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The purpose of this study was twofold. First, it aimed at examining public
satisfaction with a learning center for mangrove conservation at the Assault Amphibious Vehicle
Battalion, located in Amphoe Sattahip, Chon Buri Province. Also, this study intended to compare
a level of public satisfaction with the learning center for mangrove conservation at the Assault
Amphibious Vehicle Battalion as classified by gender, age, marital status, educational level,
occupation, and amount of monthly income. The subjects participating in this study were 235
people participating in activities organized by the learning center for mangrove conservation at
the Assault Amphibious Vehicle Battalion. The instrument used to collect the data was a
questionnaire surveying a satisfactory level. The statistical tests use to analyze the collected data
included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA.
The results of the study revealed that the level of public satisfaction with the
learning center for mangrove conservation at the Assault Amphibious Vehicle Battalion was at
the highest level. When considering each aspect, the one in relation to guest speakers was rated
with the highest mean score, followed by the aspects of service, venue, and learning media,
respectively. Finally, based on the results from the comparisons, there were no statistically
significant differences in the level of satisfaction with the learning center for mangrove
conservation at the Assault Amphibious Vehicle Battalion among the subjects who had different
gender, age, marital status, educational level, occupation, and amount of monthly income.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาวิจัย
ป่ าชายเลน มีระบบนิ เวศที่มคี ณุ ค่ามหาศาล และมีความสาคัญต่อ มนุ ษ ย์หลายรู ปแบบ
ถือเป็ นแหล่งอาหารที่สาคัญของสัตว์น้ า ซึ่งได้แก ่ อินทรี ยวัตถุที่ยอ่ ยสลายจากซากพืชหรื อเศษใบไม้
ส่วนใหญ่ได้จากใบของพืชที่รว่ งหล่น นอกจากนี้ ยงั ได้จากส่วนของ กิง่ ก้าน ดอก และผลอีกด้วย
ส่วนแหล่งอาหารอื่น ๆ ในบริ เวณปากแม ่น้ า ส่วนใหญ่เป็ นสารอินทรี ย์ที่ละลายน้ า เช น่ กรดอะมิโน
ซึ่งมีตน้ กาเนิ ดจากการสลายตัวของอิน ทรี ย วัตถุ ในบริ เวณป่ าชายเลน ป่ าชายเลนยังเป็ นแหล่งที่
ตัวอ่อนของสัตว์น้ าพวก กุง้ หอย ปู ปลา เข้ามาอาศัยร่มเงาและหาอาหาร ป่ าชายเลนจึงเป็ นแหล่ง
อนุ บาลตัวอ่อนของสัตว์น้ า ที่มคี วามสาคัญต่อ ระบบนิ เวศทะเลไทยมากที่ สุด คุณประโยชน์ ที่เห็ นได้
ชัดของป่ าชายเลนอีกก็คือ การใช้ประโยชน์ จากไม้ ชายเลนเพื่อการเผาถ่าน ต้นไม้ในป่ าชายเลน
ปลูกง่าย โตเร็ ว จึงมีการลักลอบตัดฟั นน้อ ยกว ่าต้น ไม้ในป่ าบกหลายเท่า ไม้ป่าชายเลนนอกจากจะ
ใช้เผาถ่าน ยังมีการใช้ประโยชน์ ในรู ปแบบอื่นๆ คือ เป็ นไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม ไม้ค้ ายัน ไม้ก ่อสร้าง
แพปลา อุปกรณ์ การประมง และเฟอร์ นิเจอร์ ป่ าชายเลนยังทาหน้าที่เสมือนเขื่อนป้ องกันคลื่นลม
จากทะเล ที่สามารถซ่อมแซมตนเองได้เมื่อได้รั บความเสี ยหายจากพายุ ป่ าชายเลนชว่ ยป้ องกัน
ความรุ นแรงของพายุ จนไม ่ก ่อให้เกิดอันตรายต่อ มนุ ษย์แ ละระบบนิ เวศบริ เวณถัดเข้า มา และใน
ขณะเดียวกันป่ าชายเลนยังทาหน้าที่ดกั กรองสารปฏิก ูลและสารมลพิษ ต่าง ๆ จากชายฝั่ งไม้ให้ลงสู ่
ทะเล โลหะหลากหลายชนิ ด เมือ่ ถูกพัดพามาตามกระแสน้ า ก็จะตกตะกอนลงที่บริ เวณดินเลนในป่ า
ชายเลน นอกจากนี้ ขยะและคราบน้ ามันต่าง ๆ ก็จะถูกกรองไว้ในป่ าชายเลน (อาภาพร สาเริ ญรัมย์,
2555)
การสารวจพื้นที่ป่าชายเลนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504 พบว ่ามีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ
2,299,375 ไร่ และลดลงอย่างต่อเนื่ อง สวนทางกับการเพิ่มของประชากรประกอบกับรัฐ บาล
อนุ ญาตให้เอกชนทาไม้ป่าชายเลน โดยให้สัมปทานทาไม้ป่าชายเลน ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาพื้นที่
ป่ าชายเลนได้มกี ารเปลี่ยนแปลงและมีการใช้ประโยชน์ จากกิจกรรมต่าง ๆ มาโดยตลอดทาให้พื้นที่
ป่ าชายเลนลดลงมา เนื่ องจากสาเหตุสาคัญหลายประการ ได้แก ่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การบุกรุ กเพื่อ
ทานากุง้ การทานาเกลือ การขยายตัวของเขตเมือง การท่องเที่ยวและการอุตสาหกรรม และในชว่ ง
ระหว ่างปี พ.ศ. 2522-2530 การเพาะเลี้ยงกุง้ กุลาดาเป็ นอาชีพที่ได้รับความนิ ย มอย่างมาก เนื่ องจาก
ให้ผลตอบแทนสู ง ทาให้ราษฎรเข้าบุกรุ กแผ้วถางตัดไม้ป่าชายเลนและยึดถือ ครอบครอง เปลี่ยน
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สภาพพื้นที่ป่าชายเลนไปเป็ นบ่อเพาะเลี้ยงกุง้ กุลาดาจานวนมาก โดยเฉพาะฝั่ งอ่าวไทยตั้งแต่จงั หวัด
ตราดไปจนถึงจังหวัดปั ตตานี พบว ่าพื้นที่ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพไปถึง 567,001 ไร่ ในปี
พ.ศ. 2539 พบว ่าพื้นที่ป่าชายเลนมีเหลืออยูน่ ้อยที่สุ ด โดยเหลืออยูเ่ พียง 1,047,390 ไร่ เท่านั้น ต่อมา
สภาพแวดล้อมชายฝั่ งที่เสื่ อมโทรมทาให้การเลี้ ยงกุง้ กุลาดาไม ่ประสบผลสาเร็ จอย่างที่เคยในอดีต
ประกอบกับความผันผวนของราคากุง้ กุลาดาในตลาด ทาให้ผเู ้ ลี้ยงจานวนมากเลิกกิจการไ ป
ปล่อยให้บอ่ เพาะเลี้ยงกุง้ กุลาดาเป็ นพื้นที่รกร้าง แต่ยงั มีการครอบครองซื้อขายสิ ทธิ์ ในที่ดิน
ป่ าชายเลนอย่างผิดกฎหมาย การบุกรุ กทาลายป่ าชายเลนโดยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงเปลี่ยนรู ปแบบ
มาเป็ นการเข้าทาประโยชน์ เพื่อที่อยูอ่ าศัย การเกษตร และการท่องเที่ ยว พื้นที่ป่าชายเลนของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2504 พบว ่า มีพื้นที่รวมทัง้ สิ้ น 2,299,375 ไร่ หรื อร้อยละ 0.72 ของพื้นที่
ประเทศ ในระยะ 25 ปี ตอ่ มาพื้นที่ป่าชายเลนได้ลดลงอย่างรวดเร็ ว จากการสารวจเมือ่ พ.ศ. 2529
ปรากฏว ่ามีพื้นที่ ป่ าชายเลนประมาณ 1,220,000 ไร่ หรื อลดลงเกือบครึ่ งหนึ่ ง ต่อมาป่ าชายเลน
ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่ องและมีแนวโน้มอัตราการบุก รุ กเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2534 พื้นที่
ป่ าชายเลนคงเหลือเพียง 1,076,250 ไร่ หรื อร้อยละ 0.33 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งคิดเป็ นพื้นที่ถูกทาลาย
1,223,125 ไร่ หรื อประมาณร้อยละ 54 เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. 2504 และลดลงเหลือประมาณ
1,047,781.25 ไร่ ในปี พ.ศ. 2539 แต่หลังจากปี พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเนื่ องจากได้มี
นโยบายการฟื้ นฟูป่า ชายเลน เชน่ การปลูกป่ าทดแทนและการลดการบุกรุ กทาลายป่ า ส่งผลให้ใน
ปี พ.ศ. 2543 พื้นที่ ป่ าชายเลนเพิ่มขึ้น 1,578,750 ไร่ และเป็ น 2,384 ไร่ ในปี พ.ศ. 2547 โดยมี
พื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว ่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (ปี พ.ศ. 2545-2549) ได้
ตัง้ เป้ าหมายไว้ว ่าควรมี ป่ าชายเลนทัง้ ประเทศประมาณ 1,250,000 ไร่ หากเทียบอัตราการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน รายจังหวัดในชว่ งปี พ.ศ. 2518-2536 พบว ่า จังหวัดชลบุรีมอี ตั ราลดลง
เฉลี่ยต่อปี มากที่สุดถึง ร้อยละ 5.42 เนื่ องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่ งทะเลและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2556)
ในปี 2528 ได้จดั ตั้งกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก โดยมีการสารวจพื้นที่ โดยรอบของ
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก พบว ่ามีพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ จากป่ าชายเลนได้
มากมาย จึงได้มโี ครงการปลู กป่ าชายเลนและมีการจัดการศึ กษาและอบรมเยาวชนในเรื่ องการ
อนุ รักษ์ธรรมชาติ จึงมีการเปิ ดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลนมาตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นมา
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรีเป็ นพื้นที่ศึกษาและเรี ยนรู ้ พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ในปั จจุบนั จัดว ่าเป็ นป่ าชายเลนที่มี
ความอุดมสมบูร ณ์แห่งหนึ่ งของอาเภอสั ตหี บ มีพนั ธุ์ ไม้ให้ได้ศึกษาในพื้นที่ท้งั สิ้ นประมาณ 20 ชนิ ด
โดยมีสะพานเป็ นทางเดินเพื่อเยี่ยมชมป่ าชายเลน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ป่ าชายเลนกองพัน
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รถสะเทินน้ าสะเทินบกจัดว ่าเป็ นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ของสั ตว์น้ า และเป็ นแหล่งที่มาของ
สัตว์น้ า เชน่ กุง้ แชบ่ ๊วย ปูดา ปูแสม ปลาต่าง ๆ ตลอดจนเป็ นแหล่งสมุนไพรหลาย ๆ ชนิ ด จึงทาให้
ป่ าชายเลนแห่งนี้ เหมาะสมแก ่การศึกษาหาความรู ้ รวมทั้งเป็ นแหล่งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในการ
ปลูกป่ า การอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ ชว่ ยกันเก็บขยะในบริ เวณป่ าชายเลน และชว่ ยกันเพาะพันธุ์
ต้นกล้าโกงกางอีกด้วย ทั้งนี้ ผทู ้ ี่มาทากิจกรรมอนุ รั กษ์เดิน ทางกลับไปแล้วมีการพูดปากต่อ ปาก
ถึงเรื่ องของ สถานที่ และ กิจกรรม ซึ่งเป็ นประโยชน์ ตอ่ ผูม้ าทาการศึ กษาในเรื่ องของการอนุ รักษ์
ป่ าชายเลนเป็ นอย่างมาก สามารถนากลับไปใช้เป็ นแนวทางในการใช้ชีวติ ของนักอนุ รั กษ์ไ ด้
จึงทาให้มจี านวนคณะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นในทุ ก ๆ ปี
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ จิ ยั เห็ นสมควรที่จะศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ว ่าประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลนมากน้อ ยเพียงใด และมีปัจจัยใดบ้างที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งเพิ่มเติม เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี สื บต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา อาชีพ รายได้

สมมติฐานของการวิจัย
1. ประชาชนที่มเี พศ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มอี ายุ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มสี ถานะภาพสมรส ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ก ารอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มกี ารศึกษา ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
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5. ประชาชนที่มอี าชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูน ย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
6. ประชาชนที่มรี ายได้ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้ การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี มีการสังเคราะห์ ตวั แปร และปรับปรุ ง
จากงานวิจยั ของบุษราคัม ลิ่วสุ นทร (2551), วาธิ ตา วัฒนรังสี (2552), ธนกร พึ่งสัมพันธ์ (2555),
นิ นนาท หนวดหอม (2558) และ ร.ต.ท.หญิง นัยน์ ปพร พูดตรง (2558) ซึ่งได้ตวั แปรประกอบด้วย
ด้านสถานที่ ด้านสื่ อให้ความรู ้ ด้านวิทยากร ด้านบริ การอื่น ๆ ดังตัวแบบภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยพื้นฐาน
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 การศึกษา
1.5 อาชีพ
1.6 รายได้

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
1. ด้านสถานที่
2. ด้านสื่ อให้ความรู ้
3. ด้านวิทยากร
4. ด้านงานบริ การอื่นๆ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
2. ทาให้ทราบถึงแนวทางพัฒนาต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาที่ดีข้ นึ ต่อไป
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการ
อนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เป็ นการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชน
สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระได้แก ่
1. ปั จจัยพื้นฐาน
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานะภาพ
1.4 การศึกษา
1.5 อาชีพ
1.6 รายได้
ตัวแปรตามได้แก ่
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
1.1 ด้านสถานที่
1.2 ด้านสื่ อให้ความรู ้
1.3 ด้านวิทยากร
1.4 ด้านงานบริ การอื่น ๆ
ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บข้อ มูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญซึ่ง ประกอบไปด้วย
กลุม่ ประชาชน กลุม่ นักอนุ รักษ์ที่มาปลู กป่ า กลุม่ ประชาชนที่มาศึกษาหาความรู ้ในพื้นที่
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตด้านประชากร ดาเนิ นการศึกษาประชาชนที่มาทากิจกรรมภายในศูนย์ การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี จานวน 450 คน จาก
ตารางรับจัดกิจกรรม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560-เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการศึกษาวิจยั และเก็บรวบรวมข้อ มูล
ในชว่ งเดือน มกราคม พ.ศ. 2561-เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เท่านั้น
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง การที่แสดงออกถึงความรู ้สึก และอารมณ์ ที่เกีย่ วของกับ
การกระทาที่ตอบสนองความต้องการ
ประชาชน หมายถึง กลุม่ ผูม้ าศึกษาดูงาน กลุม่ นักอนุ รักษ์ที่มาปลูก ป่ า กลุม่ นักท่องเที่ยว
ในพื้นที่ กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ด้านสถานที่ หมายถึง ความพร้อมและความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อ มที่ ดีเหมาะสม
ความเพียงพอของอาคาร ในด้านความปลอดภัย ความสะอาด รวมไปถึงความเพียงพอของห้ องน้ า
ถังขยะ และความพึงพอใจต่อที่พกั
ด้านสื่ อให้ความรู ้ หมายถึง ป้ ายหรื ออุปกรณ์ในการให้ความรู ้ก บั ผู ้ที่มาร่วมทากิจกรรม
ในการอนุ รักษ์ป่าชายเลน เชน่ บอร์ ดความรู ้ เอกสารให้ความรู ้ วีดีโอให้ความรู ้ รวมไปถึง
พาวเวอร์ พอยต์ ประกอบการบรรยาย
ด้านวิทยากร หมายถึง ผูท้ ี่จะมาทาการถ่ายทอดมีความรู ้และประสบการณ์เกีย่ วกับ
ป่ าชายเลน โดยมีเทคนิ คในการถ่ายทอด จัดลาดับเนื้ อหา และใช้ภาษาในการบรรยายได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านงานบริ การอื่น ๆ หมายถึง การอานวยความสะดวกแก ป่ ระชาชน เชน่ การให้
การสนับสนุ นจัดกิจกรรมให้ความรู ้ตา่ ง ๆ รวมไปถึงในด้านความสะอาดของอาหารโดยมี
ความเพียงพอ และรสชาติของอาหารเป็ นที่พอใจ
การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เป็ นการที่จะทาให้สถานที่
มีความสาคัญและโดดเด่นขึ้น ทาให้ดีข้ นึ จากเดิม
เพศ หมายถึง เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น เพศชายและเพศหญิง ด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวก
อายุ หมายถึง อายุของผูต้ อบแบบสอบถาม ตามปี ปฏิทิน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ชว่ ง ได้แก ่
20 ปี หรื อน้อยกว ่า 21-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปี ข้ นึ ไป
สถานภาพการสมรส หมายถึง สถานภาพการสมรสของกลุ ม่ ตัวอย่าง แบ่งเป็ น โสด
สมรส หม้าย หย่า
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสู งสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ ปวช. อนุ ปริ ญญา/ ปวส. และปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
อาชีพ หมายถึง อาชีพหลักของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น ค้าขาย เกษตรกร พนักงาน
บริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ นักเรี ยน/ นักศึกษา และอื่น ๆ
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง รายได้เฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 5 ชว่ ง คือ
ยังไม ่มีรายได้ ไม ่เกิน 5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท และ มากกว ่า 15,001 บาท

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี” ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาและค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลที่เป็ นเอกสารที่เกีย่ วข้อง ได้มกี ารนาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้
ประกอบการศึกษาดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดเกีย่ วกับการให้บริ การหลักการเกีย่ วกับป่ าชายเลน
3. หลักการเกีย่ วกับป่ าชายเลน
4. ข้อมูลของศูนย์ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก
5. งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
6. ตารางสังเคราะห์ ตวั แปร

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจหรื อความพอใจ ได้มผี ใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจ
ไว้หลายความหมาย ดังนี้
วรพงษ์ ภวเวส (2540, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของคาว ่าพึงพอใจไว้ว ่า เป็ นความรู ้สึก
พอหรื อพอใจที่มตี อ่ องค์ประกอบและสิ่ งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และเขาได้รับการตอบสนอง
ความต้องการของเขาได้
วาธิ ตา วัฒนรังสี (2552, หน้า 9 อ้างถึงใน พงศธร ถาวรวงศ์, 2541) กล่าวว ่า ความพึง
พอใจเป็ นการให้คา่ ความรู ้สึกของคนเรามีความสั มพันธ์ เป็ นโลกทัศน์ ที่เกี่ยวกับความหมายของ
สภาพแวดล้อม ค่าความรู ้สึกของบุคคลที่ มตี อ่ สภาพแวดล้อ มจะแตกต่างกัน เชน่ ความรู ้สึกดี -เลว,
พอใจ-ไม ่พอใจ, สนใจ-ไม ่สนใจ เป็ นต้น
ชวลิต เหล่ารุ ง่ กาญจน์ (2538, หน้า 8) กล่าวว ่า ความพึงพอใจหมายถึงหรื อทัศนคติของ
บุคคลที่มตี อ่ สิ่ งหนึ่ งหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง ความรู ้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการได้รับ
การสนองตอบความพึงพอใจเป็ นการให้คา่ ความรู ้ สึก ของคนที่ มคี วามสั มพันธ์ ก บั โลกทัศน์ ที่
เกีย่ วกับความหมายของสภาพแวดล้อ ม
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พิณ ทองพูน (2549, หน้า 21) กล่าวว ่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกชอบ ยินดี
เต็มใจ หรื อมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมือ่ ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทั้งด้านวัตถุและด้านจิ ตใจ
วิวฒั น์ หล่อพัฒนเกษม (2550) กล่าวว ่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติ
ของบุคคลที่มตี อ่ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู ้ ความนิ ยม และประสบการณ์ที่แต่ละ
บุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ตอ่ เมือ่ สิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก บ่ ุ คคลนั้นได้
ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุ คคลย่อ มมีความแตกต่างกันไป
ประจักษ์ พึ่งอุบล (2550, หน้า 12) ได้ให้ความหมายไว้ว ่า เป็ นความรู ้สึกนึ กคิดในทางที่ดี
ของบุคคลที่มตี อ่ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รั บการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจนบรรลุวตั ถุ ประสงค์ ความพึงพอใจเป็ น
เรื่ องที่เกีย่ วข้องกับความรู ้สึกนึ กคิ ดและค่านิ ย มของบุคคลซึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้เ มือ่ สภาวะ
แวดล้อมหรื อสถานการณ์เปลี่ ยนแปลง
Mullinss (1985 อ้างถึงใน ทรรศนี ย์ ไกรสุ วรรณ์, 2558, หน้า 15) ได้กล่าวว ่า
ความพึงพอใจเป็ นเจตคติของบุ คคลที่ มีตอ่ สิ่ ง ต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็ นสภาพกายในที่มี
ความสัมพันธ์ กบั ความรู ้สึ กของบุคคลที่ประสบความสาเร็ จในงานทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพเกิด
จากมนุ ษย์จะมีแรงผลัก ดันบางประการในตัวบุ คคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุ ถึง
เป้ าหมายบางอย่างเพื่อที่จะสนองตอบต่อ ความต้องการหรื อ ความคาดหวังที่ มีอยูแ่ ละเมือ บรรลุ
เป้ าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจ เป็ นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่ มต้น เป็ นกระบวนการหมุนเวียน
ต่อไปอีก
ทรรศนี ย์ ไกรสุ วรรณ์ (2558, หน้า 17) จากความหมายความพึงพอใจตามที่ กล่า วมา
ข้างต้น สรุ ปได้ว ่า ความพึงพอใจนั้นเป็ นความรู ้สึกหรื อ ทัศนคติ ทางด้านบวกของบุคคลที่ มตี อ่ สิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งหรื อมีความชื่นชอบพอใจต่อการที่ บุคคลอื่นกระทาการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตอบสนองว ่า
ความต้องการของบุคคลหนึ่ งที่ ปรารถนาให้กระทาในสิ่ งที่ต้องการซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอ่ เมื่อสิ่ งนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการให้แก ่บุ คคลนั้นได้ แต่ท้งั นี้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อ มมี
ความแตกต่างกันหรื อมีความพึงพอใจมากน้อ ยขึ้นอยูก่ บั ค่านิ ย มของแต่ละคน และสัมพันธ์ ของ
ปั จจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่ งเร้า ต่างๆ ซึ่งอาจสามารถทาให้ระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกันได้ เชน่ ความสะดวก สบายที่ได้รับ ความสวยงาม ความเป็ นกันเอง การได้รับการ
ตอบสนองในสิ่ งที่ตอ้ งการ
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สรุ ปจากความหมายความพึงพอใจ คือ ความรู ้สึกชอบต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง รวมไปถึง
ทัศนคติในสิ่ งนั้นเป็ นด้านบวก ที่เกิดจากความชื่น ชอบนั้น จะทาให้เกิดการร่วมปฏิบัติอย่าเต็มที่
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการกระทาที่แสดงออก ถึงความเต็มใจนั้นด้วย
ทฤษฎีความต้ องการ
ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow (Maslow’s general theory of human
motivation) มีแนวคิดว ่ามนุ ษย์ทุกคนต้องการและมีอ ยูต่ ลอดเวลา เมือ่ ความต้องการที่ไ ด้รั บการ
ตอบสนองแล้ว ก็จะไม ่มีความหมายสาหรับบุคคลนั้นอี กต่อไป (ประยูร พงศ์พนั ธ์ , 2549, หน้า 6)
ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ ตั้งอยูบ่ นสมมติฐาน 3 ประการ คือ
1. มนุ ษย์ทุกคนมีความต้องการและความต้องการนั้นจะไมม่ ีที่สิ้นสุ ด
2. ความต้องการที่ได้รั บการตอบสนองแล้ว จะไม ่มีแรงจูงใจสาหรับพฤติ กรรมอีก ต่อไป
ความต้องการมีอิ ทธิ พลก อ่ ให้เกิดพฤติก รรมที่ แสดงออกมานั้น เป็ นความต้องการที่ยงั ไมไ่ ด้รั บการ
ตอบสนองความต้องการใดที่ ได้รั บการตอบสนองเสร็ จสิ้ นไปแล้ว จะไม ่เป็ นตัวก ่อให้เกิดพฤติกรรม
อีกต่อไป
3. ความต้องการของมนุ ษย์ จะมีลกั ษณะเป็ นลาดับขัน้ จากต่าไปหาสู งตามลาดับขัน้
ความต้องการ ในขณะที่ตอ้ งการขั้นต่าได้รับการตอบสนองบางส่วนแล้ว ความต้องการขั้นสู งถัดไป
ก็จะติดตามมาเป็ นตัวกาหนดพฤติ กรรมต่อ ไป
ลาดับความต้องการของมนุ ษย์น้ ี มาสโลว์ได้แบ่งไว้เป็ น 5 ลาดับ
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุ ษย์เพื่อความอยูร่ อด เชน่ ความต้องการในเรื่ องอาหาร น้ า เครื่ องนุ ง่ ห่ม ยารักษาโรค
การพักผ่อน ที่พกั อาศัยและความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการด้านความมัน่ คงปลอดภัย (Safety needs) เป็ นความต้องการที่จะได้รับ
การคุม้ ครองป้ องกันต่าง ๆ ที่จะเกิดหรื ออาจเกิดแก ่ชีวติ ทรัพย์สิน สิ ทธิ เสรี ภาพ ความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน สถานะทางสังคม
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or belonging needs) เป็ นความต้องการเกีย่ วกับ
การอยูร่ ว่ มกัน มีเพื่อน พรรคพวก การได้รับการยอมรั บจากบุคคลอื่น และการเป็ นส่วนหนึ่ งของ
สังคม
4. ความต้องการมีชื่อเสี ยงเกียรติ ยศ ได้รับการยกย่องทางสังคม (Esteem needs) เป็ น
ความต้องการเกีย่ วกับความมัน่ ใจในตนเอง ในเรื่ องของความรู ้ความสามารถ รวมทั้งความต้องการ
ที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริ ญหรื อเป็ นที่ ยอมรั บนั บถือในสังคม และความต้องการในด้าน
สถานภาพ
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5. ความต้องการที่จะได้รั บความสาเร็ จในชีวติ (Self-actualization needs) เป็ น
ความต้องการขั้นสู งของมนุ ษย์ เป็ นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความสาเร็ จในทุกสิ่ ง ทุกอย่างตาม
ความนึ กคิดหรื อตามความหวัง ของตน
ทฤษฎี อี อาร์ ของ อันเดอร์ เฟอร์ (Alderfer’s existence ralatedness growth theory) ได้
แบ่งระดับความต้องการของมนุ ษย์ ออกเป็ น 3 ขั้น (ประยูร พงศ์พนั ธ์ , 2549, หน้า 7)
1. ความต้องการดารงอยู ่ เป็ นความต้องการจะดารงชีวติ อันได้แก ่ ความต้องการทางด้าน
ร่างกายและความปลอดภัย
2. ความต้องการด้านความสั มพันธ์ เป็ นความต้องการจะมีสั มพันธ์ ก บั บุ คคลอื่น ๆ ใน
สังคม
3. ความต้องการด้านความก้า วหน้า เป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ด เป็ นความต้องการที่จะ
ได้รับการยกย่องในสังคมและได้รั บความสาเร็ จในชีวติ
ความต้องการตามทฤษฎีน้ ี ตั้งอยูบ่ นสมมติฐานที่เชื่อว ่า
1. เมือ่ ความต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนองน้อ ย ความต้องการในระดับนั้นจะ
ยิง่ เพิม่ มากขึ้น
2. เมือ่ ความต้องการในระดับใด ได้รับการตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับต่ากวา่
จะมีมากขึ้น
3. เมือ่ ความต้องการในระดับต่า ได้รั บการตอบสนองมาก ความต้องการในระดับสู งกว ่า
จะมากตามไปด้วย
4. เมือ่ ความต้องการสู งสุ ดได้รั บการตอบสนองแล้วมนุ ษย์ จะแสวงหาความต้องการ
อื่น ๆ อีก
ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดความพึงพอใจ
ปั จจัยที่เกีย่ วข้องกับความพึงพอใจนั้น สามารถพิจารณาได้จากแนวคิ ดเกีย่ วกับหลัก การ
ของการให้บริ การสาธารณะ ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ชว่ ยทาให้งานประสบ
ผลสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็ นงานที่เกีย่ วกับการบริ การ นอกจากผูบ้ ริ การจะดาเนิ นการให้
ผูท้ างานเกิดความพึงพอใจในการทางานแล้ว ยังจาเป็ นต้องดาเนิ นการที่จะทาให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิด
ความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริ ญก้าวหน้าของงานบริ การ ปั จจัยที่สาคัญ ประการหนึ่ งที่เป็ นตัว
บ่งชี้คือ จานวนผูม้ าใช้บริ การ ดังนั้นผูบ้ ริ การชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่ จะศึกษาให้ลึ กซึ้งถึง ปั จจัย
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจทั้งผูป้ ฏิ บตั ิงานและผู ้มาใช้บริ การเพื่อ ที่จะได้ใช้
แนวทางในการบริ การองค์กรให้มปี ระสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด ซึ่งในการให้บริ การ
เป้ าหมายสาคัญของการบริ การ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การ มิลเลท (Millet, 1954,
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pp. 397-400) ได้ให้ทศั นะว ่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อ่ บริ การของหน่วยงานของรัฐวา่
ควรพิจารณาจากสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้
1. การให้บริ การอย่างเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริ การงานภาครัฐที่มฐี านคติที่ว ่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียมกันในแง่มมุ ของกฎหมาย ไม ่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริ การเดียวกัน
2. การให้บริ การที่ตรงเวลา (Timely service) หมายถึงการให้บริ การจะต้องมองว ่า
ให้บริ การสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐจะถื อว ่า ไม ่มี
ประสิ ทธิ ภาพเลย ถ้าไม ่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม ่พึงพอใจให้แก ป่ ระชาชน
3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะจะต้อง
มีลกั ษณะ มีจานวนการให้บริ การ และสถานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม (The right quantity at the
right geographical location) นอกจากนี้ มิลเลท ยังเห็ นว ่าความเสมอภาคหรื อการตรงต่อเวลา
จะไม ่มีความมายเลย ถ้ามีจานวนการให้บริ การที่ไ ม ่เพียงพอ และสถานที่ต้งั ที่ให้บริ การ
สร้างความไม ่ยุติธรรมแก ่ผู ้มารับบริ การ
4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่
เป็ นไปอย่างสมา่ เสมอ โดยยึดประโยชน์ ของสาธารณะเป็ นหลัก ไม ่ใชย่ ึดความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริ การว ่าจะให้หรื อหยุดบริ การเมื่อใดก็ได้
5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่
มีการปรับปรุ งคุณภาพและผลการปฏิ บตั ิงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหรื อ
ความสามารถที่ จะทาหน้าที่ ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิ ม
การวัดความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจเป็ นการวัดความรู ้ สึก ของบุ คคลที่ มีตอ่ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในลักษณะหนึ่ ง
ลักษณะใด ซึ่ง วรากรณ์ ใจน้อย และยุพิน อุน่ แก้ว (2552, หน้า 9) ได้กล่าวว ่าเทคนิ คของ Likert
สามารถนามาวัดทัศนคติไ ด้เกือ บทุกเรื่ องและให้คา่ เที่ยงตรงสู ง และสามารถกระทาได้หลายวิธี
ในการเลือกวิธีใดก็ตอ้ งคานึ งถึงเรื่ องที่จะศึกษาว ่าวิธีใดจะถู กต้องและเหมาะสมมากที่ สุด วิธีการ
โดยทัว่ ไปมีดงั นี้
1. การใช้แบบสอบถาม เป็ นวิธีที่นิยมแพร่หลายวิธีหนึ่ ง โดยขอร้องให้ผทู ้ ี่เราต้องการ
แสดงความคิดเห็ นในแบบฟอร์ มที่กาหนดคาตอบให้เลือกหรื อ ตอบคาถามอิส ระ คาถามที่ถามจะ
ถามเกีย่ วกับเรื่ องการบริ การ ความสัมพันธ์ หรื ออื่น ๆ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาข้อสรุ ปที่
แน่นอนต่อไป
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2. วัดโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งวิธีการนี้ จะต้องใช้เทคนิ คและการวางอุบายอย่างมาก
มิฉะนั้นจะได้คาตอบซึ่งมีความไม ่เที่ ยงตรงหรื อไมม่ ผี ล
3. การสังเกต วิธีน้ ี ไม ่ค่อยแพร่หลายและไมส่ ามารถทาได้ในองค์ก รที่ มีผปู ้ ฏิ บตั ิงาน
มาก ๆ คงทาได้ในองค์กรที่มผี ปู ้ ฏิบัติงานไมม่ ากนั ก ซึ่งวิธีการนี้ ผสู ้ ังเกตต้องใช้ความพยายามอย่าง
สู งและต้องใช้เวลาและความถี่ใ นการสังเกตอย่างทั่วถึง

แนวคิดเกี่ยวกับการให้ บริการ
ความหมายการให้ บริการ
สุ ขมุ นวลสกุล (2538, หน้า 13 อ้างถึงใน ทวนชัย ชา่ งไม้, 2550) กล่าวว ่า คาว ่าบริ การ
น่าจะเป็ นคาที่มคี ณุ ค่าและชวนให้ภูมใิ จ เพราะคาว ่าบริ การนั้นหมายถึง การทาประโยชน์ ให้กบั คน
อื่นมีความสุ ข ความพอใจ ซึ่งคนที่ทาก็นา่ จะมีความสุ ขที่ตัวเองมีคณุ ค่าแก ค่ นอื่น ฉะนั้นถาเราตั้ง
อุดมการณ์ไว้ว ่างานของเรา คือการบริ การที่เราทาจะเป็ นที่พึงพอใจของผูร้ ั บบริ การเสมอ ผูท้ ี่มหี ัวใจ
บริ การจริ ง ๆ นั้นต้องแสวงหาความรู ้รอบตัวเพื่อ จะได้ใช้ความรู ้น้ นั มาให้บริ ก ารเขาได้
ความเจริ ญรุ ง่ เรื องของธุ รกิจหรื อ องค์กรไม ่ได้ข้ นึ อยูก่ บั ระบบการที่ ประสิ ทธิ ภาพหรื อ สิ นค้า ที่ มี
คุณภาพเลิศเท่านั้น งานบริ การคือการทาให้ลูกค้าพอใจ (Customer s satisfaction) ซึ่งลูกค้าทุกคนมี
ความแตกต่างกันไป ดังนั้นเราต้องการบริ การที่ดีให้เขาพอใจจึงจะเป็ นงานที่ มีคณุ ภาพ
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546, หน้า 1 อ้างถึงใน สุ มาลี อัศววิจิตรกุล, 2551) ได้ให้
ความหมายของ คาว ่า “บริ การ” หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่ง มอบสิ น ค้าที่ ไ มม่ ตี ัวตน
(Intangible good) ของธุ รกิจให้กบั ผูร้ ับบริ การ โดยสิ นค้าที่ไม ่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การจนนาไปสู ค่ วามพึงพอใจได้
อเนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548, หน้า 18-19) การบริ การ (Service)
หมายถึง การกระทาใด ๆ เพื่อชว่ ยเหลือ การให้ความชว่ ยเหลือ การดาเนิ นการที่เป็ นประโยชน์ ตอ่
ผูอ้ ื่น (Hospitality) โดยเป็ นการปฏิบตั ิดว้ ยความเอาใจใส่ อย่างมีไมตรี จิต
ไพวัลย์ ชลาลัย (2550, หน้า 15) การบริ การ งานที่มกี ารผลิตและการบริ โภคเกิดขึ้น
พร้อมกัน ไม ่อาจกาหนดได้แน่นอนว ่าผูใ้ ช้บริ การจะมีความต้องการเมือ่ ใด ไม ่มีตวั สิ นค้า ไม ่มี
ผลผลิต สิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การจะได้ คือ ความพึงพอใจ นอกจากนี้ งานบริ การยังเป็ นงานที่ตอ้ งการ
ตอบสนองในทันที ดังนั้น ผูท้ ี่ทาหน้าที่บริ การจะต้องมีความพร้ อ มที่ จะให้บริ การอยูเ่ สมอ
Kotlet (1994 อ้างถึงใน อารี รัตน์ ตันทะนงศักดิ์กลุ , 2552) กล่าวว ่า กิจกรรมหรื อ
ปฏิบตั ิการใด ๆ ที่กลุม่ บุคคลหนึ่ งนาเสนอให้อีกกลุ ม่ หนึ่ ง ซึ่งการบริ การนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม ่สามารถเป็ น
เจ้าของ และไม ่สามารถจับต้องได้
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องค์ ประกอบและลั กษณะของการให้ บริการ
สมิต สัชฌกุ ร (2548) ได้ให้รายละเอียดคุณลักษณะของผู ้ที่จะทางานบริ การได้ดี
มีดงั ต่อไปนี้
1. มีจิตใจรักงานบนิ การ
คนเราจาทาสิ่ งใดสิ่ งสิ่ งหนึ่ งด้วยความรั กความสมัครใจทุ ม่ เทแรงกายแรงใจให้แก ่
สิ่ งนั้นย่อมเกิดจากความมีใจรักเป็ น ทุนเดิ ม ดังจะเห็ นได้จากการที่เราให้เวลา ให้ความเอาใจใส่
สนใจกับงาน ซึ่งต้องให้ความมุงมั
่ นมานะเพียรพยายามเป็ นพิเศษมากกว ่างานปกติในหน้าที่การงาน
ประจา ซึ่งเป็ นงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาไม ่ได้เกิดจากความสมัครใจทา ซึ่งจะเป็ นผลให้เ ราเอาใจ
ใส่ตอ่ งานนั้น งานบริ การก็เชน่ กันผูซ้ ่ งึ จะทาได้ดีกจ็ ะต้องมีใจรั กและชอบงานบริ ก าร
2. มีความรู ้ในงานที่จะบริ การ
งานบริ การจะต้องการความถูก ต้องครบถ้วนสมบูร ณ์เป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนั้น ผูซ้ ่ งึ จะทางาน
บริ การในเรื่ องใดจาเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในงานที่ตนเองจะต้องให้บริ การอย่างถูก ต้อง
อย่างแท้จริ ง มิฉะนั้นจะก ่อให้เกิดความ เสี ยหายแก ่งานบริ การนั้น ๆ ได้ผทู ้ ี่จะทางานบริ การ
ในแต่ละงานจึงต้องหาความรู ้ในงานเฉพาะนั้นให้รู้จริ งอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มคี ณุ ลักษณะเพียงพอ
แก ่การเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ตนรับผิ ดชอบ
3. มีความรู ้ในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ
เหตุผลที่ว ่า ผูท้ างานบริ การจาเป็ นต้องมีความรู ้ในตัวสิ นค้าหรื อบริ การที่ ตนจะเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การ เพราะการให้ความรู ้และสารสนเทศเกีย่ วกับตัวสิ น ค้าหรื อ บริ การเป็ น ส่วนสาคัญ ของ
งานบริ การและเป็ นงานบริ การขัน้ พื้นฐานที่ทุกคนจะต้องทางานในแต่ละหน้า ที่ หากผูท้ างานบริ การ
ไม ่มีความรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การแล้วก็ไ ม ่สามารถจะอธิ บายหรื อให้ข้อชี้แจงเป็ นการช ว่ ยเหลือแก ่
ผูร้ ับบริ การได้
4. มีความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติตน
ผูท้ างานบริ การจะต้องติดต่อ สั มพันธ์ เกีย่ วกับคนต่าง ๆ มากหน้าหลายตา การวางตน
จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะเป็ นพันธะผูกพันต่อผลที่ได้กระทาลงไป หากการปฏิบตั ิตนเป็ นผลให้
ผูร้ ับบริ การพึงพอใจก็ดีไปแต่ถา้ ในทางตรงกันข้า ม การปฏิบตั ิตนเป็ นผลให้ผรู ้ ับบริ การเกิด
ความไม ่พอใจก็ยอ่ มจะส่งผลต่องานบริ การได้
5. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ผูใ้ ดที่ขาดความรับผิ ดชอบย่อ มไม ่อาจทางานใดให้สาเร็ จได้ เพราะความรับผิดชอบ
เป็ นเงื่ อนไขสาคัญที่จะทาให้งานบรรลุผลผูซ้ ่ งึ ไมม่ ีความรับผิดชอบ ย่อมจะไม ่ผูกพันตนต่อ ผลของ
การกระทา อาจเพิกเฉยละเลยต่อสิ่ งต่อสิ่ งที่ควรทาเพื่อให้เกิดผลดี ตอ่ งานบริ การไม ่เอาใจใส่ตอ่ การ
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ปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้บริ การอย่างเสี ยไม ่ได้ ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่จึงเป็ นคุณ ลัก ษณะที่
สาคัญมากในการทางานด้านบริ การ
6. มีความรับผิดชอบต่อ ลูกค้าหรื อ ผูใ้ ช้บริ การ
การให้บริ การหรื อการค้า ถือว ่าผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การคือพระเจ้า จะต้องดูแลอย่างดีและ
มีความรับผิดชอบต่อ ผูใ้ ช้บริ การอย่างดีที่สุด เพราะถ้าผูใ้ ช้บริ การมีความผูพ้ นั หรื อชื่นชอบ ก็จะ
สร้างความพอใจและมีโอกาสกลับมาใช้บริ การอีก
7. มีทศั นคติที่ดีตอ่ งานบริ ก าร
การบริ การในความหมายก็บอกไว้อยูแ่ ล้วว ่า เป็ นการให้ความชว่ ยเหลือ ผูท้ างานบริ การ
เป็ นผูใ้ ห้จึงมีความคิดรู ้สึก ต่องานบริ การในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริ การ ถ้าผูใ้ ดมีความคิด
ความรู ้สึกไม ่ชอบงานบริ การ แม้จะพอใจในการรับบริ การจากผูอ้ ื่น ก็ไม ่อาจจะทางานบริ การให้เป็ น
ผลดีได้ ทัศนคติมอี ิทธิ พลต่อกระบวนการคิดของผู ้ทางานบริ การเป็ น อันมาก ถ้าบุคคลใดมีทศั นคติ
ต่องานบริ การดี ก็จะให้ความสาคัญต่องานบริ การ และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่เป็ นผลให้งานบริ การ
มีคณุ ค่าและนาไปสู ค่ วามเป็ นเลิศ
8. มีจิตใจมัน่ คงไม ่โลเล
ผูท้ างานบริ การจะต้องมีความมัน่ คงในจิตใจ ไม ่ว ่าจะมีสิ่งหนึ่ งสิ่ งใดมากระทบก็จะต้อง
ตั้งสติ และนึ กถึงงานบริ การเป็ นสาคัญหากมีอารมณ์ ออ่ นไหวเกิดเหตุการณ์ใดมากระทบจิ ตใจทาให้
เกิดปฏิกริ ิ ยาในทางร้ายอย่างรุ นแรงย่อมจะทาให้การบริ การเกิดผลเสี ยได้ ในการบริ หารงานบริ การ
จะมีนโยบายควบคุมการทางานให้เป็ นไปตามแผนการให้บริ การ ผูท้ างานบริ การจะต้องปฏิบตั ิตน
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดแม้ว ่าจะเปลี่ ยนแปลงนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เ ปลี่ยนไป
ผูท้ างานบริ การจะต้องปรับวิธี การให้บริ การโดยไม ่ลังเลยึ ดถื ออยูใ่ นนโยบายเดิม
9. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ผูใ้ ห้บริ การ เป็ นผูท้ ี่อยูก่ บั เหตุการณ์เฉพาะหน้า ได้พบเห็ นเหตุการณ์ที่เป็ นประสบการณ์
ตรง จึงควรมีความคิ ดใหม ่ ๆ ในการปฏิรูปงานบริ การได้ดี ไม ่ควรติดยึดอยูก่ บั การให้บริ การที่เคยทา
มาอย่างไรก็ทาอยูอ่ ย่างนั้น เป็ นการสานต่องานที่ไม ่ดีไม ่เกิดการพัฒนา ควรที่จะเป็ นมี
ลักษณะเฉพาะในการคิดเปลี่ยนแปลงใหม ่ให้ดีกว ่าเดิ มมีการคิ ดดัดแปลงการให้บริ ก ารให้เหนื อกว ่า
เดิม ทั้งนี้ ผมู ้ คี วามคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ จะมีการรับรู ้ และสร้างจินตนาการจากประสบการณ์นามาใช้
ในการสร้างสรรค์งานบริ การให้ดีข้ นึ
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10. มีความชา่ งสังเกต
ผูท้ างานบริ การจะต้องมีลกั ษณะเฉพาะตัวเป็ น คนมีความชา่ งสังเกตเพราะหากมีการรับรู ้
ว ่าบริ การอย่างไรจึงจะเป็ นที่พอใจของผูร้ ั บบริ การก็จะพยายามนามาคิ ดสร้างสรรค์ให้เกิดบริ ก ารที่ ดี
ยิ่งขึ้นเกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การได้มากยิ่งขึ้น การรับรู ้ที่
ได้มาจากการสังเกตติ ดอยูใ่ นความทรงจาสามารถนามาก ่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานบริ การ
ได้ผทู ้ างานบริ การที่ไมม่ ีความชา่ งสังเกตจะคิ ดไม ่ออกและแยกไมไ่ ด้ว ่าบริ การที่ ดีก บั บริ การที่ ไ ม ่ดี
มีจุดแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
11. มีวจิ ารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ
ในการบริ การอาจมีเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ซึ่งผูท้ างานบริ การจะต้องพิจารณาคิด
ทบทวนตริ ตรองใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ว ่า จะทาประการใด เชน่ ในกรณีขอบริ การที่เกินกว ่าจะ
ปฏิบตั ิได้หรื อการเรี ยกร้ องให้บริ การในกรณี ที่ขัดต่อนโยบายของหน่ายงาน เชน่ การขอสิ ทธิ พิเศษ
ผูท้ างานบริ การจะต้องใช้วจิ ารณญาณไตร่ตรองอย่างรอบคอบก ่อนว ่าควรจะทาประการใด มิใชน่ า
เรื่ องที่เป็ นปั ญหามาให้ผบู ้ งั คับบัญชาต้องพิจารณาวินิจฉั ยสั่งการในทุกเรื่ อง
12. มีความสามารถวิเคราะห์ ปัญหา
ผูท้ างานบริ การจะต้องมีสั มพันธ์ ท้งั โดยตรงและโดยอ้อ มกับบุ คคลต่าง ๆ ซึ่งมีภูมหิ ลังที่
หลายหลายต่างกันผูร้ ับบริ การส่วนใหญ่ก ็มกี ารติ ดต่อสั มพันธ์ กนั ด้วยปกติ แต่บางคนอาจนาปั ญหา
มาให้ผทู ้ างานบริ การ ทั้งที่เป็ นปั ญหาจากผูร้ ับบริ การทาขึ้น หรื อจากฝ่ ายให้บริ การเองหรื อจากคน
ในหน่วยงานเดียวกันดังนั้นผูใ้ ห้บริ การต้องวิเคราะห์ สาเหตุให้ได้และหาสาเหตุ ที่แ ท้จริ งให้พบ และ
คิดวิธีแก้ปัญหา เป็ นทางเลือกหลาย ๆ ทางและเลือกทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
สมิต สัชฌกุ ร (2548) ได้ให้รายละเอียดการให้บริ การ ด้วยหลักการ 10S มีดงั ต่อไปนี้
1. S-Smooth (สมูท้ ) หมายถึง อารมณ์ของผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การที่ดีควรมีอารมณ์ มนั่ คง
สมาเสมอ
่
แม้ขณะที่ผรู ้ ับการบริ การจะแสดงอารมณ์เสี ยใส่ ผูใ้ ห้บริ การก็ควรพยายามข่มใจ ไม ่แสดง
อารมณ์ที่ไม ่ดีตอบโต้ก ลับไป
2. S-Smile (สมาย) หมายถึง การบริ การด้วยรอยยิ้ ม ผูบ้ ริ การที่มหี น้าใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ไม ่บูดบึ้งเมือ่ มีผู ้มาติดต่อ ขอรั บบริ การ จะสร้างความประทับใจให้แก ่ผู ้มารับบริ การ
3. S-Speak (สปี ค) หมายถึง การพูดจาดีน้ าเสี ยงการพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ
เนื่ องจาก การบริ กาจะต้องเจอกับบุคคลที่ มคี วามต้องการที่หลากหลาย บางครั้งผูร้ ับบริ การเป็ น
บุคคลเจ้า อารมณ์พดู จาไม ่สุ ภาพหรื อ ขาดสั มมาคารวะพูดจาไม ่น่าฟั ง แต่ผใู ้ ห้บริ การจ่าเป็ นจะต้อง
ใจเย็น และพูดจาให้ไพเราะน่าฟั ง
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4. S-Small (สมอล) หมายถึง ผูบ้ ริ การต้องปฏิบตั ิตนด้วยความอ่อนน้อ มถ่อ มตน
ไม ่อวดอ้าง ว ่าตัวเองเป็ นใหญ่หรื อเป็ นผูม้ ยี ศมีตาแหน่งการงานที่ดีก ว ่า มีความรู ้มากกว ่าผู ้มารั บ
บริ การ แต่ ควรยินดีและเต็มใจให้บริ การ
5. S-Smart (สมาท) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การที่มบี ุคลิกภาพที่ดีสง่างามจะสร้าง
ความประทับใจ ให้กบั ผูร้ ับบริ การตั้งแต่แรกเห็ น
6. S-Special (สเปเชี่ยล) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การให้ความสาคัญกับผู ้รับบริ การ โดยมองว ่า
ผูร้ ับบริ การเป็ นบุคคลพิเศษ จะต้องปฏิบตั ิให้ผรู ้ ับบริ การรู ้ สึกเสมือนว ่าผู ้รับบริ การเป็ น บุคคลพิเศษ
7. S-Spirit (สปิ ริท) หมายถึง ผูบ้ ริ การต้องยอมรับฟั งความคิ ดเห็ นของผู ้รับบริ การ
ยอมเป็ นผูร้ ับฟั งที่ดี
8. S-Speed (สปี ด) หมายถึง การให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว เนื่ องจากการให้บริ การที่
เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว สามารถประหยัดเวลาในการให้บริ การและผูใ้ ห้บริ การสามารถให้ บริ การ
แก ่บุคคลอื่นได้จานวนมากขึ้น และที่สาคัญผูบ้ ริ การไมต่ อ้ งเสี ยเวลาในการคอยรั บบริ การ
9. S-Super (ซุปเปอร์ ) หมายถึง การให้บริ การที่มากกว ่า มากกว ่าในที่น้ ี หมายถึงการ
ให้บริ การที่มากกว ่าสิ่ งที่ผู ้รับบริ การคาดหวังหรื อ คาดคิด
10. S-Save (เซฟ) หมายถึง การประหยัด ประหยัดในที่น้ ี หมายถึงการประหยัดเวลา
ในการ ดาเนิ นการให้บริ การ และการประหยัดวัสดุของหน่วยงาน เนื่ องจากในการให้บริ การ
บางครั้ง จาเป็ นต้องใช้วสั ดุภายในหน่วยงาน เชน่ ใช้เอกสาร การถ่ายเอกสาร หากผูใ้ ห้บริ การ
ให้บริ การด้วย ความแม ่นยาถูกต้องตามขั้น ตอนในครั้งเดีย วจะชว่ ยประหยัดค่า วัส ดุภายในสานักงาน
และ ประหยัดเวลาดังนั้นเพื่อคุณภาพและคุณค่าในงานบริ การ ทุกฝ่ ายจะต้องให้ความร่วมมือ กันเพื่อ
ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้รับผลประโยชน์ ท้งั สองฝ่ าย ผูใ้ ช้บริ การพอใจองค์กรก็อยูร่ อด
เทื้อน ทองแก้ว (2552) กล่าวว ่า คาว ่าหัวใจบริ การหมายถึง การอานวยความสะดวก
การชว่ ยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุ น การเร่งรัดการทางาน และความกระตือรื อร้นต่อ
การให้บริ การผูอ้ ื่น รวมถึงการยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรี จิตต่อ ผูอ้ ื่นและต้องการให้
ผูอ้ ื่นประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่เขาต้องการ หัวใจของการให้บริ การประกอบด้วยปั จจัย ดังนี้
1. ต้องมีความรวดเร็ วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แข่งขันยุคปั จจุ บนั
ความรวดเร็ วของการปฏิ บตั ิงาน ความรวดเร็ วของการให้บริ การจากการติ ดต่อ จะเป็ นที่พึงประสงค์
ของทุกฝ่ าย ดังนั้นการให้บริ การที่รวดเร็ วจึงเป็ นที่ ประทับใจ เพราะไม ่ต้องเสี ยเวลารอคอย สามารถ
ใช้เวลาได้คมุ้ ค่า
2. ต้องมีความถูกต้องชัดเจน งานบริ การที่ไม ่ว ่าจะเป็ นการให้ขา่ วสาร ข้อมูล หรื อ
การดาเนิ นงานต่าง ๆ ต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเสมอ
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3. ประหยัดเงิ นและเวลา การบริ การที่รวดเร็ วจะชว่ ยให้ประหยัดเงิ นในการจ้างหรื อ
ใช้จา่ ย เช น่ แทนที่การใช้เงิ นจ้างบุคลากรเพื่อทางาน 3 วัน แต่ผถู ้ า้ ให้บริ การทางานด้วยน้ าใจ
ซื่อสัตย์ รวดเร็ ว ทาให้ใช้จา่ ยหรื อจ่ายเงิ นน้อยลง เพราะงานเสร็ จเร็ วทาให้ทุกฝ่ ายประหยัดเงิ นและ
เวลา ผูร้ ับบริ การสามารถปฏิ บตั ิงานอื่นได้อี ก
4. การจัดบรรยากาศสภาพที่ทางาน ต้องจัดสถานที่ทางานให้สะอาดเรี ยบร้อย มีป้ายบอก
สถานที่ ขั้นตอนการติดต่องาน ผูม้ าติดต่อสามารถอ่านหรื อติ ดต่อได้ด้วยตนเองไมต่ อ้ งสอบถามใคร
ตั้งแต่เส้นทางเข้าจนถึงตัวบุคคลผูใ้ ห้บริ การและกลับไป จุดการให้บริ การควรเป็ น One stop service
คือไปแห่งเดียวงานสาเร็ จ
5. การยิม้ แย้มแจ่มใส หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริ การคือ ความรู ้สึก
ความเต็มใจและความกระตื อรื อร้นที่ จะให้บริ การ เป็ นความรู ้สึกภายในของบุคคลว ่าเราเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การ จะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ประทับใจกลับไป ความรู ้สึกดังกล่าวนี้ จะสะท้อนมาสู ภ่ าพที่
ปรากฏในใบหน้าและกิริยาท่าทางของผูใ้ ห้บริ การ คือการยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรี จิต
การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือเป็ น บันไดขั้นสาคัญที่ จะนาไปสู ค่ วามสาเร็ จขององค์ กร การยิ้มคือการเปิ ด
หัวใจการให้บริ การที่ดี
6. การสื่ อสารที่ดี การสื่ อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับด้วย
น้ าเสี ยง และภาษาที่ให้ความหวัง ให้กาลังใจ ภาษาที่แสดงออกไม ่ว ่าจะเป็ นการปฏิ สั มพันธ์ โดยตรง
หรื อทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ าใจการให้บริ การข้างในจิตใจ ความรู ้สึกหรื อจิตใจที่มงบริ
ุ ่ การ
จะต้องมาก ่อนแล้วแสดงออกทางวาจา
7. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึ กถึงความรู ้สึกของผู ้มาติดต่อ ขอรั บบริ การ เขามุงหวั
่ งได้รับ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรี จากผูใ้ ห้บริ การ การอธิ บาย
ในสิ่ งที่ผมู ้ ารับบริ การไมร่ ู ้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ ยมไปด้วยไมตรี จิต มีความเอื้ออาทร ติดตาม
งานและให้ความสนใจต่องานที่รับบริ การอย่างเต็ มที่ จะทาให้ผมู ้ าขอรับบริ การเกิดความพึงพอใจ
8. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือและเทคนิ ควิธี การให้บริ การที่ดีและ
รวดเร็ วในด้านการประชาสัมพันธ์ ขา่ วสารข้อ มูล ต่าง ๆ จะเป็ นการเสริ มการให้บริ การที่ดีอี ก ทาง
หนึ่ ง เชน่ Website
9. การติดตามและประเมินผล การบริ การที่ดีควรมีการติดตาม และประเมินผล
ความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การเป็ นชว่ ง ๆ เพื่อรับฟั งความคิดเห็ นและผลสะท้อนกลับว ่ามีขอ้ มูล
ส่วนใดต้องปรับปรุ งแก้ไข เป็ นการนาข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริ การและพัฒนาตนต่อ ไป
กล่าวโดยสรุ ป การมีความสั มพันธ์ ก บั ผู ้มาติดต่อหรื ผรู ้ ั บบริ การด้วยการมีหัวใจบริ การ
สามารถทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้ข้ นึ อยู ก่ บั บุคลากรทุ กคนขององค์ กรที่ มจี ิ ตสานึ กแห่ง
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การเป็ นผูใ้ ห้บริ การ สิ่ งสาคัญและเริ่ มต้นง่าย ๆ คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ชว่ ยเหลือด้วย
ความเต็มใจ รวดเร็ วและมีคณุ ภาพจะเกิดพลังสาคัญ คือ การบอกต่อ และผลรับที่ได้จะกลับสู ่องค์ กร
มากกว ่าหรื อใครว ่าไม ่จริ ง ลองปฏิ บัติดู
ความสาคัญของบุคลิ กภาพต่ อผู้ปฏิบัติงานให้ บริการ
สุ นีย์พนั ธ์ ดุลยวิจารณ์ (2553, หน้า 43) กล่าวว ่า บุคลิกภาพมีความสาคัญต่อการใช้ชีวติ
ส่วนตัว หน้าที่การงาน และการใช้ชีวติ ในสังคมเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ อาจเป็ นสิ่ งรั้งให้บุคคล
ถอยหลังหรื ออาจเป็ นสิ่ งผลักดันให้บุคคลก้าวหน้า ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั ว ่าบุคคลต่าง ๆ จะเห็ นความสาคัญ
ของการปรับปรุ งและพัฒนาบุคลิ กภาพมากน้อยเพียงใด สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานให้บริ การนั้น
บุคลิกภาพมีความสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ บุคลิกภาพ
ในส่วนหนึ่ งที่เกีย่ วข้องกับแรงจูงใจจะมีอิทธิ พลสู ง มากต่อการทางาน ถ้าบุคคลใดมีแรงจูงใจในการ
ทางานมาก แรงจูงใจดังกล่าวจะเป็ นพลังที่ชว่ ยผลัก ดันและกระตุ ้นให้บุคคลนั้น มีความมานะ
พยายาม อดทน ต่อสู ้ และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อทางานให้สาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ชว่ ยกาหนดทิศทางในการทางาน บุคลิกภาพ ทางด้านความคิดริ เริ่ ม ความเชื่อมัน่ และ
ความระมัดระวังรอบคอบจะมีอิ ทธิ พลต่อ การก าหนดทิ ศทางในการทางาน กล่าวคือ บุคคลใดที่มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สูง มักจะชอบทางานที่แปลกใหม ่ โดยพยายามคิดค้นหาหนทางต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาให้งานของตนเองมีความแตกต่างและสามารถเอาชนะคูแ่ ข่งขันได้ บุคคลใดที่มคี วามเชื่อ มัน่
ในตนเองสู งมักจะชอบเสี่ ยงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ สูง และบุคคลใดมีความเชื่อ มัน่ ในตนเองสู ง
มักจะชอบเสี่ ยงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูง และบุคคลที่มคี วามรอบคอบสู งมักจะไม ่ชอบทางาน
ที่มคี วามเสี่ ยงหรื อความไม ่แน่นอน ถึงแม้ว ่าการทางานดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนที่สูง ก็ตาม แต่ละ
ชอบทางานในลักษณะของการก้าวไปเรื่ อ ย ๆ ซึ่งถึงแม้ว ่าจะก้าวหน้าช้าแต่มคี วามมัน่ คง
3. มีผลต่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากบุ คคลอื่น บุคลิกภาพบางด้านมีสว่ น
ชว่ ยเสริ มสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากบุ คคลอื่น เชน่ การเป็ นคนสุ ขมุ มีอารมณ์
มัน่ คง มีเหตุมผี ล มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และรักษาคาพูด บุคคลประเภทนี้ ไม ่ว ่าจะทาอะไรก็จะ
ได้รับความเชื่อถือละความไว้วางใจ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากบุ คคลอื่น ๆ
4. มีอิทธิ พลต่อการปรับตัวให้เข้า บุคคลอื่น ๆ บุคลิกภาพมีสว่ นสาคัญ ที่ชว่ ยให้บุคคล
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุ คคลอื่น ๆ และสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ดีและรวดเร็ วขึ้น เชน่ คนที่มี
บุคลิกภาพเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีน้ าใจไมตรี และมีความจริ งใจย่อ มจะเป็ นที่ชื่นชอบและยอมรับในหมูคน
่
ทัว่ ไป

20
บุคลิ กภาพทีเ่ หมาะสม ประกอบด้ วย
1. หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความจริ งใจ
2. หน้าตาและร่างกายสะอาด สดชื่น ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
3. แต่งกายสะอาด สุ ภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ
4. แสดงกิริยาและท่วงท่าต่าง ๆ อย่างสง่างาม และเหมาะสมกับกาลเทศะ
5. มีมารยาทดี
6. แสดงความเอาใจใส่ และเต็มใจ ให้ความชว่ ยเหลือกับผูร้ ับบริ การทุก คนอย่าง
เสมอภาค
7. คิดถึง รับรู ้ และให้ความสาคัญกับความรู ้ สึก ของบุ คคลอื่น มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
มีน้ าใจ และมีความสุ ขที่ไ ด้ชว่ ยเหลือผู ้อื่น
8. รู ้จกั ทักทายปราศรัยกับบุคคลทัว่ ไปด้วยความจริ งใจ
9. มองเห็ นคุณค่า ความสาคัญ และให้เกียรติกบั ทั้งตนเองและผูอ้ ื่น
10. ยอมรับคาตาหนิ ติชมจากบุ คคลอื่น
11. มองโลกในแง่ดี
12. รู ้จกั ให้อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผูอ้ ื่น
13. มีความรับผิดชอบ
14. มีน้ าใจ มีความจริ งใจ ไม ่เสแสร้ง มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีวนิ ัยและมีความอดทน
15. มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์
ปัจจัยหลั กในการสร้ างความพึงพอใจในการบริการ
ร.ต.ท.หญิง นัยน์ ปพร พูดตรง (2558, หน้า 12) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
เกิดจากประสบการณ์จากการใช้บริ การแล้วประทับใจเกินกว ่าความคาดหวังที่ ต้งั ไว้ ความพึงพอใจ
สาหรับการบริ การนั้นสร้างได้ยากกว ่าสิ น ค้าเนื่ องมาจากคุณภาพของสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่พฒั นามาแล้วอยู ่
นิ่ งไม ่เปลี่ยนแปลง แต่คณุ ภาพการบริ การขึ้นกับพนักงาน ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์และ
ตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ หรื อลูกค้าที่มาใช้บริ การบางรายอาจจะมีความต้องการเฉพาะที่ มากเกิน
ความต้องการที่พนักงานจะให้บริ การได้อย่างเต็ มที่จึงทาให้เกิดความไม ่พอใจ ดังนั้น ปั จจัยหลักใน
การสร้างความพึงพอใจในการบริ การมี 3 ประการ ดังนี้
1. ผูร้ ับบริ การมีความต้องการและความคาดหวังสาหรั บการบริ การที่แ ตกต่างกันไป
ในแต่ละคน รวมทัง้ ความต้องการนั้นยังเปลี่ยนไปสาหรับการบริ การที่แตกต่างกัน ไปในแต่ละคน
รวมทั้งความต้องการนั้นยังเปลี่ยนไปสาหรับการบริ การแต่ละครั้ง เชน่ คนที่เคยนวดแผนโบราณใน
ครั้งแรก ย่อมต้องการการนวดที่ ไ ม ่แรงมากนั ก แต่การนวดครั้งต่อไปต้องการความแรงมากขึ้น
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ลูกค้าไม ่สามารถบอกได้ว ่าต้องการแรงเพียงใด บอกได้เพียงว ่านวดกาลังดีหรื อหนัก ไป นอกจากนี้
อารมณ์หรื อลักษณะเฉพาะของลูก ค้าย่อ มีผลต่อ ความพึงพอใจของตน หากลูกค้าอารมณ์ไมด่ ี แม้ว ่า
พนักงานในร้านอาหารจะให้บริ การต้อนรับดีเพียงไรลูกค้า ย่อ มบอกว ่าการบริ ก ารยังไมป่ ระทับใจ
นักหรื อหากลูกค้ามีมาตรฐานในการได้รั บบริ การสู ง มาก มีความต้องการเฉพาะมากมาย เชน่
ต้องการทรงผมเหมือนเมทินี กิง่ โพยม ทาไฮไลต์ให้เหมือนดาราต่างประเทศให้ผ มยาวพอประมาณ
และให้มหี างเต่า โดยต้องซอยด้วยกรรไกรที่ คมมากเท่านั้น ความประทับใจย่อมเกิดได้ยากกว ่า
ลูกค้าที่มคี วามต้องการไมม่ ากนั ก
2. ผูใ้ ห้บริ การความพึงพอใจของลูกค้า มีผลจากความรู ้ ความสามารถ ความพร้อมในด้าน
กายและอารมณ์ในขณะที่ให้บริ การ รวมถึงความเต็ มใจในการให้บริ การของพนักงาน สิ่ งหนึ่ งที่
นักการตลาดต้องทาการจัดเลือ กหนักงานจะต้องทาอย่างรอบคอบ ต้องมีการวัดทัศนคติของ
ผูใ้ ห้บริ การ ต้องศึกษาถึงสภาพครอบครั ว ต้องให้พนักงานทางานเป็ นทีมที่พร้อมจะชว่ ยเหลือ กัน
ตลอดเวลา ต้องสร้างความสามัคคี ต้องฝึ กอบรมสร้างความมุงมั
่ น่ ในการให้บริ การให้เกิดในหัวใจ
หรื ออาจจะต้องลองให้พนักงานไปทดลองใช้บริ การของธุ ร กิจคูแ่ ข่ง
3. สิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ตัวอย่างเชน่ อากาศ แสงแดด เก้าอี้ ล๊อบบี้ สิ่ งเหล่านี้ มผี ลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นอย่างมาก ลูกค้าที่มารับประทานอาหารกลางวันอย่างเอร็ ดอร่อ ย
แต่พอไปเข้าห้องน้ าพบว ่าห้องน้ าสกปรกมากหรื อหากเดินผ่านและมองที่พื้นเห็ นครัวเป็ นน้ าครา
ก็ยอ่ มสร้างความไมป่ ระทับใจได้ทนั ทีอาจจะถึงขึ้นไมม่ าใช้บริ ก ารอี กต่อไป
อากาศร้อนหรื อหนาวเกินไปย่อมทาให้ลู กค้า ที่นั่งอยูใ่ นโรงภาพยนตร์ รู้สึ กไม ่สบายตัวได้
ในที่สุดย่อมมีผลต่อ ความพึงพอใจยิง่ ไปกว ่านั้น ความพึงพอใจของลูกค้ายังมีผ ลมาจากจานวนลู กค้า
ที่มาใช้บริ การด้วยแถวที่ยาวเหยียดของธนาคารในวันศุก ร์ ยอ่ มสร้างความไมอ่ ยากใช้บริ การหรื อ
หากจาเป็ นต้องใช้บริ การหากธนาคารใดไม ่มีการปรั บปรุ งเรื่ องการลดอิทธิ พ ลจากผลกระทบของ
จานวนลูกค้าที่มมี ากจนเกินไป ความไม ่น่ามาใชบ่ ริ การ ย่อมมีผลต่อความไม ่พอใจของลู กค้า ที่ มาใช้
บริ การด้วยโดยเฉพาะลูกค้า ประจา
สรุ ปจากปั จจัยหลักในการสร้างความพึงพอใจในการบริ การ คือ สิ่ งที่ผมู ้ าใช้บริ การรู ้สึก
ชอบในเรื่ องของการบริ การ ที่มากจากด้าน สถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวก กิริยาวาจากของ
ผูใ้ ห้บริ การ คุณภาพของการบริ การ รวมไปถึงสิ่ งแวดล้อ มโดยรอบ ทั้งหมดนี้ ถือเป็ นปั จจัยที่จะสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริ การ
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หลักการเกี่ยวกับป่ าชายเลน
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน หรื อป่ าโกงกาง (Mangrove forest หรื อ Intertidal forest) คือกลุม่ ของสังคม
พืชซึ่งขึ้นอยูใ่ นเขตน้ าลงต่าสุ ด และน้ าขึ้นสู งสุ ดบริ เวณชายฝั่ งทะเล ปากแม ่น้ า หรื ออ่าว ป่ าชายเลน
เป็ นบริ เวณที่อยูอ่ าศัยของสิ่ ง มีชีวติ หลายชนิ ด ทั้งพืชและสัตว์ ป่ าชายเลนจึงให้ประโยชน์ แก ่มนุ ษย์
มากมาย ทั้งในด้านพลังงานและไม้ใช้สอย ตลอดจนเป็ นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่ สาคัญ เนื่ องจาก
ป่ าชายเลนเป็ นที่วางไข่ แหล่งอาหาร และเจริ ญเติบโตของสัตว์น้ าเศรษฐกิจนานาชนิ ด
ป่ าชายเลนยังชว่ ยป้ องกันภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะเป็ นเกราะกาบังและลดความรุ นแรง
ของคลื่นลมชายฝั่ ง ชว่ ยดักตะกอนสิ่ งปฏิกลู และสารพิษต่าง ๆ มิให้ไหลลงไปสะสมในบริ เวณ
ชายฝั่ งและในทะเล ในปั จจุบนั มีปัญหาหลายประการ ได้แก ่ การเพาะเลี้ยงชายฝั่ ง แหล่งชุมชน
แหล่งอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นอีกหลายประเภทได้ขยายไปสู ช่ ายฝั่ ง ทะเล
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าชายเลน จนทาให้ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงจนน่าเป็ นห่วง
ป่ าชายเลนเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญ อย่างยิ่ง ทั้งในด้านการป่ าไม้ การประมง
และสิ่ งแวดล้อม เชน่ ในด้านป่ าไม้ ไม้จากป่ าชายเลนโดยเฉพาะไม้โกงกางนามาทาฟื น เผาถ่าน ให้
ถ่านที่มคี ณุ ภาพดี ไม้ป่าชายเลนอีกหลายชนิ ดนาไปทาสิ่ งก อ่ สร้าง เฟอร์ นิเจอร์ และกลัน่ เอกสารเคมี
ที่เป็ นประโยชน์ เชน่ แทนนิ น แอลกอฮอล์ กรดน้ าส้ม และน้ ามันดิน ในด้านการประมงป่ าชายเลน
เป็ นแหล่งขยายพันธุ์ และที่อยูอ่ าศัยของสัตว์นานาชนิ ด เชน่ กุง้ อันได้แก ่ กุง้ กุลาดา กุง้ แชบ๊วย
โดยมีคนศึกษาพบว ่าบริ เวณป่ าชายเลนประเทศไทย มีกงุ ้ ชนิ ดต่าง ๆ ประมาณ 16 ชนิ ด สัตว์น้ า
ประเภทปลา เชน่ ปลากะพงขาว ปลาเก๋า ปลากระบอก และปลานวลจันทร์ ทะเล สัตว์น้ าประเภท
หอย ได้แก ่ หอยนางรม หอยแมลงภู ่ หอยแครง และหอยกะพง สัตว์น้ าประเภทปู จะพบมากชนิ ด
เชน่ ปูแสม ปูทะเล และปูมา้ เป็ นต้น ในด้านสิ่ งแวดล้อมป่ าชายเลน มีความสาคัญในด้านการ
อนุ รักษ์พื้นที่ชายฝั่ งทะเลโดยเฉพาะชว่ ยลดภาระน้ าเสี ยและยังชว่ ยทาให้เกิดการงอกของแผ่นดิน
ขยายออกไปสู ท่ ะเลอีกด้วย (ธวัชชัย หนู วรรณ, 2550)
พันธุ์ ในป่ าชายเลนที่พบในประเทศไทยมีอยู ่ 36 วงศ์ 55 สกุล และ 74 ชนิ ด พันธุ์ ไม้เด่น
และเป็ นชนิ ดที่สาคัญในป่ าชายเลนของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นวงศ์ Rhizophoraceae
โดยเฉพาะในสกุลโกงกาง (Rhizophora) สกุลไม้โปรง (Ceriops) และสกุลไม้ถวั่ (Bruguiera) และ
พันธุ์ ไม้ในวงศ์ Sonneratiaceae ได้แก ่ ไม้ในสกุลไม้ลาพูและลาแพน (Sonneratia) และพันธุ์ ไม้
ในวงศ์ Verbenaceae ซึ่งประกอบด้วยไม้แสม (Avicennia) ชนิ ดต่าง ๆ ซึ่งจะทาหน้าที่เป็ นไม้เบิก
นาหน้า นอกจากนี้ กเ็ ป็ นไม้ในวงศ์ Meliaceae ซึ่งประอบด้วยไม้ในสกุลตะบูนและตะบัน
(Xylocarpus) พันธุ์ ไม้ป่าชายเลนส่วยใหญ่จะมีใบอยูต่ ิ ดต้น ตลอดทั้ง ปี และมีล ักษณะทางสรี ระวิทยา
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และการปรับตัวทางโครงสร้ างที่คล้ายคลึงกัน คือ จะทนต่อความเค็มได้ดีเพราะมีล ักษณะพิเศษ คือ
ต่อมขับเกลือ (Salt grand) จะพบทัว่ ไปในส่วนของใบ (Stomata) ที่ผิวใบด้านล่างมีหน้าที่ป้องกัน
การระเหยของน้ าและใบของพันธุ์ ไม้ป่าชายเลนส่วนมากจะอวบน้ า รากของพันธุ์ ไม้ป่าชายเลนจะมี
ลักษณะพิเศษ คือ เป็ นระบบรากหายใจ ซึ่งมีหน้าที่ชว่ ยค้ าจุนลาต้น ยังทาหน้าที่พิเศษคือ คอยรับ
ก๊าซออกซิเจนจากบบรรยากาศโดยตรงเพื่อใช้ในกระบวนการเมตาโบลิซึ ม เนื่ องจาก ใต้ผิวดินลง
ไปมีอากาศไม ่เพียงพอ พันธุ์ ไม้ป่าชายเลนหลายชนิ ดมีผลที่งอกขณะที่ ยงั อยู บ่ นลาต้น (Vivipary)
ต้นอ่อนหรื อผลแก ่ลอยน้ าได้ ระดับแทนนิ นในเนื้ อเยื่อมีคอ่ นข้างสู งและยังสามารถทนทานอยู ไ่ ด้ใน
สภาวะที่มรี ะดับความเข้มข้นของเกลือโซเดีย มคลอไรด์สูง (ธวัชชัย หนู วรรณ, 2550)
ถิ่นกาเนิดของป่ าชายเลน
ป่ าชายเลนที่มถี ิ่นกาเนิ ดในเขตร้อนแถบเส้นศูนย์สู ตร พบขึ้นอยูต่ ามโคลนเลนหรื อเลน
บริ เวณชายฝั่ งทะเล แม ่น้ า หรื อลาคลองที่มนี ้ าทะเลท่วมถึงอยูเ่ สมอ และไม ่มีคลื่นลมแรงจัด
ถิ่นกาเนิ ดป่ าชายเลนในโลกนี้ ถือเอาฝั่ งทะเลของทวีปแอฟริ กาเป็ นหลักในการแบ่งออกเป็ น
ภาคตะวันออก ปากรสถาน ศรี ลงั กา บังคลาเทศ ไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์ อินโดนี เซีย ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์ ฟิ จิ ปาปั วนิ วกีนี ฟิ ลิปินส์ เวียดนามใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนไต้หวัน ญี่ป่ นุ
นิ วคลาลิโคเนี ย และหมูเกาะต่
่ าง ๆ (โกมุท ดีนาน, 2551, หน้า 33)
ภาคตะวันตก จะพบป่ าชายเลนขึ้นอยูแ่ ถบบริ เวณฝั่ งทวีปแอฟริ กาตะวัน ตก อเมริ กา
ประเทศแถบทะเลคาริ บเบียน และแถบชายฝั่ งทะเลของอเมริ กาใต้ ป่ าชายเลนที่ข้ นึ อยูใ่ นโลกนี้
ทั้งหมดที่อุดมสมบู รณ์ จะมีอยูใ่ นบริ เวณแถบเส้นศูนย์สู ตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชีย เชน่
อินโดนี เซีย มาเลเซีย ปาปั วนิ วกีนี บังคลาเทศ อินเดีย และไทย แต่บริ เวณที่อยูห่ า่ งจากเส้นศูนย์สู ตร
ไปทางเหนื อและภาคใต้ ปรากฏว ่ามีป่าชายเลนขึ้นอยู บ่ า้ งเชน่ กัน ทางเหนื อมีถึงตอนใต้ของประเทศ
ญี่ป่ นุ (โกมุท ดีนาน, 2551, หน้า 33-34)
ระบบนิเวศป่ าชายเลน
ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิ เวทที่ประกอบด้วยพืชพรรณและสั ตว์นานาชนิ ด ซึ่งดารงชีวติ
ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็ น ดินเลน มีน้ าเค็ม และน้ ากร่อยท่วมถึง พบว ่าทัว่ ไปในเขตร้อนแถบ
เส้นศูนย์สูตร พื้นที่ราบปากน้ าชายทะเล ริ มอ่าว หรื อรอบเกาะต่าง ๆ ป่ าชายเลนมิใชจ่ ะมี
ความสาคัญยิ่งต่อการดารงชีพของประชาชนที่อาศัย อยูใ่ กล้ป่าชายเลนเท่านั้น แต่ยงั มีความสาคัญ
ต่อเนื่ องไปถึงผูค้ นทั้งโลก ทั้งนี้ เพราะป่ าชายเลนเป็ นคลังอาหาร ธรรมชาติที่คอยหล่อเลี้ยงชีวติ ที่
คอยหล่อเลี้ยงชีวติ ของคนเรา นอกจากนั้นยังสามารถนาไม้มาใช้ประโยชน์ โดยตรงได้หลายรู ปแบบ
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าและยังชว่ ยป้ องกันภัยธรรมชาติ เป็ นตระแกรงกรองสิ่ งปฏิกลู สารพิษ
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และเป็ นระบบนิ เวศที่มคี วามหลากหลาย ชว่ ยรักษาสมดุลของธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ มอีก ด้วย
(ธวัชชัย หนู วรรณ, 2550)
รัชนี จักรชว่ ย (2550, หน้า 35-36) ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิ เวศที่คอ่ นข้างเป็ นเอกภาพ
(Unique) เนื่ องจากป่ าประเภทนี้ จะขึ้นอยูใ่ นแถบร้อนและอยู ต่ ามชายฝั่ งทะเลระหว ่างบริ เวณที่น้ า
ทะเลขึ้นสู งสุ ดและต่าสุ ด องค์ประกอบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิ เวศป่ าชายเลนในทุก
แห่งทัว่ โลกมีลกั ษณะคล้า ยกัน ระบบนิ เวศป่ าชายเลนประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน
เชน่ เดียวกับระบบนิ เวศอื่น ๆ ทัว่ ไป คือ องค์ประกอบส่วนที่เป็ นโครงสร้ างของระบบนิ เวศ
(Ecosystem structure) และส่วนที่เป็ นหน้าที่หรื อกิจกรรมของระบบนิ เวศ (Ecosystem fuction)
1. โครงสร้างระบบนิ เวศป่ าชายเลน ประกอบด้วย ผูผ้ ลิต (Producer) คือพวกที่สร้าง
อินทรี ย์สารโดยใช้แสงอาทิตย์ ได้แก ่ แพลงตอนพืช สาหร่าย และพันธุ์ ไม้ชนิ ดต่าง ๆ ผูบ้ ริ โภค
(Consumers) ได้แก ่ สัตว์ชนิ ดต่าง ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นป่ าชายเลน และผูย้ อ่ ยสลาย (Decomposers) ได้แก ่
แบคทีเรี ย รา ละพวกสัตว์เปลือกแข็งเปราะ (Crustacean) โดยเฉพาะพวกปู และหอยเจาะไม้
2. หน้าที่หรื อกิจกรรมของระบบนิ เวศป่ าชายเลน เป็ นเรื่ องเกีย่ วกับความสัมพันธ์ ได้แก ่
การถ่ายทอดอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็ นเรื่ องสลับซับซ้อนพอสมควร เริ่ มแรกเมือ่ พันธุ์ พืชต่าง ๆ ที่
อยูใ่ นป่ าชายเลนได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ แสง (Photosynthesis) ทาให้เกิด
อินทรี ยวัตถุและการเจริ ญเติบโตขึ้นโดยเรี ยกพวกนี้ ว ่า ผูผ้ ลิต (Producer) ส่วนของต้นไม้โดยเฉพาะ
ใบไม้ กิง่ ไม้ และเศษไม้ นอกเหนื อจากส่วนที่เป็ นลาต้น ซึ่งมนุ ษย์นาไปใช้ประโยชน์ จะร่วงหล่นทับ
ถมในน้ าและดิน และในที่สุดจะกลายเป็ นแร่ธาตุอาหารของพวกจุ ลินทรี ย์ (Microorganism) เชน่
แบคทีเรี ย รา และพวกสัตว์อยูก่ บั ท้องนาชนิ ดต่าง ๆ รวมเรี ยกกลุม่ มีชีวิตเหล่านี้ ว ่า พวกบริ โภคหรื อ
กินอินทรี ย์วตั ถุ (Detritus consumer) พวกจุลินทรี ย์เหล่านี้ จะเติบโตอย่างรวดเร็ วและกลายเป็ นแหล่ง
อาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์แ ก ่สั ตว์น้ าเล็ ก ๆ และสัตว์น้ าเล็ก ๆ เหล่านี้ เติบโตขึ้นกลายเป็ นอาหาร
ของพวกกุง้ ปู และปลาขนาดใหญ่ข้ นึ ไปเรื่ อย ๆ ตามระดับอาหาร หรื อบางส่วนจะตายและผุสลาย
เป็ นตัวธาตุอาหารสะสมอยูใ่ นป่ านั่นเอง และในขึ้นสุ ดท้าย พวกกุง้ ปู และปลาขนาดใหญ่กจ็ ะเป็ น
อาหาร โปรตีนของสัตว์ที่มขี นาดใหญ่กว ่า และของมนุ ษย์ ซึ่งเป็ นกลุม่ Top carnivores ซึ่งถือเป็ น
อันดับสุ ดท้ายของห่วงโซ่อาหารหรื อเป็ นอันดับสู งสุ ดของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิ เวศ
นั่นเอง
กฎหมายการลงโทษของผู้กระทาความผิดในการบุกรุกพืน้ ที่ป่าชายเลน
เนื่ องด้วยในปั จจุบนั มีปัญหาเกีย่ วกับการบุกรุ กป่ าสงวนแห่งชาติ บริ เวณป่ าชายเลนเป็ น
จานวนมาก ซึ่งนอกจากกลุม่ นายทุนและผูบ้ ุ กรุ กแล้ว ก็ยงั มีประชาชนทัว่ ไปและกลุม่ ชาวบ้าน
จานวนมากที่ไม ่ทราบว ่าการบุก รุ ก บริ เวณพื้นที่ป่าชายเลนนั้น มีความผิดและมีโ ทษทางอาญา
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รวมทัง้ ต้องชดใช้คา่ เสี ยหายทางแพง่ ต่อรัฐอี กด้วย ไม ่ว ่าจะมีเจตนาในการการบุก รุ ก ป่ าหรื อไม ่ก็ตาม
ซึ่งหากเมือ่ มีการบุกรุ ก ป่ าชายเลนนั้น จะถูกเจ้าหน้าที่ทาการจับกุมและมีความผิ ดดังนี้
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช พ.ศ. 2484
มาตรา 54 ห้ามมิให้ผใู ้ ดก ่อสร้าง แผ้วถาง หรื อเผาป่ า หรื อ กระทาด้วยประการใด ๆ
อันเป็ นการทาลายป่ า หรื อเข้ายึดถือหรื อครอบครองป่ าเพื่อ ตนเองหรื อผู ้อื่น เว้นแต่จะกระทาภายใน
เขตที่ได้ จาแนกไว้เป็ นประเภทเกษตรกรรมและรัฐ มนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา หรื อโดย
ได้รับใบอนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 72 ตรี ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม ่ปฏิบตั ิ ตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษจาคุกไม ่เกินห้า ปี
หรื อปรับไม ่เกินห้ามหมืน่ บาท หรื อทัง้ จาทัง้ ปรับ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา 14 ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือ ครอบครองทาประโยชน์ หรื อ
อยูอ่ าศัยในที่ดิน ก ่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่ า ทาไม้ เก็บหาของป่ า หรื อกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็ น
การเสื่ อมเสี ยแก ่สภาพป่ าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่
(1) ทาไม้หรื อเก็บหาของป่ าตามมาตรา 15 เข้าทาประโยชน์ หรื ออยูอ่ าศัยตามมาตรา 16
มาตรา 16 ทวิ หรื อมาตรา 16 ตรี กระทาการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 18 หรื อกระทา
การตามมาตรา 19 หรื อมาตรา 20
(2) ทาไม้หวงห้ามหรื อเก็บหาของป่ าหวงห้า มตามกฎหมายว ่าด้วยป่ า ไม้
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 97 ผูใ้ ดกระทาหรื อละเว้นการกระทาด้วยประการใด โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย อันเป็ นการทาลายหรื อทาให้สูญหายหรื อเสี ยหายแก ่ ทรัพยากรธรรมชาติซ่ งึ เป็ นของรัฐ
หรื อเป็ น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบชดใช้คา่ เสี ยหาย ให้แก ่รัฐตามมูลค่า
ทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทาลาย สู ญหาย หรื อเสี ยหายไปนั้น (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง, 2556)

ข้ อมูลของศูนย์ การเรียนรู้การอนุรักษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้าสะเทินบก
เมือ่ พ.ศ. 2534 กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก ได้ยา้ ยที่ต้งั หน่วยมาอยูท่ ี่ หมูบ้่ านขลอด
ตาบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี จากการสารวจพื้นที่พบว ่าบริ เวณที่ ต้งั ทางทิศใต้ของ
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก บริ เวณคลองขลอด นั้น พบว ่ามีพื้นที่มปี ่ าชายเลนหลงเหลืออยูใ่ น
สภาพที่เสื่ อมโทรม มีเนื้ อที่ ประมาณ 100 ไร่ มีพนั ธุ์ พืช และพันธุ์ สัตว์ อยู ่ จานวนน้อยมาก ต่อมา
เมือ่ ปี พ.ศ. 2544 ข้าราชการ ของ กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกส่วนหนึ่ ง ภายใต้การดูแลของ
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นาวาโทพัฒนพงษ์ นุ ชนารถ ผูบ้ งั คับกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก (ยศในขณะนั้น) ได้จดั ตั้งเป็ น
กลุม่ อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อ มป่ าชายเลนหาดขลอด (ชาวบ้านเรี ยกหาดกินรี ) ขึ้นมา เพื่อทาการอนุ รักษ์
และฟื้ นฟูสภาพป่ าชายเลนเพื่อให้มคี วามสมบูร ณ์ กลับคืนมา ตามนโยบายของคณะกรรมการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อมทางทะเลของกองทัพเรื อ จนกลับมามีความสมบูรณ์ ข้ ึ น
ตามลาดับ โดยเฉพาะตันโกงกาง ซึ่งแต่ก ่อนไม ่มีเหลืออยูเ่ ลย และในปั จจุบนั ได้ทาการสร้างสะพาน
ทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติ ห้องน้ า จุดพัก จุดชมวิว และอาคารให้ความรู ้ ถึงระบบนิ เวศป่ าชายเลน
เพื่อเป็ นประโยชน์ แก ่นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไปได้ศึกษาหาความรู ้และปลูก สร้างจิตส านึ ก
ในการอนุ รักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อ ม กองทัพเรื อจึงได้มคี าสั่งให้จดั ตั้งพื้นที่ ป่าชายเลนแห่งนี้ เป็ น
“ศูนย์การเรี ยนรู ้และการอนุ รักษ์ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่ องใน
โอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554”
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรีเป็ นพื้นที่ศึกษาและเรี ยนรู ้ ในปั จจุบนั จัดว ่าเป็ นป่ าชายเลนที่มีความอุดมสมบู รณ์
แห่งหนึ่ งของอาเภอสัตหี บ มีพนั ธุ์ ไม้ให้ได้ศึกษาในพื้นที่ท้งั สิ้ นประมาณ 20 ชนิ ด โดยมีสะพานเป็ น
ทางเดินเพื่อเยี่ยมชมป่ าชายเลน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ป่ าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบกจัดว ่าเป็ นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ของสั ตว์น้ า และเป็ นแหล่งที่มาของสัตว์น้ า เชน่
กุง้ แชบ่ ๊วย ปูดา ปูแสม ปลาต่าง ๆ ตลอดจนเป็ นแหล่งสมุนไพรหลาย ๆ ชนิ ด จึงทาให้ป่าชายเลน
แห่งนี้ เหมาะสมแก ่การศึกษาหาความรู ้ รวมทั้งเป็ นแหล่งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในการปลู กป่ า
การอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ ชว่ ยกันเก็บขยะในบริ เวณป่ าชายเลน และชว่ ยกันเพาะพันธุ์ ตน้ กล้าโกงกาง
อีกด้วย ทัง้ นี้ ผทู ้ ี่มาทากิจกรรมอนุ รั กษ์เดิน ทางกลับไปแล้วมีการพูดปากต่อ ปากถึงเรื่ องของ สถานที่
และ กิจกรรมซึ่งมีวทิ ยากรมีความพร้ อ มในการสนั บสนุ ก กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมาเข้าร่วมกันกับศูน ย์
การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน ซึ่งเป็ นประโยชน์ ตอ่ ผูม้ าทาการศึ กษาในเรื่ องของการอนุ รัก ษ์
ป่ าชายเลนเป็ นอย่างมาก สามารถนากลับไปใช้เ ป็ นแนวทางในการใช้ชีวติ ของนักอนุ รั กษ์ไ ด้ จึงทา
ให้มจี านวนคณะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นในทุ ก ๆ ปี
วัตถุประสงค์
1. เป็ นแหล่งศึกษาหาความรู ้ทางวิชาการ ซึ่งสามารถเข้ามาหาความรู ้ได้ในทุ กเรื่ อง
เกีย่ วกับป่ าชายเลน
2. มุงเน้
่ นการอนุ รักษ์ป่าชายเลน ด้วยความร่วมมือจากประชาชนโดยรอบ
3. ส่งเสริ มพัฒนาแผนงานท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์บริ เวณศูนย์การศึก ษาการอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก เพื่อปลูกฝั งและให้ความรู ้ในด้านการดูแลและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
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4. สนับสนุ นและส่งเสริ มกิจกรรมค่ายอนุ รั กษ์ธ รรมชาติ ทางทะเลและชายฝั่ ง ให้กบั
เยาวชน เพื่อให้เกิดความรู ้และปลูกฝั งจิตสานึ กในการอนุ รั กษ์ธรรมชาติ
ระยะเวลาในการดาเนินการ
พ.ศ. 2545-ปั จจุบนั
ผู้รับผิดชอบ
กิจการพลเรื อนและข้าราชการทหารกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก
หน่ วยงานสนับสนุน
1. เทศบาลตาบลพลูตาหลวง
2. กิจการพลเรื อนกองทัพเรื อ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูน ย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี มีงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องที่สามารถนาเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานของการศึกษา ผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องมี ดังนี้
สุ ธดี ชิดชอบ (2548) ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ย วที่ มตี อ่ การท่องเที่ ยวใน
เกาะช้าง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว ่านักท่องเที่ ยวมีทศั นคติและความพึงพอใจต่อ การท่องเที่ย ว
ณ เกาะช้าง จังหวัดตราดในด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านที่พกั และ
ด้านการบริ การ ในภาพรวมและรายข้อ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ยกเว้น
ในเรื่ องแหล่งท่องเที่ยวภายในเกาะที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู ่ ในเกณฑ์พึงพอใจมาก
การประชาสัมพันธ์ การให้บริ การด้านที่พกั และการให้บริ การทัว่ ไป มีความสัมพันธ์ ทางบวก กับ
ความสาเร็ จของการพัฒนาการท่องเที่ย วอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .053 แนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้กงิ่ อาเภอเกาะช้างมีชื่อเสี ยง เป็ นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทย และชาวต่างประเทศเพิม่ มากขึ้น ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ประกอบด้วย
เพิ่มถังขยะ ที่จอดรถสาธารณะ ขยายเส้นทางให้กว้างขึ้นประชาสัมพันธ์ ที่รวดเร็ ว และข้อมูล
ทันสมัยครอบคลุ มความต้องการของนัก ท่องเที่ ยว และไฟฟ้ าสาธารณะ ด้านการพัฒนาปรับปรุ ง
แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยการรัก ษาความสะอาด ราคาห้องพัก เพิ่มการให้บริ การคมนาคม
ความปลอดภัย และพัฒนาจุดชมวิวให้มากขึ้น
บุษราคัม ลิว่ สุ นทร (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ การ
ท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว ่านักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจต่อ การ
ท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี อยูใ่ นระดับน้อย ซึ่งเมือ่ พิจารณารายด้านพบว ่า ด้านที่
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นักท่องเที่ยวผูม้ าท่องเที่ยวที่หาดเจ้าหลาวมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก ่ ด้านวิธีการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้านสถานที่ทอ่ งเที่ยว ด้านการบริ การของผูเ้ กีย่ วข้องต่าง ๆ และ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับด้านที่นักท่องเที่ยวผู ้มาท่องเที่ย วที่หาดเจ้าหลาว
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก ่ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และด้านค่าใช้จา่ ยในการ
ท่องเที่ยว และเมือ่ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ย วที่ มีตอ่ การท่องเที่ย วหาดเจ้าหลาว
จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามลักษณะส่วนบุ คคล พบว ่า นักท่องเที่ยวที่มเี พศและระดับการศึ กษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ย วหาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีไ ม ่แตกต่างกัน ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวที่มอี ายุ อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว
หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
วาธิ ตา วัฒนรังสี (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มตี อ่ ศูนย์ศึ กษา
การพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ ศูนย์ศึ กษาการพัฒนาอ่า วคุง้ กระเบน (2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ ศูนย์ศึ กษาการพัฒนาอ่า วคุง้ กระเบน ฯ จาแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมลิ าเนา (3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวที่ มี
ต่อศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน ฯ ผูท้ ี่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างคือนัก ท่องเที่ย วที่ มาท่องเที่ยว
จานวน 400 คน ผลการศึกษา พบว ่า นักท่องเที่ยวที่มคี วามพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวศูนย์ศึ กษา
การพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน ฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านข้อมูลข่า วสารอยูใ่ นระดับมากและอันดับสุ ดท้ายด้านสถานที่ มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วที่ มาท่องเที่ ยวที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน ฯ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว ่า นักท่องเที่ยวที่มี เพศ,
อายุ, สถานภาพสมรสและอาชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ มาเที่ย วศูนย์ ศึก ษาการพัฒนา
อ่าวคุง้ กระเบนฯ ไม ่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มรี ะดับการศึก ษา, รายได้ตอ่ เดือนและภูมลิ าเนา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาท่องเที่ ยวศูน ย์ศึก ษาการพัฒนาอ่า วคุง้ กระเบน ฯ แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ ด้านสถานที่ควรแลเพิ่มเติมด้านการรัก ษาความปลอดภัย บริ เวณศูนย์ฯ และบริ เวณ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ควรจัดให้มหี ้องน้ าและถังขยะไว้
รองรับความต้องการของนักท่องเที่ย วให้มากขึ้น ด้านข้อมูลข่าวสาร ควรมีการปรับปรุ งเนื้ อหาและ
ความน่าสนใจในเอกสารให้ความรู ้อย่างเหมาะสม
ธนกร พึ่งสัมพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มตี อ่ การ
ท่องเที่ยวเกาะสี ชงั อาเภอเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรีโดยมีวตั ถุ ประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ การท่องเที่ย วของเกาะสี ชงั ผลการศึกษาพบว ่า ความพึงพอใจ
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ของนักท่องเที่ยวที่มตี อ่ การท่องเที่ย วเกาะสี ชงั อาเภอเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรี อยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายข้อพบว ่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับสู งที่สุด โดยลาดับแรกคือ ด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย และลาดับสุ ดท้ายคือ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ข้อเสนอแนะ คือ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ควรเพิ่มตูโ้ ทรศัพท์ที่มคี ุณภาพใช้งานที่ดี ควรมีห้องน้ าสุ ขาที่สะอาด
สะดวกต่อการใช้งาน ควรตรวจสอบคุณภาพของน้ าประปาให้มีความสะอาด ด้านธุ รกิจการขาย
สิ นค้า/ บริ การ ควรมีเจ้าหน้าที่จดั ระเบีย บร้านค้า ที่เหมาะสม มีสินค้าและของที่ระลึก น่าสนใจ
ดึงดูดใจ ด้านความปลอดภัย ควรมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความปลอดภัยเพียงพอ ความปลอดภัยในการใช้
บริ การเรื อโดยสาร และความปลอดภัยในการบริ การรถสามล้อ และรถรับจ้าง
นิ นนาท หนวดหอม (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อ่ การ
ให้บริ การของอุทยานแห่งชาติปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อ่ การให้บริ การของอุ ทยานแห่งชาติ ปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของประชาชนที่มีตอ่ การให้บริ การของอุ ทยานแห่งชาติ ปางสี ดา
จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามปั จจัยส่วนบุ คคล ผลการศึกษาพบว ่า
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อ่ การให้บริ การของอุทยานแห่งชาติปางสี ดา
จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายด้านพบว ่า ด้านที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด
คือ ด้านข้อมูลและสื่ อความหมายธรรมชาติ รองลงมาคือ ด้านงานบริ การอื่น ๆ ด้านความปลอดภัย
และด้านที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุ ดคื อ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนที่ มตี อ่ การให้ บริ การของอุทยาน
แห่งชาติปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามปั จจัยส่วนบุ คคล พบว ่า ประชาชนที่มอี าชีพต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ การให้บริ การของอุ ทยานแห่งชาติ ปางสี ดา จังหวัด
สระแก้ว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่
การให้บริ การของอุทยานแห่งชาติปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว ไม ่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ร.ต.ท.หญิง นัยน์ ปพร พูดตรง (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริ การ ของสถานี ตารวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริ การ ของสถานี ตารวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรี และเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสถานี ตารวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรี จาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว ่า
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ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ ก ารของสถานี ตารวจภูธ รขลุง จังหวัดจันทบุรี
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นด้านรายข้อ พบว ่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การของสถานี ตารวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรี อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน อันดับแรกคือ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการบริ การ ถัดมาคือ ด้านสถานที่
สภาพแวดล้อม และสิ่ งอานวยความสะดวก และอันดับสุ ดท้ายคือ ด้านข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนที่มอี ายุและอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของสถานี ตารวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ส่วนประชาชนที่มเี พศ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ของสถานี ตารวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรี ไม ่แตกต่างกัน
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ตารางสั งเคราะห์ ตัวแปรตาม
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบตัวแปรจากงานของผูว้ ิจยั ในรู ปแบบที่ใกล้เคียง ได้ผลการตรวจสอบไว้
ดังนี้
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ ตวั แปร

งานวิจัย

ด้ านสถานที่

บุษราคัม ลิ่วสุนทร
(2551) เรื่อง
ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วทีม่ ีตอ่ การ
ท่องเทีย่ วหาดเจ้าหลาว
จังหวัดจันทบุรี

ด้านสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
อยู่ในระดับมาก เช่น
ลาดับที่ 1. ในเรื่องการ
เดินทางมาท่องเทีย่ วใน
หาดเจ้าหลาว 2. ในด้าน
ความสวยงามของ
สถานที่

วาธิตา วัฒนรังสี
(2552) เรื่อง
ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วทีม่ ีตอ่ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนา อ่าว
คุงกระเบนอั
้
น
เนื่ องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัด
จันทบุรี

ด้านสถานที่ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เพราะว่า
ศูนย์ ฯ มีการปรับปรุง
สถานทีอ่ ย่างต่อเนื่ อง จึ ง
ทาให้เ กิด ความพึงพอใจ
ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ีตอ่
ศูนย์ ฯ

ตัวแปร
ด้ านสื่ อให้ ความรู้

ด้ านงานบริการอื่น ๆ
ด้านการบริการของ
ผู ้เกีย่ วข้องต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับมาก ลาดับแรกคือ
มารยาทของผู ้ดูแลสถานที่
ลาดับทีส่ องคือการให้
ความช่วยเหลือ
ความรูเ้ กีย่ วกับ
ประวัติศาสตร์ของผู ้ดูแล
สถานที่

ด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่
ในระดับมาก เพราะว่า
ศูนย์ ฯ มีการปรับปรุง
และพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
งานวิจัย

ด้ านสถานที่
ธนกร พึ่งสัมพันธ์
ด้านกายภาพและ
(2555) เรื่อง
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจของ
มาก คือ สิง่ ปลูกสร้าง
นักท่องเทีย่ วทีม่ ีตอ่ การ อาคารบ้านเรือน
ท่องเทีย่ วเกาะสีช ัง
มีความเหมาะสม
อาเภอเกาะสีช ัง จังหวัด กลมกลืนกับธรรมชาติ
ชลบุรี

นิ นนาท หนวดหอม
(2558) เรื่อง
ความพึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ ีตอ่ การ
ให้บริการของอุทยาน
แห่ งชาติปางสีดา
จังหวัดสระแก้ว
ร.ต.ท.หญิง นัยน์ ปพร
พูดตรง (2558) เรื่อง
ความพึงพอใจของ
ประชนต่อการ
ให้บริการ ของสถานี
ตารวจภูธรขลุง จังหวัด
จันทบุรี

ด้านสถานที่
สภาพแวดล้อม และ
สิ่งอานวยความสะดวก
อยู่ในระดับมาก อันดับ
แรกคือ ทาเลทีต่ ง้ ั มี
ความเหมาะสม และ
สะดวกในการเดินทางมา
ใช้บริการ

ตัวแปร
ด้ านสื่ อ ให้ ความรู้

ด้านข้อมูลและสื่อ
ความหมายธรรมชาติ
พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจออยู่ใน
ระดับมาก
โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจในความ
ถูกต้อง ชัดเจน
ด้านข้อมูลข่าวสาร
อยู่ในระดับมากทุกข้อ
อันดับแรก เช่น 1. มี
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
แก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่ อง

ด้ านงานบริ การอื่น ๆ
ด้านธุรกิจขายสินค้า/
บริการ
อยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับแรกคือ
การให้บริการรถสามล้อ
รองลงมาคือ คุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้า และ
ลาดับสุดท้ายคือ มีการจัด
ระเบียบร้านค้าทีเ่ หมาะสม
งานบริการอื่น ๆ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง 3เรื่อง
คือ ความพึงพอใจในการ
จัดค่ายเยาวชน การ
ให้บริการของระบบไฟฟ้ า

ด้านเจ้าหน้าที่ ผู ้ให้บริการ
พบว่าอยู่ในระดับมาก คือ
1. ความมีมนุ ษย์สมั พันธ์
และกิริยามารยาทของเข้า
หน้าที่ รองลงมาคือ
ความซือ่ สัตย์สุจริตต่อการ
ให้บริการ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การศึกษาเชิงสารวจ (Surver research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่ จะมุง่
สารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรีโดยมีรายละเอีย ดเกีย่ วกับวิธี การ
ดาเนิ นการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อ มูล
5. วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ ขอ้ มูล
6. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อ มูล
7. การวิเคราะห์ ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุม่ ประชากรที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก ่ ประชาชนที่มาร่วมทากิจกรรม
ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
จานวน 450 คน (ที่มา จากตารางรับจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560-เดือนเมษายน
พ.ศ. 2561)
2. ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง กาหนดขนาดตัวอย่างใช้แนวความคิ ดของ Taro Yamane แทนค่า
โดยกาหนดจานวนประชาชนทั้งหมดมาร่วมทากิจกรรม ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แล้วแทนค่าตามสู ตร จะได้ขนาด
กลุม่ ตัวอย่าง ที่ตอ้ งการ
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N
1  Ne 2
n=
ขนาดตัวอย่าง
N=
ประชาชนที่มาทากิจกรรม 450 คน
e =
ความคลาดเคลื่อนกาหนดให้คลาดเคลื่อนได้ที่ 0.05%
450
n =
1  450(0.05) 2
n =
212 คน
ผลจากการคานวณจากสู ตร จะได้ 212 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 10 %
เพิ่มทดแทนที่อาจจะได้ข้อ มูล ที่ไ ม ่สมบูร ณ์ ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ขอ้ มูล ที่ส มบูร ณ์ 235 ชุด จึงได้นามา
เก็บข้อมูลโดยใช้วธิ ี แบบสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
n=

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ได้แก ่ แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนัก ท่องเที่ ยว แบบสอบถามแบบเลือ กตอบ (Check list)
จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 การสารวจความพึงพอใจของประชาชนในด้านต่าง ๆ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) จานวน 24 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่ สุดให้
4
คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากให้
3
คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยให้
2
คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดให้
1
คะแนน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนาสร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
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การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้ส ร้างขึ้นเองมีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องในเรื่ องความความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี จากนั้น นากรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั กาหนดนิ ยามและเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้ การ
อนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี และตรวจสอบ
เนื้ อหาของแบบสอบถามว ่าครอบคลุ มวัตถุ ประสงค์หรื อ ไม ่จากนั้นนาไปให้อาจารย์ ที่ปรึ ก ษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึ ก ษาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
3.1 ดร. สุ ปราณี ธรรมพิทกั ษ์ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการบริ หารรัฐ กิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา
3.2 นาวาโท คมสัน ท้วมพงษ์ ผูบ้ งั คับกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก
3.3 นาวาตรี นนทมงคล เทือกพุดซา ผูบ้ งั คับกองร้อยกองบังคับการ
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา จากนั้นนาไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามที่ได้ไ ปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชน ที่ไม ่ใชก่ ลุม่ ตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือโดยการหาค่าความเที่ยงหรื อความเชื่อมัน่ ได้ของ
แบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s alpha ได้คา่ ความเที่ยงหรื อความเชื่อถือ ได้ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.935 ซึ่งถือว ่าแบบสอบถามนี้ มีความเชื่อถื อได้สามารถนาไปเก็บข้อ มูลจริ ง
ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ได้ดาเนิ นการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้ก บั ประชาชนที่มาทากิจกรรม
และทาการเก็บคืนทันทีเมือ่ ประชาชนกรอกแบบสอบถามเสร็ จ รวมจานวน 235 ชุด
2. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความครบถ้วนและถูก ต้องสมบูรณ์ ของข้อ มูลในแบบสอบถาม และ
ได้กลับคืนมาทั้งหมดจาก 235 ชุด คิดเป็ น 100 %
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วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ แบ่ง การวิเ คราะห์ ออกเป็ น 4 ตอน
1. ข้อมูลทัว่ ไปของประชาชน
2. การสารวจความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ ยวในด้านต่าง ๆ
3. ข้อมูลทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้สถิ ติ
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนา
โดยใช้วธิ ี การประมวลผลค่าสถิ ติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ สถิติในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อ มูลและตอบวัตถุ ประสงค์
ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ รายได้ วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยการใช้ความถี่ (ร้อยละ)
2. ข้อมูลความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ย วที่ มีตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้คา่ เฉลี่ย ( 𝑋̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. ข้อมูลทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้สถิ ติ t-test สาหรับเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว ่างตัวแปร 2 ตัว และใช้สถิติ One-way ANOVA เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว ่างตัวแปร
มากกว ่า 2 ตัว เมือ่ พบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู ่ ด้วยการใช้ Scheffe’ ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการเก็บข้อ มูล และแบบสอบถาม ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2561กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ กาหนดสู ตรเกณฑ์ การแปลผลค่าเฉลี่ยโดยเที ยบจากเกณฑ์แนวคิ ดของ วาธิ
ตา วัฒนรังสี (2552, หน้า 34) ดังนี้
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ชั้นอันตรภาคชั้น

=
=
=
=

ค่าเฉลี่ย
3.26-4.00
2.51-3.25
1.76-2.50
1.00-1.75

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คะแนนสู งสุ ด−คะแนนต่าสุ ด
จานวนชว่ งชั้น

4 -1
4
3
4
0.75

ระดับความพึงพอใจมากที่ สุด
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสารวจ (Survey
research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ การ
อนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน กองพัน
รถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา อาชีพ รายได้ ได้แก ่ ประชาชนที่มาร่วมทากิจกรรม ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ในชว่ ง เดือนมกราคม
พ.ศ. 2560-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จานวน 450 คน และดาเนิ นการกาหนดขนาดตัวอย่างใช้
แนวความคิดของ Taro Yamane แทนค่า โดยกาหนดจานวนประชาชนทั้งหมดมาร่วมทากิจกรรม
ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
แล้วแทนค่าตามสู ตร จะได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 235 คน จึงได้นามาเก็บข้อมูลโดยใช้วธิ ี แ บบสุ ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยเริ่ มการกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล และลาดับขั้นตอนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ ออกเป็ น
3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
สั ญลั กษณ์ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
N แทน จานวนประชาชนทั้งหมด
n แทน จานวนประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
𝑋̅
แทน คะแนนเฉลี่ย
SD แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
df แทน ระดับของความเป็ นอิสระ
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SS
MS
t
F
P
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง
ค่าความแปรปรวน
ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย 2 กลุม่
ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย มากกว ่า 2 กลุม่
ความน่าจะเป็ น
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ นการนาเสนอจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจานวน 235 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์
ปรากฏในตารางที่ 2 พบว ่า
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อ มูลส่วนบุคคล (n = 235)
ข้ อมูล ส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 ปี หรื อน้อยกว ่า
21-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า

จานวน

ร้ อยละ

94
141

40.00
60.00

26
125
60
22
2

11.06
26.30
19.26
13.70
13.70

133
93
4
5

56.60
39.57
1.70
2.13
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
การศึกษาสู งสุ ด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ ปวช.
อนุ ปริ ญญา/ ปวส.
ปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
อาชีพ
ค้าขาย
เกษตรกร
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
อื่น ๆ
รายได้ ต่อเดือน
ยังไม ่มีรายได้
ไม ่เกิน 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว ่า 15,001 บาท
รวม

จานวน

ร้อยละ

4
128
27
76

1.70
54.47
11.49
32.34

43
2
119
71
0
0

18.30
0.85
50.64
30.21
0.00
0.00

0
6.00
54.00
53.00
122.00
235

0.00
2.55
22.98
22.55
51.91
100.00

จากตารางที่ 2 พบว ่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ
40.00 รองลงมา คือเพศชาย จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่มอี ายุ 21-39 ปี จานวน
125 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.19 รองลงมาคือ อายุ 40-49 ปี จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.53 อายุ
20 ปี หรื อน้อยกว ่า จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.06 และกลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนน้ อยที่ สุด คือ
อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.85 มีสถานภาพโสด จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.60 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.57 มีสถานภาพหย่า จานวน 5 คน
คิดเป็ นค่าร้อยละ 2.13 และกลุม่ ตัวอย่างที่ มจี านวนน้อยที่สุ ดคือ สถานภาพหม้าย จานวน 4 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 1.70 ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับ มัธยมศึกษา/ ปวช. จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ
54.47 รองลงมาคือ ระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.34 ระดับอนุ ปริ ญญา/
ปวส. จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.49 กลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนน้อ ยที่ สุดคือ ระดับประถมศึกษา
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.70 ส่วนใหญ่มอี าชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 119 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.64 รองลงมาคือ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.21 อาชีพ
ค้าขาย จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.30 และกลุม่ ตัวอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุ ดคื อ อาชีพ
เกษตรกร จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.85 มีรายได้ตอ่ เดือนมากกว ่า 15,001 บาท จานวน 122 คน
คิดเป็ นร้อยละ 51.91 รองลงมาคือ มีรายได้ตอ่ เดือน 5,001-10,000 บาท จานวน 54 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.98 มีรายได้ตอ่ เดือน 10,001-15,000 บาท จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.55
กลุม่ ตัวอย่างที่มรี ายได้ตอ่ เดือนน้อ ยที่สุ ดคือ ไม ่เกิน 5,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.55
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อศูนย์ การเรียนรู้การอนุรัก ษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้าสะเทินบก อาเภอสั ตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ การ
อนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ ดังตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก
อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม

ความพึงพอใจของประชาชน
1. ด้านสถานที่
2. ด้านสื่ อให้ความรู ้
3. ด้านวิทยากร
4. ด้านการบริ การอื่นๆ
ภาพรวม

3.38
3.36
3.57
3.40

SD
0.43
0.46
0.42
0.42

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.43

0.35

มากทีส่ ุ ด

𝑋̅

อันดับ
3
4
1
2
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จากตารางที่ 3 พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์
ป่ าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรีในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (𝑋̅= 3.43, SD = 0.35) เมือ่ พิจารณาตามรายด้าน พบว ่า ด้านที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านวิทยากร
(𝑋̅= 3.57, SD = 0.42) รองลงมาคือ ด้านการบริ การอื่นๆ (𝑋̅= 3.40, SD = 0.42) ด้านสถานที่
(𝑋̅= 3.38, SD = 0.43) และด้านที่มขี อ้ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านสื่ อให้ความรู ้ (𝑋̅= 3.36, SD = 0.46)
ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจ
ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรีดา้ นสถานที่
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านสถานที่
1. การดูแลด้าน
ความปลอดภัยโดยมี
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัย
2. การดูแลรักษา
ความสะอาดภายใน
ศูนย์ ฯ
3. ความเพียงพอของ
สถานทีจ่ ัดกิจกรรม
4. ความพร้อมของ
ห้องบรรยายทีจ่ ัดเตรียม
5. ความเพียงพอของ
ถังขยะทีเ่ ตรียมไว้
6. ความเพียงพอของ
ห้องน้ าทีใ่ นพื้นที่
7. ความเพียงพอของ
สถานทีพ่ กั

น้อ ย
ที่สุ ด

น้อ ย

มาก

มากที่สุ ด

̅
𝑿

0
(0.00)

0
(0.00)

85
(36.17)

150
(63.83)

3.64

0.48 มากทีส่ ุด

1

0
(0.00)

6
(2.55)

123
(52.34)

106
(45.11)

3.43

0.54 มากทีส่ ุด

3

0
(0.00)
1
(0.43)
2
(0.85)
8
(3.40)
2
(0.85)

14
(5.96)
17
(7.23)
37
(15.14)
37
(15.74)
18
(7.66)

115
(48.94)
118
(50.21)
102
(43.40)
119
(50.64)
101
(42.98)

106
(45.11)
99
(42.13)
94
(40.00)
71
(30.21)
114
(48.51)

3.39

0.60 มากทีส่ ุด

4

3.34

0.63 มากทีส่ ุด

6

3.23

0.74

มาก

7

3.08

0.77

มาก

8

3.39

0.67 มากทีส่ ุด

SD

ระดับ

ล าดับ

5
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านสถานที่
8. สถานทีพ่ กั
มีความปลอดภัย
รวม

น้อ ย
ที่สุ ด
1
(0.43)

SD

ระดับ

น้อ ย

มาก

มากที่สุ ด

̅
𝑿

13
(5.53)

81
(34.47)

140
(59.57)

3.53

0.62 มากทีส่ ุด

3.38

0.43 มากที่สุ ด

ล าดับ
2

จากตารางที่ 4 พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์
ป่ าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสถานที่ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (𝑋̅= 3.38, SD = 0.43) เมือ่ พิจารณาตามรายข้อ พบว ่า ข้อที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด คือ การดูแลด้าน
ความปลอดภัยโดยมีเ จ้าหน้าที่รั กษาความปลอดภัย (𝑋̅= 3.64, SD = 0.48) รองลงมาคือ สถานที่พกั มี
ความปลอดภัย (𝑋̅= 3.53, SD = 0.62) สถานที่พกั มีความปลอดภัย (𝑋̅= 3.43, SD = 0.54)
ความเพียงพอของสถานที่จดั กิจกรรม (𝑋̅= 3.39, SD = 0.60) ความเพียงพอแต่สถานที่พกั (𝑋̅= 3.39,
SD = 0.67) ความพร้อมของห้องบรรยายที่ จดั เตรี ย ม (𝑋̅= 3.34, SD = 0.63) ความเพียงพอของถังขยะ
ที่เตรี ยมไว้ (𝑋̅= 3.23, SD = 0.74) และข้อที่มขี อ้ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ ความเพียงพอของห้องน้ าในพื้นที่
(𝑋̅= 3.08, SD = 0.77) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจ
ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี ด้านสื่ อให้ความรู ้
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านสื่ อ ให้ ความรู้
1. ความน่ าสนใจของ
บอร์ดให้ความรูต้ า่ ง ๆ
2. ความน่ าสนใจของ
เอกสารให้ความรูต้ า่ ง ๆ

น้อ ย
ที่สุ ด
0
(0.00)
0
(0.00)

น้อ ย

มาก

14
(5.96)
22
(9.36)

115
(48.94)
138
(58.72)

มากที่สุ ด

̅
𝑿

SD

ระดับ

ล าดับ

106
3.39 0.60 มากทีส่ ุด 3
(45.11)
75
3.23 0.60 มาก
4
(31.91)
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านสื่ อ ให้ ความรู้
3. ความน่ าสนใจของ
วีดีโอให้ความรู ้
4. ความน่ าสนใจของ
ข้อมูล พาวเวอร์พอยต์
รวม

น้อ ย
ที่สุ ด
0
(0.00)
1
(0.43)

น้อ ย

มาก

8
(3.40)
16
(6.81)

84
(35.74)
97
(41.28)

มาก
ที่สุ ด
143
(60.85)
121
(51.49)

̅
𝑿

SD

ระดับ ล าดับ

3.57

0.56

3.44

0.64

3.36

0.46

มาก
ทีส่ ุด
มาก
ทีส่ ุด
มาก
ที่สุ ด

1
2

จากตารางที่ 5 พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์
ป่ าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสื่ อให้ความรู ้
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑋̅= 3.36, SD = 0.46) เมือ่ พิจารณาตามรายข้อ พบว ่า ข้อที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด
คือ ความน่าสนใจของวีดีโอให้ความรู ้ (𝑋̅= 3.57, SD = 0.56) รองลงมาคือ ความน่าสนใจของ ข้อมูล
พาวเวอร์ พอยต์ (𝑋̅= 3.44, SD = 0.64) ความน่าสนใจของบอร์ ดให้ความรู ้ตา่ ง ๆ (𝑋̅= 3.39,
SD = 0.60) และข้อที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ ความน่าสนใจของเอกสารให้ความรู ้ ตา่ ง ๆ (𝑋̅= 3.23,
SD = 0.60) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี ด้านวิทยากร
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านวิทยากร
1. ความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์เ รื่อง
ป่ าชายเลนของวิทยากร
2. วิทยากรจัดลาดับ
เนื้ อหาการบรรยายได้
อย่างชัดเจน
3. วิทยากรมีเ ทคนิ ค
วิธีการถ่ายทอดเนื้ อหา
ทาให้เ ข้าใจง่าย
4. วิทยากรใช้ภาษา
ในการบรรยายมีความ
เหมาะสม

รวม

น้อ ย
ที่สุ ด
0
(0.00)

น้อ ย

มาก

มากที่สุ ด

̅
𝑿

SD

ระดับ

ล าดับ

8
(3.40)

77
(32.77)

150
(63.83)

3.60

0.56

มาก
ทีส่ ุด

1

0
(0.00)

7
(2.98)

85
(36.17)

143
(60.85)

3.58

0.55

มาก
ทีส่ ุด

2

0
(0.00)

4
(1.70)

90
(38.30)

141
(60.00)

3.58

0.53

มาก
ทีส่ ุด

3

1
(0.43)

8
(3.40)

92
(39.15)

134
(57.02)

3.53

3.53

มาก
ทีส่ ุด

4

3.57 0.42

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 6 พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์
ป่ าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านวิทยากร อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (𝑋̅= 3.57, SD = 0.42) เมือ่ พิจารณาตามรายข้อ พบว ่า ข้อที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์เรื่ องป่ าชายเลนของวิทยากร (𝑋̅= 3.60, SD = 0.56) รองลงมาคือ
วิทยากรจัดลาดับเนื้ อหาการบรรยายได้อย่างชัดเจน (𝑋̅= 3.58, SD = 0.55) วิทยากรมีเทคนิ ควิธีการ
ถ่ายทอดเนื้ อหาทาให้เข้าใจง่าย (𝑋̅= 3.58, SD = 0.53) และข้อที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ วิทยากรใช้ภาษา
ในการบรรยายมีความเหมาะสม (𝑋̅= 3.53, SD = 0.59) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี ด้านการบริ การอื่น ๆ
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านสถานที่
1. กิจกรรมบ้านดวงใจ
2. กิจกรรมปลูก
ป่ าชายเลน
3. กิจกรรมอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ
4. กิจกรรมดาน้ า
5. กิจกรรมรอบกองไฟ
6. ความสะอาดของ
อาหาร
7. รสชาติของอาหาร
8. ความเพียงพอของ
อาหาร
รวม

น้อ ย
ที่สุ ด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
2
(0.85)
1
(0.43)
2
(0.85)
10
(4.26)
1
(0.43)

น้อ ย

มาก

มากที่สุ ด

̅
𝑿

SD

ระดับ

ล าดับ

7
(2.98)
15
(6.38)
3
(1.28)
20
(8.51)
9
(3.83)
16
(6.81)
43
(18.30)
21
(8.94)

105
(44.68)
101
(42.98)
88
(37.45)
91
(38.72)
84
(35.74)
100
(42.55)
125
(53.19)
110
(46.81)

123
(52.34)
119
(50.64)
144
(61.28)
122
(51.91)
141
(60.00)
117
(49.79)
57
(24.26)
103
(43.83)

3.49

0.56

มากทีส่ ุด

4

3.44

0.61

มากทีส่ ุด

5

3.60

0.52

มากทีส่ ุด

1

3.42

0.68

มากทีส่ ุด

6

3.55

0.59

มากทีส่ ุด

2

2.97

0.77

มาก

8

3.34

0.67

มากทีส่ ุด

7

3.53

0.66

มากทีส่ ุด

3

3.40

0.42 มากที่สุ ด

จากตารางที่ 7 พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์
ป่ าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านการบริ การอื่น ๆ
อยูใ่ นระดับ มากที่สุด (𝑋̅= 3.40, SD = 0.42) เมือ่ พิจารณาตามรายข้อ พบว ่า ข้อที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด คือ
กิจกรรมอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ (𝑋̅= 3.60, SD = 0.52) รองลงมาคือ กิจกรรมรอบกองไฟ (𝑋̅= 3.55,
SD = 0.59) ความเพียงพอของอาหาร (𝑋̅3.53, SD = 0.66) กิจกรรมบ้านดวงใจ (𝑋̅= 3.49,
SD = 0.56) กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน (𝑋̅= 3.44, SD = 0.61) กิจกรรมดาน้ า (𝑋̅= 3.42, SD = 0.68)
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รสชาติของอาหาร (𝑋̅= 3.34, SD = 0.67) และข้อที่มขี อ้ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ ความสะอาดของอาหาร
(𝑋̅= 2.97, SD = 0.77) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ประชาชนที่มเี พศ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 8 วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ต่อ ศูนย์การเรี ยนรู ้การ
อนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนก
ตามเพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
* p ≤ .05

จานวน
94
141
235

̅
𝑿

3.43
3.42

SD
0.34
0.36

t
.113

Sig.
0.91

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี ตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ
โดยใช้สถิติ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว ่า ประชาชนที่มเี พศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มตี อ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอ
สัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน ไม ่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 ประชาชนที่มอี ายุ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การ
อนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
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ตารางที่ 9 วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ต่อ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามอายุ

ความแปรปรวน
ระหว ่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
* p ≤ .05

SS
0.22
29.07
29.29

df
4
230
234

MS
0.05
0.13

F
0.43

Sig.
0.79

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี ตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว ่า ประชาชนที่มอี ายุตา่ งกัน มีระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อ่ ศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทิน
น้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ไม ่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 3 ประชาชนที่มสี ถานะภาพสมรส ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน
ตารางที่ 10 วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ต่อ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามสถานะภาพสมรส
ความแปรปรวน
ระหว ่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
* p ≤ .05

SS
0.68
28.61
29.29

df
3
231
234

MS
0.23
0.12

F
1.82

Sig.
0.14
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จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี ตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว ่า ประชาชนที่มสี ถานะภาพสมรส
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ไม ่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 4 ประชาชนที่มกี ารศึกษา ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การ
อนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 11 วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ต่อ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามการศึกษา

ความแปรปรวน
ระหว ่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
* p ≤ .05

SS
0.27
29.02
29.29

df
3
231
234

MS
0.09
0.13

F
0.71

Sig.
0.55

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี ตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม
การศึกษา โดยใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว ่า ประชาชนที่มกี ารศึกษา
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ไม ่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 5 ประชาชนที่มอี าชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การ
อนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
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ตารางที่ 12 วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ต่อ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามอาชีพ
ความแปรปรวน
ระหว ่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
* p ≤ .05

SS
0.38
28.91
29.29

df
3
231
234

MS
0.13
0.13

F
1.00

Sig.
0.39

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี ตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม
อาชีพ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว ่า ประชาชนที่มอี าชีพต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ศูน ย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ไม ่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 6 ประชาชนที่มรี ายได้ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูน ย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 13 วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ต่อ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามรายได้
ความแปรปรวน
ระหว ่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
* p ≤ .05

SS
0.72
28.57
29.29

df
3
231
234

MS
0.24
0.12

F
1.94

Sig.
0.12
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จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี ตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม
รายได้ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว ่า ประชาชนที่มกี ารศึกษา
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ไม ่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้งั ไว้
ตารางที่ 14 ผลการสรุ ปสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั ที่ต้งั ไว้
1. ประชาชนที่มเี พศ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มอี ายุ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มสี ถานะภาพสมรส ต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มกี ารศึกษา ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
5. ประชาชนที่มอี าชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
6. ประชาชนที่มรี ายได้ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

52
จากตารางที่ 14 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว ่า ประชาชนที่มเี พศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มตี อ่ ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสารวจ (Survey
research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน กองพัน
รถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา อาชีพ รายได้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก ่ ประชาชนที่มาร่วมทากิจกรรม
ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบกอาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ในชว่ ง เดือน มกราคม พ.ศ. 2561-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จานวน 450 คน และดาเนิ นการ
กาหนดขนาดตัวอย่างใช้แนวความคิดของ Taro Yamane แทนค่า โดยกาหนดจานวนประชาชน
ทั้งหมดมาร่วมทากิจกรรม ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก
อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แล้วแทนค่าตามสู ตร จะได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 235 คน จึงได้นามาเก็บ
ข้อมูลโดยใช้วธิ ี แบบสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ทาการแจกและเก็บแบบสอบถามได้เต็ มจานวนร้ อยละร้อย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก ่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานใช้
สถิติ t-test และ One-way ANOVA เพื่อทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของตัวแปร โดยกาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทาการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ว้ ยวิธี Scheffe’ ซึ่งผลวิจยั จะ
นาเสนอตามลาดับดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของประชาชนกลุม่ ตัวอย่าง
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
3. การทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมูล ทัว่ ไปของประชาชนกลุ่ มตัวอย่ าง
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของประชาชนที่มาทากิจกรรมที่ศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การ
อนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี พบว ่า ผูต้ อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง มีอายุระหว ่าง 21-39 ปี มากที่สุด มีสถานภาพโสดมากที่ สุด
มีระดับการศึกษามัธ ยมศึก ษา/ ปวช. มากที่สุด อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด รายได้ตอ่ เดือน
มากกว ่า 15,001 บาท มากที่สุด
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อศูนย์ การเรียนรู้การอนุรั กษ์ป่ าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้าสะเทินบก อาเภอสั ตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้ การอนุ รัก ษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี พบว ่า ประชาชนประชาชน
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว ่า ประชาชน
มีความพึงพอใจด้านวิทยากร รองลงมาด้านการบริ การอื่น ๆ ด้านสถานที่ และด้านสื่ อให้ความรู ้
ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดงั นี้
1. ด้านสถานที่ พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ก ารอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสถานที่ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เมือ่ พิจารณาตามรายข้อ พบว ่า ข้อที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด คือ การดูแลด้านความปลอดภัยโดยมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รองลงมาคือ สถานที่พกั มีความปลอดภัย สถานที่พกั มีความปลอดภัย
ความเพียงพอของสถานที่จดั กิจกรรม ความเพียงพอแต่สถานที่พกั ความพร้อมของห้องบรรยาย
ที่จดั เตรี ยม ความเพียงพอของถังขยะที่เตรี ยมไว้ และข้อที่มขี อ้ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ ความเพียงพอของ
ห้องน้ าที่ในพื้นที่ ตามลาดับ
2. ด้านสื่ อให้ความรู ้ พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้ การ
อนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสื่ อให้ความรู ้
อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมือ่ พิจารณาตามรายข้อ พบว ่า ข้อที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความน่าสนใจของ
วีดีโอให้ความรู ้ รองลงมาคือ ความน่าสนใจของข้อมูล พาวเวอร์ พอยต์ ความน่าสนใจของบอร์ ด
ให้ความรู ้ตา่ ง ๆ และข้อที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ ความน่าสนใจของเอกสารให้ความรู ้ตา่ ง ๆ ตามลาดับ
3. ด้านวิทยากร พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ก ารอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านวิทยากร อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมือ่ พิจารณาตามรายข้อ พบว ่า ข้อที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์เรื่ องป่ าชายเลนของวิทยากร รองลงมาคือ วิทยากรจัดลาดับเนื้ อหาการบรรยาย
ได้อย่างชัดเจน วิทยากรมีเทคนิ ควิธีก ารถ่า ยทอดเนื้ อหาทาให้เข้าใจง่าย และข้อที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ
วิทยากรใช้ภาษาในการบรรยายมีความเหมาะสม ตามลาดับ
4. ด้านการบริ การอื่น ๆ พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านการบริ การ
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อื่น ๆ อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมือ่ พิจารณาตามรายข้อ พบว ่า ข้อที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด คือ กิจกรรมอยู ่
ร่วมกับธรรมชาติ รองลงมาคือ กิจกรรมรอบกองไฟ ความเพียงพอของอาหาร กิจกรรมบ้านดวงใจ
กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน กิจกรรมดาน้ า รสชาติของอาหาร และข้อที่มขี อ้ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ
ความสะอาดของอาหาร ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อนามาเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุ คคล พบว ่า
ประชาชนที่มเี พศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่ มตี อ่ ศูนย์ การเรี ยนรู ้ การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อต่อการมาทากิจกรรมที่ศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี พบว ่า ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลการศึก ษาได้ดงั นี้ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูน ย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึก ษาของ วาธิ ตา วัฒนรังสี (2552) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มตี อ่ ศูนย์ การศึ กษาการพัฒนาอ่า วคุง้ กระเบน อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
จันทบุรี พบว ่าในภาพรวมนักท่องเที่ยวที่ มาท่องเที่ ยวศูน ย์การศึก ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ย วในระดับมาก
ในประเด็นการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว ่างปั จจัยส่วนบุ คคลและปั จจัย ด้านการมารั บ
บริ การกับความพึงพอใจในบริ การ เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว ่า ด้านที่มคี า่ เฉลี่ยสู งสุ ด คือ
ด้านวิทยากร รองลงมาคือ ด้านการบริ การอื่นๆ ด้านสถานที่ และด้านที่มขี อ้ เฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านสื่ อ
ให้ความรู ้ ตามลาดับ ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ในแต่ละด้านได้ดงั นี้
1.1 ด้านสถานที่ พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ ป่ าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสถานที่
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึก ษาของ
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วาธิ ตา วัฒนรังสี (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ ศูนย์ ศึก ษาการพัฒนา
อ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปผลการศึ กษาว ่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การ
เรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ด้านสถานที่ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุ ด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว ่า ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เป็ นสถานที่ดูแลจาก
หน่วยงานทางทหาร และมีงบประมาณในการปรับปรุ งและพัฒนาด้านสถานที่ จึงทาให้ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสถานที่ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุ ด
1.2 ด้านสื่ อให้ความรู ้ พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสื่ อให้ความรู ้
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึก ษาของ วาธิ ตา
วัฒนรังสี (2552)ได้ศึกษาความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ย วที่ มตี อ่ ศูนย์ศึ กษาการพัฒนาอ่า วคุง้ กระเบน
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปผลการศึ กษาว ่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ด้านสื่ อให้ความรู ้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มากที่ สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ วาธิ ตา วัฒนรังสี (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ ศูนย์ ศึก ษา
การพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะว ่า
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
มีงบประมาณในการบารุ งหรื อปรับเปลี่ยนสื่ อการเรี ยนรู ้ให้ มสี ี สัน สวยงาม น่าสนใจ และดึงดูดผู ้
มาทากิจกรรม จึงทาให้ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสื่ อให้ความรู ้ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
1.3 ด้านวิทยากร พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ก าร
อนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสถานที่ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุ ด ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
ร.ต.ท. หญิง นัยน์ ปพร พูดตรง (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของสถานี ตารวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรี
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ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปผลการศึ กษาว ่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การ
เรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสื่ อให้
ความรู ้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สุ ด ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
ร.ต.ท. หญิง นัยน์ ปพร พูดตรง (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
สถานี ตารวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว ่า ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ได้สง่ วิทยากรไปอบรมการพูด จึงทาให้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านวิทยากรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุ ด
1.4 ด้านการบริ การอื่น ๆ พบว ่า ระดับความพึงพอใจของประชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านการบริ การ
อื่น ๆ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุ ด ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
นิ นนาท หนวดหอม (2558)ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชนที่มีตอ่ การให้บริ การของอุทยาน
แห่งชาติปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปผลการศึ กษาว ่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านการบริ การ
อื่น ๆ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุ ด ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
นิ นนาท หนวดหอม (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชนที่ มีตอ่ การให้บริ การของ
อุทยานแห่งชาติปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว ่า เวลาในการจัดกิจกรรมมีเพียงพอ
จึงทาให้กจิ กรรมมีเต็ มรู ปแบบ และอาหารเป็ นรสชาติกลาง ๆ ซึ่งจะสอดรับความต้องการของ
ผูร้ ับประทาน จึงทาให้ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้ การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ด้านการบริ การอื่น ๆ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่ อศูนย์ การเรียนรู้ก ารอนุรั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้าสะเทินบก อาเภอสั ตหีบ จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ในการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการเปรี ย บเทีย บความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุ คคล เป็ นการการนาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ ม่ ตัวอย่างมาทดสอบหา
ความแตกต่างกับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน
กองพันรถ สะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี พบว ่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชน
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ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. เพศ พบว ่า ประชาชนที่มเี พศ ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ไม ่แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึก ษาของ วาธิ ตา วัฒนรังสี (2552)
ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มตี อ่ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อัน
เนื่ องมากจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว ่า นักท่องเที่ยวที่มเี พศต่างกัน
มีความพึงพอใจในการมาท่องเที่ ยวศูน ย์ศึก ษาการพัฒนาอ่า วคุง้ กระเบน อันเนื่ องมากจาก
พระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ไม ่แตกต่า งกัน และธนกร พึ่งสัมพันธ์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ การท่องเที่ย วเกาะสี ชงั อาเภอเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษาพบว ่า กลุม่ ตัวอย่างที่มเี พศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ย วที่มีตอ่ การ
ท่องเที่ยวเกาะสี ชงั ไม ่แตกต่างกัน
ดังนั้น ในงานวิจยั ฉบับนี้ ผวู ้ จิ ยั จึงสรุ ปผลการศึ กษาว ่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอ
สัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว ่าเพศชาย และเพศหญิง ในปั จจุบนั มีสิทธิ
และเสรี ภาพในสั่งคมที่มคี วามเท่าเที ย มกัน ดังนั้น เพศ ต่างกัน จึงทาให้มคี วามพึงพอใจต่อต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุ รี
ไม ่แตกต่างกัน
2. อายุ พบว ่า ประชาชนที่มเี พศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ การอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน
ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่า วสอดคล้องกับผลการศึ กษาของวาธิ ตา วัฒนรังสี (2552) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมากจาก
พระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาประชาชน 4 ชว่ งอายุ ได้แก ่ 1) ต่ากว ่า 20 ปี 2) 20-40 ปี
3) 41-60 ปี 4) 61 ปี ข้ นึ ไป ผลการศึกษา พบว ่า อายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อศูนย์ ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมากจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ไม ่แตกต่างกัน และ บุษราคัม
ลิ่วสุ นทร (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ การท่องเที่ย วหาดเจ้า
หลาว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว ่า อายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วที่ มีตอ่ การ
ท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
ดังนั้น ในงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปผลศึ กษาว ่า ประชาชนที่มี อายุตา่ งกัน
มีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอ
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สัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูท้ ี่มาทาการศึก ษาและทากิจกรรมกับ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ได้ทุกกลุม่ อายุ ดังนั้น อายุตา่ งกัน จึงทาให้ความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน
3. สถานภาพสมรส พบว ่า ประชาชนที่มสี ถานภาพสมรส ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ไม ่แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึก ษาของนิ นนาท หนวดหอม
(2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อ่ การให้บริ การของอุ ทยานแห่งชาติ
ปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา พบว ่า ประชาที่มสี ถานภาพสมรส ต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของอุ ทยานแห่งชาจิ ปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว ไม ่แตกต่างกัน และ
วาธิ ตา วัฒนรังสี (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ ศูนย์ ศึก ษา
การพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมากจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว ่า
นักท่องเที่ยวที่มสี ถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ย ว ไม ่แตกต่างกัน
ดังนั้น ในการวิจยั ฉบับนี้ ผวู ้ จิ ยั สรุ ปผลศึ กษาว ่า ประชาชนที่มี สถานภาพสมรสต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอ
สัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการที่จะมาศึกษาหรื อทากิจกรรมร่วมกัน
ในปั จจุบนั ไม ่มีขีดจากัด หรื อแบ่งแยกสถานภาพสมรสจะเป็ นอย่างไร ก็สามารถทากิจกรรมร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ ดังนั้น สถานภาพสมรส ต่างกัน จึงทาให้ความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน
4. ระดับการศึกษา พบว ่า ประชาชนที่มรี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ไม ่แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึก ษาของธนกร พึ่งสัมพันธ์ (2555)
ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มตี อ่ การท่องเที่ ยวเกาะสี ชงั อาเภอเกาะสี ชงั
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว ่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึก ษาต่างกัน มีความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มตี อ่ การท่องเที่ ยวเกาะสี ชงั ไม ่แตกต่างกัน และบุษราคัม ลิ่วสุ นทร (2551) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มตี อ่ การท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาพบว ่า นักท่องเที่ยวที่มรี ะดับการศึ กษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ ยว
หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ไม ่แตกต่างกัน
ดังนั้น ในงานวิจยั ฉบับนี้ ผวู ้ จิ ยั สรุ ปผลศึ กษาว ่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอ
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สัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะประชาชนที่มาทากิจกรรมที่ศูนย์ การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี จะมีเจ้าหน้าที่
และวิทยาการที่คอยให้ความรู ้แ ละอานวยความสะดวกแก ่ประชาชนที่มาทากิจกรรม ดังนั้น
ประชาชนที่จบการศึกษาระดับใดก็สามารถมาทากิจกรรมต่าง ๆ กับศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ได้เหมือนกัน จึงทาให้
ประชาชนที่มรี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน
5. สถานภาพสมรส พบว ่า ประชาชนที่มสี ถานภาพสมรส ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ไม ่แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึก ษาของธนกร พึ่งสัมพันธ์ (2555)
ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มตี อ่ การท่องเที่ ยวเกาะสี ชงั อาเภอเกาะสี ชงั
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว ่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ย ว
เกาะสี ชงั อาเภอเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน และวาธิ ตา วัฒนรังสี (2552) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มตี อ่ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน
อันเนื่ องมากจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว ่า นักท่องเที่ยวที่มอี าชีพ ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ย วศูนย์ การศึ กษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่ องมากจาก
พระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ไม ่แตกต่างกัน
ดังนั้น ในงานวิจยั ฉบับนี้ ผวู ้ จิ ยั สรุ ปผลศึ กษาว ่า ประชาชนที่มสี ถานภาพสมรส ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอ
สัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะศูนย์ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี มีประชาชนมาทากิจกรรมเป็ น จานวน
มาก มีหลากหลายอาชีพที่เข้ามาทากิจกรรม ดังนั้น อาชีพ ต่างกัน จึงทาให้ความพึงพอใจต่อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ไม ่แตกต่างกัน
6. รายได้ตอ่ เดือน พบว ่า ประชาชนที่มรี ายได้ตอ่ เดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อศูนย์
การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ไม ่แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึก ษาของ นิ นนาท หนวดหอม
(2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อ่ การให้บริ การของอุ ทยานแห่งชาติ
ปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา พบว ่า ประชาชนที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของอุ ทยานแห่งชาติ ปางสี ดา จังหวัดสระแก้ว ไม ่แตกต่างกัน และ
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ธนกร พึ่งสัมพันธ์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีตอ่ การท่องเที่ย ว
เกาะสี ชงั อาเภอเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว ่า กลุม่ ตัวอย่างที่มรี ายได้ ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ย วเกาะสี ชงั อาเภอเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน
ดังนั้น ในงานวิจยั ฉบับนี้ ผวู ้ จิ ยั สรุ ปผลศึ กษาว ่า ประชาชนที่มรี ายได้ตอ่ เดือน ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอ
สัตหี บ จังหวัดชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ที่มาทากิจกรรมที่
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
มีรายได้ตอ่ เดือนที่ไ ม ่เท่ากัน และไม ่เป็ นผลกระทบต่อการทากิจกรรม ดังนั้น จึงทาให้ความพึงพอใจ
ต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี ไม ่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้ การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี พบว ่า ในภาพรวม ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัต
หี บ จังหวัดชลบุรี ด้านสื่ อให้ความรู ้ มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด
ดังนั้น ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอ
สัตหี บ จังหวัดชลบุรี ในฐานะผูร้ ับผิดชอบควรมีนโยบาย จัดสรรงบประมาณ เปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุ งข้อมูลและเนื้ อหาของสื่ อให้ความรู ้ ของศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน
ด้านสถานที่
ผูท้ ี่มหี น้าที่รับผิดชอบควรมีนโยบายจัดทาและบารุ ง สถานที่ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ตอ่ ประชาชนที่มาทากิจกรรมที่ศูนย์ การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ด้านสื่ อให้ความรู ้
ผูท้ ี่มหี น้าที่รับผิดชอบควรมีนโยบายในการดูแ ลจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุ งข้อมูลและเนื้ อหาสื่ อให้ มคี วามทัน สมัย เหมาะสมกับกิจกรรมที่ศูนย์ การเรี ยนรู ้ การอนุ รัก ษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
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ด้านวิทยากร
ผูท้ ี่มหี น้าที่รับผิดชอบในด้านวิทยากร ควรมีนโยบายในการจัดส่งวิทยากรไปอบรมการ
พูดและการบรรยาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ ตอ่ ประชาชนที่มาทากิจกรรมที่ศูน ย์การเรี ยนรู ้การอนุ รั กษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ด้านการบริ การอื่น ๆ
ผูท้ ี่มหี น้าที่รับผิดชอบในด้านการบริ การอื่น ๆ ควรมีนโยบายในการควบคุม ในเรื่ อง
ของการประกอบอาหารให้มคี วามสะอาด มีรสชาติและปริ มาณ ที่เหมาะสมกับประชาชนที่มาทา
กิจกรรมที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ด้านสถานที่
ควรจัดทาห้องน้ าเพิ่มเติมจากเติ ม และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อประชาชนที่มาทากิจกรรมที่ศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์ ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ า
สะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ด้านสื่ อให้ความรู ้
ควรมีการปรับปรุ งข้อ มูลและเนื้ อหาสื่ อให้ความรู ้ เหมาะสมกับกิจกรรมของศู น ย์การ
เรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ด้านวิทยากร
1. ควรมีการส่งวิทยากรไปอบรมการพูดและการบรรยาย เพื่อให้เกิดทักษะในการพูดจะ
ทาให้เกิดประโยชน์ ตอ่ ประชาชนที่มาทากิจกรรมที่ ศูน ย์การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ ป่าชายเลน
ด้านการบริ การอื่น ๆ
2. ควรมีการควบคุมการประกอบอาหารให้มีความสะอาด มีรสชาติและปริ มาณ
ที่เหมาะสมกับประชาชนที่มาทากิจกรรมที่ศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ หรื อ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)
ซึ่งจะเป็ นการศึกษาที่ครอบคลุ ม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริ งของประชาชนมีตอ่
ศูนย์การเรี ยนรู ้การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรี ยนรู ้แห่งอื่น ในจังหวัด
ชลบุรี เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลในการเปรี ยบเทียบ
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่ อศูนย์ การเรียนรู้การอนุรัก ษ์ป่าชายเลน
กองพันรถสะเทินน้าสะเทินบก อาเภอสั ตหีบ จังหวัดชลบุรี
....................................................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ ที่จะทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ศูนย์ การเรี ยนรู ้การอนุ รัก ษ์ป่าชายเลน กองพัน รถสะเทิน น้ า สะเทิน บก อาเภอสัตหี บ จัง หวัดชลบุรี
ในการศึ ก ษาหลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรมห าบัณ ฑิ ต (การจั ดการภาครั ฐ และภาคเอกชน )
วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. คาตอบทุ ก คาตอบ ข้อ มูล ทุ ก อย่า งในแบบสอบถามนี้ ผู ้ศึ ก ษาค้น คว้า จะถื อ วา่ เป็ น
ความลับ
3. กรุ ณาตอบแบบสอบถามทุ กข้อตามความเป็ น จริ งเพื่อความถู กต้องของผลการศึก ษา
4. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนต่อศูน ย์การเรี ยนรู ้
การอนุ รักษ์ป่าชายเลน กองพันรถสะเทินน้ าสะเทินบก อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
5. ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ที่ให้ความอนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม

69
ตอนที่ 1 ข้ อมูล พืน้ ฐานทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ทาเครื่ องหมาย ⁄ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความจริ งของท่านเพียงข้อเดีย ว
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
( ) 1. 20 ปี หรื อน้อยกว ่า
( ) 2. 21-39 ปี
( ) 3. 40-49 ปี
( ) 4. 50-59 ปี
( ) 5. 60 ปี ข้ นึ ไป
3. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส ( ) 3. หม้าย ( ) 4. หย่า
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 2. มัธยมศึกษา/ ปวช.
( ) 3. อนุ ปริ ญญา/ ปวส.
( ) 4. ปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
5. อาชีพ
( ) 1. ค้าขาย
( ) 2. เกษตรกร
( ) 3. พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) 4. ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
( ) 5. นักเรี ยน / นักศึกษา
( ) 6. อื่น ๆ (ระบุ)..........................
6. รายได้ตอ่ เดือน
( ) 1. ยังไม ่มีรายได้
( ) 2. ไม ่เกิน 5,000 บาท
( ) 3. 5,001-10,000 บาท
( ) 4. 10,001-15,000 บาท
( ) 5. มากกว ่า 15,001 บาท
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่ อศูนย์ การเรียนรู้การอนุรัก ษ์
ป่ าชายเลน กองพันรถสะเทินน้าสะเทินบก อาเภอสั ตหีบ จังหวัดชลบุรี
คาชี้แจง ทาเครื่ องหมาย ⁄ ลงในชอ่ งด้านขวามือที่ตรงกับความคิดเห็ นของท่าน
ข้ อคาถาม
1. ด้ านสถานที่
1.1 การดูแลด้านความปลอดภัย โดยมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1.2 การรักษาความสะอาดเรี ย บร้อ ยภายใน
ศูนย์ ฯ
1.3 ความเพียงพอของสถานที่จดั กิจกรรม
ต่าง ๆ
1.4 ความพร้อมของห้องบรรยายที่จัดเตรี ยม
ไว้
1.5 ความเพียงพอของถังขยะที่จดั เตรี ย มไว้
1.6 ความเพียงพอของห้องน้ าที่ในพื้นที่
1.7 ความเพียงพอของสถานที่พกั
1.8 สถานที่พกั มีความปลอดภัย
2. ด้ านสื่ อให้ ความรู้
2.1 ความน่าสนใจของบอร์ ดให้ความรู ้ ตา่ ง ๆ
2.2 ความน่าสนใจของเอกสารให้ความรู ้
ต่าง ๆ
2.3

ความน่าสนใจของวีดีโอ ให้ ความรู้

2.4

ความน่าสนใจของข้ อมูล พาวเวอร์ พอยต์

มากทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อคาถาม

มากทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด

3. ด้ านวิทยากร
3.1 ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
เรื่ องป่ าชายเลน ของวิทยากร
3.2 วิทยากรจัดลาดับเนื้ อหาการบรรยายได้
อย่างชัดเจน
3.3 วิทยากรมีเทคนิ ควิธีการถ่ายทอดเนื้ อหา
ทาให้เข้าใจง่าย
3.4 วิทยากรใช้ภาษาในการบรรยายมีความ
เหมาะสม
4. ด้ านการบริการอื่น ๆ
4.1 กิจกรรมบ้านดวงใจ
4.2 กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน
4.3 กิจกรรมอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ
4.4 กิจกรรมดาน้ า
4.5 กิจกรรมรอบกองไฟ
4.6 ความสะอาดของอาหาร
4.7 รสชาติของอาหาร
4.8 ความเพียงพอของอาหาร

**ขอขอบพระคุณทุกท่ านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ **

ภาคผนวก ข
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ค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded a
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.935

24
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Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

77.47

87.430

.463

.934

77.80

88.097

.371

.935

77.87

85.292

.469

.934

78.13

84.878

.521

.933

77.87

83.154

.595

.932

78.00

84.483

.553

.933

77.90

81.886

.707

.930

78.07

83.030

.622

.932

77.77

82.737

.686

.931

77.87

82.189

.718

.930

77.50

82.672

.784

.929

77.60

80.179

.863

.927

77.40

85.903

.660

.932

77.37

88.240

.404

.934

77.40

85.972

.652

.932

77.33

86.437

.640

.932

77.57

85.151

.702

.931

77.53

85.775

.557

.933

77.50

87.707

.373

.935

78.10

85.128

.445

.935

77.57

84.944

.637

.931

77.60

84.455

.687

.931

77.77

82.185

.680

.931

77.57

85.564

.518

.933
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