ์)

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปผลการวิจัยออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

ตอนท่ี 1	 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80			

ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น	2	ข้ันตอน	ดังนี้

	1.1	 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 โดยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ	 

3	ท่าน

	1.2	 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 โดยการทดลองกับกลุ่มทดลองท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 โดยผู้วิจัยได้น�าชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับเด็กอนุบาล

โรงเรียนวัดดอนตาล	 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	 โดยแบ่งการทดลองเป็น	 3	 ครั้ง	

เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	สามารถแสดงผลได้ดังนี้
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คร้ังที่	1	ผู้ทดลองจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	เป็นรายบุคคล

จ�านวน	 3	 คน	 ซึ่งประกอบด้วยเด็กมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับเก่ง	 ปานกลาง	 และอ่อน	 (1	 :	 1	

:	1)	น�ามาหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	 ได้ค่าประสิทธิภาพ	คือ	81.33/83.00	พบว่า	ชุด

กิจกรรมทักษะการคิดฯ	เกิดข้อบกพร่องตรงความเข้าใจของเด็กอนุบาลกับการมอบหมายของผู้วิจัย	

และระยะเวลาท่ีใช้มีจ�ากัด

คร้ังที่	 2	 ผู้ทดลองจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 เป็นรายกลุ่ม

ย่อยจ�านวน	6	คน	ซึ่งประกอบด้วยเด็กมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับเก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	น�า

มาหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	ได้ค่าประสิทธิภาพ	คือ	81.50/85.00	พบว่า	เด็กสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย	แต่เวลาที่ให้ยังไม่เพียงพอต่อการท�ากิจกรรม

คร้ังที่	3	ผู้ทดลองจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	เป็นภาคสนาม	

จ�านวน	25	คน	ซึ่งประกอบด้วยเด็กมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับเก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	น�ามาหา

ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	ได้ค่าประสิทธิภาพ	คือ	83.00/85.25	พบว่า	ชุดกิจกรรมทักษะ

การคิดฯ	สามารถน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้	จึงได้น�าไปใช้ในการทดลอง	

จากการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ของเด็ก

ปฐมวัยที่สร้างขึ้นเมื่อน�ามาทดลอง	 พบว่า	 การใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในระหว่างเรียน	 และการท�าแบบวัดหลังการใช้ชุดกิจกรรม

ทักษะการคิดฯ	ของเด็กปฐมวัยจ�านวน	30	คน	มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทั้งชุดกิจกรรม	คือ	E	/	E	มีค่า

เท่ากับ	81.86/82.85	ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	

ตอนที่ 2	ผลของการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ของเด็กปฐมวัยในท้องถ่ินจังหวัดจันทบุรี

2.1	ผลการวัดความคิดสร้างสรรค์ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทักษะ

การคิดฯ	ผู้วิจัยได้น�าคะแนนผลการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	 ทั้งก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 มาเปรียบเทียบกันโดยวิธี

การทางสถิติ	 โดยใช้ค่า	 t-test	ผลการทดลองพบว่า	ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์

ด้านความคิดริเร่ิมและความคิดคล่องแคล่วของกลุ่มทดลอง	สูงกว่าคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์

ของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้	คือ	หลัง

การใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยสูงกว่า

ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ

2.2	ผลของแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	หลัง

เข้าร่วมกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 ผู้วิจัยให้ครูท�าแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อชุดกิจกรรมทักษะ

การคิดเพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

และน�าเสนอผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 จากรายการความพึงพอใจของครูทั้งหมดข้างต้น	 อยู่ในระดับ

มาก	 และจากข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็นของครู	 ในลักษณะปลายเปิดโดยตอบอย่าง
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อิสระ	 พบว่า	 ครูได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ	 ในด้านการจัดกิจกรรมโดย

ใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 คือ	 อยากให้น�ากิจกรรมที่ได้ใช้ความคิดร่วมกันมาเพ่ิมเติมมากกว่านี้	

และในด้านชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 คือ	 อยากให้มีชุดกิจกรรมที่ตอบสนองทักษะการคิดของเด็ก

ในด้านอื่น	ๆ	ร่วมด้วย

อภิปรายผลการวิจัย
1.	ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมดังจะเห็นได้จากการสรุปผลการศึกษาวิจัยข้างต้นซ่ึงเป็นไป

ตามเกณฑ์	80/80	ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะเป็นผลเนื่องจากสาเหตุต่าง	ๆ	ดังนี้

การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและ

ความคิดคล่องแคล่วได้ด�าเนินการตามหลักการในการสร้างชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ	 โดยที่ผู้วิจัยได้

ศึกษาข้อมูลจากทางแหล่งต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหากิจกรรม	ก�าหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้	 มีการวางแผนการสอน	 และยังได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้าน

เนื้อหา	 ตัวชุดกิจกรรม	 ประโยชน์ที่เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้	 เพ่ือหาข้อบกพร่องและน�าข้อบกพร่อง

มาปรับแก้ให้ถูกต้องเหมาะสาม	 นอกจากนี้การที่ผู ้วิจัยได้ท�าการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

ทักษะการคิดฯ	ก่อนน�าไปใช้จริง	ยังสอดคล้องกับชัยยงค์	พรหมวงศ์	(2545	:	หน้า	494)	ที่ได้กล่าว

ถึงความจ�าเป็นในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในแง่ของผู้ผลิตชุดกิจกรรม	 คือ	 การทดสอบ

หาประสิทธิภาพจะท�าให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่า	เนื้อหาท่ีบรรจุในชุดกิจกรรมนั้นมีความเหมาะสมและง่าย

ต่อการเข้าใจ	ส�าหรับผู้ใช้ชุดกิจกรรม	ชุดกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวัง	ดังนั้น

ก่อนน�าชุดกิจกรรมไปใช้	ครูควรมั่นใจว่าชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ได้ชุดกิจกรรมที่

มีคุณค่าตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	

ในส่วนของการก�าหนดชุดกิจกรรม	ผู้วิจัยใช้การบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	

ซึ่งในชุดกิจกรรมเด็กปฐมวัยจะต้องลงมือท�ากิจกรรมด้วยตนเอง	 โดยศึกษาจากแผนภาพข้ันตอนใน

การท�าที่ได้ใส่ไว้ในชุดกิจกรรมแต่ละชุดด้วยตนเอง	 ท�าให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจและอยากเรียน

รู้ในชุดกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น	 และเนื่องจากกิจกรรมที่อยู่ในชุดกิจกรรมเป็นแนวของกิจกรรม

สร้างสรรค์จึงท�าให้บรรยากาศในการใช้ชุดกิจกรรมของเด็กเกิดความสนุกสนาน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	2560	ที่ได้กล่าวถึง	การบูรณาการการจัดประสบการณ์ต่าง	ๆ	ให้กับเด็ก

ปฐมวัย	ควรยึดตัวเด็กเป็นส�าคัญ	เน้นเรื่องที่เด็กสนใจ	ใกล้ตัวเด็ก	ให้เด็กได้มีโอกาสท�ากิจกรรม	อาจ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม	ความยาก	ง่ายของกิจกรรมควรมีปะปนกัน	จะท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เป็น

อย่างดี	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2560	:	หน้า	41)

2.	ผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	พบว่า	เด็กปฐมวัยที่ได้รับการใช้

ชุดกิจกรรมทักษะการคิดมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดคล่องแคล่ว

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเป็นไปตามสมมติฐาน	 ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจาก

สาเหตุต่าง	ๆ	ดังนี้
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ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	ส�าหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิด

คล่องแคล่วที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนน้ันได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ	และประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

ในด้านเน้ือหา	ด้านการใช้ภาษาภาพ	ด้านกิจกรรม	และมีแนวทางในการให้เด็กท�ากิจกรรมโดยการก

ระตุ้นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ท�าให้เด็กปฐมวัยเกิดความอยากรู้อยากเห็น	มีการแสดงความ

คิด	 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยไม่มีกรอบในเรื่องของความถูกผิดตามหลักเนื้อหาวิชาการ	 ดังนั้น

เด็กปฐมวัยจะไม่รู้สึกกดดัน	เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	ซ่ึงสอดคล้องกับบุญเกื้อ	ควรหาเวช	

(2545	:	หน้า	110)	ท่ีได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น

แบบรายบุคคล	 ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดความสนใจตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละ

คน	และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น	ฝึกการตัดสินใจ	แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	และ

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	นอกจากนี้สุธนธ์	สินธพานนท์	(2551	:	หน้า	21)	ยังได้กล่าว

ถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมว่า	ชุดกิจกรรมช่วยท�าให้ผู้เรียนรู้จักการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน	รับฟังความ

เห็นของกันและกัน	และเป็นการฝึกความเป็นประชาธิปไตย	จากข้างต้นจะเห็นว่าการที่เด็กปฐมวัยได้

ใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	นั้นท�าให้เห็นผลการเรียนรู้ในด้านที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาแล้ว	ยังส่งผล

ให้เกิดการสร้างบุคลิกลักษณะของผู้เรียนเพื่อต่อยอดไปในอนาคตในศตวรรษที่	21	ด้วย

นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	มีรูปแบบของการท�ากิจกรรมท่ีหลาก

หลายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ทิศนา	แขมมณี	(2543	:	หน้า	17	-	20)	กล่าวว่า	ในการจัดการ

เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะของการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	

ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองและพึ่งพาตนเองในการเสาะแสวงหาค�าตอบแล้ว	ยังต้องพ่ึง

การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน	บุคคลอื่น	ๆ	และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนด้วย	ซ่ึงชุดกิจกรรมทักษะการ

คิดฯ	ที่ผู้วิจัยได้คิดข้ึนน้ัน	เป็นลักษณะของการที่ผู้เรียนจะต้องใช้ชุดกิจกรรมในบางชุดกิจกรรมที่ต้อง

เรียนและท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อน	ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีบทบาทในการท�ากิจกรรม	ได้แสดง

ความคิดเห็น	โดยมีผู้วิจัยและครูคอยชี้แนะแนวทางในการให้ค�าแนะน�าต่าง	ๆ	ช่วยท�าให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากข้ึน

ในส่วนของความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 ท่ีครูได้ประเมินผลน้ัน	 พบว่า	 

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากในทุกด้านซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้	ซึ่งอาจเนื่องมาจากลักษณะ

รูปแบบชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ	 ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเร่ิมและด้านความ

คิดคล่องแคล่วที่มีส่วนช่วยท�าให้ผู ้เรียนเกิดการใช้ทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน	

รวมทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะทางความคิดด้านเหล่านี้ร่วมด้วยจากการใช้ชุดกิจกรรมที่ผู ้วิจัยได้คิดขึ้น	

ดังจะเห็นได้จากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีครูได้ประเมินจากการที่ใช้ชุดกิจกรรม	 ซึ่งตัวกิจกรรม

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ	ทันสมัยและเหมาะสมกับวัยของเด็ก	และรูป

แบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม	 ช่วยให้เด็กปฐมวัยและครูเข้าใจและใช้กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมได ้

อย่างเป็นขั้นตอน
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ข้อเสนอแนะในการน�างานวิจัยไปใช้
1.	 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดให้กับเด็กปฐมวัยที่เป็นในลักษณะของรูปแบบ

ชุดกิจกรรมอื่น	ๆ	ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้แบบสอนแต่เนื้อหาให้กับผู้เรียน

2.	 ในสถานศึกษาระดับอื่น	ๆ	ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิด	 เพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการคิดร่วมด้วย	เพื่อเป็นการพัฒนาทางความคิดต้ังแต่เร่ิมแรก	และฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เกิด

ทักษะการคิดท่ีเพิ่มมากข้ึนในระดับชั้นถัดไป

.........................
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

การเตรียมต้นฉบับ
การเตรียมต้นฉบับบทความ	 ก�าหนดให้พิมพ์ด้วยกระดาษ	 ขนาด	 A4	 พิมพ์หน้าเดียว													 

โดยก�าหนดให้เว้นระยะขอบหน้ากระดาษทางด้านซ้าย	 3.5	 เซนติเมตร	 ด้านบน	 ด้านขวา	 และ

ด้านล่าง	 2.5	 เซนติเมตร	 ความยาวของแต่ละบทความจ�านวนไม่น้อยกว่า	 10	 หน้า	 และไม่เกิน										 

15	 หน้า	 (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และเอกสารอ้างอิง)	 พิมพ์ด ้วยอักษร																	 

TH	SarabunPSK	ระบุชือ่เรือ่งทีเ่ป็นภาษาไทย	และภาษาองักฤษ	พร้อมทัง้ระบชุือ่	–	นามสกลุ	ต�าแหน่ง	

และสถานทีป่ฏบัิตงิาน/สถาบันการศกึษาของเจ้าของบทความ	ทัง้นีม้รีายละเอยีดของต้นฉบบับทความ

ในแต่ละประเภท	ดังนี้

บทความวิจัย

	1.	บทความวิจัย	ต้องมีองค์ประกอบของบทความ	ซึ่งเรียงตามล�าดับดังนี้

		 1.1	 ชื่อเรื่อง	 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 โดยชื่อภาษาไทยให้พิมพ์ด้วยอักษรตัว

หนา	ขนาด	22	point	ส่วนชื่อภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา	ขนาด	18	point

		 1.2	ชื่อเจ้าของบทความ	(ถ้ามีผู้เขียนร่วม	ให้ระบุด้วย)	พร้อมระบุต�าแหน่งงาน	และ

สถานศึกษา/หน่วยงาน	ที่เจ้าของบทความสังกัด	พิมพ์ด้วยอักษรตัวปกติ	ขนาด	14	point

		 1.3	 บทคัดย่อ	 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ความยาวประมาณ	 300	 ค�า	 โดยใน						 

แต่ละตอนของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ต้องมีค�าส�าคัญ	 (Keywords)	 ประมาณ																

3	–	5	ค�า

		 1.4	ส่วนเนือ้หา	ประกอบด้วย	บทน�า	(ครอบคลมุความส�าคญั	และทีม่าของปัญหาการ

วจิยั)	วตัถปุระสงค์	กรอบแนวคดิในการวจัิย	วธิดี�าเนนิการวจัิย	(ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	เคร่ืองมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลอง	วิธีด�าเนินการวิจัย/ทดลอง)	สรุปผลการวิจัย	อภิปรายผล	ข้อเสนอ

แนะในการน�างานวิจัยไปใช้

		 1.5	 เอกสารอ้างอิง	 ให้รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจ้าของบทความใช้อ้างอิง

ที่ปรากฏเฉพาะในบทความเท่านั้น	 มาจัดเรียงรายการตามล�าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่งในรูปแบบของ

บรรณานุกรม

	2.	การอ้างอิงในส่วนของของเนื้อหา	ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ	APA	style	

	3.	 ในส่วนที่เป็นหัวข้อใหญ่	 ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา	 ขนาด	 18	 point	 และหัวข้อย่อย

ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา	 ขนาด	 16	 point	 และในส่วนที่เป็นเนื้อหา	 ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวปกติ 

ขนาด	16	point

	4.	 หากผู ้ส ่งบทความไม ่ปฏิบัติตามรูปแบบการพิมพ ์ที่ ได ้ก�าหนดข้ึนข ้อหนึ่งข ้อใด 

กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร	ไม่ว่าจะกรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น
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บทความวิชาการ

1.	บทความวิชาการ	ต้องมีองค์ประกอบของบทความ	ซึ่งเรียงตามล�าดับดังนี้

		 1.1	 ชื่อเรื่อง	 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 โดยชื่อภาษาไทยให้พิมพ์ด้วยอักษรตัว

หนา	ขนาด	22	point	ส่วนชื่อภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา	ขนาด	18	point

		 1.2	ชื่อเจ้าของบทความ	(ถ้ามีผู้เขียนร่วม	ให้ระบุด้วย)	พร้อมระบุต�าแหน่งงาน	และ

สถานศึกษา/หน่วยงาน	ที่เจ้าของบทความสังกัด	พิมพ์ด้วยอักษรตัวปกติ	ขนาด	14	point

		 1.3	 บทคัดย่อ	 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ความยาวประมาณ	 300	 ค�า	 โดยใน							 

แต่ละตอนของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ต้องมีค�าส�าคัญ	 (Keywords)	 ประมาณ													 

3	–	5	ค�า

		 1.4	ส่วนเนื้อหา	ประกอบด้วย	บทน�า	ประเด็นการน�าเสนอ	และบทสรุป	

		 1.5	 เอกสารอ้างอิง	 ให้รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจ้าของบทความใช้อ้างอิง

ที่ปรากฏเฉพาะในบทความเท่านั้น	 มาจัดเรียงรายการตามล�าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่งในรูปแบบของ

บรรณานุกรม

	2.	การอ้างอิงในส่วนของของเนื้อหา	ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ	APA	style	

	3.	 ในส่วนที่เป็นหัวข้อใหญ่	 ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา	 ขนาด	 18	 point	 และหัวข้อย่อย

ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา	 ขนาด	 16	 point	 และในส่วนที่เป็นเนื้อหา	 ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวปกติ								 

ขนาด	16	point

	4.	 หากผู ้ส ่งบทความไม ่ปฏิบัติตามรูปแบบการพิมพ ์ที่ ได ้ก�าหนดข้ึนข ้อหนึ่งข ้อใด																			 

กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร	ไม่ว่าจะกรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น

การส่งต้นฉบับบทความ
	ขั้นตอนการส่งต้นฉบับบทความ	เจ้าของบทความจะต้องด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

	1.	 เขียนรายละเอียดการขอส่งต้นฉบับบทความในแบบฟอร์มน�าส่ง	 (ว01)	 ซ่ึงสามารถติดต่อ

ขอรับด้วยตนเองได้ที่ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 หรือสามารถ										

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่	www.grad.rbru.ac.th

	2.	ตรวจสอบความถกูต้องและความเรยีบร้อยของต้นฉบบับทความ	จากนัน้ส่งต้นฉบบับทความ

ที่พิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร	จ�านวน	1	ฉบับ	และที่บันทึกเป็นไฟล์	Word	ลงในแผ่น	CD	จ�านวน											1	

แผ่น	พร้อมทัง้แบบฟอร์มน�าส่ง	(ว01)	จ�านวน	1	ฉบบั	มายงังานวารสาร	คณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ราชภฏัร�าไพพรรณ	ีเลขที	่41	หมูท่ี	่5	ต�าบลท่าช้าง	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัจันทบรีุ	22000	วงเล็บมมุซองว่า	

“ส่งต้นฉบบับทความ”	โดยยดึถอืวนัประทบัตราไปรษณย์ีเป็นส�าคญั	ในกรณทีีส่่งผ่านระบบออนไลน์	ให้

บันทึกเป็นไฟล์	Word	และไฟล์	PDF	พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มน�าส่ง	(ว01)	และส่งมาที่	www.journal.

grad.rbru.ac.th
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รูปแบบการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

1. การอ้างอิงในเนื้อหา

 1.1 การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ

 1.2 การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ

หมายเหตุ เครื่องหมาย	/	หมายถึง	เว้นวรรค	1	ระยะ	(เคาะ) 
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