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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนเมษายน 2559 – มิถุนายน 

2559  อัดแนนดวยบทความวิชาการและบทความวิจัย จํานวน 24 บทความซึ่งมากกวาบทความในวารสารฯ 

ฉบับท่ีผาน ๆ   มา ทั้งน้ีเพราะมีผูสนใจสงบทความเขาพิจารณาตีพิมพจํานวนมากและลวนแตเปนบทความ         

ที่นาสนใจ

  เน้ือหาบทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารฯ ฉบับน้ีแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกเปน

บทความดานการศึกษา ประกอบดวยบทความท่ีมเีน้ือหาเกีย่วกบัการเรียนการสอน และการบริหารการศกึษา  

กลุมที่สองเปนบทความดานการบริหารธุรกิจและการจัดการ ประกอบดวยบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ

การทองเที่ยว  การสรางแรงงานสัมพันธ  การนําเทคโนโลยีมาขยายชองทางการตลาด และการบัญชี   

  กองบรรณาธิการ หวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสารฯ ฉบับน้ี 

ทั้งประโยชนในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหมและประโยชนใน            

เชิงปฏิบตัทิีน่กัปฏิบตัสิามารถนาํไปประยกุตใชในภาคสวนตาง ๆ  ทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสงัคมและชมุชน

  สุดทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ

จากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตีพิมพและขอถือโอกาสนี้  เชิญชวน

คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ               

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซต

วารสารที่ URL: journal.feu.ac.th  และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.

tci-thaijo.org/index.php/FEU/about/submissions# authorGuidelines  สําหรับการติดตามอานวารสาร     

ผูอานสามารถติดตามอานไดทั้งจากวารสารที่จัดพิมพเปนรูปเลม และจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซต

ของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบการจัดการวารสารออนไลน Thai Journal 

Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU)

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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การนําเกมจําลองสถานการณ (Beer Game) มาใชในการเรียนการสอน
เรื่อง ปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) 
ในรายวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส

The Used of Simulation Game (Beer Game) for Learning Bullwhip 
Effect in Supply Chain and Logistics Management Course

ณัฏฐรินดา เนตรสวาง1*

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

บทคัดยอ
  ปจจุบันการจัดการหวงโซอุปทานไดเขามามีบทบาทมากข้ึนทั้งในภาคธุรกิจและการศึกษา                   

โดยหลกัสูตรท่ีใชมกัเปนการเรียนผานผูสอนโดยใชการบรรยายเปนหลัก ซึง่การเรยีนผานผูสอนนัน้มีขอจํากัด

ในเร่ืองของการเขาถึงแนวคิด และการทําความเขาใจในเร่ืองท่ีซับซอนของหวงโซอุปทาน บทความนี้กลาวถึง

การนําเอาเกมจําลองสถานการณที่เรียกวา Beer Game มาใชเปนสื่อในการเรียนรูเรื่อง ปรากฏการณแสมา 

(Bullwhip Effect) ของหวงโซอุปทาน ซึ่งเปนเน้ือหาที่มีความซับซอนยากแกการเขาใจผลจากการนํา               

Beer Game มาใชเปนสื่อในการเรียนการสอนของรายวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสพบวา                    

ผูเรียนสามารถสรุปองคความรูที่ไดจากการเรียนรูดวยตนเองผานประสบการณ  การลงมือปฏิบัติและ      

สามารถเชื่อมโยงองคความรูที่สังเคราะหไดเขากับหลักการทางทฤษฎีไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามการ                

นํา Beer Game มาใชกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังมีขอจํากัดสําคัญหลายประการ เชน ขอจํากัดใน   

ดานจาํนวน และความแมนยาํของผูควบคุมเกม และขอจํากดัในดานเวลาทีใ่ชในการเลนเกมแตละคร้ังเปนตน 

คําสําคัญ
  เบียรเกม   เกมจําลองสถานการณ   ปรากฏการณแสมา  
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Abstract
  Recently, Supply Chain Management is become more importance, both in industry and 

academia. Most Supply Chain Management courses offered by universities and business schools 

are text-based. However, text-based learning is limited to gathering concepts and understanding 

complex topics of supply chain. This paper illustrates apply of simulation game called Beer Game 

in learning Bullwhip Effect of supply chain, which is a complex topic and difficult to understand.   

The result of Beer Game applied for the Supply Chain and Logistics Management class shows that 

students can summarize the knowledge from their workshop experience and also link the knowledge 

with the theory as well. However, the used of Beer Game in the class room also has many limits. 

For example, limit in the number and the accuracy of the controller and time limited for game playing. 

Keywords
  Beer Game, Simulation Game, Bullwhip Effect

บทนํา
  ปจจุบันองคกรตางๆ ทั้งในภาคธุรกิจและการศึกษาตางหันมาใหความสําคัญกับการจัดการหวงโซ

อุปทานมากข้ึน ถึงแมว าการจัดการหวงโซอุปทานจะถูกจัดใหมีการเรียนการสอน และการอบรม                        

อยางแพรหลายในสถาบันอดุมศกึษาและสถาบันสอนธรุกจิตางๆ แตหลกัสตูรทีใ่ชมกัเปนการเรียนผานผูสอน        

โดยใชการบรรยายจากตํารา มุงเนนท่ีการทําความเขาใจในหลักการทฤษฎี หรือศึกษาและวิเคราะห                

กรณีศึกษาตางๆ ซึ่งพบวาการเรียนโดยวิธีการบรรยายจากผูสอนเปนหลักนั้นยังมีขอจํากัดในเร่ืองของการ    

เขาถึงแนวคิด หลักการ และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอันเน่ืองจากการตัดสินใจในดานตางๆ                    

ของหวงโซอุปทานอยูมาก

  เกมจําลองสถานการณจึงถูกนํามาประยุกต ใช ในการทําความเข าใจถึงผลกระทบจาก                               

การเปล่ียนแปลงอนัเนือ่งมาจากการตัดสนิใจของระบบทีม่คีวามซบัซอนและยากตอการทาํความเขาใจหากไมได

อยู ในสถานการณจริง ซึ่งคุณลักษณะของสถานการณจําลองที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน                    

จะตองมีความใกลเคียงกับสถานการณจริง เพื่อใหผู เรียนเกิดความเคยชินและเปดโอกาสใหผู เรียน                         

มสีวนรวม อยากสวมบทบาท กระตุนใหผูเรยีนไดฝกและแกปญหาอยางเต็มที ่(สขุสม สวิะอมรรตัน, 2552, 12)

โดย เนาวะรัตน ถาวร (2546) ไดศึกษาผลของการใชสถานการณจําลองที่มีตอความมีนํ้าใจของนักเรียน          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 30 คน ซึ่งไดมา      

โดยวิธกีารสุมอยางงายจากประชากรแลวสุมอยางงายอกีคร้ังเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคมุ กลุมละ 15 คน 

กลุมทดลองไดรับการใชสถานการณจําลอง แตกลุมควมคุมไมไดรับการใชสถานการณจําลอง เครื่องมือ           
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ที่ใช คือ โปรแกรมการใชสถานการณจําลอง และแบบทดสอบความมีนํ้าใจ พบวา นักเรียนที่ไดรับการใช

สถานการณจาํลองมีความมนีํา้ใจดีขึน้อยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ .01 นอกจากนัน้ Mesterton-Gibbons 

(1995) ยังไดศึกษาผลของการใชสถานการณจําลองที่มีตอทัศนคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 

ผลการศกึษาพบวา การสอนโดยใชสถานการณจาํลองทําใหนกัเรียนมีทศันคตทิีด่ตีอการเรยีนวิชาคณติศาสตร 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สูงขึ้น

  ในการเรียนการสอน เรื่อง ปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจ          

อยางถองแทจึงตองอาศัยการจําลองสถานการณเสมือนจริง ใหผู เรียนไดประสบกับสถานการณและ          

ทดลองหาทางแกปญหาดวยตนเอง การนําเอาเกมจําลองสถานการณ Beer Game มาใชเพื่อการเรียนรู       

ผลกระทบจากปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) จึงไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในปจจุบัน            

(Knolmayer, 2007,3)

ปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect)

  ปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) เปนปรากฏการณในโซอุปทานท่ีเกิดจากการท่ีผูบริโภค       

ปลายน้ํามีความตองการสินคาจํานวนหนึ่งและส่ังซ้ือสินคาจากผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) ของตน เม่ือ          

ผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier)ไดรับคําส่ังก็ทําการสั่งซ้ือวัตถุดิบไปยังผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) ของตน                 

ที่อยูตนน้ําอีกทีเปนทอด ๆ ไปดวยจํานวนสินคาท่ีไมตรงกับความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภคปลายน้ํา            

ซึ่งสวนใหญมักจะสั่งมากกวาความตองการจริงดวยเหตุผลบางอยาง เชน

  1. ไมทราบความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภคปลายนํา้ ทาํใหตองพยากรณความตองการของลกูคา

ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ

  2. การมองโลกในแงดีเกินไปวาสินคาจะตองขายดี ทําใหสั่งซื้อหรือสั่งผลิตมากกวาความตองการ

ที่แทจริงของตน ภายใตทัศนคติวาเหลือดีกวาขาด

  3.  ตองการเลีย่งปญหาการถกูลกูคารองเรียนเม่ือมสีนิคาไมพอสงมอบซ่ึงอาจสงผลตอความสัมพนัธ

กับลูกคาโดยการยอมใหมีสินคาคงคลังมากเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองลูกคา

  4.  บางกรณีที่การกําหนดปริมาณการส่ังซื้อขั้นตํ่าจากผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) ทําใหมี                   

ความจําเปนตองสั่งซื้อสินคาตามปริมาณขั้นตํ่าที่ผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) กําหนด

  5.  การกําหนดสวนลดราคาหากมีการส่ังซื้อในปริมาณท่ีมากข้ึนจากผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) 

ทําใหสั่งซื้อสินคาในปริมาณที่มากกวาความตองการที่แทจริง 

  จากเหตผุลท่ีกลาวมาขางตนทําใหเกดิความแตกตางระหวางความตองการสนิคาของคูคาแตละราย

กับความตองการสินคาของผูบริโภคขั้นสุดทายในโซอุปทาน ซึ่งสงผลใหเกิดสินคาคงคลังและตนทุนสะสม

จํานวนท่ีมากเกินความจําเปนในโซอุปทานโดยเฉพาะอยางย่ิงเปนคูคาท่ีอยูตนน้ําของโซอุปทานมากเทาไร      

ก็จะมีแนวโนมที่จะมีสินคาคงคลังสะสมมากขึ้นเทานั้น
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  โดยทั่วไปการอธิบายผลของปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) มักใชแผนภูมิแสดง            

ความคลาดเคลื่อนของอุปสงคของคูคาแตละจุดในโซอุปทาน ดังภาพที่ 1

 
  ภาพที่ 1: แสดงการเพิ่มขึ้นของความแปรปรวนของปริมาณการสั่งซื้อในหวงโซอุปทาน

  ที่มา: Hau, Padmanabhan & Whang, 1997

  ในการลดปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) อยางมีประสิทธิผล คือตองพยายามจัดการขอมูล

สารสนเทศเพ่ือทําใหคูคาแตละรายในโซอุปทานทราบขอมูลเกี่ยวกับความตองการหรืออุปสงคที่แทจริงของ    

ผูบริโภคข้ันสุดทายใหมากท่ีสุดท้ังในดานปริมาณ และเวลา ซึ่งอาจทําไดโดยการรวมศูนยขอมูล (Data        

Centralization) ความตองการของลูกคาไปเก็บในฐานขอมูลเดียวกันเพ่ือใหคูคาแตละรายสามารถเขาสู    

แหลงขอมลูและไดรบัขอมลูจรงิเหมอืน ๆ  กนั  พรอม ๆ  กนั แทนการสงผานขอมลูเปนทอด ๆ  กนัไปซึง่มกัทาํให

ขอมูลที่ไดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

การนําเกมจําลองสถานการณ Beer Game มาใชในการเรียนการสอน เรื่อง ปรากฏการณแสมา 

(Bullwhip Effect)

  การจําลองสถานการณถูกคิดขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1960 โดย Sloan’s System Dynamics Group                

ของ Massachusetts Institutes of Technology ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง พลวัตทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Dynamics) โดยแบบจาํลองดังกลาวไดถกูนาํมาประกอบการเรยีนการสอนในหลายมหาวิทยาลยั

เพื่อแสดงถึงระบบการทํางานของหวงโซอุปทาน (ศิริชัย จงจินตรักษา, 2549, 19) มีวัตถุประสงคเพื่อใชใน    
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การศึกษาลักษณะของปรากฏการณแสมา หรือ Bullwhip Effect ใหเขาใจไดชัดเจนย่ิงข้ึน ซึ่งบางครั้งเรียก

ปรากฏการณนีว้าปรากฏการณ Forrester ตามช่ือของศาสตราจารยเจ ฟอสเตอร (J. Forrester) ผูพฒันา Beer 

Game นั่นเอง (Knolmayer, 2007, 2)

  โดย Lehtonen (2003) ไดนําเกมจําลองสถานการณมาชวยในการเรียนการสอนวิชา Production 

Management โดยทําการทดลองเทียบกับการสอนโดยใชกรณีศึกษา จากการทดลองสรุปไดวา การใชเกม

จําลองสถานการณไดผลใกลเคียงกับการใชกรณีศึกษาแตเกมจะชวยกระตุนใหผูเรียนมีความต่ืนเตนในการ

เลนเกมโดยการแกปญหาท่ีไมแนนอนตายตัวท่ีเกิดข้ึนระหวางการเลน ซึ่งทาทายกวาการใชกรณีศึกษา 

นอกจากน้ี Nyberg (1998) ยังไดนําเกมจําลองสถานการณมาใชในการฝกอบรมภายในโรงงาน โดยได           

ขอสรุปวา เกมจําลองสถานการณชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู และสงเสริมความเขาใจพ้ืนฐาน                   

ของกระบวนการทํางาน และยังชวยใหเกิดแนวคิดใหมๆ ในการปรับปรุงการทํางานอีกดวย

  1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Beer Game

      Beer Game เปนเกมจําลองสถานการณที่มักถูกนํามาใชในการเรียนการสอน และการอบรม

เรื่อง การจัดการโซอุปทานเนื่องจากสามารถตอบโจทยผูเรียนไดเปนอยางดี ทั้งในเร่ืองของการบริหารขอมูล

รวมกันระหวางคูคาแตละจุดในโซอุปทาน การบริหารองคกรในหวงโซอุปทานโดยมองภาพรวมของหวงโซ              

เปนสําคัญ รวมถึงการพยากรณความตองการของลูกคา และการบริหารจัดการสินคาคงคลังใหเพียงพอ         

เพื่อการตอบสนองความตองการของลูกคาดวย

   Beer Game ถกูพฒันาโดยภาควิชาการบรหิารสโลน (Sloan School of Management) สถาบัน

เอ็มไอที (MIT) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยของศาสตราจารย เจ ฟอสเตอร (J. Forrster) เรื่อง พลวัต                

ของอุตสาหกรรม (Industrial Dynamic) จากน้ันไดถกูนําไปใชอยางแพรหลายในการฝกอบรมบคุลากรทัว่โลก 

ตัง้แตนกัเรียนในระดับมธัยมจนถงึหวัหนา คณะผูบรหิาร  และเจาหนาทีข่องรฐั โดยเร่ิมจากการเลนบนกระดาน 

และปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาใชในการเลน เพื่อลดขอจํากัดในการเลน           

บนกระดานลง (Knolmayer, 2007, 2)

  2. การเตรียมความพรอมกอนการเลน Beer Game

      การเลน Beer Game บนกระดานนั้น คอนขางมีความยุงยาก ตองอาศัยผูควบคุมจํานวนมาก 

และอาจทําใหเกิดความสับสนระหวางการเลนไดงายกวาการเลนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาก                   

หากผูนําเกมและผูควบคุมไมมีความแมนยําในเร่ืองกติกา ดังนั้นกอนการเลน ผูนําเกมควรมีการเตรียม        

ความพรอมดังนี้

   2.1 จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมสําหรับการเลนเกม

   2.2 ผูนําเกมควรมีผูชวยควบคุมเกมอยางนอย 1 คนตอผูเลน 1 ทีม เนื่องจากผูเลนที่ไมเคยเลน

อาจยังมีความสับสนในเรื่องกติการะหวางการเลน จึงตองอาศัยผูควบคุมคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด         

เพื่อลดความผิดพลาดระหวางการเลน
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   2.3 ผูนําเกมและผูชวยควบคุมควรมีการซักซอมกติกาการเลนใหแมนยํากอนเลน 

    สําหรับการเลน Beer Game ในหองเรียนวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสสําหรับ

นกัศึกษาช้ันปที ่2 นัน้ ผูเขยีนมวีตัถปุระสงค คอื ตองการใหผูเลนเกิดกระบวนการเรยีนรูจากประสบการณจรงิ 

และสามารถสรุปผลการเรียนรูเพื่อทําความเขาใจในทฤษฎีได ดังนั้นผูเลนจะตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

หวงโซอปุทาน   บทบาทและหนาท่ีของคูคาแตละจุดในหวงโซ แตจะยังไมไดเรียนรูเก่ียวกับปรากฏการณแสมา 

(Bullwhip Effect) แตอยางใด

  3.  การเลน Beer Game

   การเลน Beer Game บนกระดานผูเลนจะถกูจดัเปนทมี โดยแตละทมีจะประกอบไปดวยกระดาน

ทั้งหมด 4 กระดาน ใชแทน 4 หนวยงานหลักในโซอุปทานการผลิตและจัดจําหนายเบียร คือ โรงงานผูผลิต 

(Manufacturer)  ผูกระจายสินคา (Distributor) ผูคาสง (Wholesaler) และผูคาปลีก (Retailer) โดยมีอีก         

2 หนวยงานที่เปนองคประกอบในการเลน คือ ผูบริโภคที่สั่งซื้อเบียร (Consumer) และผูจัดหาวัตถุดิบ                

ใหกับโรงงานผูผลิตเบียร (Supplier) โดยทั้งหมดจะถูกจัดเรียงในลักษณะเสนตรงใหเกิดความเชื่อมโยงกัน    

ดังภาพที่ 2

       ภาพที่ 2:  แสดงหวงโซอุปทานการผลิตและจัดจําหนายเบียรใน Beer Game

    ที่มา : ผูเขียน

   ในการเลน ผูเลนจะถูกกําหนดใหมีการสั่งซื้อเบียรเปนงวดเวลา โดยปกติกําหนดให 1 งวดเวลา

เทากบั 1 สปัดาห เบ้ียตางๆ  จะถกูใชแทนลงัเบยีร และมชีดุบตัรสาํหรบัแทนใบส่ังซ้ือเบยีรจากผูสงมอบวัตถดุบิ        

(Supplier)ในแตละสัปดาห  และในการสั่งซื้อเบียรจากผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier)ใบสั่งซื้อจะถูกกําหนดให

มีระยะเวลาในการดําเนินการ (Order Delay) 2 สัปดาห เชนเดียวกับการจัดสงสินคาไปยังลูกคา ระยะเวลา

ในการจัดสง (Shipping Delay) จะถูกกําหนดไวที่ 2 สัปดาห การเริ่มเลนเกมในแตละสัปดาหจะมีขั้นตอน 4 

ขั้นตอน ดังนี้

   3.1 รับสินคาจากหนวยงานที่สงคําสั่งซื้อไปใหเขาสูคลังสินคา

   3.2 รบัคาํสัง่ซือ้เบียรของลกูคาในหนวยงานทีอ่ยูในตําแหนงถดัไป และจดัสงเบียรใหแกหนวยงาน

ที่สั่งซื้อพรอมบันทึกคําสั่งซื้อในตารางบันทึกผล 

   3.3 ตรวจนับปริมาณเบียรที่เหลืออยูในคลังสินคาหลังจากจัดสงเบียรใหกับลูกคา และบันทึก

ปริมาณสินคาคงเหลือหรือสินคาคางสง

   3.4 ทําการสั่งซื้อเบียรโดยการเขียนใบสั่งซื้อและสงใบสั่งซื้อใหกับผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier)

 
 
 

Supplier

( ) 

Manufacturer

( ) 

Distributor 

( ) 

Wholesaler

( ) 

Retailer 

( ) 

Consumer 

( ) 
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   โดยในการเลนเกมผูเลนจะตองพยายามรักษาระดับสินคาคงคลังของแตละคนใหเพียงพอตอ         

ความตองการของลกูคาและไมใหมากเกนิความจําเปน เพือ่ใหเกดิตนทนุสนิคาคงคลงัใหตํา่ทีส่ดุ เนือ่งจากจะ

มีผลตอตนทุนสินคาคงคลังรวมของทีม โดยกําหนดตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Holding 

Cost) อยูที่ 0.5 หนวยเงิน/ลัง/สัปดาห ในขณะที่ตนทุนของสินคาคางสง (Back Order Cost or Non Order 

Fulfilled Cost) อยูที่ 1 หนวยเงิน/ลัง/สัปดาห

   ในระหวางการเลนเกมผูเลนในทมีจะถกูจาํกดัการติดตอสือ่สาร ไมใหตดิตอสือ่สารกัน โดยผูเลน

แตละคนจะมีขอมูลเฉพาะในสวนงานของตนเองเทานั้น ประกอบดวย ปริมาณสินคาคงคลัง (Inventory) 

ปริมาณสินคาคางสง (Backlog) และจํานวนเบียรที่สั่งซื้อในแตละสัปดาห ขอมูลจะถูกสงไปยังหนวยงานอื่น

ผาน      ใบสัง่ซือ้และกระบวนการจดัสงสนิคาเทานัน้ ในขณะเดียวกนัความตองการซือ้ของผูบรโิภครายสุดทาย                   

(Consumer) จะไมใหผูเลนแตละคนรูลวงหนา มเีพยีงผูเลนในตาํแหนงผูคาปลีก (Retailer) ทีเ่ปนผูจดัสงเบียร

ใหกับลูกคาเทานั้นที่รูความตองการของผูบริโภคเปนรายสัปดาหทีละสัปดาห สวนหนวยงานอื่นจะรูเฉพาะ

ความตองการของลูกคาตนเองเปนทอดๆ ไป

   ความตองการซื้อเบียรของผูบริโภค (Consumer) ในแตละสัปดาหจะถูกกําหนดโดยผูนําเกม               

โดยปกติอาจกําหนดปริมาณความตองการในชวง 10 สัปดาหแรกไวเทาๆ กัน และกําหนดใหมีชวงเวลาที่มี

ความตองการเบียรเพ่ิมข้ึนอยางฉับพลันในสปัดาหที ่11-15 เพือ่เปนการจาํลองสถานการณของเทศกาลเบยีร

ที่อาจเกิดขึ้นในโซอุปทานการผลิตและจําหนายเบียรจริง และความตองการจะถูกกําหนดใหกลับมาอยูใน

ระดับปกติเมื่อผานพนเทศกาลเบียรในชวงหลังจากสัปดาหที่ 15 ไป ซึ่งการเลนอาจกําหนดใหดําเนินตอไป

จนถึงสัปดาหที่ 25-30 ก็ได เมื่อครบ 30 สัปดาหถือเปนอันจบเกมรอบที่ 1 

   จากขอมูลท่ีจํากัดน้ีสงผลใหผูเลนแตละหนวยงานไมสามารถที่จะรวมตัดสินใจหรือวางแผน

กลยุทธรวมกันได แมวาวัตถุประสงคของแตละทีม คือ การพยายามทําใหเกิดตนทุนรวมที่นอยท่ีสุดแตสิ่งท่ี       

ผูเลนจะตองทํา คือ การตอบสนองความตองการของลูกคาและการส่ังสินคาจากผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier)

ไดอยางเพียงพอ โดยใหมีปริมาณสินคาคงคลังตํ่าและตองไมมีสินคาคางสง

   โดยปกตอิาจกําหนดใหมกีารเลนรอบที ่2 โดยมกีตกิาท่ีแตกตางจากการเลนรอบแรก คอื ในการ

เลนรอบท่ี 2 ผูเลนในทีมจะสามารถสื่อสารไดตามอิสระเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ในทีมรวมกัน โดยอาจ

กําหนดเวลาใหมีการวางแผนกลยุทธรวมกันกอนการเลนรอบที่ 2 ก็ได

  4. ขอดีของการเลน Beer Game บนกระดาน

      ถึงแมวาในปจจุบันการเลน Beer Game จะถูกพัฒนาจากการเลนบนแผนกระดานมาเปน        

การเลนผานโปรแกรมสําเร็จรูปบนคอมพิวเตอรเนื่องจากการเลนผานโปรแกรมสําเร็จรูปชวยลดภาระ               

การเตรียมอุปกรณการเลน ลดจํานวนผูควบคุมเกม ลดความยุงยากและความผิดพลาดในการเลนเกม                       

แตจากการทดลองปฏิบัติของผูเขียนพบวาการเลน Beer Game บนแผนกระดานและใชเบี้ยแทนลังเบียร      

นั้นยังเปนวิธีที่เหมาะตอการใชในชั้นเรียนและมีขอดีตอตัวผูเลนที่สําคัญ ดังนี้
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   4.1 การเลนบนแผนกระดานมีความสมจริงมากกวาการเลนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปจึงทําให

ผูเลนมีความรูสึกมีสวนรวม และมีอารมณรวมมากกวา

   4.2 การเลนบนแผนกระดานสามารถเลนไดทุกท่ี โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของอุปกรณ

คอมพิวเตอรและสัญญาณอินเตอรเนต

  5. การสรุปความคิดจากการเลน Beer Game

      ในการทดลองปฏิบัติการเลน Beer Game ในชั้นเรียนวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสตกิส

นัน้ เมือ่จบการเลน Beer Game ผูเขยีนไดกาํหนดใหผูเลนแตละทมีนาํเสนอขอมูลปรมิาณการสัง่ซ้ือของตนเอง

ในแตละสัปดาห และตนทุนสินคาคงคลังและสินคาคางสงสะสมในแตละสัปดาหในรูปแบบของกราฟเสน 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณการสั่งซื้อและตนทุนรวมของแตละตําแหนงในทีม 

   จากการสังเกตการณพบวากราฟท่ีไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะความแปรปรวนของปริมาณการ

สั่งซื้อ และตนทุนรวมสินคาคงคลังและคางสงสะสม โดยเสนกราฟของผูเลนในตําแหนงผูคาปลีก (Retailer) 

จะมีความแปรปรวนของเสนกราฟคอนขางนอย และความแปรปรวนนี้จะเพ่ิมมากข้ึนในตําแหนงผูคาสง 

(Wholesaler)  ผูกระจายสินคา (Distributor) และมากที่สุดในตําแหนงโรงงานผูผลิต (Manufacturer)            

ตามลําดับ ซึ่งเปนไปในลักษณะของปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) 

   จากน้ันเมือ่ผูเลนแตละทมีระดมความคิดเพือ่วิเคราะหสรุปหาสาเหตทุีท่าํใหเกิดความแปรปรวน

ของขอมูล พบวา

   5.1 ในการเลนเกมรอบแรก ผูเลนแตละตําแหนงไมทราบความตองการซ้ือเบียรของลูกคา         

ลวงหนา 

   5.2 ทําใหมีผลตอปริมาณการสั่งซื้อเบียรจากผูสงมอบวัตถุดบิ (Supplier) ของตนเอง

   5.3 ในการเลนเกมรอบแรกผูเลนแตละตําแหนงไมสามารถสื่อสารกับตําแหนงอื่นๆ ในทีมได 

จึงยากตอการวางแผนเพื่อการพยากรณความตองการของลูกคา

   ในการเลนเกมรอบแรกปริมาณสินคาคงคลงัท่ีสงูเกินความตองการทีแ่ทจริง และปรมิาณสินคา

คางสงสะสมที่เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เกิดจากการพยายามที่จะจัดสรรปริมาณของเบียรในคลังสินคาใหเพียงพอตอ

การตอบสนองลูกคาของผูเลนแตละตําแหนงในทีม

   นอกจากนั้นเม่ือใหผูเลนอธิบายถึงความรูสึกขณะเลนเกมพบวา ในการเลนเกมรอบแรกผูเลน           

สวนใหญรูสึกอึดอัดที่ไมสามารถสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ทําใหไมสามารถหาทางออกในการแกปญหา

ไดในการเลนเกมรอบแรก  และผูเลนสวนใหญคิดวาการที่เกิดสินคาคงคลังมากจนเกินไปและการเกิดสินคา

คางสงสะสมในการเลนเกมรอบแรกไมใชความผิดของตน แตเปนความผิดของเพื่อนรวมทีมท่ีสั่งซ้ือเบียร       

เพ่ิมข้ึนและลดลงในปริมาณท่ีมากผิดปกติ   นอกจากน้ียงัพบวาผูเลนระบุวาการเลนเกมรอบที ่2 มคีวามกดดัน

นอยกวารอบแรก เน่ืองจากผูเลนในทีมสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อวางแผนการจัดการอุปสงค         

รวมกันได รวมทั้งหลายครั้งที่ผูเลนพบวา การพยายามแกปญหากลับทําใหปญหาเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น
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   จากขอมลูขางตนทาํใหผูเลนไดสงัเคราะหและคนพบองคความรูไดดวยตนเองโดยสังเกตไดจาก

การนาํเสนอและการวิเคราะหรวมกันในชัน้เรียน สามารถสรุปไดวา สาเหตหุลักท่ีทาํใหเกิดปรากฏการณแสมา 

(Bullwhip Effect) คือ การขาดการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางตําแหนงตางๆ ในโซอุปทาน ทําให            

การพยากรณอุปสงคของลูกคามีความคลาดเคลื่อนและเกิดตนทุนรวมที่สูงตามไปดวย

     นอกจากนั้นเม่ือใหผูเรียนอธิบายถึงหลักการของทฤษฎีการเกิดปรากฏการณแสมา (Bullwhip 

Effect) ผูเรยีนสามารถอธิบายโดยใชองคความรูทีส่งัเคราะหไดจากการเลน Beer Game ในช้ันเรียนมาเชือ่มโยง

ไดเปนอยางดี โดยสังเกตไดจากการนําเสนอหนาชั้นเรียนและการวัดและประเมินผลหลังการเรียนการสอน

  6. ปญหาและอปุสรรคในการนํา Beer Game มาใชในการเรยีนการสอน  เร่ือง ปรากฏการณ

แสมา (Bullwhip Effect) 

   จากการสังเกตการณของผูเขียนพบวา การเลน Beer Game บนแผนกระดานในช้ันเรียนน้ัน     

ยังมีอุปสรรคและขอจํากัดอยูหลายประการ ดังนี้

   6.1 การเลนตองอาศัยผูควบคุมหลายคนเพื่อคอยชวยผูนําเกมควบคุมการเลนของผูเลน

   6.2 ในการเลนเกมตองมีเวลาอยางนอยประมาณ 2 ชั่วโมง จึงไมสามารถจัดกิจกรรมไดหาก   

ชั้นเรียนมีเวลาจํากัด

   6.3 ผูนําเกม ผูควบคุม รวมถึงผูเลนเกมจะตองมีความเขาใจในกติกาการเลนที่ถูกตอง และมี

ความแมนยําในขั้นตอนการเลนเกม เพื่อลดความสับสนและความผิดพลาดของผูเลนในระหวางการเลนเกม

   6.4 หลายครั้งพบวาการเลนเกมในแตละสัปดาหทําไดชาเนื่องจากผูเลนไมมีความชํานาญใน

การคํานวณปริมาณสินคาคงคลังและสินคาคางสงสะสม สงผลใหเวลารวมในการเลนเกมแตละรอบใชเวลา

มาก ผูนําเกมจึงควรสอนใหผูเลนทําความเขาใจวิธีการคํานวณกอนการเลนเกม

สรุป
  การเรียนรูปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) โดยใช Beer Game เปนการเรียนรูที่เนน          

กระบวนการทําใหผูเรียนไดสังเคราะหและคนพบองคความรูไดดวยตนเอง  นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยง

องคความรูที่ไดกับทฤษฎีไดเปนอยางดีโดยสังเกตไดจากการนําเสนอและการวิเคราะหรวมกันในชั้นเรียน     

โดยบทบาทของอาจารยจะเปนผูนํากระบวนการ นําเขาสูเกม อธิบายกติกา พาเลน ทาทายความคิด และ     

สรุปขอคนพบ   การเรียนการสอนแบบบรรยายจะเนนไปที่การสอน (Teaching) ของอาจารย แตการเรียน    

การสอนแบบใชเกมจําลองจะเนนไปที่การเรียนรู (Learning) ของผูเรียน ดังนั้น การถายทอดเนื้อหาจะไมได

ขึน้อยูกับความเกงของผูสอน แตจะเปนการแปลงเนือ้หาองคความรูที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมจับตองได 

ใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณจากการลงมือปฏิบัติ  นอกจากน้ันยังเปนการเรียนรูรวมกันเปนทีม ทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกในทีมรวมถึงผูสอนอีกดวย 
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  จากท่ีกลาวมาสงผลใหผู เลนสามารถเรียนรูและสรุปองคความรู ไดเองโดยไมจําเปนตองทํา              

ความเขาใจในหลักการกอนแตสามารถนําความรูที่ประมวลไดจากการทํากิจกรรมมาเช่ือมโยงกับหลักการ    

ไดอยางดี นอกจากนัน้ผูเลนยงัสามารถจดจาํและอธบิายลกัษณะการเกดิและผลกระทบของปรากฏการณได

ชัดเจนกวาการเรียนจากการบรรยายโดยผูสอนอีกดวย
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บทคัดยอ
  ปริมาณขอมูลในยุคสังคมดิจิทัลมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากหลายแหลงขอมูล และ              

หลากหลายลักษณะทั้งแบบมีโครงสราง และไมมีโครงสราง บิ๊กดาตา หมายถึงปริมาณขอมูลขนาดใหญ          

ที่ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ ปริมาณ ความหลากหลาย ความรวดเร็ว ความผันแปร และคุณคาที่         

นําเสนอ หากผูประกอบการสามารถวิเคราะหบิ๊กดาตาเพื่อใหเกิดคุณคาทางธุรกิจได ยอมสงผลใหไดเปรียบ     

ทางธุรกิจเหนือคูแขง ปจจุบันมีเทคโนโลยีบิ๊กดาตาทั้งในรูปแบบของซอฟตแวรโอเพนซอรส และซอฟตแวร        

ทางการคา ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับประเภทการใชงานและขนาดของธุรกิจ การใชเทคโนโลยีดังกลาว                 

ผูประกอบการธุรกิจตองเตรียมความพรอมทัง้ในดานขอมูล โครงสรางพืน้ฐานทางดานเทคโนโลย ีและบคุลากร 

ซึ่งอาจจะเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดใหญ สําหรับธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีตนทุนไมมากสามารถใชบริการบริษัท

ที่ทําการวิเคราะหขอมูลโดยเฉพาะ หากตองการทราบเร่ืองใดทางบริษัทจะดําเนินการวิเคราะห และ                  

ขายเปนรายงานใหในลักษณะการคิดคาบริการตามการใชงานจริง (Pay Per Use) ในบทความน้ีนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับ ฮาดูป (Hadoop) ซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพนซอรส ที่นิยมใชในระบบการจัดเก็บ และประมวลผล

ขอมูลบ๊ิกดาตา การใชงานตองพฒันาดวยโปรแกรมภาษาจาวา ซึง่ไมสะดวกสาํหรบัผูใชบางราย จงึทาํใหมี        

การสรางเครือ่งมือเพ่ือใชงานรวมกับฮาดูป สงผลใหการประมวลผลขอมลูสะดวกและเหมาะสมกับผูใชโดยท่ัวไป

  บทความนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการที่ตองการวิเคราะหขอมูลบ๊ิกดาตาดวยซอฟตแวร

โอเพนซอรส โดยนําเสนอเก่ียวกับฮาดูปและเคร่ืองมือท่ีทํางานรวมกับฮาดูป รวมถึงการวิเคราะหบิ๊กดาตา         

ทางดานการตลาดโดยซอฟตแวร ออราเคิล โซเชียล รีเลชันชิพ เมเนจเมนท (Oracle Social Relationship 

Management) ในการใหผลสะทอนกลบั (Feedback) ของผูบรโิภคจากเว็บไซต และเครอืขายสังคมออนไลน 

เพื่อใหนักการตลาดสามารถวิเคราะหขอมูล และกําหนดทิศทางในการทําการตลาดไดอยางรวดเร็ว
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Abstract
  The amount of data in digital society is increasing rapidly from many sources of data both         

structured and unstructured. Big data is a large volume of data which consists of 5Vs, Volume, 

Variety, Velocity, Variability and Value proposition. Analyzing Big Data allows entrepreneurs to gain 

advantages over their competitors. Big Data technology provides in both open source and com-

mercial solutions, depending on entrepreneurs needs. A user has to provide data, infrastructure of 

technology and people. These components are suitable for enterprise-level applications. Small 

SMEs can access this service by pay per use from a specific data analysis company to reduce the 

cost. This article presents Hadoop, which is an open source software framework for storing and 

processing Big Data. To use hadoop for big data analysis, users must implement solutions via java 

programming language, which may inconvenient for some. As a result, a number of Hadoop tools 

have been put forward to ease the problem.

  This article is beneficial for entrepreneurs who want to analyze big data with open source 

software: Hadoop and Hadoop tools. Moreover, Oracle Social Relationship Management also utilize 

those who analyze big data in marketing to get consumer’s feedback from websites and social 

network in order to analyze and set market direction rapidly by marketeer.

Keywords 
  Big Data, Hadoop, Hadoop Tools

บทนํา
  จากการเติบโตอยางรวดเร็วในการใชงานผลิตภัณฑ และบริการที่เกี่ยวของกับยุคดิจิทัล สงผล             

ใหปริมาณขอมูลท่ีมีอยูในระบบมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทั้งจากส่ือสังคมออนไลน        

(Social Media) อนิเทอรเนต็ออฟตงิส (Internet of Things) การเชือ่มตอของอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต และสามารถติดตอสื่อสารสงขอมูลหากันได หรือสงขอมูลเพ่ือเก็บไวในฐานขอมูล           

ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงขอมูลรายการประจําวันที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ (Transaction 

Logs) ผานระบบเครือขายดิจิทัล จากภาพที่ 1 จะเห็นวาขอมูลในยุคดิจิทัลมีการเพ่ิมข้ึนและเปลี่ยนแปลง  

อยางรวดเร็วโดยในทุกๆ หน่ึงนาที  มีการกดไลคในเฟสบุคถึง 4,166,667 โพสต (Posts) สงขอความใน            

โปรแกรมทวีตเตอร 347,222 ทวีต (Tweets) อพัโหลดวดีโีอ 300 ชัว่โมงบนยทูปู และดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน  
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ของคายแอปเปล 51,000 แอป (Apps) จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงปริมาณขอมูลมหาศาลที่ถูกสรางขึ้นใน

เวลาเพียง 1 นาที ขอมูลดังกลาวเกิดข้ึนจากหลากหลายแหลงขอมูล และหลากหลายลักษณะทั้งขอความ 

ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งลักษณะขอมูลในรูปแบบมัลติมีเดียมีโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลแบบไมมี

โครงสราง ลกัษณะขอมูลท่ีเกิดข้ึนในยคุดิจทิลัมีแนวโนมเปนขอมูลแบบไมมโีครงสรางมากย่ิงข้ึน ซึง่สอดคลอง

กับขอมูลจากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของขอมูลแบบไมมีโครงสรางท่ีเพ่ิมข้ึน 42.5%        

ตอป 

 

    ภาพที่ 1:   ปริมาณขอมูลมหาศาลที่เกิดขึ้นในทุกๆ 1 นาที จากหลายแหลงขอมูล

                     และหลายลักษณะทั้งแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง

    ที่มา: DOMO, 2015
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     ภาพที่ 2: แผนภาพแสดงแนวโนมการเพิ่มขึ้นของขอมูลแบบไมมีโครงสราง

     ที่มา: ET Center, 2015

 
 

  เทคโนโลยีบิ๊กดาตา คือ เทคโนโลยีในการรวบรวมจัดเก็บฐานขอมูลปริมาณมหาศาล และมีรูปแบบ

ของขอมูลท่ีหลากหลายท้ังแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง จากการจัดเก็บขอมูลปริมาณมหาศาลน้ัน 

ขอมูลจําเปนตองนํามาวิเคราะหเพ่ือทําใหเกิดประโยชน เรียกขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลน้ีวา การวิเคราะห     

บิ๊กดาตา (Big Data Analytics) การวิเคราะหขอมูลปริมาณมหาศาลน้ันตองใชบุคลากรท่ีมีความรู                  

ความสามารถทางดานสถิติและเคร่ืองมือเฉพาะทาง การวิเคราะหขอมูลบ๊ิกดาตาสามารถสรางโอกาส             

ทางธรุกจิใหกบัผูประกอบการ เชน กรณีผูใหบรกิารเครือขายโทรศพัทมอืถอื มกีารนาํขอมลูการใชงานโทรศพัท

มือถือมาวิเคราะหพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทมือถือของลูกคาเพื่อทําการแบงกลุ มลูกคา สงผลให                       

ผูประกอบการสามารถพัฒนาบริการเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม และทําการตลาด   

เฉพาะกลุม (Individual Marketing) เพื่อเพิ่มยอดขาย

  นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลบ๊ิกดาตา  ผูประกอบการยังสามารถวิเคราะหขอมูลจากส่ือสังคม

ออนไลน (Social Media Content) เพ่ือใหทราบถึงพฤตกิรรมการใชงานของลกูคา และความคิดเห็นของลูกคา

ที่มีตอองคกรธุรกิจ

  ดังน้ัน การเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย หากผูประกอบการสามารถนําเอาเทคโนโลยี               

บิ๊กดาตามาใชประโยชนจะสามารถทําใหไดเปรียบทางธุรกิจเหนือคูแขง

  ในหัวขอถัดไปจะกลาวถึงคุณลักษณะของบิ๊กดาตา การจัดการขอมูลสําหรับบิ๊กดาตา การวิเคราะห

ขอมูลดวยเทคโนโลยีบิ๊กดาตา การวิเคราะหบิ๊กดาตากับงานดานการขาย และการตลาด Oracle Social 

Relationship Management และ  ฮาดปู  (Hadoop)  ซอฟตแวรโอเพนซอรสในการประมวลผลขอมูลบ๊ิกดาตา



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 21

คุณลักษณะของบิ๊กดาตา
  บิ๊กดาตา หมายถึง ปริมาณขอมูลขนาดใหญที่ประกอบไปดวย 5 องคประกอบ (5Vs) โดยมี                  

รายละเอียดในแตละองคประกอบ คือ (ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2558, 3-4)

  1. ปริมาณ (Volume) องคการมีขอมูลในปริมาณมหาศาล รวบรวมจากแหลงขอมูลหลากหลาย

แหลงและหลากหลายประเภท ขอมูลมีอัตราการเติบโตในอัตรากาวหนา (Exponential) เมื่อเทียบกับเวลาที่

ผานไป ปริมาณขอมูลเติบโตจากขนาดเทระไบต (Terabyte) เปนเพตะไบต (Petabyte) หรือเอกซะไบต  

(Exabyte) ซึ่งระบบฐานขอมูลท่ีใชงานกันอยูไมสามารถดําเนินการใหเกิดประโยชนเพ่ือการตัดสินใจ                   

ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังมีตนทุนในการดําเนินงานที่สูงกวา

  2. ความหลากหลาย (Variety) ความหลากหลายทีม่ใีนบิก๊ดาตา ไมไดมเีพยีงความหลากหลายของ        

แหลงขอมลู แตยงัรวมถงึลกัษณะรปูแบบของขอมูลท่ีแตกตางกนัไปอันเนือ่งมาจากแหลงขอมลูทีต่างประเภท

กัน แหลงขอมูลท่ีสงเขาสูบิ๊กดาตามีตั้งแตระบบสารสนเทศท่ีใชระบบฐานขอมูลแบบด้ังเดิม ไปจนถึง               

ฐานขอมูลเอกสาร (Text Document) ขอมูลจากการทํางานบนอินเทอรเน็ต (Web logs, XML) อารเอฟไอดี 

(Radio Frequency  Identification, RFID) จพีเีอส (Geographic Positioning System, GPS) การใชสือ่สังคม 

ออนไลน  (Social Media) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ระบบตัวรับรู (Sensor System) มาตรวัดตางๆ 

ที่บันทึกขอมูลแบบทันที (Meter) ขอมูลจากรายงานมูลคาหลักทรัพยที่เคลื่อนไหวจากหองคา (Stock Ticker 

Data) ภาพเคลื่อนไหว (Video) และเสียง  (Audio) เปนตน ลักษณะของขอมูลมีทั้งลักษณะที่มีโครงสราง 

(Structure) ชัดเจน คือ ขอมูลที่สามารถประมวลผลไดดวยเทคโนโลยีฐานขอมูลแบบดั้งเดิม ไปจนถึงขอมูล    

ที่มีความเปนโครงสรางตํ่าหรือไมมีโครงสราง (Semi-Structure and Un-Structure) ซึ่งมีปริมาณประมาณ

รอยละ 80 ถงึรอยละ 85 ของขอมูลท้ังหมดในองคการ (Sandra, Delen & Turban, 2015) สงผลตอเทคโนโลยี

ในการประมวลผล ขอมูลเหลาน้ีเกิดข้ึนในองคการทีม่รีปูแบบการประกอบการ และดวยปรมิาณทีแ่ตกตางกัน

  3. ความรวดเร็ว (Velocity) ขอมูลที่เกิดจากอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน ตัวรับรู มาตรวัด ฯลฯ 

เหลาน้ีสามารถเกิดข้ึนตลอดเวลา รวมท้ังระบบการรวบรวมขอมูลท่ีกระทําไดอยางทนัที (Real-Time) เสมอืนหน่ึง       

มีกระแสการไหลของขอมูลเขามาสูระบบอยางสมํ่าเสมอ

  4. ความผันแปร (Variability) นอกเหนอืจากคุณสมบัตทิีม่คีวามหลากหลาย และรวดเร็วในกระแส

ขอมูลแลว กระแสการไหลของขอมูลยังมีระดับท่ีไมคงที่ มีความไมสม่ําเสมอคอนขางสูง โดยเฉพาะกระแส

ขอมูลที่มาจากส่ือสังคมออนไลนที่จะมีผลกระทบตอปริมาณการไหลของขอมูลที่สูงมากเมื่อมีเหตุการณ        

บางอยางเกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการเกิดเปนชวงๆ ของเวลา

  5. คุณคาท่ีนําเสนอ (Value Proposition) ขอมูลจํานวนมหาศาลจะมีรูปแบบความสัมพันธของ

ขอมูลท่ีเห็นความแตกตางหรือความแปลกใหมที่ปรากฏไดยากจากขอมูลท่ีมีจํานวนไมมากพอ สิ่งเหลาน้ี      

จะเปนคุณคาทางธุรกิจอยางมากถาองคการคนพบไดกอนคูแขง  บิก๊ดาตาจึงไมไดเปนเพยีงแคการรวบรวมขอมูล 

แตหมายถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาสิ่งใหมใหกับองคการ  
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การจัดการขอมูลสําหรับบิ๊กดาตา

  การจัดการขอมูลสําหรับบ๊ิกดาตาประกอบไปดวย การจัดเก็บ (Storage) การประมวลผล  (Processing) 

การวิเคราะห (Analysis Algorithm) และการทํารายงานสรุป (Visualization) โดยผูประกอบการที่สามารถ

วิเคราะหขอมูลจากบ๊ิกดาตาไดยอมจะไดเปรียบเหนือคูแขง ทั้งนี้เรื่องท่ีผูประกอบการควรใหความสําคัญ       

คือ การประยุกตใชเคร่ืองมือ (Tools) ทางดานบ๊ิกดาตาท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบโจทยกลยุทธของธุรกิจ เชน         

การวิเคราะหทางดานการตลาด เปนตน ในบทความนี้จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยี Hadoop ซึ่งเปน

หนึ่งในเครื่องมือบิ๊กดาตาที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง เนื่องจากเปนซอฟตแวร โอเพนซอรส ที่สรางขึ้น

มาเพื่อรองรับในการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) สําหรับขอมูลขนาดใหญ 

การวิเคราะหขอมลูดวยเทคโนโลยีบิ๊กดาตา

  การวิเคราะหขอมูลดวยเทคโนโลยีบิ๊กดาตาประกอบดวย 3 สวน คือ

  1. ขอมลู (Data) การวเิคราะหขอมลูบิก๊ดาตาเหมาะกับการประมวลผลขอมลูทีม่คีวามหลากหลาย            

โดยลักษณะของขอมูลที่จัดเก็บเปนทั้งขอมูลที่มีโครงสรางและไมมีโครงสราง  จัดเก็บอยูรวมกัน มาจาก       

แหลงขอมลูทีห่ลากหลาย มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาและมีแนวโนมในการเติบโตของขอมลูทีส่งูขึน้ ดงันัน้                   

ผูประกอบการควรพิจารณาขอมลูวาเหมาะสมตอการวิเคราะหดวยบ๊ิกดาตาหรือสามารถใชการจดัการขอมลู

แบบเดิมก็เพียงพอ (ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2558, 6)

  2. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ควรพิจารณาความพรอมทางดานเทคโนโลยีขององคกร        

ที่เกี่ยวกับสื่อที่ใชในการจัดเก็บขอมูล และความสามารถในการประมวลผลขอมูล  ดังนี้

   2.1 ดานการจัดเก็บขอมูลปริมาณมหาศาลสามารถใชบริการแหลงเก็บขอมูลบนกอนเมฆ 

(Cloud Storage) ซึ่งมีผูใหบริการตั้งแตระดับนานาชาติ เชน Amazon หรือ Google ไปจนกระทั่งผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP) และ ผูขาย (Vendor) ในแตละประเทศ

   2.2 สําหรับฐานขอมูลบ๊ิกดาตา เหมาะสําหรับเทคโนโลยี NoSQL ที่มุงเนนการจัดการขอมูล      

ที่มีพลวัต (Dynamic) เชน Apache Cassandra ซึ่งสามารถอานเขียนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถ

ทํางานกับขอมูลปริมาณมหาศาลของบิ๊กดาตาได และยังเปนซอฟตแวรในรูปแบบโอเพนซอรส

   2.3 ดานการประมวลผลขอมูลบิ๊กดาตาในปจจุบันเทคโนโลยีที่นิยมใชไดแก Hadoop                     

ซึง่เปนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนาน  (Parallel Processing)  มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการงาน

ประมวลผลโดยกระจายงานออกไปยังการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Processing) เพ่ือประมวลผล 

และรวบรวมผลลัพธกลับมาใหผูใช ซึ่งสามารถรองรับการทํางานดานบ๊ิกดาตาไดอยางมีประสิทธิภาพ                

อีกทั้งยังเปนซอฟตแวรในรูปแบบโอเพนซอรส (กมลภัทร บุญคํ้า, 2558, 5)

  3. บุคลากร เปนหัวใจสําคัญของบิ๊กดาตา คือ สามารถวิเคราะหขอมูลปริมาณมหาศาลเพื่อคนหา           

สิ่งใหม  หรือหาความสมัพันธระหวางขอมูลที่ไมเคยทราบมากอน ดังนั้นองคกรจึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากร

ใหมีความเขาใจในขอมูล ลักษณะของธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ใช เชน นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) 
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หวัหนาทมีขอมลู (Chief Data Officer) สถาปตยกรรมขอมลู (Data Architecture) และการวเิคราะหธรุกจิอจัฉริยะ 

(BI Analysis) เปนตน (ธนชาติ นุมนนท, 2558, 2)

การวิเคราะหบิ๊กดาตากับงานดานการขายและการตลาด

  การวิเคราะหบิ๊กดาตา มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการ เน่ืองจากปจจุบันมีการแขงขัน

ทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น ผูประกอบการที่สามารถนําขอมูลขนาดใหญมาวิเคราะหได ยอมสงผลใหผูประกอบการ

รายนั้นไดเปรียบคูแขง 

  วิธีการแกปญหา (Solution) ที่เกี่ยวกับการตลาด (Marketing-Based Applications)  เปนวิธีการ    

แกปญหาทีร่วบรวมขอมูลแนวลึกของผูบริโภค หรือผูใชสนิคาและบรกิารขององคกรมาทําการวิเคราะหเพ่ือท่ี

จะไดตอบสนองตอผูใชสนิคา และบรกิารไดตรงใจ ขอมูลแนวลกึท่ีองคกรตองการ  คอื ขอมูลในเชงิพฤตกิรรม 

(Behavioral Data) ตามมาดวยขอมูลความคิดเห็น (Attitudinal Data) ขอมูลแสดงความชอบ (Clickstream 

Data) รวมดวยขอมูลในเชิงขอเท็จจริงของผูใชสินคา (Description Data) โดยจุดประสงคของวิธีการ                  

แกปญหาน้ี   คอื ความสามารถในการเพิม่ยอดขาย (Upselling) และการขยายชองทางการขาย (Cross-Selling) 

สําหรับธุรกิจ นอกจากนี้ขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน (Social Media Content) มีความจําเปนตอธุรกิจของ

องคกร โดยวิธีการของบิ๊กดาตาจะมีการดึงขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะผานบริการของเจาของ           

สื่อแตละท่ี หรือจะผานบริษัทกลางท่ีทําหนาท่ีใหบริการมาทําการประมวลผลโดยใชวิธีการแกปญหาที่เรียก

วา การวิเคราะหอารมณและความรูสกึจากขอความ (Sentiment Analysis) ซึง่ในปจจุบนัมีซอฟตแวรทีส่ามารถ

ทําได และสามารถติดตอกับส่ือสังคมออนไลนไดครบในตัวเดียวกัน เพียงแตตองแยกซ้ือเปนทางเลือกไป      

โดยจุดประสงคของ Solution นี้คือ ตองการทราบพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภค รวมถึงความคิดเห็นของ

ผูบริโภคที่มีตอองคกร (ณรงคฤทธิ์ มโนมัยพิบูลย, 2557, 19)

  กรณีศึกษาเว็บไซตอาลีบาบา (Alibaba) ซึ่งมีการใชเทคโนโลยีบิ๊กดาตาเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจ

ในการใหบริการสินเชื่อแกรานคา ตลอดทั้งกระบวนการมีการวิเคราะหขอมูลรานคาอัตโนมัติโดยไมมีการ

แทรกแซงจากบุคคลอื่น จากผลการดําเนินงานมีรายงานหนี้สูญ (Bad Loans) เพียง 0.3 เปอรเซ็นตซึ่งตํ่ากวา

ธนาคารพาณิชยทั่วไป (Chen, Mao & Lin, 2014, 198)  

Oracle Social Relationship Management  

  Oracle Social Relationship Management  คอื ซอฟตแวรทีท่าํงานบน Cloud  มฟีงกชนัในการจับ 

Feedback  ของผูบรโิภคจากเวบ็ไซต และเครอืขายสังคมออนไลน อาท ิFacebook, Twitter, LinkedIn, Google +, 

YouTube และส่ือสงัคมออนไลนอืน่ๆ โดยนําขอมลูทีไ่ดจากโพสต และความคดิเห็นตางๆ  มาประมวลผล และ       

ยงัมีเครือ่งมอืทีส่ามารถติดตอส่ือสารกับกลุมผูบริโภคไดในระยะเวลารวดเรว็ ซึง่จะชวยตอบโจทย  ทางธุรกิจใหกบั

นกัการตลาดท่ีตองการความรวดเร็วของขอมูลได  มีเครื่องมือในการติดตามและวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนด

ทิศทางในการทําการตลาดไดอยางทันทวงที สงผลใหสามารถแขงขันและกาวเปนผูนําทางการตลาดได          

โดยงาย (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2557)
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  หนาจอการใชงานซอฟตแวร Oracle Social Relationship Management ผานโปรแกรมเวบ็เบราวเซอร     

ดังภาพที่ 3

 
     ภาพที่ 3: ซอฟตแวร Oracle Social Relationship Management

         ที่มา: ORACLE, 2016

  การใชงานซอฟตแวร Oracle Social Relationship Management กรณีทีต่องการทราบความคดิเห็น 

หรือขอมูลบนเครือขายสังคมออนไลนที่เกี่ยวกับองคกร สามารถระบุคําที่ตองการคนหา โดยสามารถระบุคํา

ที่ตองการคนหาไดมากกวาหนึ่งคํา ดังภาพที่ 4 

 
    ภาพที่ 4: หนาจอการเลือกใชเมนู Search Term เพื่อกําหนดคําที่ตองการคนหา

     ที่มา: ORACLE, 2016
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  นอกจากน้ันภาพที่ 5 แสดงหนาจอการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับคําที่ตองการคนหา เชน       

เนื้อหาที่ทําการวิเคราะหนั้นจะประกอบไปดวยคําที่ตองการคนหาอยางนอยหนึ่งคํา

 
      ภาพที่ 5: หนาจอการเลือกใชเมนู ADVANCED OPTION

      ที่มา: ORACLE, 2016
 

  หนาจอสําหรับการกรองไฟล  (Filter) ขอมูลในการวิเคราะหขอมูล ดังภาพที่ 6 

 
 

      ภาพที่ 6: หนาจอการเลือกใชเมนู  Filter

      ที่มา: ORACLE, 2016
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  ผลการตรวจสอบผลสะทอนกลบั  (Feedback)  ของผูบรโิภคจากเว็บไซต และเครอืขายสังคมออนไลน

ที่กลาวถึงคําหลัก คือ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในชวงเวลาที่กําหนด ดังภาพที่ 7

       ภาพที่ 7: หนาจอการเลือกใชเมนูตรวจสอบ (Preview)

       ที่มา: ORACLE, 2016

Hadoop : ซอฟตแวรโอเพนซอรสในการประมวลขอมูลบิ๊กดาตา

  1. Hadoop 

   ซอฟตแวรที่สําคัญท่ีนิยมใชในระบบบิ๊กดาตา คือ Hadoop  ซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพนซอรส           

ทําหนาที่ในการแบงการประมวลผลและจัดเก็บขอมูลขนาดใหญได สามารถเพิ่มขนาดไดอยางไมจํากัด โดย

จะประกอบไปดวยสวนหลัก คือ Hadoop Distributed File System (HDFS) ทําหนาที่เปนที่เก็บขอมูลแบบ

ขนาน และกระจาย และใช MapReduce ที่เปนเทคนิคการประมวลขอมูลแบบขนาน โดยนักพัฒนาสามารถ

พฒันาโปรแกรมโดยใชภาษาจาวามาวเิคราะหขอมูลในรูปแบบของฟงกชนัการ Map และ Reduce โดยระบบ

จะกระจายขอมูลไปประมวลแบบขนานบนเครื่องหลายๆ  เครื่อง การประมวลผลจะเปนแบบกลุม (Batch 

Offline) ใชเวลาพอสมควรในการประมวลผล  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดขอมูล (ธนชาติ นุมนนท, 2557, 1)

  2. Hadoop Ecosystem

   ระบบ Hadoop จะมีองคประกอบหลักอยูสองสวนคือ HDFS และ MapReduce ซึ่งคอนขางจะ

ไมสะดวกกับผูใชงานที่มีความตองการอื่นๆ เชน การประมวลผลโดยใชภาษา SQL การเขียนหรืออานขอมูล

แบบ Random Access หรือการถายโอนขอมูลจากแหลงอื่นๆ จึงมีการพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบอื่นๆ           

รวมกับ Hadoop เพื่อใหไดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังตัวอยางของเครื่องมือ ตอไปนี้
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   2.1 Apache Hive เปนเคร่ืองมือสําหรับผูตองการสืบคน (Query) ขอมูลท่ีเก็บใน HDFS            

ดวยภาษาลักษณะ SQL แทนที่จะตองเขียนโปรแกรม MapReduce ดวยภาษาจาวา โดย Hive จะทําหนาที่

ในการแปล SQL Like  ใหมาเปน MapReduce  แลวทําการประมวลผลแบบ Batch ดังตัวอยางในภาพที่ 8

 

       ภาพที่ 8 ตัวอยาง HiveQL

       ที่มา: Siam HTML, 2558 

   2.2 Apache Pig เปนเครื่องมือคลายกับ Hive ที่ชวยใหประมวลผลโดยไมตองเขียนโปรแกรม  

MapReduce ซึ่ง Pig จะใชโปรแกรมภาษา Script งายๆ ที่เรียกวา Pig Latin ทําใหผูเขียนโปรแกรมสามารถ

สืบคนขอมูลดวยคําสั่งที่ไมซับซอน ดังตัวอยางในภาพที่ 9

 

 ภาพที่ 9: ตัวอยางโคด Pig Latin

 ที่มา: Siam HTML, 2558

   2.3 Sqoop เปนเคร่ืองมือในการถายโอนขอมูลระหวางฐานขอมูลท่ีอยูในรูปแบบของ              

ตาราง (Table)   บนระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relation Database Management System: 

RDBMS) เชน SQL Server, Oracle, Oracle หรือ MYSQL กับขอมูลบน HDFS ของ Hadoop

   2.4 Flume เปนเคร่ืองมือในการดึงขอมูลจากระบบอ่ืนๆ แบบ Real Time เขาสู HDFS เชน      

การดึง  Log จาก Web Server การดึงขอมูลเหลานี้จะตองมีการติดตั้ง Agent ที่เครื่อง Server
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   2.5 HBase เปนเครื่องมือท่ีจะทําให Hadoop สามารถอานและเขียนขอมูลแบบ Real-Time 

Random  Access ไดโดยจะทําใหเปน BigTable ที่เก็บขอมูลไดไมจํากัดแถว (Row) หรือคอลัมน (Column) 

ซึ่ง HBase จะเปนเสมือนการทําให Hadoop เปน NoSQL Database

   2.6 Oozie เปนเคร่ืองมือในการทํา Workflow จะชวยใหสามารถนําคําส่ังประมวลผลตางๆ ของ 

ระบบ    Hadoop เชน MapReduce, Hive หรือ Pig มาเชื่อมตอในรูปของ Workflow ได

   2.7 Hue เปนเครื่องมือที่ชวยทํา User Interface ของ Hadoop ใหใชงานไดงายขึ้นกวาการใช        

Command Line

   2.8 Mahout เปนเครื่องมือของ Data Scientist ที่ตองการทํา Predictive Analytics ของขอมูล          

บน  Hadoop โดยใชภาษาจาวา ทั้งนี้ Mahout สามารถใช Algorithm  ที่เปน Recommender, Classification 

และ Clustering  ไดเชนกัน (ธนชาติ นุมนนท, 2557, 3)

   2.9 Yarn เปนเทคโนโลยีในการบริหารคลัสเตอรใน Hadoop รุนท่ี 2  คือ ระบบปฏิบัติการ                    

แบบกระจายตัวขนาดใหญ (Large-scale Distributed Operating System) โดยแยกเอาความสามารถใน           

การเรื่องการทํา Scheduling และการบริหารทรัพยากรออกมาจากองคประกอบดานการประมวลผลขอมูล              

ทําให Hadoop รองรับการประมวลผลท่ีหลากหลาย และรองรับแอพพลิเคชันไดกวางขวางมากขึ้น เชน        

ทําให Hadoop Clusters สามารถทําการคิวรีแบบอินเทอรแอกทีฟ และใชงานแอพพลิเคชันสตรีมมิงดาตา  

ไปพรอมกับ Batch ของ MapReduce ไดดวย

   2.10 Spark เปนเคร่ืองมือสําหรับทํา Data Processing ที่สรางบน Hadoop โดยมีความเร็ว       

ในการประมวลผลเรว็กวา MapReduce ของ Hadoop ถงึ 10-100 เทา และยงัชวยใหผูเขียนโปรแกรมสามารถ

เขียน Query ไดงายเหมือนกับการใช HiveQL (กมลภัทร บุญคํ้า, 2558, 5)  

  จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นถึงพันธมิตรของ Hadoop (Hadoop Ecosystem) ที่ชวยเสริมในเรื่อง    

การจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล และการติดตอแลกเปล่ียนขอมูลกับระบบตางๆ ใหมีความสะดวก                 

มากยิ่งขึ้น โดยมี Hadoop เปนแกนกลางในการทํางาน ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 10
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  ภาพที่ 10:  Hadoop Ecosystem

  ที่มา: Bappalige, 2557

  สําหรับผูที่ตองการใช Hadoop ในการแกปญหาการจัดการบ๊ิกดาตาสามารถเลือกใชเครื่องมือ              

ที่กลาวมาแลวในขางตนตามความเหมาะสมของผูประกอบการแตละราย ยกตัวอยางเชน องคกรที่มีขอมูล

ขนาดใหญ ตองการวิเคราะหขอมูลแบบอินเตอรแอคทีฟ (Interactive) มีการประมวลผลแบบ  Real-Time 

สามารถเลือกใชการประมวลผลโดยใช Spark เนื่องจากมีความเร็วในการประมวลผลสูง แตกรณีองคกร            

ทีม่ขีอมูลขนาดใหญแตไมมคีวามจําเปนในการประมวลผลในระดับสูงท่ีซบัซอนอยาง Spark สามารถเลือกใช

เครื่องมือตัวอื่นที่มีความเหมาะสมในดานของตนทุนแทนเครื่องมือดังกลาว

  ปจจุบนัมซีอฟตแวรทางการคา (Commercial Software) ทีนํ่าเทคโนโลยีบิก๊ดาตามาพฒันาเคร่ืองมือ          

เพิ่มเติมเพื่อใหสามารถใชงาน หรือจัดการไดงายขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายในรูปแบบตางๆ           

เพ่ือใหองคกรสามารถไดขอมูลท่ีมีประโยชนตอธุรกิจ ไดแก Oracle BDA, Cloudera, IBM BigInsights, 

Amazon EMR และ MapR เปนตน
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สรุป
  จากที่กลาวมาการใชงานบิ๊กดาตาจะอยูในกลุมของผูประกอบการขนาดใหญที่มีความพรอมทั้ง       

ทางดานขอมูล โครงสรางพ้ืนฐาน และบุคลากร โดยการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับงานดาน              

การตลาดของผูประกอบการ สามารถจัดหามาไดโดยเทคโนโลยีบิ๊กดาตาทั้งที่เปนการพัฒนาจากซอฟตแวร 

Hadoop และ Ecosystem Hadoop ในรูปแบบซอฟตแวรโอเพนซอรส หรือจัดหาโปรแกรมในรูปแบบ             

ของซอฟตแวรทางการคาที่มีใหบริการอยู หลายบริษัท ทั้งนี้ขึ้นยู กับความเหมาะสมของแตละองคกร            

สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เนื่องจากไมมีระบบโครงสรางพื้นฐานของตนเอง และไมสามารถซื้อ

ขอมูลจากหลายๆ แหลงขอมูลเน่ืองจากมีราคาสูง แนวทางในการจัดการขอมูลสําหรับบิ๊กดาตาของ                       

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คอื การใชบริการบรษิทัท่ีทาํเก่ียวกับการวเิคราะหบิก๊ดาตาโดยเฉพาะ  

เชน  Insightsquared, Google, IBM, SAP และ Oracle เปนตน ซึ่งเปนระบบท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐาน                    

และบุคลากรท่ีมีความพรอมในดานการวิเคราะหบิ๊กดาตา โดยผูประกอบการตองการทราบเรื่องใดบริษัทจะ

ดาํเนนิการวิเคราะหและขายเปนรายงานใหกบัผูประกอบการในลกัษณะการคดิคาบริการตามการใชงานจรงิ
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การเตรียมความพรอมเพื่อตอนรับลูกคาชาวจีนของธุรกิจสปาในเชียงใหม
The Readiness of Chiang Mai Spa Business towards Chinese Customers 

สรอยสุรินทร ยอดพันคํา1*,   Mengyu Gu1

1ภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

บทคัดยอ
  จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีอยางตอเนื่องของประเทศจีน ทําใหชาวจีนเดินทางไปทองเที่ยว         

ยังตางประเทศเปนจํานวนมากและชาวจีนไดเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมอยางตอเน่ือง              

นักทองเท่ียวชาวจีนจึงเปนกลุมลูกคาท่ีสําคัญของธุรกิจสปาในเชียงใหม  บทความนี้ไดสังเคราะหขอมูล         

จากการเติบโตของธรุกิจการทองเท่ียวไทยและภาพรวมของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมาทองเท่ียวในประเทศไทย  

แลวสรุปภาพรวมของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมาใชบริการสปาในเชียงใหม  วิเคราะหสาเหตุที่นักทองเที่ยว       

ชาวจีนเลือกมาใชบริการสปาในเชียงใหม   แนวโนมการเตรียมความพรอมเพื่อตอนรับลูกคาชาวจีนของ      

ธุรกิจสปาในเชียงใหม วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน  รวมถึงส่ิงท่ีรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของควรจะใหการ

ชวยเหลือแกธุรกิจสปาในเชียงใหม

คําสําคัญ
  ลูกคาชาวจีน  ธุรกิจสปาในเชียงใหม  การเตรียมความพรอม

Abstract

  Thanks to China’s galloping economic growth, that has significant in increasing number of           

outbound Chinese tourists, especially the number of Chinese tourists to travel to Chiang Mai. 

Nowadays Chinese tourists are the biggest customer group of SPA Business in Chiang Mai.             

The paper reviews Thailand’s tourism development and the status of Chinese tourists to travel to 

Thailand. Then it also   summaries the status of Chinese customers using Spa services in Chiang 

Mai, and attempts to analyze the main causes of the Chinese tourists’ consumer behavior of getting 

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: soysurin@feu.edu
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a Spa in Chiang Mai, furthermore, it aims to find inadequate preparation of Spa business in Chiang 

Mai in hope to improve their service. In the end, some useful applicable suggestions are proposed.

Keywords
  Chinese Customer, SPA Business in Chiang Mai

บทนํา
  หลายปมานี้จังหวัดเชียงใหมเปนที่รู จักมากข้ึนในหมูนักทองเที่ยวชาวจีน มีนักทองเที่ยวชาวจีน          

เขามาเที่ยวในเชียงใหมเพ่ิมมากขึ้น จากขอมูลของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 

พบวา  มนีกัทองเทีย่วจนีเขามาเท่ียวในจังหวดัเชยีงใหมมากกวา 50,000 คน (Wei, 2015, 1) เน่ืองจากสถานที่

ทองเที่ยวในเชียงใหมมีมาก  การทองเที่ยวในรูปแบบใหมก็เกิดขึ้น  สปาก็เปนหนึ่งในนั้น สามารถตอบสนอง

ตอการทองเท่ียวเชิงผอนคลายของสังคมปจจบุนัและตอบสนองความตองการในการผอนคลายความเครียดได 

นอกจากนี้ธุรกิจสปาในเชียงใหมยังมีชื่อเสียงระดับโลก  ผลิตภัณฑมีคุณภาพ รานสปาสามารถพบเห็น              

ไดทัว่ไป มนีกัทองเทีย่วไดมาใชบรกิารสปาในจงัหวดัเชียงใหมเพิม่ขึน้ทกุๆ ป (Ministry of Commerce People’s 

Republic of China, 2011) 

  ธุรกิจสปาเปนธุรกิจที่ตองอาศัยศักยภาพทางการตลาดสูงโดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางมูลคา

เพิม่ รวมท้ังรฐับาลไทยกาํหนดใหการบรกิารสุขภาพเปนหน่ึงในกลุมสนิคายทุธศาสตรทีมุ่งสรางความเปนเลิศ

ในตลาดโลก จากนโยบายเนนเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันโดยเฉพาะการสงเสริมการบริการทองเที่ยว    

ใหเปนกลยุทธหนึ่งที่นํารายไดสูประเทศและสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติที่เนนการจัดบริการสุขภาพ              

จึงไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพและความงามสูตลาดตางประเทศหลายรูปแบบ          

ทั้งการเชิญชวนชาวตางประเทศมาใชบริการดานสุขภาพและความงามในสถานประกอบการ  ทั้งนี้              

จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีสําคัญของประเทศ มีความพรอมดานการบริการโรงแรม            

รานอาหารและส่ิงอํานวยความสะดวก  การบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานสากล  ตลอดจนท่ีพักอาศัย         

ทีม่คีวามพรอมสามารถรองรบัและใหบริการเชือ่มโยงการพัฒนาธุรกิจสปาไดเปนอยางด ี(สาํนักงานสาธารณสขุ                   

จังหวัดเชียงใหม, 2553) 
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ภาพรวมของนักทองเที่ยวชาวจีนในเชียงใหม

  นักทองเที่ยวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวนมากที่สุด โดย 10 อันดับแรก คือ นักนักทองเที่ยว

จากประเทศจีน มาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลี เยอรมนี รัสเซีย สหราชอาณาจักร อินเดีย สิงคโปร และลาว และเมื่อ

เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาพบวานักทองเท่ียวกลุมนี้เกือบทั้งหมดขยายตัว โดยเฉพาะ  

นักทองเที่ยวจากประเทศจีนที่ขยายตัวถึงรอยละ 112.47 (กรมการทองเที่ยว, 2558) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน รายเดือนป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558

 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว, 2558, 20

  

  จากขอมลูตารางท่ี 1 ขางตนนัน้ในป พ.ศ. 2554 มนีกัทองเท่ียวชาวจนีทัง้หมด จาํนวน 1,721,247  คน         

ในป พ.ศ. 2555 มีนักทองเที่ยวชาวจีนทั้งหมด จํานวน 2,786,860  คน เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 38.24                      

ในป พ.ศ. 2556 เปนปแรกที่มีนักทองเที่ยวชาวจีนเขามาเที่ยวในเมืองไทยมากกวาสี่ลานคนโดยเพิ่มขึ้นจาก    

ป พ.ศ. 2555 คดิเปนรอยละ 66.40 จะเหน็วานกัทองเทีย่วชาวจนีไดเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง  ยกเวนในป พ.ศ.2557 

ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภายในประเทศ  จํานวนนักทองเท่ียวชาวจีนท้ังหมด 4,623,806 คน                

ลดลงจากป พ.ศ. 2556  คิดเปนรอยละ 0.29 แตวาจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนไดกลับมาเพิ่มขึ้นใน                   

เดอืนมกราคมของป พ.ศ. 2558 ในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2558 จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนไดเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็วเปนจํานวน 2,033,495 คน เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2557 เพิ่มจํานวนขึ้น 

996,557 คน คิดเปนรอยละ 96.11
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  มีงานวิจัยท่ีวิเคราะหเก่ียวกับจุดเดนของนักทองเท่ียวชาวจีนในประเทศไทย  โดยเฉพาะในจังหวัด

เชียงใหม ดังขอมูลของกรวรรณ สังขกร, จักรี เตจะวารี และกาญจนา จี้รัตน  (2556) เรื่องพฤติกรรม                      

นักทองเที่ยวจีนยุคใหม: กรณีศึกษานักทองเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม  ใชเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามสอบถามประเด็นเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

จํานวนการมาเยือน วัตถุประสงคในการมาเยือน ลักษณะการเดินทาง  บุคคลที่เดินทางทองเท่ียวดวย                    

ซึ่งแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 1

  

        

   แผนภูมิที่ 1: พฤติกรรมการเดินทางมาเยือนเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน

   ที่มา: กรวรรณ  สังขกร,จักรี เตจะวารี และ กาญจนา  จี้รัตน, 2556
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  จากภาพท่ี 1 ในป พ.ศ. 2556 จํานวนการมาเยือนเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน พบวารอยละ 70              

เปนผูทีเ่พิง่เคยมาเยอืนเชยีงใหมซึง่เมือ่เทยีบกับนกัทองเท่ียวชาวจนีทีไ่มไดเยอืนคร้ังแรกและและนักทองเท่ียว

ชาวจีนที่ไปมาปละครั้งแลว คิดเปนรอยละ 25 และ 5 ตามลําดับ  ในขณะที่วัตถุประสงคการมาเยือนที่สําคัญ

ของนกัทองเทีย่ว  (รอยละ 87) เปนการมาพกัผอนมบีางบางสวนท่ีมาฉลองแตงงานหรือเพือ่การทัศนศกึษา

ประมาณรอยละ 8 และ 4 ตามลําดับ  สวนบุคคลท่ีเดินทางทองเท่ียวดวย พบวามีนักทองเท่ียวชาวจีน              

เพียงรอยละ 4 ที่เดินทางมาคนเดียว นอกนั้นถาไมไดมากับครอบครัวก็มากับคนรักและมากับเพื่อน                      

ในดานการจัดเตรียมการเดินทาง  นักทองเที่ยวชาวจีนเกินกวารอยละ 90 ที่มีการจัดการเตรียมการเดินทาง

ดวยตนเองมีเพียงจํานวนเล็กนอยที่ซื้อแพ็คเกจทัวรมา (ตํ่ากวารอยละ 5)  จากขอมูลดังกลาวขางตนแสดง    

ใหเห็นวานักทองเทีย่วชาวจนีสวนมาก มาเทีย่วเชยีงใหมเปนครัง้แรก ยังไมคุนเคยกบัสถานที ่และจะเดนิทาง

มาเองโดยไมซื้อแพ็คเกจทัวร ดังน้ัน จังหวัดเชียงใหมจําเปนตองเตรียมความพรอมเพื่ออํานวยความสะดวก

ใหนักทองเท่ียวเหลานี้  และวัตถุประสงคหลักของนักทองเท่ียวชาวจีน คือ เดินทางมาพักผอนกับครอบครัว         

ซึ่งเปดโอกาสใหธุรกิจรานอาหาร  โรงแรมหรือวาธุรกิจใหมอยางสปามีบทบาทมากขึ้น

ภาพรวมของธุรกิจสปาในเชียงใหม

  จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวานักทองเที่ยวชาวจีนเปนนักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวในประเทศไทย

จํานวนมากที่สุด และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งการเขามาของนักทองเที่ยวจีนเปนการกระตุนเศรษฐกิจ                           

ของประเทศไทย อีกท้ังยังทําใหเกิดการกระจายรายไดไปในสวนตางๆ เชน โรงแรม รานอาหาร บริษัททัวร   

หางราน การใชบริการสปา เปนตน

  การแบงประเภทสปา ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546               

ไดกาํหนดรูปแบบของธรุกิจประเภทสปาไว 3 แบบ ดงัน้ี (1) กจิการสปาเพือ่สุขภาพ (2) กจิการนวดเพือ่สุขภาพ 

(3) กิจการนวดเพื่อเสริมสวย  ทั้งนี้กิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการที่ใหการดูแลเสริมสราง

สุขภาพโดยประกอบไปดวยบริการหลักและบริการเสริมประเภทตางๆ บริการหลักประกอบดวยการนวด         

เพื่อสุขภาพ และควรจัดใหมีอยู ในเมนูเพื่อเปนการดึงดูดใหลูกคาสนใจใหมาใชบริการบอยขึ้นและมี              

ความหลากหลายในสปามากขึน้ ตวัอยางของกิจกรรมตางๆ เชน การออกกําลังกายเพือ่สุขภาพ การทําสมาธแิละ

โยคะ  การอบเพ่ือสุขภาพ การแพทยทางเลือก  โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร (เอกสารความรู                     

ผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, 2556)  ซึ่งรูปแบบสปาในเชียงใหมสวนใหญนั้นจะเปนกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

และมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ สปาบางแหงมีการผสมผสานความเปนลานนาเอาไวดวย

  นายกสมาคมไทยลานนาสปา เปดเผยถึงสถานการณธรุกจิสปาในจงัหวดัเชยีงใหมวาอยูในชวงขยายตวั      

อยางตอเนือ่ง โดยมีนกัทองเทีย่วชาวจนีเขามาใชบรกิารจาํนวนมาก ยอดเฉล่ียแลวมถีงึรอยละ 80 ของกลุมผูใช

บริการทั้งหมด สวนรอยละ 20 จะเปนกลุมตะวันออกกลาง กลุมเอเชียตะวันตก กลุมยุโรป กลุมเปาหมายของ     
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ธรุกจิสปาในเชยีงใหมเปนกลุมชาวตางชาตริอยละ  100  เนือ่งจากในปจจบุนัผูคนหนัมาใสใจสขุภาพกนัมากขึน้ 

ประกอบกับชือ่เสยีงของสปาในเขตภาคเหนือคอนขางมชีือ่เสยีง จงึกลาวไดวาเชยีงใหมเปนผูนาํดานธรุกจิสปา 

โดยมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จํานวนมากกวา 45 ราย 

เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 5 แตที่ไมขึ้นทะเบียนก็มีจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ขณะนี้ก็มีพระราชบัญญัติ               

ออกมาควบคุมการข้ึนทะเบียนของสถานประกอบการสปา  (เชียงใหมนิวส, 2558)  สปากลายเปนธุรกิจท่ี    

เปนเอกลักษณของไทย และยังเปนหน่ึงในธุรกิจที่รัฐบาลไทยใหความสําคัญ สปาไทยมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก 

ปจจุบันสปาไมเพียงแตเปนแหลงพักผอนและใหความผอนคลายเทาน้ัน ยังเปนแหลงแลกเปล่ียนระหวาง

วัฒนธรรมไทยกับตางประเทศอีกดวยทําใหวัฒนธรรมไทยเปนที่รูจักอยางแพรหลาย (Yi, 2008, 2)

  เหตุผลที่นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกใชบริการของธุรกิจสปาในเชียงใหม

  1. ธรรมชาติและสภาพแวดลอมในเชียงใหม

      จังหวัดเชียงใหมตั้งอยู ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ราบสูงอยู ห างจาก

กรุงเทพมหานคร 227 กิโลเมตร เปนแหลงตนน้ําของแมนํ้าสายสําคัญของประเทศไทย  พื้นท่ีสวนใหญ            

ของจังหวัดเชียงใหมเปนปาไม  ภูเขาและที่ราบสูง  อากาศบริสุทธ์ิ ผูคนมีมิตรไมตรี ธุรกิจสปาในเชียงใหม        

จะตกแตงเลียนแบบธรรมชาติ ทําใหลูกคาสัมผัสไดถึงความสดชื่น (สิปปศิณี บาเรย, 2555, 92)

  2. ธุรกิจสปาในเชียงใหมมีหลากหลาย

   ธุรกิจสปานี้ไดรวมการทองเที่ยวเพื่อพักรอน ประชุม  รักษาสุขภาพ รักษาโรค ไวดวยกันทําใหมี

ลกูคาจํานวนมากเลอืกใชบริการสปาและยงัสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาท่ีมอียางหลากหลายได

นอกจากน้ันแลวสมนุไพรไทยยงัเปนเอกลกัษณของสปาเชยีงใหมซึง่สามารถดงึดูดนักทองเท่ียวได  โดยเฉพาะ

หลักการนวดท่ีเหมือนกับหลักการของแพทยแผนจีนและการเลือกใชสมุนไพรหรือวิธีการนวดท่ีทําใหไดรับ

ความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวจีนเปนอยางยิ่ง (สุจิต นิรมล, 2553, 45)

  3. การเติบโตของเศรษฐกิจจีน

       เศรษฐกิจของประเทศจีนไดเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหประชากรจีนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น                     

คนสวนใหญไดใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตมากข้ึน  รางกายที่แข็งแรง คือ ประเด็นหลักที่ทุกคนให             

ความสนใจ คนที่รักสุขภาพสวนใหญจะเปนกลุมพนักงานในบรษิัท แตสําหรับกลุมแมบานและนักธุรกิจแลว              

แมพวกเขารูถึงประโยชนของการออกกําลังกาย  แตจะใหออกกําลังกายทุกวันนั้นเปนไปไดยาก ประการแรก

พวกเขาไมมีเวลา ประการท่ีสอง ไมสามารถออกกําลังกายอยางตอเน่ืองได ดังน้ันแลวการใชบริการสปา          

จึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีพวกเขาเหลานั้นเลือกใช เปนการเปล่ียนรูปแบบการออกกําลังกายแบบเดิมๆ              

(สิปปศิณี บาเรย,2555, 95)

  4. การบริการที่มีคุณภาพธุรกิจของสปาในเชียงใหม

       หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวของจังหวัดชียงใหมใหความสําคัญกับคุณภาพของ           

การบริการเปนอยางมาก  เพราะวาธุรกิจการทองเที่ยวเปนธุรกิจที่เนนการบริการ  ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ

กบัการทองเทีย่วของเชยีงใหมจะมกีารบริการครอบคลุมทกุดานไมวาจะเปนดานอาหารการกนิ ทีพ่กั  โปรแกรม   
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การทองเท่ียว   พนักงานมคีวามรบัผดิชอบสงู   พนักงานจะบริการนักทองเท่ียวอยางมมีารยาท ยิม้แยมแจมใส 

เปนมิตร รอยยิ้มที่เปนธรรมชาติสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวอยางยิ่ง (สุจิต นิรมล, 2553, 42)

การเตรียมความพรอมตอนรับลูกคาชาวจีนของธุรกิจสปาในเชียงใหม

  1. เพื่อการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวและธุรกิจสปาอยางตอเนื่อง

      เพื่อพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจการทองเท่ียว ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการขนสง             

และติดตอสื่อสาร ทุกปไดเพิ่มงบประมาณการลงทุนดานน้ีมากขึ้นเร่ือยๆ ปจจุบันสนามบินเชียงใหม                 

เปนสนามบินภายในประเทศท่ีมีความพรอมในการตอนรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ             

มคีวามสะดวกในการเดินทางอยางมาก  โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวจนีทีส่ามารถบินตรงมาจากเมอืงจีนอกีดวย 

ภายในสนามบินมีบริการรถแท็กซ่ี รถสองแถวแดง นอกจากนี้ในบริเวณใกลเคียงกับสนามบินเชียงใหม             

ยังมีรานสปาขนาดใหญเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่รอขึ้นเครื่องบิน  หรืออาจจะเปนนักทองเที่ยวที่เพิ่งเดินทาง

มาถึงเชียงใหม จะเห็นไดวาธรุกจิสปาในเชยีงใหมไดพฒันาเพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคาใหมากข้ึน 

(ปะราสี เอนก, 2558, 119)

  2. เพิ่มจํานวนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถดานภาษา

       เพือ่รองรบันกัทองเท่ียวชาวจีนทีเ่พิม่ขึน้ ปจจบุนัมหาวทิยาลัยในประเทศไทยไดเปดสอนรายวชิา

ภาษาจีนมากข้ึน และไดมกีารเปดอบรมมัคคเุทศกจนีเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ โรงแรมและสถานท่ีทองเทีย่วตางกต็องการ

พนักงานที่สามารถส่ือสารภาษาจีนได  ธุรกิจสปาในเชียงใหมไดตระหนักถึงความสําคัญนี้ จึงไดเปดโอกาส     

ใหพนักงานของตนเขาฝกอบรมและเรียนรูดานภาษาเพิ่มเติม (อานันท  วโรดมโสภณ, 2557, 28)

  3. ประชาสัมพันธดวยสื่อที่หลากหลาย

   รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งมีหลากหลาย

ชองทาง หากจะประชาสัมพันธธุรกิจสปาในเชียงใหมใหเปนที่รูจักยางแพรหลาย  นอกจากนักทองเท่ียว            

ที่เคยใชบริการธุรกิจสปาจะบอกตอกันแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนจะตองทําการตลาดเพื่อดึงดูดลูกคา

ดวยสื่อที่หลากหลาย เชน เว็บไซต  เฟซบุค  อินสตารแกรม ไลน วารสาร เปนตน (พิมพใจศิริไพบูลย และ      

ชัยยศสัมฤทธิ์สกุล, 2556, 17)

ปญหาการเตรียมความพรอมของธุรกิจสปาเชียงใหม

  1. ผลิตภัณฑสปายังไมคอยไดรับความนิยม

      แมวาจะมีธุรกิจสปาจํานวนมากแตสวนใหญไมคอยมีผลิตภัณฑสปาเปนของตัวเอง ผลิตภัณฑ

สปาสวนใหญจะอาศัยชื่อเสียงของโรงแรม ตัวอยางเชน โรงแรมแชงกรีลาสปา  คนสวนใหญจะรูจักในนาม

ของโรงแรมสาขาของชาวตางชาต ิซึง่ผลิตภัณฑสปาเปนท่ีรูจกัมายาวนาน อกีผลิตภัณฑสปาท่ีคนจีนสวนใหญ

รูจักก็คือ Oasis SPA ซึ่งเปนสปาสาขาในประเทศไทย นอกจากการเปนเมืองทองเที่ยวแลว ผลิตภัณฑสปา

ของเชียงใหมยังไมเปนที่รูจักเทาที่ควร  (ปะราสี เอนก, 2558, 117)
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  2. ธุรกิจสปาเชียงใหมยังไมเปนที่รูจักในระดับสากล

   แมวาธุรกิจสปาในเชียงใหมยังไมเปนท่ีรูจักในอันดับตนๆ ของโลก แตทวาธุรกิจสปาเพิ่งเปนท่ี

นิยมในกลุมนักทองเท่ียว โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีไดมาทองเท่ียวในเชียงใหมที่มาเท่ียวตามรอย

ภาพยนตรเรื่อง Lost in Thailand  (Kamolthamwong Lakkana, 2015, 29)

  3. คุณภาพสินคายังไมไดมาตรฐาน

      แมวาจาํนวนหรอืธรุกจิสปาในเชยีงใหมมมีากและมคีณุภาพท่ีด ี แตถามองในแงของการแขงขนั          

แลว ธรุกจิสปาในเชยีงใหมยงัไมไดมคีณุภาพอยางแทจริง   มเีพยีงธุรกจิสปาสวนนอยทีจ่ะนําเสนอในรูปแบบ

เอกลักษณของลานนาอยางแทจริง นอกจากนนีธ้รุกิจสปาบางสวนยังอยูในทําเลท่ีไมคอยเหมาะสมทาํใหลกูคา

ไมคอยสนใจ (Wang, 2009, 58)

  4. เปนธุรกิจมีขอจํากัดในการพัฒนา

                   โรงแรมและรานคาในเชยีงใหมตางกม็บีริการสปาใหแกลกูคาท้ังชาวไทยและชาวตางชาตทิาํให

ธุรกิจสปาไมสามารถพัฒนาไดเทาที่ควร (Li, 2015, 53)

สรุป
  การเตรียมความพรอมเพ่ือตอนรับลูกคาชาวจีนของธุรกิจสปาในเชียงใหมควรจะตองมีการเตรียม

ความพรอมในทุกๆ ดาน    นอกจากเจาของสถานประกอบการสปาในเชียงใหมจะตองพัฒนาผลิตภัณฑ           

สปาที่มีคุณภาพ รูปแบบการบริการสปาที่ตองผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเอกลักษณของลานนา            

พนักงานสปาที่มีความพรอมท้ังดานทักษะวิชาชีพและทักษะดานภาษา  รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ       

ก็เปนอีกแรงขับเคลื่อนหลักที่จะชวยใหธุรกิจสปาเชียงใหมนั้นเปนที่พึงพอใจของลูกคาชาวจีนได
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูในรายวิชาความเปนครู มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา

ความเปนครูของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาความเปนครู  จํานวน 174 คน โดยกําหนดใหนักศึกษาวิเคราะห

บทความคําสอนเซน สัปดาหละ 1 เรื่อง เปนเวลา 7 สัปดาห ประเด็นสําคัญคือใหนักศึกษาเสนอความรูและ

แงคิดจากบทความที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติเก่ียวกับการทําหนาท่ีครูและการพัฒนาตนเอง และ              

ยงักาํหนดใหนกัศกึษาเลอืกอานบทวเิคราะหของเพือ่น 1 คน เพือ่เสนอความคิดตอบทวเิคราะหนัน้ เกบ็ขอมลู

ดวยแบบสํารวจความคิดเห็น และวิเคราะห ขอมูลดวยการหาคารอยละ    

  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาประมาณรอยละ 80 มีความเขาใจในสาระสําคัญของบทความเซน และ

สามารถนําไปสัมพันธกับการปฏิบัติหนาที่ของครูไดในระดับดีมากและระดับดี นักศึกษามีความคิดเห็นวา     

ไดรบัประโยชนจากการวิเคราะหบทความท่ีชวยเพ่ิมพนูความรู  ไดแนวคิดเก่ียวกับการดาํรงตนในชวีติประจําวนั

เพื่อการอยูในสังคมอยางมีความสุข ชวยกระตุนใหเกิดความคิดหลากหลายและชวยพัฒนาความคิด                  

เชิงเหตุผล นักศึกษาไดนําความรูและขอคิดจากการวิเคราะหบทความไปใชบอยครั้งในการปฏิบัติหนาที่ครู 

โดยเฉพาะความรูสึกเปนสุขเสมอเมื่อทําความดี แมจะเปนความดีเล็กนอย และสนุกกับการทําหนาที่ครู

คําสําคัญ
  ความเปนครู   บทความเซน

* ผูเขยีนหลกั (รองศาสตราจารย ประจาํหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชพีคร ูคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน)
  อีเมล: wanwadee@feu.edu 

การวิเคราะหบทความเซนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาความเปนครู
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Abstract
  The purposes of this research were to develop the strategies for learning of GDT 601:                          

Self- Actualization for Teachers and to follow students’ skills on learning.   The target group were 

174 students who enrolled for the course GDT 601, were assigned to analyze Zen’s articles one 

topic  per week for 7 weeks. 1 Student  assigned to reflected their feedback toward the given       

articles and shared with their classmates. Collected data by using opinion survey form. Data were 

analyzed by using percentage. 

  The research found that 80 percentage of students perceived the essentials of Zen’ concepts 

which linked to the actualization of teaching profession. The Zen’s concepts were well applied to 

their teaching and daily livings at the remarkable level. The approach of this research methodology 

stimulated the rational intuitive thinking of the participating students. Students reported their           

happiness of being done good conducts in their daily lives and satisfied with teaching professions.

Keywords
  Self - Actualization for Teachers,  Zen’s Articles

บทนํา
  รายวิชาความเปนครูเปนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย                         

ฟารอีสเทอรน เปนวิชาที่วางพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู ซึ่งไดจัดใหสอนเปนวิชาในชุดแรกสําหรับนักศึกษา    

ในปการศึกษา 2557 สาระเน้ือหาที่ระบุไวในคําอธิบายรายวิชาคอนขางกวาง โดยเฉพาะสาระเกี่ยวกับ            

การปลกุจติวิญญาณความเปนคร ูคณุธรรมและจริยธรรมของวชิาชพีคร ูจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูหลักธรรมาภบิาล

และความซื่อสัตยสุจริต การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม และ        

ยงักําหนดใหใชกลยทุธการสอนเพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะหสงัเคราะหสรางสรรคสิง่ใหมๆ  แสวงหาและเลอืกใช

ขอมูลขาวสาร ความรูใหทันตอการเปล่ียนแปลง ถาจัดกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะในเวลาเรียนตามตาราง           

ที่กําหนดยอมเปนไปไดยากที่ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความเปนครูโดยผานกระบวนการคิดวิเคราะห  วิธีหนึ่ง     

ที่จะชวยใหผูเรียนไดใชทักษะในการคิดวิเคราะห คือ “การอาน”

  การอานเปนเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาท่ีสําคัญ การเรียนการศึกษาหาใชนั่งฟงบรรยายจาก

อาจารยในชั้นเรียนอยางเดียว สาระการเรียนรูในวิชาการจะสมบูรณมากท่ีสุดถาผูเรียนไดนําขอเสนอแนะ    

คําบรรยายของอาจารย  ผนวกกับการคนควาจากตํารา เอกสารหรือสื่อสารสนเทศตางๆ และเวลาที่ใชศึกษา

จากการอานยอมเปนอิสระ จะใชเวลาใดก็ได การกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนอานบทความที่เกี่ยวของกับสาระ

ความรูในรายวิชาความเปนครูจะเปนการเพ่ิมเวลาในการเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดอยางเปนอิสระ    

(Independent Thinking) ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาความคิดและสรางความตระหนักเกี่ยวกับเรื่อง            
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ของภาษา  นอกจากน้ีการอาน การพูด และการอภิปรายเปนองคประกอบที่สําคัญในการสรางทักษะ                  

การคิด (Thinking Skill) การอานบทความจะทําใหผูเรียนไดรับรูความคิดเห็นของผูอื่นตอเหตุการณที่เกิดขึ้น 

คาํแนะนาํดานการปฏิบตัติน การพฒันาตน และนาํไปเช่ือมโยงถงึความคดิตอการนาํไปใชในการปฏิบตัหินาทีค่รู

วัตถุประสงค
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้

  1. ความสามารถของนกัศกึษาในการวเิคราะหบทความเซนเพ่ือการนาํไปใชในการพฒันาความเปนครู

  2.  เกณฑที่นักศึกษาใชเพื่อเลือกบทวิเคราะหบทความเซนของเพื่อน

  3.  ประโยชนที่ไดรับจากการวิเคราะหบทความเซน

  4.  ลักษณะการนําผลการวิเคราะหบทความเซนไปใชในการปฏิบัติหนาที่ครู

กรอบแนวคิดการวิจัย
  ผูวจิยัไดกาํหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยัไดดงัภาพท่ี 1 คอื วธิกีารใชความคิดอิสระ เพื่ออานวิเคราะห

บทความคําสอนของเซนท่ีมีความเก่ียวโยงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของครูจะชวยพัฒนาแนวคิด        

แนวปฏิบัติที่เหมาะสมตอความเปนครู เปนผลทําใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับ                   

ความตระหนักในการทําหนาที่ครูใหสมบูรณ
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาความเปนครูจากการวิเคราะหบทความเซน
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วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย

         นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาความเปนครู ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวน 174 คน

  2. ขั้นตอนการวิจัย ดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

   2.1  พจิารณาคดัเลือกบทความคาํสอนเซน จากหนังสอื “ตืน่อยางเซน” ซึง่มทีัง้หมด 44 บทความ         

ที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาในรายวิชา “ความเปนครู” ที่นําเสนอขอคิดคําสอนเกี่ยวกับการดํารงตน คุณธรรม

จริยธรรมของครู จํานวน 7 บทความ  เทากับจํานวนสัปดาหของเวลาเรียนซ่ึงอํานวยตอการใชเวลาศึกษา     

นอกเวลาเรียน ทั้งนี้อาจารยผูสอนรายวิชาความเปนครู ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกบทความที่เหมาะสม                    

ชื่อบทความและสาระสําคัญของบทความปรากฏ ดังตารางที่ 1

 1  
 

  
1.    

 
2.     

 
3.     

  
  

4.    
   

 
5.      

   
 

6.    
 

 
7.   
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   2.2 กาํหนดใบงานเพือ่ใชในการวเิคราะหบทความคาํสอนเซนแตละบทความเปน 2 ประเด็น  คอื

    1) ความรู แงคดิทีไ่ดจากการวเิคราะหบทความทีส่ามารถนาํไปใชเปนแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั             

การทําหนาที่ครู และนําไปพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ

    2) ในการเลือกบทวิเคราะหของเพื่อนที่เห็นวามีการเสนอแนวคิดท่ีดี ใหระบุเหตุผลที่ใช      

ในการเลือกบทวิเคราะหนั้น

   2.3 แจกบทความคาํสอนเซนและใบงาน 1 เร่ืองในแตละสัปดาห และใหนกัศึกษานําสงผลงาน

ในสัปดาหถัดไป เวลาที่ใชทั้งหมด 7 สัปดาห

   2.4 ในสัปดาหที่ 8 ของการเรียนไดกําหนดใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการวิเคราะห

บทความในภาพรวมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการอานวิเคราะหบทความเซน และลักษณะการนํา          

ความรูจากการวิเคราะหบทความเซนไปใชในการปฏิบัติหนาที่ครู

   2.5 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินงานโดยอาจารยผูสอนในทุกขั้นตอน

   2.6 การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ 2 ลักษณะคือ

    1) วเิคราะหคณุภาพของบทวเิคราะหจากการอานบทความเซนจากคําบรรยาย ตามระดับ

คุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับคุณภาพปานกลาง ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก

    2)  ขอมูลที่เปนเชิงปริมาณ จากแบบแสดงความคิดเห็นโดยใชสถิติรอยละ

ผลการวิจัย
  1. ความสามารถในการวิเคราะหบทความเซนเพื่อการนําไปใชในการพัฒนาความเปนครู

       ไดประเมินคุณภาพของผลการวิเคราะหบทความเซนตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดไว 3 ระดับ 

คือ ระดับพอใช ระดับดี และระดับดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 

รอยละของคุณภาพของผลการวิเคราะหบทความเซน

 
 

 
   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

70.93 
32.57 
44.97 
41.04 
45.56 
47.09 
46.47 

24.42 
55.43 
46.15 
52.02 
44.38 
41.86 
42.35 

4.65 
12.00 
8.88 
6.94 

10.06 
11.05 
11.18 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 46.95 43.80 9.25 100 
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   จากตารางท่ี 2 แสดงวา ผลการวิเคราะหบทความเซนของนักศึกษาสวนมากมีคุณภาพใน       

ระดับดีมากและระดับดีดวยรอยละท่ีใกลเคียงกัน คือ มากกวารอยละ 40 ซึ่งคุณภาพในระดับดีมากและดี   

ตองใชความคิดระดับสูง สามารถนําความเขาใจสาระสําคัญของบทความไปสูสถานการณที่เกี่ยวกับ               

การปฏบิัติหนาที่ครู

   สําหรับบทความท่ีนักศึกษาวิเคราะหไดในคุณภาพดีมากดวยรอยละท่ีสูงที่สุด คือ บทความที่

ชื่อวา สนุกกับสิ่งที่ทํา และผลการวิเคราะหบทความที่มีคุณภาพระดับดีมากและดีดวยรอยละที่สูงมากกวา

รอยละ 90 มี 3 บทความคือ สนุกกับสิ่งที่ทํา เปนสุขเสมอเมื่อทําความดี และคําพูดประโยคเดียว

  2. เกณฑที่นักศึกษาใชเพื่อเลือกบทวิเคราะหบทความเซนของเพื่อน

   ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑหรือเหตุผลที่ใชเลือกบทวิเคราะหบทความเซนเปน 2 ลักษณะ คือ

       เกณฑภายใน ไดแก การพิจารณาถึงเน้ือหาสาระของบทวิเคราะห ไดใจความตรงประเด็น       

ใชภาษาอธบิายไดชดัเจน สรปุความสาํคญัของบทวิเคราะหนัน้ และใหเหตผุลทีเ่ลอืกวาตรงความคิดเหน็ของ

ผูเลือกเอง

   เกณฑภายนอก ไดแก การพิจารณาถงึจดุประสงคของผูวเิคราะหบทความ จดุเดนของบทความ         

ความคิดเห็นท่ีแตกตางหรือสนับสนุนบทความเดิม การนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการนําไปใชกับชีวิตและ        

การปฏิบัติหนาที่ครู

   ผลวเิคราะหลกัษณะของเกณฑทีใ่ชในการเลือกบทวเิคราะหบทความเซน ปรากฏผลดงัตารางที ่3

   จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษาสวนใหญรอยละ 63.63 ไดใชเกณฑภายในเปนเหตุผลใน             

การเลือกบทวิเคราะหบทความเซนของเพ่ือน ซึง่ไดทาํความเขาใจเน้ือหาของบทวิเคราะหทีเ่ปนคาํสอนสําคญั

ของเซนเปนการยํ้าความคิดของผูเลือกในคําสอนเซนที่ตนเขาใจ

  3. ประโยชนที่ไดรับจากการวิเคราะหบทความเซน

       จากการวเิคราะหรอยละของขอมูลเก่ียวกับประโยชนทีไ่ดรบัจากการไดอานไดวเิคราะหบทความเซน 

ปรากฏผลดังตารางที่ 4

 3  
 

  
 
 

63.63 
36.37 

 100 
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 4   
 

     
1.  95.30 1.80 2.90 100 
2.  98.80 - 1.20 100 
3.  97.10 0.60 2.30 100 
4.  93.00 1.80 5.30 100 
5.  97.10 1.20 1.80 100 
6.  94.20 1.20 4.70 100 
7.  95.30 0.60 4.10 100 
8.  94.70 1.20 4.10 100 
9. 

 
95.90 1.80 2.30 100 

10. 
 

97.70 0.60 1.80 100 

 95.90 1.06 3.04 100   

  จากตารางที่ 4 แสดงวานักศึกษาไดรับประโยชนจากการวิเคราะหบทความเซนทุกรายการสูงกวา  

รอยละ 90 โดยนักศึกษาที่เห็นวามีประโยชนสูงกวารอยละ 95 ใน 7 รายการ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการวิเคราะหบทความเซน สามอันดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 ชวยเพิ่มพูน                 

ความรู อันดับที่ 2  ไดแนวคิดเกี่ยวกับการดํารงตนในชีวิตประจําวันเพื่อการอยูในสังคมอยางมีความสุข และ

อันดับที่ 3 มี 2 รายการ ไดแก ชวยกระตุนความคิดที่หลากหลาย และชวยพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล

  นอกจากน้ีไดวิเคราะหความเห็นของนักศึกษาในการตอบคําถามปลายเปดเกี่ยวกับประโยชนอื่นๆ    

ที่ไดรับจากการวิเคราะหบทความ ซึ่งขอความที่นําเสนอสวนใหญเปนความคิดเห็นโดยตรงของนักศึกษาเอง 

มิไดปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชในสวนที่เปนสาระของความคิดเห็น ปรากฏดังนี้

  1) ชวยเพิ่มกิจกรรมการเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน ซึ่งไดนําวิธีการนี้ไปใช

ในการสอนที่โรงเรียน

  2) ไดนําแนวคิดท่ีไดจากบทความไปแบงปนกับเพ่ือนรวมงานหรือผูอื่น ทําใหผูที่ไดอาน ไดฟง         

เกิดแนวคิดใหม ๆ บางเชนกัน

  3) เปนวิธีการท่ีดีมาก ทําใหครูเกิดแรงบันดาลใจในการสงเสริมลูกศิษยและปฏิบัติตนตอลูกศิษย 

ในทางที่ดียิ่งขึ้น
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  4) ไดแนวคิดและมุมมองการใชชีวิตจากบทความที่อานที่หลากหลาย ไดทําความเขาใจเจตคติ   
ของผูเขียนบทความ ทําใหเกิดความคิดที่แปลกใหม
  5) ชวยในการพฒันาตนเองในการเปนครทูีด่ ี เปนการกระตุนใหมกีารศกึษาคนควาเพิม่เตมิในเรือ่งทีเ่รียน
  6) เปนวิธีการที่กระตุนการอานไดดีมาก ไดพัฒนาและยกระดับในวิชาชีพมากข้ึน ทําใหตนเอง     
เปนบุคคลแหงการเรียนรู
  7) ไดความเพลิดเพลนิในการอานบทความ ชวยผอนคลายความเครยีด และเปนการทบทวนตนเอง
ในบางสิ่งที่เราลืมคิด ลืมปฏิบัติไป
  8) ชวยเพิม่สมรรถนะของครใูนดานการคดิวิเคราะห การแกปญหา และการนํามาประยุกตใช ทาํให
เกิดความคิดและมุมมองในทางบวก พัฒนาการคิดเชิงเหตุผลมากขึ้น ทําใหเขาใจความเปนไปของชีวิตและ
สภาพรอบตัวมากยิ่งขึ้น
  9) ไดกระบวนการในการทํางานกลุม ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
  10) จากการท่ีอาจารยกําหนดใหทํากิจกรรมนี้ เปนการบังคับใหผูเรียนตองอาน จากคนที่ไมชอบ    
อานหนังสือก็จําเปนตองอาน เพราะตองสงงาน แลวก็ทําใหเกิดผลดีตอตัวผูอานมากในทุกประเด็นท่ีระบุ        
ในแบบสอบถาม
  11) ไดเกิดความคิดทางบวกเก่ียวกับอาชีพครู การพัฒนาจิตวิญญาณของครู และจรรยาบรรณท่ีครู
ควรปฏิบัติ
  12) ฝกใหผูเรยีนไดรูจกัตนเองในดานการเขยีน การบรรยาย รวมไปถึงการวิเคราะหแลวนําไปสูการนํา
มาใชพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู
  13) ชวยฝกการคิดวิเคราะห มองมุมตางๆ เกิดความคิดใหมๆ   
  สาํหรบัประโยชนของการคิดวเิคราะหบทความเซนตอการนาํไปใชในการปฏบิตัหินาทีค่รู  ไดนาํเสนอ

ผลการวิเคราะหเปนรายบทความ ดังตารางที่ 5

 5  
 

     
1.  71.30 19.30 9.40 100 
2. 33.90 57.90 8.20 100 
3. 

 
63.70 26.90 9.40 100 

4. 
 

78.30 12.30 9.40 100 

5.  
 

62.00 25.70 12.30 100 
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6. 

 

69.60 20.50 9.90 100 

7. 
 

62.00 29.20 8.80 100 

 62.97 27.40 9.63 100 

  จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษาสวนใหญไดนําความรูที่ไดจากการวิเคราะหบทความเซนไปใช          

บอยครั้ง ในการปฏิบัติหนาที่ครู ประมาณรอยละ 60 ความรูที่ไดจากการวิเคราะหบทความท่ีนําไปใชเปน     

บางครั้งดวยรอยละที่คอนขางสูง คือ การไมผลัดวันประกันพรุง สําหรับความรูที่นําไปใชบอยครั้งดวยรอยละ    

ที่สูงมากกวารอยละ 70 มี 2 ประการคือ เปนสุขเสมอเมื่อทําความดีแมจะเปนความดีเล็กนอย และสนุกกับ

การทําหนาท่ีครู ซึ่งในภาพรวมนักศึกษาไดมีโอกาสนําผลการวิเคราะหบทความเซนไปใช ที่ยังไมมีโอกาส        

ใชก็ยังคิดวาจะนําไปใช

  ตอนทายของแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําขอคิดจากการอานบทความไปใช ไดกําหนด

พืน้ท่ีใหนกัศึกษาแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่มีนักศึกษาจาํนวนนอยทีเ่ขียนตอบ สรุปความคดิเหน็เพิม่เตมิ

ไดดังนี้

  1) เปนกจิกรรมท่ีดแีละมีประโยชนตอตนเองมาก อยากทราบทีม่าของบทความเพ่ือตดิตามบทอ่ืนๆ 

ตอไป

  2)  ไดนําไปใชในชีวิตประจําวันในเรื่องการมีสติ เปนผูมีสติมากขึ้น

  3)  ไดนําไปคิดทบทวนและนําไปปฏิบัติตามหลักความเปนครูเพิ่มมากขึ้น

  4)   กระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนายกระดับจิตใจของครู

  5)  ในบางประเด็นอาจจะตองใชเวลาในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติตน

  6.  เกิดแนวคิดและการปรับตัวเอง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

  7) จะนําความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจําวันและพัฒนาจุดดอยของตนเองใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยท่ีพบวา บทวิเคราะหบทความเซนของนักศึกษามีคุณภาพอยูในระดับดีมากและ   

ระดับดีดวยรอยละท่ีสูงมากถึงรอยละ 90 เปนผลงานท่ีนาพึงพอใจท่ีนักศึกษาสามารถใชความสามารถ           

ทางความคิดหรือใชสติปญญาในระดับสูง ไดแก  การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ตามที่มี

ตารางที่ 5 
การนําความรูจากการวิเคราะหบทความเซนไปใชในการปฏิบัติหนาที่ครู (ตอ)
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การจัดลําดับของพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองใชสติปญญาตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1956)  ซึ่งเปน           

การเรียนรูที่มีการพัฒนาการคิดอยูในขั้นสูงสุดของการเรียนรู เปนกระบวนการท่ีสมองส่ังการใหเกิดการ            

จัดระเบียบขอมูลจากประสบการณเดิมที่มีกับประสบการณใหมหรือความรูใหมที่ไดจากการอานวิเคราะห

บทความ (บรรจง อมรชวีนิ, 2556, 38-39) และยังนาํไปบรูณาการกับการปฏบิตัหินาที ่ของครใูนประเด็นตางๆ

  สําหรับเกณฑที่นักศึกษาใชเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลการวิเคราะหบทความของเพ่ือนเปนเกณฑ      

ภายในมากกวาใชเกณฑภายนอกนั้น อาจเปนเพราะนักศึกษาใชเวลาจํากัด ซึ่งผูวิจัยกําหนดใหภายใน 1-2 

วันเทานั้น นักศึกษาจึงพิจารณาไดเพียงดานเนื้อหาของบทวิเคราะห หรือเพียงนํามาเปรียบเทียบกับ                   

บทวิเคราะหของตนเอง  แตอยางไรก็เปนโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนแนวคิดตอบทความกับคนอื่นๆ

  ความคดิเห็นเก่ียวกับประโยชนทีไ่ดจากการอานวิเคราะหบทความน้ันมีความชดัเจนมาก   นกัศึกษา

ถึงรอยละ 95 ตอบวาไดประโยชนทั้งในภาพรวมและประโยชนในแตละประเด็นยอย นอกจากน้ีนักศึกษา        

ยังระบุประโยชนที่ไดรับอีกหลายประการจากการตอบในคําถามปลายเปด มีนักศึกษาบางคนถามผูวิจัยวา 

บทความเหลานี้ นํามาจากหนังสือเลมใด เพราะในคําชี้แจงในใบงานมิไดระบุไว เพื่อมิใหเกิดประเด็น              

แตกแขนงวาเซนหรือลัทธิเซนคืออะไร ขอใหพิจารณาเพียงแตสาระเนื้อหาของบทความเทาน้ัน                          

สําหรับประโยชนในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีครูนั้น คงยังไมปรากฏชัดเจนพอ แมวานักศึกษา

จะตอบวาไดมีโอกาสนําไปใชบอยคร้ังถึงรอยละ 60 สวนอีกรอยละ 40 ไดมีโอกาสใชเพียงบางคร้ัง หรือยัง   

ไมมโีอกาสนาํไปใชเลยแตคดิวาจะนาํไปใช ในกรณกีารนาํความรูจากการอานวเิคราะหบทความเซนไปใชนัน้

เกี่ยวของสัมพันธกับการพัฒนาดานจิตพิสัยดวย ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาตั้งแตการไดรับรูไปจนถึงการปฏิบัติ

ตนเปนนิสัย ซึ่งทิศนา แขมมณี (2556, 26-29) ไดกลาววา ไมสามารถทําไดในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะ  

ในข้ันการจัดระบบคานิยมมาจนถึงขั้นการสรางลักษณะนิสัย ซึ่งตองการเวลาและประสบการณที่เหมาะสม 

ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้ถาสามารถพัฒนาจิตพิสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับความเปนครูไดเพียงการรับรู  

คุณคาของความเปนครู การเต็มใจตอบสนองตามส่ิงท่ีไดรับรูจนเห็นคุณคาการปฏิบัติหนาท่ีครูของครู                    

ที่เหมาะสมก็นับวาเปนผลสําเร็จของกิจกรรมที่ใชในการสอนรายวิชาความเปนครูครั้งนี้

สรุป
  การอานเพื่อวิเคราะหบทความมีผลใหผูอานไดพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูงอยางเปนอิสระ และ

เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง ในการชวยเพิ่มความรู พัฒนาความคิดเชิงเหตุผล กระตุนใหเกิดความคิด

ที่หลากหลาย ไดแนวคิดในการดํารงตนในชีวิตประจําวัน และนําไปใชในการปฎิบัติหนาท่ีของตน                        

การเลือกบทความ และนําไปใชในการปฎิบตัหินาท่ีของตน  เปนข้ันตอนสําคัญท่ีตองใหสอดคลองกับประเด็น

ทีต่องการใหผูอานไดพฒันา  การกําหนดใหนาํผลการวเิคราะหบทความของแตละคนมาสูการอภิปรายรวมกนั 

จะชวยขยายความคิดที่กวางขวางขึ้น  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดของผูอื่น    

นํามาเปรียบเทียบกับความเห็นของตนเองเพื่อนําไปสูการสรุปแนวปฎิบัติที่มีคุณคา
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  ขอเสนอแนะ
  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

         1.1 ขั้นตอนสําคัญคือ การพิจารณาเลือกบทความ ซึ่งตองพิจารณาบทความที่มีความสัมพันธ

กับเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู เปนบทความที่ไมยาวมาก เขียนดวยขอความที่เขาใจงาย มีประเด็น         

ที่นําเสนอชัดเจน

   1.2 ถาสามารถนําบทวิเคราะหของนักศึกษาเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั่วโมงเรียนนาจะเกิด

ประโยชนมากขึ้น

   1.3 ถาการจัดเวลาเรียนแบบเต็มภาคเรียนมีเวลาสําหรับการคนควา อาจปรับกิจกรรมบางชวง

ใหนักศึกษาคนควาบทความดวยตนเอง พรอมนําเสนอขอวิเคราะหตามจุดประสงคการเรียนรู

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

        2.1  การกําหนดใหนักศึกษาพิจารณาเลือกบทวิเคราะหของเพื่อนดวยวิธีการในการวิจัยคร้ังน้ี                      

ไมใครเหมาะสมดวยเวลาและวธิกีาร ซึง่ทําใหนกัศึกษาขาดโอกาสในการอานผลวเิคราะหของเพือ่น ควรศึกษา

บริบทของหองเรียน การใชเครือขายอินเตอรเน็ตเผยแพรขอมูลเพื่อปรับวิธีการใหเหมาะสมขึ้น

   2.2 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิธีการใหนักศึกษาวิเคราะหบทความอยางอิสระกับ

การใหวิเคราะหบทความรวมกันในหองเรียนเปนการอภิปรายกลุม (Group Discussion)
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สถานการณการเลือกเรียนภาษาญี่ปุนในสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเหนือ

The Situation of High School Students Choosing to Study 
in Japaneses Language in Higher Education Institutions in the North

อิซาโอะ  ยามากิ1*

1ภาควิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120  ถนนมหิดล  ตําบลหายยา  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  50100

บทคัดยอ
  ประเทศญี่ปุ นนับเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีที่มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว                

แตดวยขอจํากัดของพื้นที่ในประเทศท่ีโรงงานอุตสาหกรรมไมสามารถตอบสนองตอความตองการสินคาได    

จึงจําเปนตองมีการขยายฐานการผลิตไปสูประเทศอ่ืน ๆ ที่มีคาแรงต่ํากวา  เชน  ประเทศไทยและจากการ

ลงทุนเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยสงผลใหมีการสนับสนุนจากรัฐบาลในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานพ้ืนท่ี

โดยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ดานกําลังคนโดยการสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนในสถาบัน

การศึกษา ดานการลงทุนโดยหอการคาญี่ปุน-กรุงเทพฯ ซึ่งส่ิงเหลาน้ีสงผลตอการเตรียมบุคลากรใหเขาสู       

ภาคอุตสาหกรรมมีการเปดสอนสาขาภาษาญี่ปุนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  ปจจุบันนักศึกษา               

ที่เขาเรียนสาขาภาษาญี่ปุนในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่องในหลาย ๆ 

มหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุ  เชน การปดหลักสูตร  ความขาดแคลนบุคลากรทางดาน       

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ความไมเปนกระแสนิยมของนักเรียนในการเลือกเรียนสาขาภาษาญี่ปุน ความยาก     

ในการสอบวัดระดับภาษาสําหรับการเขาทํางานในสถานประกอบการที่ใชภาษาญี่ปุนเปนภาษาหลัก หรือ    

แมกระทั่งความแตกตางในวัฒนธรรมไทยและญี่ปุน ซึ่งกอใหเกิด  ความไมเขาใจในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

จงึเปนสาเหตใุหนกัเรยีนเลอืกเรยีนภาษาอืน่ ๆ  แทนทัง้ ๆ  ทีม่ปีรมิาณความตองการแรงงานทีม่ทีกัษะภาษาญีปุ่น

เปนจํานวนมาก 

*ผูเขียนหลัก
 อีเมล: Isao@feu.edu
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  ดงัน้ัน การพัฒนาหลกัสูตรทีเ่หมาะสมตอความตองการของผูเรยีนและผูประกอบการจึงเปนส่ิงท่ีตอง

ทําการศึกษาเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนและสงเสริมใหมีนักเรียนเลือกเขาเรียนในสาขา       

ภาษาญี่ปุนเพื่อเปนแรงงานที่มีศักยภาพในตลาดแรงงานตอไป

คําสําคัญ
  ภาษาญี่ปุน   นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract
  Japan, the leader in technology, needs to expand their industrial sector to provide their 

products to markets, but the limitation of their land, the off shore plants need to provide to support 

the market needs which Thailand is one of the suitable country for doing investment as the production 

base plant with lower wages comparing to than Japan. With this reason, there are many Japanese 

industrials established in Thailand. Thai government also supports the infrastructures and policy 

to support the investment including promote Japanese Language as a free elective units for student 

in primary schools for continuing their further study in high school and degrees. 

  The number of students in Northern of Thailand is decreasing in now a day reversing to 

the needs of industrial sectors which effected from many factors such as the closed course, the 

lack of capability Japanese teacher and staff, it is not the trend for choosing Japanese as Major 

unit, and also the difficulties on taking the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) for the      

working level. Even though the culture shock between Thai culture and Japanese culture that cause 

to misunderstand to their work and relationship in the organization.   This problem needs to get the 

cooperated to find the solutions. These reasons may cause to high school students choose other 

language as their major than Japanese. Thus, the suitable curriculum that support their need both 

employer and employee may promote the number of students to choose Japanese as their major 

in undergraduate level.  

Keywords
  Japanese Language, High School Students
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บทนํา
  ในปจจุบันที่โลกเปดกวางถึงกันอยางตอเนื่อง  การไหลบาทางวัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลง         

ทางสังคมตาง ๆ กอใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจทั้งในดานบวกและดานลบ กอใหเกิดการเลือกเรียน

ภาษาตาง ๆ  เนื่องจากภาษามีความสําคัญตอเศรษฐกิจซึ่งสงผลตอเนื่อง   ในดานการประกอบอาชีพหลังจาก

เรียนจบแลว  ภาษาที่มีความสําคัญในปจจุบันคือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน เปนตน  

  ภาษาญี่ปุ นเปนหน่ึงในภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารในประเทศญี่ปุ น ซึ่งนับเปนผู นําทาง                   

ดานเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนยังมีขนาดใหญเปนอันดับสามของโลก 

ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนจากอัตราการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ  หลังจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ญี่ปุนเปน

ประเทศแรกในภมูภิาคเอเชยีทีพ่ฒันาตวัเองเปนประเทศอตุสาหกรรมและเปนประเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญทาง

ดานเทคโนโลยใีหม ๆ  มสีนิคาสงออกท่ีเปนหลกั คอื ธรุกิจยานยนตและอปุกรณอเิล็กทรอนิกส รวมทัง้เครือ่งจกัร

โรงงาน (Millennium Golden Link, 2557)

  จึงเห็นไดวามีการลงทุนจากประเทศญี่ปุ นในประเทศไทยจากการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมใน                  

นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เปนตน  ซึ่งสงผลตออัตรา

การจางงานในนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ในอัตราคาจางที่สูง ซึ่งเห็นไดจากจํานวนโรงงานที่ประกอบกิจการ        

ในประเทศไทยทีไ่ดเขารวมเปนสมาชิกหอการคาญีปุ่น-กรุงเทพ ฯ ตัง้แตป ค.ศ. 2005 –ค.ศ. 2015 ดงัตารางที ่1

  สําหรับการเรียนภาษาญี่ปุนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแตชวงกอนสงครามโลก         

ครั้งที่ 2 ซึ่งในเริ่มแรกการสอนภาษาญี่ปุนมีวัตถุประสงคเพื่อผูกมิตรกับประเทศไทย โดยสนับสนุนใหคนไทย         

ไปศึกษาตอท่ีประเทศญ่ีปุนเพ่ือท่ีคนเหลาน้ันจะกลายเปนผูที่สนับสนุนประเทศญ่ีปุนตอไปในอนาคต              

หลังส้ินสุดสงคราม ในป พ.ศ. 2505 ประเทศญี่ปุนเริ่มเขามาลงทุนในประเทศไทยจนเกิดกระแสตอตาน       

สินคาญี่ปุนขึ้นในชวงตนป พ.ศ. 2513 อยางไรก็ตามเมื่อเขาสูชวงป พ.ศ. 2523 จากการที่คาเงินเยนแข็งตัว      

บริษัทญี่ปุนจึงยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยเปนจํานวนมากทําใหเกิดกระแสความนิยมภาษาญี่ปุน       

โดยเฉพาะในชวงกอนและหลังป พ.ศ. 2531 ซึ่งตรงกับชวงเศรษฐกิจฟองสบูของญี่ปุน มหาวิทยาลัยหลัก ๆ 

ของประเทศไทยไดทาํการเปดสอนภาษาญีปุ่นเปนวชิาเอกในชวงนี ้(จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย เปดป พ.ศ. 2541 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เปดป พ.ศ. 2525  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเปด ป พ.ศ.  2531)  (ยพุกา ฟกูชุมิา, 

กนกพร นุมทอง และ สรอยสุดา ณ ระนอง, 2556)
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ตารางที่ 1

สมาชิกที่เขารวมเปนสมาชิกหอการคาญี่ปุน-กรุงเทพฯ ป ค.ศ. 2005 - ค.ศ. 2015

*จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 เมษายน ของทุกป

ที่มา: หอการคาญี่ปุน-กรุงเทพฯ, 2559

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
  (%)  

 
195 201 208 213 216 221 227 241 274 294 318 349 20.4 

 642 647 652 662 670 674 676 663 712 718 739 777 45.5 
 617 623 629 640 646 653 654 640 691 697 716 755 44.2 

 84 86 89 88 93 95 98 94 88 90 91 93 5.4 
 165 169 173 178 184 192 194 195 202 213 221 228 13.4 

 171 168 163 173 168 169 164 171 174 184 185 188 11 
 38 41 49 47 41 47 46 47 45 37 37 37 2.2 

 83 82 80 79 80 84 85 82 90 96 94 101 5.9 
 39 40 42 42 40 40 38 39 40 37 41 42 2.5 

 37 37 33 33 40 26 29 12 52 40 47 66 3.9 

 
25 24 23 22 24 21 22 23 21 21 23 22 1.3 

 73 71 72 72 69 69 67 71 78 81 83 84 4.9 
   42 45 48 48 47 49 45 49 57 62 65 73 4.3 

 69 67 68 68 71 72 77 76 85 85 83 91 5.3 
 17 20 20 18 18 16 15 14 16 15 15 17 1 

 53 58 55 57 54 56 53 51 47 50 54 56 3.3 
 25 25 26 24 24 25 23 26 25 26 30 27 1.6 

 18 16 19 19 27 27 35 43 47 44 49 51 3 
 9 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 0.5 

 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 0.1 
 87 90 97 102 94 96 98 127 106 160 168 171 10 

 1,234 1,252 1,278 1,292 1,303 1,317 1,327 1,371 1,458 1,546 1,615 1,707 100 
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  ถึงแมเศรษฐกิจฟองสบูของญ่ีปุนจะลมสลายในชวงป พ.ศ. 2533 แตบริษัทญี่ปุนที่เขามาลงทุน         

ในประเทศไทยยังคงเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางตอเนื่อง โดยขอมูลในป พ.ศ. 2558  พบวามีบริษัทญ่ีปุ น                            

ในประเทศไทยประมาณ 1,615 บริษัท  อางอิงจากสถิติสมาชิกหอการคาญี่ปุ น-กรุงเทพฯ ทําใหผู ที่                       

จบการศึกษาจากสาขาภาษาญี่ปุนเปนที่ตองการของตลาดแรงงานอยางมาก  นอกจากความแข็งแกรงทาง       

ดานเศรษฐกิจแลว  ปจจุบันวัฒนธรรมญ่ีปุนท้ังอาหาร เครื่องดื่ม เพลง ภาพยนต ละคร ฯลฯ ไดหล่ังไหล          

เขามาสูประเทศไทยอยางตอเนื่อง  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เจแปนฟาวนเดชั่นไดมีการรายงานสถิติ

ในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) พบวา ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุน     

จํานวนถึง 465 แหง และมีผูเรียนชาวไทย จํานวน 130,000 คน และหลังจากที่มีการกําหนดใหใชภาษาญี่ปุน

ในการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา มีจํานวนนกัเรียนที่เลือกสอบมาก

ขึ้นทุกป ดังแผนภูมิที่ 1

25550 25511 2552 2553 2554 2555

 
2556

แผนภูมิที่ 1: จํานวนผูเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุนในป พ.ศ. 2550  -  พ.ศ. 2556 

ที่มา: ยุพกา ฟูกุชิมา, กนกพร นุมทอง  และ  สรอยสุดา ณ ระนอง, 2556

  สําหรับแรงจูงในในการเลือกเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  ยุพกา ฟูกุชิมา, กนกพร นุมทอง  และ     

สรอยสุดา ณ ระนอง  (2556)  ไดศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาญี่ปุนและภาษาจีนของ                  

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา แรงจูงใจ 2 อันดับแรกในการเลือกภาษาญี่ปุน คือ ความชอบและ

สนใจในวัฒนธรรมญี่ปุน และ เนื่องจากภาษาญี่ปุนใชในการหางานไดงายและเงินเดือนสูง         
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สถานการณการเลือกเรียนภาษาญ่ีปุนในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในภาคเหนือ

  ปจจบุนัพบวาในเขตภาคเหนือมจีาํนวนนักเรียนทีเ่ลอืกเรียนภาษาญีปุ่นในระดบัอดุมศกึษามีจาํนวน

ลดลง แมวาในเขตภาคเหนือจะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนนักลงทุนจากญ่ีปุนก็ตาม ซึ่งจะเห็นไดจากสถิติ

จํานวนนักศึกษาในเขตภาคเหนือตั้งแตป ค.ศ. 2009 – ค.ศ. 2015  ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท             

มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง ดังแผนภูมิที่ 2

 
แผนภูมิที่ 2: จํานวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เรียนสาขาภาษาญี่ปุน

                    ในเขตภาคเหนือในป ค.ศ.  2009 และ ป ค.ศ. 2012 – ค.ศ. 2015

ที่มา: ศูนยเครือขายภาษาญี่ปุนและญี่ปุนศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ (ศคญ(น)), 2559

  จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นวาจํานวนผูเลือกเรียนภาษาญี่ปุ นในระดับอุดมศึกษามีจํานวนลดลง             

อยางตอเนือ่งตัง้แตป ค.ศ. 2009 เปนตนมาจนถงึ  ค.ศ. 2014 ถงึแมจะเพิม่ขึน้ในป ค.ศ. 2015 บางกต็าม ทัง้ใน                    

ระดบัปรญิญาตรแีละปริญญาโท และเมื่อจําแนกออกเปนรายสถาบันดังในแผนภูมิที่ 3 พบวา มหาวิทยาลัย

ในเขตภาคเหนือที่เปดสอนสาขาภาษาญี่ปุนมีทั้งสิ้น 10 สถาบัน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ในระดับมหาบัณฑิต)  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ และสถาบัน

ญี่ปุนศึกษา (ในระดับมหาบัณฑิต) จํานวนผูที่เลือกลงทะเบียนเรียนในสาขาน้ีมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง    

ในทุกสถาบันยกเวนมหาวิทยาลัยพะเยาเนื่องจากมีการเปดรับนักศึกษาใหมหลังจากปดปรับปรุงหลักสูตร      

ดังแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 3:  แสดงจํานวนนักศึกษาในแตละสถาบันที่เปดสอนสาขาภาษาญี่ปุนในเขตภาคเหนือ

ที่มา: ศูนยเครือขายภาษาญี่ปุนและญี่ปุนศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ (ศคญ(น)), 2559
  

  และเม่ือพิจารณาขอมูลในตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาในระยะท่ีผานมา สถาบนัท่ีมจีาํนวนผูทีล่งทะเบียน

เรียนในสาขาภาษาญ่ีปุนสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ถึงแมวาจะเปนสถาบันท่ีมีจํานวน                      

ผูลงทะเบียนเรียนมากท่ีสุด แตสิ่งท่ีเหมือนกันในทุกสถาบัน คือจํานวนผูลงทะเบียนเรียนมีอัตราท่ีลดลง           

อยางชัดเจน ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

แสดงจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสาขาญี่ปุนในเขตภาคเหนือในป ค.ศ. 2009 - ค.ศ. 2015

Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
01 Chiang Rai Rajabhat University 144 129 128 131 177 
02 Chiang Mai Rajabhat University 282 363 353 311 272 
03 Chiang Mai University 183 136 114 118 102 
04 The Far Eastern University 43 15 12 10 19 
05 Payap University 120 88 70 64 72 
06 University of Phayao 137 143 145 166 187 
07 Naressuan University 243 174 161 129 127 
08 Naressuan University (Master 
Course) 

0 
  

27 25 18 5 

08 Uttaradit Rajabhat University 57 30 16 9 1 09
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09 Pibulsongkram Rajabhat University 106 104 119 132 151 
10 Japanese Studies Center (Master 
Course) 0   0 11 18 18 

Bachelor Degree 1315 0 0 1182 1118 1070 1108 
Master Degree 0 0 0 27 36 36 23 
Total Number of Students 1315 0 0 1209 1154 1106 1131 

หมายเหตุ: ป ค.ศ. 2010 – 2011 ไมมีการสํารวจขอมูล

ที่มา:  ศูนยเครือขายภาษาญี่ปุนและญี่ปุนศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ (ศคญ(น)), 2559

ประเด็นที่อาจสงผลตอการเลือกเรียนภาษาญี่ปุนในระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือ 

  1. สถานภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน  จากการศึกษาของ ธิติสรณ แสงอุไร (2556) ในเรื่อง

ความพึงพอใจของบัณฑิตตอการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนดานการฟงและการพูดกับความสอดคลองกับ    

ความตองการของบริษัทญี่ปุนในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวาบัณฑิตสวนใหญมีความเห็นวา จํานวน

วชิาการฝกฝนระหวางเรยีน การบานหรอืการฝกฝนนอกหองเรียนในรายวชิาทีเ่กีย่วกบัการฟง การพดู การอาน 

และการเขียนภาษาญี่ปุน ตลอดจนรายวิชาที่เกี่ยวของกับไวยากรณภาษาญี่ปุนและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน  

อยูในระดับพอดี ในทางตรงขามบัณฑิตกลับมีความเห็นวาจํานวนวิชา การฝกฝนระหวางเรียน การบานหรือ

การฝกฝนนอกหองเรยีนในรายวิชาทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทเฉพาะทางในแตละสาขา การแปลและลามอยูในระดบันอย  

แมวาจะไดรับการฝกฝนทักษะมาอยางพอเพียงก็ตาม 

  2. ความตองการในการวาจางพนักงาน Ikeda (2006) ไดทําการสํารวจความตองการพนักงาน       

ที่สามารถพูดภาษาญี่ปุนในภาคธุรกิจดานการผลิตในประเทศไทยพบวา บริษัทสวนใหญใชภาษาอังกฤษ    

เปนภาษากลางในการดาํเนินธรุกจิมากกวาภาษาญีปุ่น และหากตองการวาจางพนักงาน  บรษิทัโดยสวนใหญ

จะตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาญี่ปุนสูงและสามารถแปลภาษาไดอยางถูกตอง  มีความรู

เก่ียวกับศัพทเฉพาะทาง ซึ่งความเช่ียวชาญเหลาน้ียังคงเปนปญหาสําหรับชาวไทยในการส่ือสารท้ังทาง         

ดานการพูดและการเขียน 

  3. ผูเช่ียวชาญทางดานภาษาญ่ีปุนในภาคการศึกษามีจํานวนนอย เน่ืองจากบุคลากรสวนใหญ       

ที่จบมา มักเขาทํางานในบริษัทเอกชน ทําใหผูที่มีความเชี่ยวชาญในวงวิชาการในศาสตรนี้มีนอยมาก ซึ่ง         

สงผลใหการถายทอดความรู และทักษะดานภาษาที่ถูกตองเปนไปไดยาก อีกทั้งหลักสูตรและเนื้อหา                       

ที่เปดสอนยังไมสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได  (Pasuk, 2006)

ตารางที่ 2

แสดงจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสาขาญี่ปุนในเขตภาคเหนือในป ค.ศ. 2009 - ค.ศ. 2015 (ตอ)

Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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  4. การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน  ชาวตางชาติที่มีความตองการในการเขาทํางานหรือศึกษาตอ      

ในระดับตาง ๆ ที่ตองใชภาษาญี่ปุน ผูสมัครจะตองมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนเปนเอกสารประกอบ     

ในการสมัครงานดวย  ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนเปนการวัดความสามารถทางทักษะแตละดานและ

ความสามารถทางดานการส่ือสาร โดยจะวัดความสามารถในการใชภาษาของผูเรียนในสถานการณจริง         

ผลการสอบจะแบงเปน 5 ระดับ โดยในระดับ N1 สามารถเขาใจภาษาญี่ปุนที่ใชในสถานการณตาง ๆ                

ในวงกวางได ระดับ N2 สามารถเขาใจภาษาญี่ปุนท่ีใชในสถานการณชีวิตประจําวันไดและสามารถเขาใจ

ภาษาญีปุนท่ีใชในสถานการณในวงกวางในระดบัหนึง่ ระดบั N3 สามารถเขาใจภาษาญ่ีปุนท่ีใชในชวีติประจําวัน  

ไดในระดับหนึ่ง ระดับ N4 สามารถเขาใจพื้นฐานภาษาญี่ปุน ระดับ N5 สามารถเขาใจพื้นฐานภาษาญี่ปุนได

ในระดับหนึ่ง  ซึ่งคนไทยสวนใหญจะอยูในระดับ N4 และ N5 (NJLPT Center, 2015) 

  5. การไหลบาทางวัฒนธรรม การเปดกวางทางวัฒนธรรมกอใหเกิดกระแสวัฒนธรรมใหมเขามา  

ในประเทศผานทางเทคโนโลยีตาง ๆ เชน อินเทอรเน็ต กอใหเกิดเปนกระแสนิยมในประเทศตาง ๆ ซึ่งกอให

เกิดการอยากเรียนรูทางภาษาจากประเทศน้ัน ๆ เพิ่มเติมมากยิ่งข้ึน ยกตัวอยางเชน การเกิดกระแสเคปอป

ฟเวอร แมจะมีเจปอปเปนฐานหลักอยูกอน  เด็กวัยรุนซึ่งชื่นชอบดารานักรองญี่ปุน คลั่งไคลวัฒนธรรมญี่ปุน           

ก็จะเลือกเรียนภาษาญ่ีปุน เมื่อประเทศเกาหลีเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศจึงเกิดการสราง           

กระแสเคปอปฟเวอร สงผลใหผู เลือกเรียนภาษาญี่ปุ นนอยลงและเลือกไปเรียนภาษาอื่นมากย่ิงขึ้น                 

(ณัฎฐ เดชะปญญา, 2556) 

  จากงานขอมูลขางตนจะเห็นไดว านักศึกษาท่ีเลือกเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ นจําเปนที่ต อง                         

มีทักษะในดานการพูด การฟง การอานและการเขียนที่สามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุนใหเขาใจไดในระดับหนึ่ง

ซึ่งในบางครั้งก็อาจยังไมเพียงพอเมื่อเขาไปทํางานในสถานประกอบการจริง  เนื่องจากผูที่เรียนภาษาญี่ปุน  

ในประเทศไทย อาจยังไมมีโอกาสเพียงพอในการฝกใชทักษะท้ัง 4 ดานใหคลองภายใน 4 ปที่เรียนอยูใน         

มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเนนทักษะทางดานไวยากรณเปนหลักและเม่ือนักศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยและ                    

มีความตองการสมัครเขาทํางานกับบริษัทหรือองคกรท่ีมีการลงทุนจากประเทศญ่ีปุน  นักศึกษาจะตองมีผล

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุนซึ่งจะตองอยูในระดับ N3 เปนอยางตํ่าในการสมัครงานทั่วไป (ระดบั N5 เปนระดับ

ตํ่าท่ีสุดและระดับ N1 เปนระดับสูงสุด) ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนน้ัน จะเปนการสอบท้ังคันจิและคํา

ศพัท ไวยากรณ การอาน และการฟง ซึง่หากเพียงนักศกึษาเรยีนตามหลักสตูรท่ีมอียูภายในมหาวิทยาลัยอาจ

จะยงัไมเพยีงพอตอการสอบวัดระดบัสาํหรบัใชในการสมัครงานได และนอกจากน้ันการใชภาษาญีปุ่นในชวีติ

ประจําวนัอาจมคีวามแตกตางกันในการใชไวยากรณหรอืการใชภาษาในการติดตอสือ่สาร เชน การใชคาํสแลง

หรือการใชสําเนียงทองถ่ินในการออกเสียงอีกดวย สิ่งเหลาน้ีอาจกอใหเกิดปญหาทางดานการติดตอส่ือสาร

ระหวางชาวไทยและชาวญ่ีปุน เน่ืองจากความไมคุนชินในการใชภาษา ทาํใหเกิดความผดิพลาดทางการติดตอ

สือ่สาร หรอืแมกระทัง่ความแตกตางทางวฒันธรรมในการใชชวีติและการทาํงานทีเ่ครงครดัในกฎระเบยีบและ

ระดับอาวุโส ทําใหผูรวมงานชาวไทยจะตองปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรท่ีแตกตางกัน  กอใหเกิด           

ชองวางระหวางผูรวมงานชาวไทยและชาวญ่ีปุนซึง่จะพบไดมากในนกัศกึษาทีจ่บใหมในสถานประกอบการตาง ๆ   
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สิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดทัศนคติที่หลากหลายแกผูรวมงานชาวไทยท้ังในแงบวกสําหรับผูที่ปรับตัวไดและ             

แงลบสําหรับผูที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได  จากส่ิงเหลาน้ีสงผานไปถึงนักศึกษา               

ในรุนตอ ๆ  ไปทีก่าํลงัจะเลอืกเขามาเรียนในหลักสตูรภาษาญีปุ่นและสงผลตอการตดัสินใจในการเลือกหลักสูตร

ที่จะเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอีกดวย

สรุป
  จากจํานวนนักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาญ่ีปุ นในถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            

ตอนปลายในเขตจังหวัดภาคเหนือลดลงอยางตอเน่ือง อาจจําเปนอยางย่ิงที่จะตองหาแนวทางที่เหมาะสม  

เพื่อเปนดึงดูดใจใหนักเรียนชั้นมัธยมปลายเลือกเรียนสาขาภาษาญี่ปุน เชน การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม

สําหรับการเรียนรูของนักศึกษาที่สามารถนําไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจ     

ตอนายจางเมื่อเขาสูตลาดแรงงาน  การสงเสริมใหผูที่มีศักยภาพทางดานการสอนภาษาญี่ปุนหันมาสู            

ภาคการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรใหมีศักยภาพที่ดี  สามารถสงเสริมใหนักศึกษาสามารถสอบ              

วดัระดบัภาษาในระดบัท่ีเขาทํางานไดในปรมิาณทีเ่พียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานหรอืแมกระทัง่

การสงเสริมใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการทํางานตาง ๆ ที่สามารถฝกใชภาษาญี่ปุนกับการทํางาน                

ในระหวางท่ีเรียนอยูในมหาวทิยาลัย  เพ่ือใหเกิดประสบการณในการทํางานรวมกับองคกรและเรยีนรูแนวทาง

การทํางานจากประสบการณจริง นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางไทย – ญี่ปุนก็เปนอีกแนวทาง

หนึ่งที่สามารถสงเสริมใหการใชภาษาและการเรียนรูทางดานวัฒนธรรมญี่ปุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

อีกหนึ่งแนวทางท่ีสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนภาษาญี่ปุนมากขึ้น

นอกเหนือจากการสงเสริมทางดานการศึกษา  คือ  การสงเสริมและเผยแพรทางดานวัฒนธรรม ซึ่งสงเสริม     

ใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการใชภาษาญี่ปุนจากการฟงเพลงหรือดูภาพยนตร
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การพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 
Self-Development to be a Learning Person in the 21st Century

จิราภรณ  พรหมทอง1*

1สํานักวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

บทคัดยอ
  บทความนีไ้ดนาํเสนอแนวทางในการพฒันาตนเองของบุคคลเพือ่กาวสูการเปนบคุคลแหงการเรียนรู    

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไมวาจะเปนดานสังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม                        

และเทคโนโลยี  ซึ่งจะสงผลกระทบตอบุคคลอยางเลี่ยงไมได  การพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู

ในศตวรรษนี้มีความสําคัญ  กลาวคือจะทําใหบุคคลไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหเปนคนที่ทันสมัย             

ทันโลก ทันเหตุการณ  โดยมีแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูตลอดชีวิต อันประกอบดวย

การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานไมวาจะเปนทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  การคิด และทักษะ      

การปฏิบัติในทุกดานที่สงผลตอการเรียนรูของบุคคล  การพัฒนาการเรียนรูดานนวัตกรรม  การพัฒนาทักษะ

ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของบุคคลใน    

ทุก ๆ ดาน  บุคคลที่พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางสม่ําเสมอจะเปนคน           

ทีม่คีวามรู  ความสามารถ  มศีกัยภาพและมปีระสิทธภิาพ เปนทีย่อมรับของสงัคม  สามารถใชชวีติอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุขและสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับตนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

คําสําคัญ

  การพัฒนาตนเอง  บุคคลแหงการเรียนรู   การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

Abstract
  The purpose of this article is to be a guideline for self – development to be a learning    

person in the 21st century. People may not be able to avoid the changes of social, economic, 

environmental and technological in this century. Self-development to be a learning person in the 

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: jiraporn@feu.edu
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21st century is a lifelong learning process and will contribute to improve people professional    

qualities in any circumstance surrounding and to keep up to date. Therefore, it is especially necessary 

to develop the skills of listening, speaking, reading, writing, thinking, and the practical skills in all 

aspects that affect the learning. In addition, it still needs to improve innovative ability, information 

capability and technological capability. The one who developed own as a learning person in the 

21st century will be the one with knowledge, ability, potential and efficiency, and can be accepted 

by the society, lead to a happy life, and can also solve the problem effectively.

Keywords
  Self-Development, Learning Person, Learning in the 21st Century

บทนํา
  สงัคมยคุปจจบุนัทีเ่ขาสูศตวรรษท่ี 21 เปนสงัคมทีม่กีารพฒันาเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  เรยีกได

วาเปนการพฒันาแบบกาวกระโดด  ไมวาจะเปนเร่ือง เศรษฐกจิ  สงัคม วฒันธรรม  การเมอืง  หรอื สภาพแวดลอม

ทีเ่กดิขึน้ในโลกใบนี ้  ความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้นีอ้าจเปนสิง่ทีใ่กลตวัเราหรือไกลตวัออกไปอาจสงผลกระทบ

ทั้งทางบวกหรือลบตอเราและคนรอบขางอยางเล่ียงไมได  เพ่ือใหเรามีความพรอมท่ีจะสามารถรับไดกับ          

ทุกเรื่องราว ทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น  เราควรตองปรับตัวใหเขากับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   วิธีการอยางหนึ่ง  

ที่ทําใหเราสามารถปรับตัวอยูในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงนี้ก็คือ  เราตองพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหง        

การเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยเพิ่มทักษะพ้ืนฐานที่สงผลตอการเรียนรูใหแกตนเอง  ประกอบดวย

ทักษะความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต  ทักษะการเรียนรูดานนวัตกรรม  ทักษะดานสารสนเทศ  สื่อ  และ

เทคโนโลยี  ทักษะการเรียนรู  3R   7C  ตลอดจนทักษะชีวิตและสังคม เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

คนท่ีพฒันาตนเองใหเปนบคุคลแหงการเรยีนรูอยูเสมอจะเปนคนทีม่คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง  มคีวามรูความสามารถ  

มีศักยภาพ เปนท่ียอมรับของคนทั่วไป อันจะสงผลใหบุคคลน้ันเปนคนท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง  

สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และพรอมทีจ่ะเผชญิกบัปญหาในทกุ ๆ สถานการณของสังคม

ที่เปลี่ยนไป  ขณะเดียวกันคนท่ีไมยอมท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองใหเขากับโลกยุคปจจุบัน                  

จะมีชีวิตอยูแบบไมมีความสุข เกิดภาวะความเครียด ปรับตัวเขากับสังคมใหม ๆ ไมได  ไมสามารถที่จะ           

แกปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบขางได  

ความหมายและแนวคิดในการพัฒนาตนเอง

  การพัฒนาตนเองเปนกระบวนการในการปรับปรงุเปล่ียนแปลงตนเองของบคุคล  โดยปรับพฤติกรรม

ใหมของบุคคลใหเปนคนท่ีสมบูรณแบบ  ไมวาจะเปนการพัฒนาตนเองดานรางกาย  อารมณ  สงัคม สติปญญา   

เพ่ือใหบุคคลนั้นสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการณที่เกิดข้ึนตลอดจนสภาพแวดลอมของโลกที่มี                   
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การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  บุคคลที่สามารถพัฒนาตนเองตลอดเวลายอมปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสขุและสามารถท่ีจะแกปญหาทีเ่กดิขึน้กบัตนเองได  นอกจากนีแ้ลวการพฒันาตนเองยังมีผูรูหลาย ๆ  ทาน

ไดใหความหมาย ดังนี้  

  ความหมายที่ 1 การพัฒนาตนเอง ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ การพัฒนา กับ ตนเอง   “การพัฒนา” 

(Development) หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหดีขึ้น เจริญขึ้น  “ตนเอง”  (Self) มีความหมายวา 

ตัวบุคคลนั้น  ดังนั้น การพัฒนาตนเอง ตามรูปศัพทจึงหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองของบุคคลนั้น

ใหดีขึ้น  เจริญขึ้น (ราตรี พัฒนรังสรรค, 2554 )

  ความหมายที ่2  ชาญชยั อาจนิสมาจาร (2538) ไดกลาวถงึ การพฒันาตนเองวาเปนการเปล่ียนแปลง

ตนเองจากศักยภาพเดิมที่มีอยูไปสูศักยภาพใหมระดับที่สูงกวาเดิม

  นอกจากนี้ วินัย  เพชรชวย (2553)  ยังไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองไว 2 ลักษณะคือ

  1. การทีบ่คุคลพยายามปรับปรุงเปลีย่นแปลงตนใหดขีึน้กวาเดิม  เหมาะสมกวาเดิมทําใหสามารถ

ดําเนินกิจกรรมและแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความตองการหรือเปาหมายที่ไดตั้งไว

  2.  การพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีขึ้นทั้งรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมเพื่อใหตนเปน

สมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม  เปนประโยชนตอผูอื่นตลอดจนเพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุขของตน  

  สวนแนวคิดในการพฒันาตนเองของบุคคลนัน้  วนิยั  เพชรชวย  (2553) กลาวไววาบุคคลทีจ่ะพัฒนา

ตนเองไดจะตองเปนผูมุงมั่นที่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพื้นฐานใน         

การพัฒนาตนเองท่ีถูกตอง ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเองประสบความสําเร็จ แนวคิดใน      

การพัฒนาตนเองที่สําคัญมีดังนี้ 

  1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณคาอยูในตัวเองทําใหสามารถท่ีจะฝกหัดและพัฒนาตนเองได     

ในเกือบทุกเรื่อง

  2. ไมมีบุคคลใดที่มีความสมบูรณพรอมทุกดานจนไมจําเปนตองพัฒนาในเรื่องใด ๆ อีก

  3 แมบคุคลจะเปนผูทีรู่จกัตนเองไดดทีีส่ดุ แตกไ็มสามารถปรบัเปล่ียนตนเองไดในบางเรือ่ง ยงัตอง

อาศยัความชวยเหลือจากผูอืน่ในการพฒันาตนเอง  การควบคมุความคดิ ความรูสกึ และการกระทําของตนเอง 

มีความสําคัญเทากับการควบคุมสิ่งแวดลอมภายนอก

  4. อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคลมีความคิดติดยึด ไมยอม   

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระทํา จึงไมยอมสรางนิสัยใหม หรือฝกทักษะใหม ๆ ที่จําเปนตอตนเอง

                5. การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถดําเนินการไดทุกเวลาและอยางตอเนื่องเมื่อพบปญหา

หรือขอบกพรองเกี่ยวกับตนเอง

               อาจกลาวไดวาการพัฒนาตนเองมีแนวคิดพื้นฐานจากการยอมรับวามนุษยทุกคนที่เกิดมาไมมีใคร

ทีจ่ะสมบรูณแบบแตทีเ่หมอืนกนั คอื ทกุคนมีศกัยภาพ  มคีวามสามารถทีจ่ะพฒันาตนเองไดเพ่ือความสมบูรณ

แหงตน  บุคคลควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดเวลาและควรพัฒนาตนเองไปอยางตอเน่ือง           

ตลอดชีวิต  
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การพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู

  บุคคลแหงการเรียนรู  หมายถึง  บุคคลที่เรียนรูในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน           

ดานกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา โดยมีบุคลิกภาพพื้นฐาน  คือ  เปนคนที่กระตือรือรน มุมานะพยายาม          

มีแรงจูงใจที่จะใฝแสวงหาความรูตลอดเวลา  มีแนวทางในการเพ่ิมพูนทักษะความรูและประสบการณ              

ใหกับตนเองรวมท้ังสามารถนําความรูตลอดจนประสบการณที่ไดรับนั้นไปแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนใช

พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมตอไป     

  นอกจากนี้ สุจินต  ชาวสวน (2555)  ยังไดใหความหมายของบุคคลแหงการเรียนรูวา  บุคคล              

แหงการเรียนรู  หมายถึง ผูที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝรู ใฝเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือรน 

สนใจเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ มุงม่ันท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูและสามารถนําความรูไปใช

ประโยชนไดอยางเหมาะสม การเรยีนรูอาจทําไดหลายวธิ ีเชน อานหนังสอืหรอืวารสารท่ีมปีระโยชน ดรูายการ

โทรทัศนหรือฟงวิทยุที่มีสาระ  คนควาหาความรูโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ซักถามขอมูลจากผูรู รวมทั้ง

สามารถจับใจความสําคัญเพื่อแยกแยะและเลือกสาระขอมูลที่ไดมาอยางมีเหตุผล 

  ดังนั้นในโลกยุคปจจุบันนี้เราจึงควรพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพื่อนําองคความรู           

ที่ไดรับนั้นไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีความรู  ความสามารถมีศักยภาพปนที่ยอมรับ

ของสังคม

  บุคคลที่จะพัฒนาตนเองไดจะตองเปนผูที่มุงม่ันและตั้งใจที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองโดย

มีความคิดพื้นฐานที่จะพัฒนาตนเองในแนวทางที่ถูกตองซึ่งเปนสิ่งที่สงเสริมใหบุคคลประสบความสําเร็จ

              สําหรับแนวคิดการพัฒนาตนเองของบุคคลแหงการเรียนรูมีดังนี้   

  1. ทุกคนที่เกิดมาไมมีใครเกงและรูไปหมดทุกอยาง

  2. ไมมีคําวาสายเกินไปกวาที่เราจะสามารถเรียนรูได

  3. กระบวนการหรือวิธีการในการเรียนรูของแตละบุคคลอาจไมเหมือนกัน

  4. หากบุคคลมีกําลังใจ  ตั้งใจอยางแนวแนที่จะเรียนรูแลว  ไมมีอะไรที่เราจะทําไมได

  5. บุคคลแหงการเรียนรูตองแสวงหาความรูตลอดเวลา  สรางแรงจูงใจใหเปนผูใฝรู ใฝเรียน  

รักการเรียนรูและถือวากระบวนการเรียนรูของบุคคลไมมีที่สิ้นสุด เปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต

ของบุคคล

  6.  ปจจบุนัมเีครือ่งมอืในการแสวงหาความรูอยางมากมายท่ีอยูใกลตวัเรา  เราสามารถแสวงหาความรู     

ไดดวยตนเองตลอดเวลาตามที่เราตองการ

  7.  บุคคลที่สามารถเรียนรู  และปรับตัวเองไดดีในสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

จะเปนคนที่มีความสุขในการใชชีวิต  มองโลกในแงดี  มีสติ  และสามารถแกปญหาชีวิตไดดี

  กระบวนการในการพัฒนาตนเองของบุคคลในศตวรรษนี้เปนสิ่งสําคัญมากที่จะทําใหเราประสบ     

ความสําเรจ็ในชีวติ บคุคลควรมีความมุงม่ันต้ังใจแนวแน  อยาเปนคนผลดัวันประกนัพรุง  ตองคดิวาไมมอีะไร

ที่เราจะทําไมได  และสําคัญที่สุดเราตองเขาใจวาไมมีใครที่สมบูรณแบบ  ตองยอมรับในขอดอย  ขอที่ควร
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ปรับปรุงแกไขของตัวเองพรอมท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหดีขึ้น  ถาเรามีความต้ังใจอยางแทจริงแลว                

เราก็จะพบกับความสําเร็จในอนาคตตองยึดถือคติที่วา  “ความพยายามอยูที่ไหน  ความสําเร็จอยูที่นั่น”        

เพียงแตวาเราอยายอทอตออุปสรรค   เตรียมความพรอมท่ีจะเร่ิมตนและพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหง        

การเรียนรูสูโลกใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การพัฒนาตนเองเพ่ือเปนบุคคลแหงการเรียนรูจะ

ทําใหเราไดรับทักษะใหม ๆ  เพื่อนําไปใชในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป

ทักษะพื้นฐานสําคัญที่สงผลตอการเรียนรูของบุคคล  

  เก่ียวกับเร่ืองน้ีสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (2553) ไดกลาวถึงทักษะพ้ืนฐาน

สําคัญที่สงผลตอการเรียนรูของบุคคลไวมีดังนี้

  1. ทักษะการฟง  ทําใหรับขอมูลขาวสารซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการคิดและการพูด

  2. ทกัษะการตัง้คําถาม  ทําใหเกิดกระบวนการคดิ  การเรยีนรูในเรือ่งนัน้ ๆ  เน่ืองจากคําถามทีด่ทีําให

เกิดการเรียนรูไดตั้งแตระดับการจําไปจนถึงระดับการวิเคราะห  และการประเมินคา

  3. ทกัษะการอาน  ทาํใหรบัรูขอมูลขาวสารซ่ึงนอกจากจะเปนทักษะการอานขอความและความหมาย

รวมถึงการอานสถิติขอมูลเชิงคณิตสาสตรตาง ๆ ดวย

  4. ทักษะการคิดเปนความสามารถควบคุมการกระทําของตนใหเปนไปตามเจตนารมณ  การคิด     

อยางมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ  ซึ่งมีผลตอการเรียนรูการตัดสินใจ  และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล

  5. ทักษะการเขียน  เปนความสามารถในการถายทอดความรู  ความคิด  ทัศนคติ  และความรูสึก

ออกมาเปนลายลักษณอักษรที่ใหผูอื่นไดเขาใจ  (เปนพฤติกรรมที่บงบอกถึงการมีความรู  ความสามารถของ

ตนเองในทางวิชาการสาขานั้น ๆ)  เนื่องจากไดบันทึกเหตุการณ  ขอมูล  ความจริง  ใชเปนหลักฐานเพื่อเปน

ประโยชนตอไป

  6. ทักษะการปฏิบัติ  เปนการลงมือกระทําจริงอยางเปนระบบเพื่อคนหาความจริงและสามารถ          

สรุปผลอยางมีเหตุผลไดดวยตนเองเพื่อนําไปใชในการแกปญหา

             จะเห็นไดวาการพัฒนาตนเองของบุคคลใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูนั้นจะตองมีทักษะพื้นฐานที่ตอง

พัฒนาไดแก  ทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  การคิด  ตลอดจนการฝกและปฏิบัติอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอเพ่ือไปสูกระบวนการการเรียนรูที่ยั่งยืนและยังใชเปนเคร่ืองมือในการช้ีนําตนเองไปสูการพัฒนา

รากฐานความเจริญแหงชีวิตของบุคคล

ทักษะการเรียนรูของบุคคลในศตวรรษที่ 21  

  วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

  1. ทักษะความรูเที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต  ประกอบดวย

   1.1 ความรูเกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
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   1.2 ความรูเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)

    1.3 ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)

   1.4 ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy)

   1.5 ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy)

  2. ทกัษะดานการเรยีนรูและนวัตกรรม จะเปนตวักาํหนดความพรอมในการเขาสูโลกการทํางาน

ที่มีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน ไดแก ความริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณ

และการแกปญหา  การสื่อสารและการรวมมือ

  3. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ผานทางสื่อและเทคโนโลยีอยางมากมาย  บุคคลจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณและสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ดังนี้

   3.1 ความรูดานสารสนเทศ

   3.2 ความรูเกี่ยวกับสื่อ

   3.3 ความรูดานเทคโนโลยี

  4.  ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ 

จะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญดังตอไปนี้

   4.1 ความยืดหยุนและการปรับตัว

   4.2 การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง

   4.3 ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม

   4.4 การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability)

   4.5 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

  5.  ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชวีิต คือ การเรียนรู 3R x 7C               
      5.1 3R ไดแก
    1) Reading (อานออก) 
    2) Writing (เขียนได) 
    3) Arithmetics (คิดเลขเปน)
   5.2 7C ไดแก            
    1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และ
ทักษะในการแกปญหา)
    2) Creativity & Innovation  (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
    3) Cross-Cultural Understanding (ทกัษะดานความเขาใจตางวฒันธรรม ตางกระบวนทัศน) 
    4) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 
และภาวะผูนํา) 
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    5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ  

และการรับรูเทาทันสื่อ) 

    6) Computing & ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร) 

    7)  Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู) 

  โลกยุคปจจุบันกําลังกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานการณของโลกมีความแตกตาง จากศตวรรษที่ 

20 บคุคลจาํเปนตองมีการพฒันาตนเองเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะความเปนจรงิของสังคม คณะกรรมาธิการ

นานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ขององคการ UNESCO (1996  อางถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี, 

2555) ไดรายงานวา “การเรียนรูตลอดชีวิต” เปน กุญแจสําคัญที่ใชสําหรับเปดเขาสูศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ            

ตอบสนองโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ โดยไดใหความสําคัญกับส่ีเสาหลักท่ีเปนรากฐานของการเรยีนรู     

ในศตวรรษที่ 21 นี้ ไดแก

  1) การเรียนเพ่ือรู (Learning to Know) คือการเรียนเพ่ือใหเราสามารถนําส่ิงท่ีไดรับเอาไปใชเพ่ือเปน

ประสบการณในการสรางสรรคสิ่งใหม

  2) การเรียนรูเพื่อการปฏิบัติ (Learning to Do)  เนนการปฏิบัติในสถานการณจริง  เปนการเรียนรู

โดยการกระทํา  ฝกการคิด  การปฏิบัติ  การแกปญหาจากสถานการณจริง

  3) การเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคม (Learning to Live Together) เปนทักษะการเรียนรูที่สมาชิก

ในสังคมตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  มีการพึ่งพาอาศัยกันชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

  4) การเรียนเพ่ือชวีติ (Learning to Be) เปนการเรยีนรูในการปรับตวัเพือ่เขากบัสังคม  สิง่แวดลอมใหม 

ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเพื่อความสมบูรณแหงตนที่สามารถจะใชชีวิตไดอยางมีความสุข

  สรุปแลวทักษะการเรยีนรูของบุคคลในศตวรรษที ่21 เปนการกําหนดแนวทางการจัดกระบวน การเรียน

รูโดยเนนการพัฒนาองคความรูของบุคคล  พัฒนาทักษะชีวิตตลอดจนความเชี่ยวชาญ  และสมรรถนะ               

ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตเพ่ือบุคคลจะไดนําสิ่งที่ไดรับการพัฒนาน้ีไปปรับใชอยาง      

ถูกตองและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน

วิธีพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

  การพฒันาตนเองของบุคคลใหเปนบคุคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อาจมแีนวทางในการพัฒนา

ที่ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับทักษะพื้นฐาน  ความสามารถและศักยภาพของแตละคน ทั้งนี้วิธีการพัฒนาตนเอง

ของบุคคลใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูดังนี้ 

  1. พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหเปนคนกระฉับกระเฉง กระตือรือรน รับรูตอความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกโดยแสวงหาความรูใหม ๆ ถามีขาวสารอะไรมาตองอาน ตองรู ตองดู ตองทําความเขาใจ            

ตองวิเคราะห ตองวินิจฉัยดวยวาขาวสารที่มาถึงเรานั้นเปนความจริงทั้งหมดหรือเปนความจริงบางสวน และ

ความจริงเหลานั้นเปนความจริงที่มีประโยชนแกเรา มีประโยชนแกคนอื่นมากนอยแคไหนเราจะสามารถใช
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ขาวสารหรอืความรูนัน้เปนประโยชนแกตวัเรา แกคนรอบขาง หรอืแกสวนรวมไดมากนอยเพยีงใด  (เพยีงเพ็ญ  

ทองกลํ่า, 2547)

  2. พัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนรู (Basic  Skills)  ทักษะพื้นฐานในการเรียนรูของบุคคล     

ประกอบดวย  ทักษะการฟง  ทักษะการถาม  ทักษะการอาน  ทักษะการคิด  ทักษะการเขียน  และ                    

ทักษะการลงมือปฏิบัติดังที่ไดกลาวไปแลว

  3.  พัฒนาทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ทักษะในขอนี้

เปนทักษะท่ีมีความพรอมในการดํารงชีวิตในยุคปจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลง  เปนทักษะท่ีเนนดาน              

ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ  การคิดวิเคราะห  การทํางานรวมกนั  มุงเนนใหเกิด

ความรูความสามารถ  และแกปญหาการสื่อสาร การสรางความรวมมือ   การคิดสรางสรรค  และนวัตกรรมนี้  

จะเปนตัวกําหนดความพรอมของบุคคลในการกาวสูโลกการทํางานและสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น             

ในสภาวะปจจุบัน (อนุชา โสมาบุตร, 2556)

  4.  พัฒนาทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
เน่ืองดวยในปจจุบนัมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสือ่  และเทคโนโลยมีากมายทีท่าํใหเราเขาถึงไดงาย  
และสะดวกในการเขาถึงตลอดเวลา  เราควรตองมีทักษะพื้นฐานดานสารสนเทศ  ศึกษาวิธีการในการใชสื่อ 
และเทคโนโลยี  สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูใหไดมากที่สุด 
โดยตองมคีวามสามารถในการคิด วเิคราะหขอมูลท่ีไดมาวามีขอดี  ขอเสยี  วเิคราะหแนวโนมของสถานการณ 
ในอนาคตท้ังทีเ่ปนประโยชนและกอใหเกดิโทษ  ตองรูจกัเลือกรับหรือ ปฏิเสธ และเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 
อยางมวีจิารณญาณ นัน่คือ  การมีทกัษะทางดานสารสนเทศ  สือ่  เทคโนโลยี เพือ่สรางการเรยีนรูอยางเหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอตนเอง  และสังคม (อนุชา โสมาบุตร, 2556)
             5. พัฒนาทักษะดานชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ      
มุงเนนใหมีความสามารถในการยืดหยุนและ ปรับตัว สามารถปรับตัวไดตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น                    
มเีปาหมายของชีวติและความมุงมัน่  มคีวามเขาใจทกัษะทางสงัคมและยอมรบัความแตกตางทางวฒันธรรม           
มีสัมพันธภาพที่ดีตอคนอ่ืน  มีศักยภาพและมีความสามารถในการเปนผู ผลิตที่สามารถตรวจสอบได             
ตลอดจนมีความเปนผูนําเปนแบบอยางที่ดี มีความสามารถในการแกปญหา สามารถประสานงานไดดี          
และมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด (อนุชา โสมาบุตร, 2556)
  6. พัฒนาทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  คือการเปนคนใฝรูโดยศึกษาหาความรูและ
ประสบการณทําใหตัวเราเปนคนมีความคิด  มีวิจารณญาณเวลาฟงอะไรก็รูจักวิเคราะห รูจักสรุป รูจักนําเอา
สิง่ด ีๆ  มาใชใหเปนประโยชน สามารถทีจ่ะตดัสนิใจหรอืแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดวยตนเองอยางสมเหตผุล  
กอนอืน่ตองยอมรบัวาการพัฒนาตนเองเปนส่ิงสําคัญ  และตัวเองมีสิง่ทีต่องพฒันา คนทีอ่ยูในศตวรรษปจจุบนั
นั้นจะตองเปนคนกระฉับกระเฉงกระตือรือรน ชางสังเกต เขาใจธรรมชาติของมนุษยมีความอดทน เอ้ือเฟอ   
เผื่อแผ เรามีสวนไหนสมบูรณแบบแลว  และสวนไหนที่ตองแกไข ยังทําไมไดสิ่งแรกคือ สํารวจตัวเองวาเรามี
สวนบกพรองตรงไหนท่ีตองพัฒนาเมื่อรูแลวก็กําหนดเปาหมายของการพัฒนาตนเองวาเราตองการใหตัวเรา
พัฒนาไปสูเปาหมายใด
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  7.  พัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาโดยเฉพาะภาษาสากลที่ใช คือ ภาษาอังกฤษ  เพราะสามารถ

ใชในการติดตอสื่อสารไดในทุกประเทศในโลก  เพราะโลกปจจุบัน โดยเฉพาะประเทศไทยไดเปดกวาง  และ

สงเสริมใหตางชาติไดเขามาทองเท่ียวและทําธุรกิจในประเทศ และในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหคนไทย       

มโีอกาสไดไปเรียนรูหาประสบการณ หรือทํางานในตางประเทศมากข้ึน นอกจากภาษาไทยแลว มคีวามจําเปน

ที่ตองเรียนรูภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ  โดยอาจเริ่มจากการหัดฟงภาษาอังกฤษจากเพลง  ภาพยนตร          

หาวีดีโอคลิป  การฝกพูดภาษา  เรียนรูคําศัพทใหม ๆ หรือไปเรียนเพิ่มเติมที่สถาบันภาษาตาง ๆ  และตอง     

หดักลาทีจ่ะพูดกบัเจาของภาษาโดยตรง  การท่ีบคุคลเรียนรูภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีถอืเปนการพัฒนาตนเอง

อยางหนึง่

  นอกจากนี้ วีระวรรณ  วรรณโท (ม.ป.ป.) ยังไดนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคล

แหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไวหลายประการ ดังนี้ 

  1.  พืน้ฐานทีจ่าํเปนตอการเรยีนรู บคุคลควรพัฒนาตนเองใหมคีวามรูพืน้ฐานอยางกวาง ๆ  และศึกษา 

บางวิชาอยางลึกซ้ึง เพ่ือใหมีความพรอมที่จะเรียนรูในสาขาวิชาอื่น ๆ เพ่ิมเติมตามความจําเปนในอนาคต    

โดยสามารถโยงความรูพื้นฐานที่มีอยูมาใชในการพัฒนาตนเองได

  2.  เครื่องมือสําหรับแสวงหาความรู การพัฒนาตนเองใหเปนผูรักการเรียนรู  จะตองพัฒนาตนเอง 

ใหมีเคร่ืองมือท่ีจะใชในการแสวงหาความรูไดกอน  เครื่องมือสําคัญสําหรับการเรียนรูตอไปในอนาคต เชน 

คณิตศาสตรเกี่ยวของกับการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  การแกปญหา  วิทยาศาสตรเปนการแสวงหา              

ความรู ทีเ่ราจะไดฝกการสังเกต  ตัง้คาํถาม  ทดลอง  วเิคราะห  หาคําตอบและอธิบายใหเหตผุล  ภาษาองักฤษ 

เปนภาษาสากลท่ีใชแสวงหาความรูอยางกวางขวาง  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหไดเรียนรู        

ถึงวิทยาการสมัยใหมที่ชวยในการคนหาความรูดวยตนเองไดอยางไมสิ้นสุดโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

  3.  สรางแรงจูงใจใหเปนผูใฝรู ใฝเรียน  ตองสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง  รักที่จะเรียนรูอยูเสมอ           

เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความจําเปนของการศึกษาที่มีตอบุคคลในทุกชวงชีวิต สิ่งที่เรียนรูควรสัมพันธ     

กับชีวิตความเปนอยูของตนเองดวย โดยอาจเปนสภาพการณหรือปญหาที่ตนเองตองเผชิญในชีวิต  เปนเรื่อง

ที่ทันสมัยทันเหตุการณ สามารถนํามาใชในการแกปญหาเพื่อพัฒนาตนเองได ทําใหเห็นคุณคาของ                   

การแสวงหาขอมูล และนําขอมูลนั้นมาใชประโยชนในชีวิตจริง

  4.  การเขาถึงแหลงการเรียนรูไดอยางคลองแคลว จะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสนับสนุน ใหบุคคล

มีความสนใจ ใฝรู ใฝเรียนอยูเสมอ สามารถเรียนรูอยูไดตลอดเวลาที่ตองการ 

  

สรุป
  การพัฒนาตนเองใหเปนบคุคลแหงการเรียนรูเพือ่เขาสูศตวรรษที ่21 ซึง่เปนยคุแหงการเปลีย่นแปลง

อยางรวดเร็ว  และสงผลกระทบตอทุกคนในสังคม  บุคคลตองปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองโดยเรียนรูทักษะ       

ดานตาง ๆ  ทั้งทักษะความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต  ทักษะทางวิชาชีพ   ทักษะทางสังคม   ตลอดจน

เรียนรูเครื่องมือ  นวัตกรรม  สื่อ  และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จําเปน  ดวยสังคมปจจุบันใหความสําคัญกับบุคคล
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ที่มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองอยางสมํ่าเสมอ  บุคคลที่พัฒนาตนเองจะทําใหสามารถ          

ดําเนินชีวิตและปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข  และจะสงผลใหสังคมมี                

ความเจรญิกาวหนา ประเทศชาตกิพ็ฒันา 
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ทัศนคติเชิงบวกกับการสรางแรงงานสัมพันธที่ดีในองคการ
Positive Attitude and Good Labor Relations Building in Organization 

เสฏฐวุฒิ  หนุมคํา1*
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บทคัดยอ
  ทศันคตเิชิงบวก เปนทัศนคตทิีช่กันาํใหบคุคลแสดงออกถึงความรูสกึ อารมณจากสภาพจิตใจ โตตอบ 

ในดานดีตอบุคคลอ่ืน หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึงรวมท้ังหนวยงาน องคการอ่ืนๆ  ดังน้ันทัศนคติเชิงบวกยอม

นํามาซึ่งความเช่ือในเชิงพฤติกรรมการมองโลกในแงดี โดยเช่ือมโยงกับจิตวิทยาทางบวกจะกอใหเกิดพลัง     

ในการทํางานและในกระบวนการทํางานนั้น จากการศึกษาสภาพปญหาการบริหารแรงงานสัมพันธ                  

ขององคการตางๆ ดวยเหตผุลทีเ่กดิจากทศันคตกิารสือ่สาร   การมสีวนรวม  การทํางานรวมกนัของฝายบรหิาร 

หัวหนางานสูพนักงานยังผลใหประสิทธิภาพงานลดลง นํามาซึ่งการพบกับปญหา 3 ประการ คือ 1) ขาด         

การสือ่สารท่ีมปีระสทิธภิาพ  2) มทีศันคตเิชงิลบตอกนั และ 3) ขาดการทํางานแบบมีสวนรวม ดงันัน้การแกไข

จําเปนตองใชกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอกันระหวางนายจางกับลูกจางผานกระบวนการ                  

ดานแรงงานสัมพันธ ซึ่งในบทความนี้ไดอธิบายปญหาท่ีสําคัญของทัศนคติและแรงงานสัมพันธวามี                

สวนเกีย่วของกันอยางไร รวมถงึเสนอแนวทางแกปญหาเพ่ือใหเกิดกระบวนการสือ่สารเพ่ือใหพนักงานทํางาน     

รวมกนัดวยความเขาใจ และการมสีวนรวมของพนกังานเพ่ือนาํไปสูการทาํงานเปนทมี  รวมทัง้เพือ่สรางองคกร         

แหงความสุข 

คําสําคัญ

  ทัศนคติเชิงบวก   แรงงานสัมพันธที่ดี 

Abstract
  Positive Attitude leads people to express their feeling, emotion, interaction with people and 

organization. For this reason, Positive Attitude will bring the belief in positive action which involves 

with positive psychology causing to get working potential. For focusing and studying on labor relations 

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล:  sethawut@feu.edu
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management, found problems in their participating communication attitude on working process. 
Such as 1) lack of efficiently communication 2) be negative attitude among employee and                 
employer 3) lack of job participation. Method for resolve these obstacle is created an activity by 
labor relations process. This paper will explain how attitude and labor relations are connected, 
therefore showing how to manage on this solution by making appropriate communication process, 

working on employee participation for teamwork and building a happy workplace.

Keywords
  Positive Attitude,  Good Labor Relationship

บทนํา
  ทัศนคติเชิงบวก คือ วิถีทางหรือความพรอมในการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับส่ิงหน่ึงส่ิงใด ประกอบ

ไปดวยคุณสมบัติ 3 ประการคือ 1) มีลักษณะสม่ําเสมอไมเปล่ียนแปลงไดงาย 2) มีทิศทางที่แนนอนตอ           

สิ่งแวดลอมและเปาหมายแตละอยาง 3)  มีปริมาณความเขมขนมากนอยสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอาจมีขนาด

ไปในทางบวก ทางลบ หรือเปนกลางๆ ทั้งนี้ เพราะทัศนคติเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยม (Newcomb, n.d., 

อางถึงใน วิรัตน หมกทอง 2538,  3) เปนปจจัยสําคัญในการสรางแรงงานสัมพันธที่ดี ทั้งน้ีปญหาที่เกิด              

กับแรงงานสัมพันธขององคการตาง ๆ  คือ ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ การมีทัศนคติเชิงลบตอกัน และ       

การขาดการทํางานแบบมีสวนรวม ซึ่งบทความน้ีไดนําเสนอปญหาท่ีเกิดจากแรงงานสัมพันธ  แนวทาง           

การสรางทัศนคติเชิงบวกกับการสรางแรงงานสัมพันธที่ดี และตัวอยางกิจกรรมการสรางแรงงานสัมพันธดวย

ทัศนคติเชิงบวกที่ประสบความสําเร็จ 

  การสรางแรงงานสัมพันธดวยทัศนคติเชิงบวกจึงไมควรเร่ิมจากการจินตนาการของนายจาง หรือ      

การคิดเองของฝายบริหาร หรือฝายทรัพยากรบุคคล เพราะสุดทายแลวจะพบวากิจกรรมที่สรางข้ึน                     

ผานกระบวนการท่ีเรยีกวาแรงงานสัมพนัธนัน้จะไมเกดิผลอนัเนือ่งจากขาดการมีสวนรวมของพนักงาน  ยงัผล

ใหนายจางและฝายทรัพยากรบคุคลหลายๆ แหง เบ่ือหนายกับการจดักิจกรรมใหพนักงาน  เชน การจัดแขงขัน

กฬีา การสรางฝาย และการปลูกปา  การจดักจิกรรมเหลานีจ้ะสงผลใหพนกังานเพยีงบางกลุมทีเ่ขารวมกิจกรรม 

เพราะไมผานกระบวนการมีสวนรวมแตเปนการจัดโดยฝายบริหาร ซึ่งทําใหไมบรรลุวตัถุประสงคในการสราง

ความผูกพันและการสรางแรงงานสัมพันธที่ดี  

  ทัศนคติเชิงบวกกับการสรางแรงงานสัมพันธจะสัมพันธกันไดตองกอใหเกิดผลประสิทธิภาพงาน      

การทํางานอยางมีความสุขของพนกังานทกุระดับดวยการสรางความรูความเขาใจ ดานความรูสกึ จะสงผลตอ

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีผลดีตอองคกร ในหลักการบริหารจัดการกอใหเกิดกระบวนการ

แรงงานสัมพันธที่นายจาง ลูกจาง ตองประสานความรวมมือภายใตเปาหมายเดียวกัน สิ่งสําคัญอีกประการ

ที่จะทําใหทัศนคติเชิงบวกกับการสรางแรงงานสัมพันธสอดประสานในทิศทางเดียวกัน คือ การส่ือสารจาก   

ฝายบริหารสูพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และมีแนวทางที่แนนอน 
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  ในทัศนะของผูเขยีนเห็นวา ไมวาบคุลากรจะมคีวามสามารถเพยีงใดถาขาดทศันคติทีด่ใีนการทํางาน 

จะกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง ทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีไมดี เกิดมลภาวะเปนพิษตอเพื่อน             

รวมงานและอื่นๆ อีกมากมาย แตถาสามารถสรางทัศนคติที่ดีใหกับบุคลากรได จะสงผลมหาศาลทั้งทาง      

ดานสภาพแวดลอมการทํางาน เปนสังคมอุดมปญญา เกิดนวัตกรรม และการเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมกัน 

  คนเราจะทําทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะยาวนานและยากลําบากมากเพียงใด เพื่อวาตนเองเปนฝายถูก 

จะหาเหตุผลทุกอยางที่ไมเคยมีมากอนมารองรับความคิดเห็นของตนเอง ทัศนคติยังเปนสวนสําคัญมีที่อยู      

ในตวัตนของคนเราทกุคน ทศันคตเิปรยีบเสมอืนแทงปรซิมึซึง่โลกทัง้โลกถกูรวมเปนความคดิอานทาํใหเรามอง

โลกไดอยางชัดเจน ชวยใหเราลวงรู ความจริง ถาคนเราไมมีทัศนคติ โลกท้ังโลกก็คงยุงเหยิงไมมีชิ้นดี                 

(เฟนเบิรก, 2550) ทัศนคติเปนคุณลักษณะหนึ่งของบุคคลในองคการ ทัศนคติมีความคลายคลึงและ                 

แตกตางจากบุคลิกภาพ ตามที่ไดกลาวมาแลววา บุคลิกภาพถูกวางรูปแบบมาต้ังแตเกิดและยาก                           

ที่จะเปล่ียนแปลง ทัศนคติบางอยางก็เชนเดียวกัน มีผูใหคํานิยาม “ทัศนคติ” ไวตางๆ กัน ซึ่งผูเขียนพอจะ     

สรุปความหมายไดดังน้ี “ทัศนคติ” คือ ความเชื่อและความรูสึกของบุคคลที่มีตอความคิด สถานการณ          

บุคคลหรือสิ่งอื่นในลักษณะของการประเมินคาในแงบวก (Positive) หรือลบ (Negative) ตอสิ่งนั้นๆ ทัศนคติ

มีความสําคัญเพราะเปนกลไกที่คนสวนใหญใชแสดงความรูสึก เชน การที่พนักงานคนหนึ่งกลาววา เขารูสึก

วาไดรับเงินเดือนตํ่าเกินไป สะทอนใหเห็นทัศนคติของเขาตอเงินเดือนที่ไดรับ  การเขาใจทัศนคติจะชวยให

เขาใจพฤติกรรมของบุคคลในการทํางานไดดียิ่งขึ้น 

ที่มาของทัศนคติ
  โดยทั่วไปแลว นักจิตวิทยาสังคมมีความเห็นตรงกันวา ทัศนคติ สวนมากเกิดจากประสบการณและ

การเรียนรูที่ผานเขามาในชีวิตของบุคคล แหลงที่มาของทัศนคติมีมากมาย ดังนี้ (สรอยตระกูล (ติวยานนท) 

อรรถะมานะ, 2542)

  1. ประสบการณสวนบุคคล (Personal Experience) การที่เรามีประสบการณตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อาจจะโดยตรงหรือโดยออมจะมีอิทธิพลตอทัศนคติของเราที่มีตอสิ่งนั้นๆ เชน เมื่อเรามีประสบการณที่ทําให

เกิดความพอใจในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เรายอมมีทัศนคติที่ดีตอเขา ในทางกันขามหากไดรับ

ประสบการณที่ไมดีและกอใหเกิดความไมพอใจ เราก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอเขา

  2. การศึกษา การอบรมสั่งสอน และกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Socialization Process) 

ทั้งจากกลุมปฐมภูมิ (Primary Group) คือ ครอบครัวและกลุมทุติยภูมิ (Secondary Group) ไดแก โรงเรียน 

สมาคม  กลุมชน เปนตน ทั้งในรปูแบบที่เปนทางการ (Formal) เชน การศึกษาในโรงเรียน การเปนสมาชิก    

ขององคการหรือในรูปที่ไมเปนทางการ (Informal) เชน การอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดา ญาติพี่นอง               

ความสัมพันธกับเพื่อน  อิทธิพลของสื่อมวลชน ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม คานิยม สังคมที่บุคคลนั้นอยู 

เปนแนวทางที่หลอหลอมทัศนคติในตัวบุคคลไดทั้งสิ้น
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  นอกจากนี ้พงษจนัทร  ภษูาพานชิย  (2547) ไดกลาววา บางครัง้ทัศนคติทีเ่รามีอยูมาจากการเลียนแบบ

ผูอื่น โดยตัวแบบนั้นเปนบุคคลที่เราชื่นชอบ เลื่อมใส หรือรักใคร เพื่อใหเขากันไดกับบุคคลนั้น การเลียนแบบ

อาจหมายรวมไปถึงการถายแบบโดยพยายามทําตัวใหเหมือนกับบุคคลที่ตนอยากเปนพวกเดียวกับเขา            

จะเห็นไดวาในการโฆษณาทางโทรทัศนจะมีการนําตัวแบบท่ีบุคคลช่ืนชอบมาแสดงแบบเพ่ือกระตุนใหผูชม   

มีทัศนคติที่ดีตอสินคาและมีแนวโนมที่ซื้อสินคา 

องคประกอบของทัศนคติ 

  โดยทั่วไปแลว ทุกทัศนคติมีองคประกอบที่สําคัญเหมือนกัน 3 อยาง คือ องคประกอบดานความเชื่อ 

องคประกอบดานความรูสกึ และองคประกอบดานพฤตกิรรม (สรอยตระกลู (ตวิยานนท) อรรถะมานะ, 2542)

  1. องคประกอบดานความเชื่อ (Cognitive Component) หมายถึง ความรู ความเชื่อของบุคคลที่มี

ตอสิ่งตางๆ เชน ผูบริหารที่เชื่อวาผูใตบังคับบัญชาเปนคนเกียจคราน ไมชอบทํางานและมักจะหลีกเลี่ยงงาน

ที่ทําเปนประจํา เขาจะตองใชอํานาจควบคุมการทํางานของลูกนอง

  2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนปฏิกิริยาตอบสนองทางดาน             

ความรูสึกหรืออารมณของบุคคลตอส่ิงน้ัน การแสดงออกซึ่งความรูสึก ไดแก ความชอบ ไมชอบ พอใจ               

ไมพอใจ เกลยีด โกรธ กลวั เปนตน ตวัอยางเชน นกัศึกษาอาจจะชอบวชิาเลอืก นกัศกึษาอาจไมกงัวลใจมากนกั

แตหากเปนวิชาบังคับของสาขาวิชา นักศึกษาอาจรูสึกกังวลใจอยางมาก

  3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมของบุคคลจะแสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัติอยางไรตอบุคคลหรือวัตถุที่มีความเชื่อ และความรูสึกเชนน้ัน ตัวอยาง บุคคลที่เชื่อวา  

การออกกําลังกายทําใหสุขภาพแข็งแรงและมีความรูสึกท่ีดีตอการออกกําลังกาย บุคคลผูนี้มีแนวโนมท่ีจะ

ออกกําลังกายเปนประจํา

  ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งจะประกอบดวย 3 องคประกอบสอดคลอง

สมัพนัธกนั แตกไ็มเสมอไปทกุกรณ ีเชน พนกังานบางคนอาจรูสกึไมดตีอหวัหนางาน แตกไ็มสามารถแสดงออก

ตามทัศนคติที่มีอยูไดโดยตรงโดยเฉพาะตอหนาหัวหนาและแมวาความเช่ือ ความรูสึกจะมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรม แตในทางตรงกันขาม พฤติกรรมก็สามารถมีอิทธิพลตอความเชื่อและความรูสึกไดเชนกัน เชน      

การใหพนักงานแสดงความรูสึกตอเพ่ือนรวมงานที่ชอบขาดงานเปนประจํา เขาอาจจะพูดวาเพ่ือนรวมงาน        

ทีป่ระพฤติเชนน้ี เปนคนท่ีไมขยันทํางานและเม่ือหยุดทํางานกเ็ปนภาระของพนกังานคนอืน่ทีจ่ะตองทํางานแทน 

ซึ่งทําใหเขามีความรูสึกที่ไมดีตอพนักงานคนนี้อยางยิ่ง

  จากประสบการณของผูเขยีนดานการบริหารทรัพยากรบคุคลในโรงงาน  ทศันคตเิชงิบวกจะสงผลตอ

แนวคิด  วิธีการและกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม ซึ่งควรออกมาในเชิงนโยบายจากการกําหนดของฝายบริหาร   

เพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติ ดวยกระบวนการแบบมีสวนรวมตามหลักสากลโดยท่ัวไป  พนักงานยอมตองการ       

ดาํเนินชีวติดวยความม่ันคงไมเสยีงตอการถูกเลิกจาง ไมเส่ียงตอการถกูกล่ันแกลง และไมเส่ียงตอการดาํรงชวีติ    
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อยางปกติสุขของพนักงาน จึงจําเปนตองมีการออกแบบการทํางานเชิงโครงสรางที่ทําใหเห็นในกระบวนการ

ระหวางนายจางกับลูกจางผานกิจกรรมตางๆ ก็คือกระบวนการดานแรงงานสัมพันธ 
 

กระบวนการดานแรงงานสัมพันธ  

  แรงงานสัมพันธ (Labor Relations) หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางฝายบริหารและองคการของ           

ฝายบรหิารผูใชแรงงานและองคการของผูใชแรงงานและภาครฐั (Dunlop, 1993 อางถงึใน ทวศีกัดิ ์สทูกวาทนิ 

2537)  ในระบบแรงงานสัมพันธจะมีองคประกอบของนายจาง ลูกจาง และภาครัฐโดยท้ัง 3 สวนนี้จะตอง       

มปีฏสิมัพนัธการทาํงานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกนั  นายจางจะตองบรหิารจดัการลูกจางดวยความกรุณา

และเปนระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ  สวนลูกจางจะตองมีความซือ่สัตย มคีวามผกูพัน

และพงึพอใจตอกระบวนการทํางานทีร่บัผดิชอบ  พรอมทัง้มคีวามเขาอกเขาใจในสถานการณ  สภาพเศรษฐกจิ

ที่เกิดขึ้นกับนายจางเผชิญอยู  สําหรับในสวนภาครัฐ  มีหนาที่ในการจัดระเบียบ สรางกรอบและใชหลักการ

อยูรวมกันของนายจางและลูกจางดวยความสมานฉันท การชวยเหลือใหความรู พัฒนาฝมือพรอมท้ัง             

ตรวจสอบระบบกระบวนการดานความปลอดภัยตางๆ ในชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและนายจาง          

อยางเปนระบบ  และระบบแรงงานสัมพันธที่เกิดขึ้นในองคการ  โดยสวนใหญจะเปนการคิดจากนายจาง      

โดยฝายบริหารและกําหนดกิจกรรมใหลูกจางเขารวมกิจกรรมมากกวาการสรางกระบวนการมีสวนรวมจึง       

เปนที่มาของปญหาดานแรงงานสัมพันธ

ปญหาแรงงานสัมพันธอันเกิดจากทัศนคติที่ไมดีของบุคคล

  ปญหาทีเ่กิดข้ึนจากแรงงานสมัพันธเปนลักษณะปญหาทีส่ามารถแกไขหรอืยุตไิด รวมถงึประเภทบคุคล

ในลกัษณะทัศนคติเชิงลบ กลาวคอื ทศันคติทีส่รางจากความรูสกึเปนไปในทางเส่ือมเสีย ไมไดรบัความเช่ือถือ 

หรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยรวมทั้งความเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เร่ืองราว   

หรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือหนวยงาน องคการ และอื่นๆ  หรือจากการไดรับการปฏิบัติที่ถูกเอาเปรียบ           

จึงนํามาซึ่งปญหา  ความไมเปนธรรม  การไมใชหลักธรรมมาภิบาลกอใหเกิดปญหาดานแรงงานสัมพันธ  

ตัวอยางจากประสบการณของผูเขียนที่ไดรวมปฏิบัติงานกับบุคคลที่มีทัศนคติไมดีตอการทํางาน จะนํามาซึ่ง

ปญหาตางๆ ดังตอไปนี้

  1. การถูกดูหมิ่น ดูแคลน และขาดการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

  2. การมีอคติตอกนั ไมไววางใจซึ่งกันและกัน

  3. การใชกฎหมายเพียงอยางเดียว ขาดการมีสวนรวม

  4. การละเลยตอการรองทุกขของพนักงานที่ไดรับความเดือดรอน

  5. หัวหนางานที่ชอบใชอิทธิพลรังแกผูใตบังคับบัญชา

  6. การสื่อสารที่ไมชัดเจนกอใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน และไมเปนไปตามเปาประสงคของ

การทํางาน
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  7. การมองขอเรยีกรองท่ีเดอืดรอนของพนกังานในเชิงลบ ไมใหความสนใจ และไมนาํพาสูการแกไข

อยางเปนรูปธรรม

  8. ขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกัน กอใหเกิดปญหาตางฝายตางระแวง การทํางานไมเต็ม

ประสิทธิภาพ  มีการลงโทษนอกกติกาอยูบอยๆ

  9. การเจรจาไมมใีครยอมกนั ใชวธิฟีนตอฟน และใชกฎหมายคยุกนัมากกวาวธิกีารทีเ่ปนวฒันธรรม

องคการ

  10. ขวัญกําลังใจในการทํางานอยูในเกณฑตํ่า ไมมีแรงบันดาลใจในการทํางาน และทํางานแบบ

ไมคาดหวังอนาคต

  และจากปญหา 10 ขอ ดังที่กลาวมานี้ สามารถปองกันไดดวยแนวคิดของจิตวิทยาทางบวก เพราะ

ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขของมนุษยโลกน้ีนั้น ยอมประกอบไปดวย 2 ระบบสําคัญ ๆ คือ กายและ        

จิต (อริยา คูหา,  2552) จิต (Mind) คือ ลักษณะทางนามธรรม เปนสิ่งละเอียดออน ไมมีตัวตน ไมมีนํ้าหนัก 

สังเกตไมได เปนอัตนัย (Subjective) รับผิดชอบการจํา ความรูสึก ความคิดและอารมณ บางคร้ังรับรูได         

โดยไมตองอาศยักาย แตมอํีานาจตอกาย จตินัน้มกัมกีารเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลาตามกาลเวลาและสิง่เรา

ที่มากระตุน จิตเปนตนคิดใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําตางๆ จิตใจท่ีเศราหมองอาจมีสาเหตุมาจาก            

ทางกายท่ีออนแอ จึงมีคํากลาวท่ีวา “ยามที่ชีวิตแยสุดอะไรก็ขาดไดแตกําลังใจหามขาดโดยเด็ดขาด” หรือ 

“ถึงจะเสียดุลยภาพกายก็ตองรักษาดุลยภาพใจไวใหได” ดังนั้นลักษณะของการแกปญหาที่เกิดขึ้น  มีวิธีการ

แกปญหาโดยแบงเปน 5 ลักษณะ ดังตอไปนี้ (คาวาเซ,2546)

  1. แกปญหา -  เพื่อที่จะทําใหเกิดวิธีการแกไขที่ดีที่สุดและเปนไปได (เหมาะสมที่สุด)

  2. ยุติปญหา -  เพื่อที่จะทําใหเกิดวิธีการแกไขที่ยอมรับได (เทาที่พอใจ)

  3. กําจัดปญหา -  เพื่อที่จะทําใหปญหาหมดไปโดยการเปลี่ยนวัตถุประสงคหรือตัวการหลัก 

(กําจัดตัวปญหา)

  4.  ยอมรับปญหา –  เพื่อที่จะไมตองหาวิธีการแกไขหรือการตอบสนองใดๆ (การรอ หรือ ลืม)

  5. ปฏิเสธปญหา  -  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปญหาดวยวิธีการที่สรางสรรคและวิธีการที่แข็งกราวเมื่อถึง

เวลา (หนีปญหา)

  จากการวเิคราะหของผูเขียน ปญหาตางๆ ดานแรงงานสมัพันธทีเ่กิดจากทัศนคติไมดตีอกัน การแกไข

จะตองถูกกําหนดจากระดับนโยบาย และใหความสําคัญเพื่อเช่ือมตอวิธีการ ขั้นตอน ดังที่ไดกลาวมาทั้ง 5 

ลกัษณะ โดยพิจารณาจากสถาพแวดลอมของปญหาผานไปสูกระบวนการแกไขอยางเปนรูปธรรม แตถาการ

แกไขปญหาไมเปนระบบ จะสงผลกระทบตอการทํางานเปนทีม ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนดวยระบบและ

กลไกในการทํางานรวมกัน  สงผลใหกระบวนการผลิตไมสามารถสงมอบใหกับลูกคาไดทันตามกําหนดระยะ

เวลา ยังผลใหองคการขาดรายได ขาดการตอเนื่องในกระบวนการผลิต ปจจัยสําคัญจะทําใหเกิดปญหาดาน

แรงงานสัมพันธ ปจจัยหลักๆ คือ การไมไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 

และทัศนคติเชิงลบตอกัน องคการจําเปนตองปรับกระบวนการทํางานดวยเคร่ืองมือการแกไขปญหาดวยการ
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สรางแรงจูงใจผานทัศนคติเชิงบวก เชน การจัดกิจกรรมรวมกัน หลอมรวมใหเกิดผลบวก จะสงผลให

กระบวนการส่ือสารเปนไปในทิศทางท่ีองคการตองการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน รวมถึงการสรางทัศนคติ        

ที่ดีตอกัน

การสรางทัศนคติเชิงบวกกับแรงงานสัมพันธที่ดี

  การสรางแรงงานสัมพันธทีด่ ีจะตองเริม่กระบวนการจากการมีสวนรวมของพนักงานทีอ่าจผานชองทาง

ตวัแทนในรูปแบบคณะกรรมการ  ชองทางการรองทกุข หรือชองทางอยางไมเปนทางการ เชน การเลีย้งสังสรรค

ในแตละสวนงานอยางไมเปนทางการ การหาขาวจากสายขาวท่ีอยูในแตละพ้ืนทีเ่พือ่ใหไดขอมลูของพนกังาน

ระดับลางอยางแทจริง มิใชรอฟงรายงานจากหัวหนางานเทานั้น ซึ่งมนุษยทุกคนยอมตองการความสําเร็จ     

การมีอํานาจ และการมีเพ่ือนตามทฤษฏีความตองการของ David McClelland โดยแรงจูงใจการทํางานท่ี

สําคัญมีอยู 3 ประการ คือ (McClelland, 1953 อางถึงใน ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน,  2537)

  1. ความตองการบรรลุความสําเร็จ (need for Achievement - nAcm) 

  2. ความตองการมีอํานาจ (need for Power - nPOW) 

  3. ความตองการมีเพื่อน (need for Affiliation - aAff)

  จากทฤษฎีดังกลาวจะเห็นไดวาสงผลตอทัศนคติเชิงบวกในการทํางานรวมกัน นายจางจึงควรนํา

ทฤษฎคีวามตองการน้ีบรรจลุงในแผนกลยุทธขององคการเพ่ือกาํหนดการสรางบรรยากาศการทํางานรวมกนั 

โดยนําทฤษฎีความตองการมาสรางแรงจูงใจผานกระบวนการประเมินผลและกําหนดตัวช้ีวัดอยางชัดเจน

พรอมกับการใหรางวลัสาํหรับผูทีป่ระสบความสําเร็จตามเปาหมายของแผนกลยทุธ  การเปล่ียนแปลงทศันคตนิัน้ 

สามารถสรางไดโดยผานมิติตางๆ ทั้งการสรางขวัญกําลังใจ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ รวมถึงการให               

ความสําคัญในหลักการ ดังเชนตัวอยางตอไปนี้  

  1. การมองโลกในแงดีโดยผานกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งยึดเหนี่ยวดานคุณธรรม 

จริยธรรมซึ่งควรกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการ

  2. ความเขาใจการสื่อสารโดยผานคําวา  ใจเขา ใจเรา เพื่อใหเกิดบรรยากาศการทํางานรวมกัน

อยางมีความสุข

  3. ประกวดนวัตกรรม สรางสรรคสิ่งใหมที่นํามาซึ่งหองเรียนในหองทํางาน

  4. การสรางกิจกรรมอยางไมเปนทางการเพื่อใหเกิดความสัมพันธเชิงบวก เชน ทุกวันหยุด 

จัดกิจกรรมเพื่อครอบครัว การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนตน

  5. การสรางคลินกิใหคําปรกึษา เพ่ือใหพนักงานไดพดูคุย ปรับทุกข  แสดงความคดิเหน็ และปญหา

ในทุกเรื่องของการทํางาน  เพื่อใหเกิดการปรับปรุง และเปนขอมูลเชิงทัศนคติสําหรับฝายบริหาร    

  6. มีการยกยอง ชมเชย และเชิดชูผูมีนํ้าใจ  ทําเปนระบบเพื่อใหเกิดตัวอยางที่ดี และพึงประสงค

สําหรับองคการ
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  7. ทุกๆ ครั้งที่พนักงานทําความดี ความชอบใหฝายบริหารดําเนินการแจงบุคคลภายในครอบครัว

ของพนักงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดความภูมิใจรวมกัน

  8. เนนยํ้า ปลูกฝง คานิยมองคการ เพื่อใหพนักงานเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในการเปน

สวนหนึ่งขององคการ

  9. ผูบริหารระดับสูงตองเดินสํารวจความเปนอยูของพนักงานตั้งแตหองนํ้าถึงโรงอาหาร 

อยางสมํ่าเสมอ  

  10. กิจกรรมที่สําคัญและควรทําอยางสมํ่าเสมอ คือ การไมทอดทิ้งยามเจ็บปวย ฝายบริหารจะตอง

มีของเยี่ยม ของขวัญ หรือการดอวยพร หรืออื่นๆ ตามสมควรเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน

  11. การสรางระบบคุณภาพตองสรางจากพนักงานที่มีคุณภาพ พนักงานที่มีคุณภาพตองสรางจาก

ความตองการของลกูคา ตองถามลกูคาวาตองการการบรกิารแบบใด แลวมาออกแบบการบรหิารจัดการระบบ

การสรรหาและคดัเลือก เพือ่ใหไดมาซ่ึงพนักงานทีม่คีณุภาพตามทีล่กูคาตองการ ถาไดพนกังานคณุภาพ ลกูคา

ก็จะพอใจในงานบริการ  ทัศนคติของพนักงานและของลูกคาจะเกิดเปนเชิงบวกในงานบริการ 

  12. ความโปรงใสของการบริหารจัดการ ที่สามารถตรวจสอบไดโดยสรางระบบและกลไกใหชัดเจน 

สื่อสารอยางท่ัวถึงกับทุกคนในองคการ และสรางเปนรูปแบบเพื่อใหพนักงานทุกคนไดเรียนรูถึงการบริหาร

จัดการในสวนนี้  

  13. ใชหลักธรรมาภิบาลโดยมีระบบคุณธรรมเปนตัวกลางในการบริหารและตัดสินใจโดยหลักการ

ตัดสินใหใชหลักความรับผิดชอบเปนที่ตั้งและบริหารจัดการใหเกิดกระบวนการทางดานนิติศาสตร  และ

รัฐศาสตรในการดูแลพนักงาน

  14. สรางความสมดุลในชีวิตของพนักงานทุกคนในองคการทั้งเรื่องงานและครอบครัวเพื่อใหเกิด

ความผูกพันระยะยาว

  15. ใชหลักการบริหารวิถีพุทธ  เพื่อใหหัวหนางาน ผูบริหารไดใชกฎเกณฑในหลักพุทธศาสนามา

บริหารจัดการพนักงานผูใตบังคับบัญชา

  จากวธิกีารดงักลาวขางตน เราจะเห็นวา หลกัสาํคญัทีส่ดุถาเราอยากเห็นพนักงานทํางานอยางไร เรา

ตองเปน “แบบอยาง” ที่ดีเสียกอน การเปนแบบอยางนั้นประกอบไปดวย 1) การสรางวินัยในการทํางาน  2) 

การต้ังใจและจดจอกับการทํางาน และ 3)  การทํางานหนักและทุมเทใหกับการทํางาน โดยพ้ืนฐานของ          

การสรางความรูสกึทีเ่ปน “บวก”กบัตวัเองอยางเต็มทีใ่หแกเขา จะทาํใหพนกังาน ภมูใิจตวัเองและเกิดความเชือ่มัน่

พรอมทะเยอทะยานท่ีจะพิสูจนตัวเอง (เฌอมาณย รัตนะพงศตระกูล, 2557) นอกจากนี้ เฟนเบิรก (2550)       

ไดนําเสนอแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกพนักไว ดังนี้ 

  1. เงิน ลูกจางตองไดรับคาจางที่ยุติธรรมซึ่งเปนปจจัยอันดับแรกที่จะจูงใจพนักงานสราง

ผลการปฏิบัติงานที่ดี

  2. ความกลัว การถูกลงโทษถูกจัดใหเปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจเปนอันดับสอง เพราะ          

ความกลัวเปนหนทางรอดทางสุดทายและเปนเครื่องกระตุนยามฉุกเฉิน
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  3. เปาหมาย คือ ความตองการขั้นพื้นฐานในผลการปฏิบัติงานของตน 

  4. ขวัญ และกําลังใจ เปนปจจัยท่ีสามารถทําใหคาใชจายหลายๆ อยางของบริษัทลดลงในขณะสถิติ

การขาดงานของพนักงานก็ลดลงดวย

  จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การสรางทัศนคติเชิงบวกเพื่อสรางแรงงานสัมพันธที่ดี     

จําเปนตองมีองคประกอบท่ีสําคัญท้ัง เงิน ความกลัว เปาหมาย และขวัญ  องคการตางๆ ไดพยายามนํา         

หลักธรรมาภิบาล การสรางองคการวิถีพุทธเพ่ือใหเกิดสังคมการทํางานท่ีเปดใจรับสิ่งใหม สรางสังคม               

การทํางานท่ีมีความโปรงใส โดยการนําคุณธรรมเปนทางเชื่อมตอใจถึงใจระหวางฝายบริหารกับพนักงาน     

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและนําสูสิ่งใหมรวมกันโดยผานกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางทัศนคติเชิงบวกรวมกัน 

กิจกรรมการสรางแรงงานสัมพันธดวยทัศนคติเชิงบวก 

  ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางมีลักษณะเปนความสัมพันธแบบสองทาง คือนายจางเปน   
ผูจางงาน ออกกฎขอบังคับในการปฏิบัติงาน และมีสิทธิในการใหลูกจางปฏิบัติตนใหเหมาะสมตาม               
ความตองการของการจางงานน้ัน ขณะท่ีลกูจางก็มหีนาท่ีปฏิบตังิานและปฏบิตัตินตามกฎเกณฑขององคการ 
ตลอดจนไดคาตอบแทนตามที่ตกลงไวกับนายจาง ซึ่งความสัมพันธในลักษณะนี้จะดําเนินตอเนื่องนับตั้งแต
เร่ิมมีการจางงาน ความสัมพันธระหวางท้ังสองฝายในดานแรงงานสัมพันธ กลาวไดวา เปนความสัมพันธ
ทวภิาค ี ซึง่หมายถงึ ความสมัพนัธทีเ่กีย่วของกับการดาํเนนิกจิกรรมแรงงานสมัพนัธระหวางองคการในฐานะ
นายจาง และบุคลากรในฐานะลูกจาง โดยมีบุคคลอื่นหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวของนอยที่สุด  
  ดังนั้น กิจกรรมสรางแรงงานสัมพันธจึงมีความสําคัญและตองมีกระบวนการการมีสวนรวม
ของนายจางกับลูกจาง เพ่ือใหการอยูรวมกันอยางมีความสขุ ตวัอยางกิจกรรม ดงัน้ี (กลุสิร ีโควสุวรรณ,  2553)
  1. กิจกรรมการน่ังสมาธิ ทางองคการจะดําเนินการคัดเลือกวัดท่ีปฏิบัติดานสมาธิเพ่ือใหผูบริหาร
และพนักงานไดไปปฏิบัติธรรมปละ 7 วัดเปนอยางนอย โดยไมนับรวมกับวันลาใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมนี้จะชวย
ใหเกดิสติเชือ่มโยงกับการบริหารความขดัแยงและการตดัสนิใจในการทํางานจะทําใหขอขดัแยงตางๆ ลดนอยลง
  2. กิจกรรมสรางความผูกพันกันดานครอบครัวโดยจัดวันครอบครัวใหกับผูบริหารและพนักงานได
รวมทําบุญกับสถานเด็กกําพราหรือบานพักคนชราหรือการชวยเหลือสังคมตางๆ เพื่อใหเกิดการตระหนักรู 
คุณคาของชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน
  3. กิจกรรมการจัดตั้งชมรมตางๆ ภายในองคการ กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการโดยให
พนักงานรวมกลุมในส่ิงท่ีชื่นชอบเหมือนกัน โดยทางองคการจะสนับสนุนทางดานงบประมาณตามสมควร   
ตามแผนงานของกลุมท่ีไดเสนอมากิจกรรมน้ีจะชวยทางดานความสัมพันธอยางไมเปนทางการในแตละสวน
งานกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีพื้นฐานของกลุมเปนที่ตั้ง
  4. กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือองคการ กิจกรรมจะเปนการสงเสริมใหชุมชนไดดําเนินการเปน        
ผูประกอบการโดยทางองคการอาจจะสนบัสนุนดานงบประมาณและชุมชนเปนผูดาํเนินงาน ดานกระบวนการ
จัดทําเชน นํ้าด่ืมสะอาดของชุมชนซึ่งผลิตสงใหองคการและจัดจําหนายชองทางการตลาดชุมชน                         

เปนกิจกรรมที่ทําใหชุมชนและองคการอยูรวมกันอยางมีความสุข
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  5. กจิกรรมผูบริหารพบพนกังาน เปนกิจกรรมพูดคุยเดือนละคร้ังระหวางผูบริหารสูงสุดกับพนักงาน

อยางไมเปนทางการเพื่อใหพนักงานไดเห็นทิศทางการดําเนินงานขององคการและไดรูถึงนโยบายโดยผาน

กระบวนการความเปนกันเปนเองของผูบริหารระดับสูงซ่ึงจะยังผลใหทัศนคติเปนไปในทิศทางเชิงบวก                 

สงผลใหประสิทธิภาพของการทํางานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  6. กิจกรรมธรรมาภิบาลตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อปลูกฝงและตอตานเชิงพฤติกรรม เนนการ       

ตรวจสอบความโปรงใส  และการสรางระบบกลไกความโปรงใสใหชัดเจน

  7. กิจกรรมโรงเรียนในที่ทํางาน  สรางระบบการใหการศึกษาแกพนักงานท่ีตองการหาความรู         

เพิม่เติม โดยประสานความรวมมือกบัสถาบันการศึกษากาํหนดใหมกีารเรียนการสอน /สปัดาห หรอืตามสะดวก

เก็บรายช่ัวโมงเพื่อขึ้นทะเบียนเปนรายวิชา ก็จะทําใหเห็นถึงเสนทางสายอาชีพของพนักงานไดอยางชัดเจน 

ในทัศนะผูเขียนส่ิงสําคัญในการจะสรางกิจกรรมแรงงานสัมพันธ คือ การมีสวนรวมของลูกจางและนายจาง 

การกําหนดกิจกรรม และกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือใหตอบวัตถุประสงคเปนสําคัญ การดําเนินการนั้น จะตองมี      

การวเิคราะห สงัเคราะห ความเปนไดของกจิกรรม การกาํหนดกลยุทธ  รปูแบบกิจกรรม การกาํหนดงบประมาณ 

และการประเมินผล เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการสรางการมีสวนรวมของนายจาง เพื่อใหเกิดการคืน

ประโยชนตอสงัคม สวนลูกจางไดประโยชนดานการประสานความรวมมือกบันายจาง กจิกรรมเชิงประสบการณ

นอกสถานท่ีทํางาน  ไดเรียนรูการทํางานรวมกันของเพื่อนตางแผนก กอใหเกิดการบรรลุเปาหมายดานการ   

ใหความรวมมือ ทีมงาน และความสามัคคีของพนักในองคการตอไป

สรุป
  แรงงานสัมพันธที่ดีในองคการจะตองประกอบไปดวยความเขาใจระหวางนายจางกับลูกจางโดย     

ผานกิจกรรมตางๆ ซึ่งถูกกําหนดในแผนกลยุทธขององคการ โดยจะประสบความเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับ            

การบริหารทัศนคติรวมกัน  องคประกอบของทัศนคติจะถูกสรางขึ้นจากความเชื่อ ความศรัทธา และ                

ความผูกพันของฝายบริหารกับพนักงานรวมกัน  ทัศนคติเชิงบวกจะเปนจุดเชื่อมโยงไปสูกระบวนการแกไข

ปญหา การปรองดองและสมานฉนัทในองคการ การสรางแรงงานสัมพันธทีด่นีัน้ องคประกอบทีส่าํคัญจะตอง

ปรับทัศนคติเชิงบวก ใหเห็นภาพความตองการความสําเร็จในทิศทางเดียวกันกอนท้ังนายจางและลูกจาง  

กิจกรรมตางๆ ที่ไดนําเสนอเปนเพียงสวนหน่ึงของประสบการณที่ไดปฏิบัติมา และสงผลใหเกิดความเขาใจ

อนัดีระหวางนายจางกบัลกูจาง และท่ีสาํคัญคอืกอใหเกดิการทาํงานเปนทมีท่ีมจีดุเร่ิมตนจากทศันคติเชิงบวก

ที่ผานกลไกดานแรงงานสัมพันธ 

  สวนปญหาดานแรงงานสัมพันธที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปนประเด็นปญหาท่ีเกิดจากการขาดการรับรู

ในเปาหมายรวมกนั และปญหาจากขาดการมีสวนรวมของพนักงานจะแกปญหาไดตองสรางทศันคตเิชงิบวก

ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะนําไปสูกระบวนการจัดการความรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน               

ผูเขียนจะมุงเนนใหองคกรตางๆ ใชกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เนนกระบวนการมีสวนรวม                  
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ของพนักงานหรอืเรียกอีกอยาง คอื การสรางและบรหิารทีมงานท่ีด ี การออกแบบกิจกรรมตางๆ   ตองสามารถ

สรางความผกูพนัระหวางพนกังานและฝายบรหิารใหหลอมรวมเปนครอบครวัเดียวกันใหได พรอมกับการสราง

องคกรใหเปนบานหลังที่สองของพนักงาน เพื่อใหเกิดความสุขในการทํางานรวมกันตอไป 
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กลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําการวิจัยในชั้นเรียน
สาํหรบัผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ในเขตภาคเหนือตอนลาง*
Strategy to Empower Teachers to Conduct Classroom Action Research 

for School Administrators under the Office of the Basic Education 
Commission in the Lower Northern Area 

สุกัญญา  แชมชอย1**

1ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99  หมู 9  ตําบลทาโพธิ์  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000

บทคัดยอ
  การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันากลยทุธการเสรมิสรางพลงัอาํนาจครใูนการทาํวจิยัในชัน้เรียน

สาํหรบัผูบรหิารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในเขตจังหวดัภาคเหนือตอนลาง 

เปนการวิจยัและพฒันา ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที ่1 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจยัในช้ันเรยีน

ของครู เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู จากครู จํานวน 

293 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห   

ความถดถอยพหุคูณ ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ขั้นตอนที่ 3 การนํากลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครู          

ในการทาํวิจยัในชัน้เรียนไปทดลองใช โดยคดัเลือกกรณีศกึษาโรงเรียนท่ียนิดเีขารวมโครงการ  จาํนวน 4 โรงเรียน 

ศึกษาผลการทดลองใชโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมครูในการทําวิจัยในช้ันเรียนกอนและหลังการทดลอง              

ใชกลยุทธ ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในช้ันเรียน                          

โดยการประเมนิความเปนไปไดในการนาํกลยุทธไปใชดวยแบบสอบถาม เกบ็รวบรวมขอมลูจากผูบรหิารสถานศกึษา 

จํานวน 215 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                       

  ผลการวิจัยพบวากลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหาร           

สถานศกึษา ประกอบดวย 5 กลยทุธระดับนโยบาย ดงันี ้กลยทุธที ่1 สรางความตระหนกัในการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 

*  งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    และมหาวิทยาลัยนเรศวรตามสัญญาเลขที่ MRG5480067
** ผูเขียนหลัก   (ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร)
    อีเมล: sukarnyach@nu.ac.th
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะครูในการทําวิจัยในช้ันเรียน กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย               

ในชั้นเรียน กลยุทธที่ 4 ใชการจัดการความรูเปนฐานในการการขับเคล่ือนการวิจัยในช้ันเรียน กลยุทธที่ 5 

พัฒนาเครือขายการวิจัย   ในชัน้เรียนกับหนวยงานภายนอก ผลการนาํกลยทุธไปทดลองใชพบวา  พฤติกรรมครู

กอนและหลังการใชกลยทุธมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและผลการประเมินความเปนไปได

ของการนํากลยุทธไปใชพบวากลยุทธทั้ง 5 มีผลการประเมินระดับมาก

คําสําคัญ
  กลยุทธ  การเสริมสรางพลังอํานาจ  วิจัยในชั้นเรียน  การบริหารสถานศึกษา 

Abstract
  This research aimed to develop an empowerment strategy to be used by administrators 

under the Office of the Basic Education Commission (OBEC) in the lower northern area of Thailand 

to facilitate teachers to conduct Classroom Action Research (CAR). The research methodology 

was a research and development which comprised four stages. The first stage was a survey study 

of factors that affected teachers on conducting CAR. In this stage, questionnaires collected from 

293 teachers were used.  The statistical data were analyzed by means, standard deviation and stepwise 

multiple regression analysis. In the second stage, empowerment strategies were drafted using the 

research results from the first stage. Group discussions among 12 experts were employed. The 

third stage was an implementation of the draft retrieved from the second stage to four schools as 

case studies and comparative teachers’ behavior on conducting CAR. The final stage was the 

evaluation of the possibility of the empowerment strategies. Questionnaires collected from 215 

administrators were used. The statistical data were analyzed by means and standard deviations. 

  The results indicated as follows; the empowerment strategies for OBEC school administrators 

used in facilitating teacher to conduct CAR consisted of 5 policy level strategies 1) Building awareness 

of conducting CAR 2) Developing CAR skills 3) Developing the CAR management system 4) Using 

Kknowledge Management based driven CAR 5) Developing CAR networking with the other school/

district/ university. The results indicated that teacher’s behavior to conduct CAR before and after 

empowerment was significantly different. The evaluation of strategies was at a high level of feasibility.

Keywords
  Strategy, Empowerment, Classroom Action Research, Educational Administration
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บทนํา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4                 

แนวทางการจดัการศกึษาทีใ่หความสําคญักับการวิจยัในฐานะทีเ่ปนเครือ่งมือสําคญัในการเรยีนรูและการพัฒนา 

รวมทัง้มาตรฐานการศกึษาของชาตไิดกาํหนดแนวการสรางสงัคมแหงการเรียนรู โดยการศึกษาวจิยั การสรางเสรมิ 

สนับสนุนแหลงเรียนรูและกลไกการเรียนรู โดยอาศัยความรวมมือจากภายในและภายนอกของสถานศึกษา 

ในการสรางกลไกการเรียนรูทุกประเภทเพื่อใหคนไทยเขาถึงแหลงเรียนรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง 

  นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเปนองคกรหลักท่ีเก่ียวของกับการ              

จดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานจึงไดกาํหนดมาตรฐานและตัวบงช้ี เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

โดยมีมาตรฐานและตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการวิจัยไวในมาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตวับงช้ีที ่10.7 มกีารวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูของ

ผูเรียนและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ      

การศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคกรหลักที่มีหนาท่ีในการประเมินคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดมาตรฐาน              

และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 

พ.ศ. 2553) ที่เกี่ยวของกับการวิจัยไวในมาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสทิธภิาพและเนนผูเรยีนเปนสาํคญั โดยมเีกณฑในการพิจารณาตามตัวบงชีน้ี ้คอื ครมูกีารวจิยัเพือ่พฒันา

สื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน

  โดยแนวคิดการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เปนการเปดโอกาสใหครูไดคนหา 

สะทอนผลการปฏิบัติ และการแปลความหมายของผลการวิจัยดวยตนเอง เปนการวิจัยที่ทําโดยครูผูสอน        

ในช้ันเรียน เพ่ือแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนในชัน้เรียน และนาํผลมาใชในการปรบัปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสรมิ

พัฒนาการผูเรียนใหดียิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการวิจัยท่ีตองทําอยางรวดเร็ว          

นําผลไปใชทันที และสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ ในชีวิตประจําวันของครู และเพื่อนรวมงาน

ในโรงเรียนไดมีโอกาสวิพากษ อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรูในแนวทางปฏิบัติและผลที่เกิดข้ึนเพื่อพัฒนา       

การเรียนรูทั้งของครูและผูเรียน (สุวิมล วองวาณิช, 2554) แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษาและขอคนพบ

ของนกัการศกึษาและนักวชิาการหลายทาน ดงัเชน วภิาพร  นธิปิรชีานนท (2554) จติราภา  กณุฑลบตุร (2550)  

สุรศักดิ์  การุณ (2547)  ธีรวัฒน  ฆะราช (2546)  สุพรรณี   สินโพธิ์ (2546)  และพรพิมาน วงษปตตา (2546) 

พบวา ครูยงัมีปญหาทีเ่ก่ียวของกับการทาํวิจยัในชัน้เรียนอยู ไดแก 1) ทศันคต ิครูผูสอนบางสวนใหความสนใจ

เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนนอย 2) ความรู ความเขาใจ เชน ความรูในการทํางานวิจัย ขาดบุคลากรในการ

แนะนําขั้นตอน 3) เวลา เชน ภาระงานมาก ไมมีเวลาในการศึกษาวิจัย 4) งบประมาณ เชน ขาดการสนับสนุน

งบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน 5) แหลงศึกษาขอมูล เชน เอกสารอางอิงหาไดยากลําบากมากเพราะ

ขาดแหลงขอมูลหรือแหลงขอมูลอยูหางไกล วัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก เชน การใหบริการ

อินเทอรเน็ตเพื่อใชในการสืบคนขอมูลที่ยังไมเพียงพอ เปนตน 
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  ซึ่งสามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนที่สําคัญดังนี้

  1. ปจจัยระดับบุคคล เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะภายนอกและคุณลักษณะภายใน 

ประกอบดวย 1) ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก ดานคุณลักษณะของครูนกัวิจยั ดานกระบวนการทํางาน 

และ   ดานความรูเกีย่วกบัการทําวจิยัในชัน้เรยีน 2) ปจจยัดานแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ ์ไดแก ดานการเห็นประโยชน

ของการวิจัยในชั้นเรียน ดานการไดรับการยอมรับและดานความตองการกาวหนาในอาชีพ

  2. ปจจัยระดับองคการ เปนปจจัยท่ีสถานศึกษาสนับสนุนหรือสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของ  

ครู ประกอบดวย 1) ปจจัยบรรยากาศองคการ ไดแก ดานโครงสราง/นโยบายของสถานศึกษา และ                     

ดานบรรยากาศในการทําวิจัยในชั้นเรียน 2) ปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหาร ไดแก ดานงบประมาณ               

ดานแหลงศึกษาขอมูล ดานการอบรมและพฒันา ดานวัสดุอปุกรณ และสิง่อํานวยความสะดวก และดานเวลา

  จากความสําคัญและปญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูดังกลาวขางตนนับไดวาการวิจัย                

ในชั้นเรียนเปนพันธกิจท่ีสําคัญของสถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริมใหครูสามารถทําวิจัย    

ในชั้นเรียนควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหผู เรียน             

เกิดกระบวนการเรยีนรูใหเต็มตามศกัยภาพของแตละบคุคล รวมท้ังเปนการพฒันาวิชาชพีของตนเองใหมคีณุภาพ

ยิ่งขึ้น ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จะตองหากลยุทธในการสนับสนนุสงเสรมิใหครผููสอนสามารถทําวจิยัในชัน้เรยีนได รวมทัง้การนาํผลการวิจยั

ไปใชในการปรบัปรงุการจดัการเรียนรูและการพัฒนาประสทิธภิาพการจัดการเรียนรูของครู โดยการศึกษาคร้ังนี้

ใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ของคอนเจอร และคารนันโก (Conger & Kanungo, 

1988, 474-475) โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

  ขัน้ที ่1 การหาสาเหตหุรอืเง่ือนไขทีน่าํไปสูภาวะไรอาํนาจ (Conditions Leading to a Psychological 

State of Powerlessness) เปนการวิเคราะหภาวะไรอํานาจของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนวาเกิดจาก          

ปจจัยใด ทั้งปจจัยระดับบุคคล และปจจัยระดับองคการ

  ขั้นที่ 2 การเลือกเทคนิคและกลยุทธในการจัดการ (The Use of Managerial Strategies and 

Technique  Information to Subordinates) เปนการนําปญหาที่ทําใหเกิดภาวะไรอํานาจของครูในการทํา

วิจัยในชั้นเรียนมาดําเนินการแกไข 

  ขั้นที่ 3 การชวยใหผูปฏิบัติเกิดการรับรูความสามารถของตนเอง (To Provide Self-Efficacy           

Information to Subordinates) เปนการสรางพลังอํานาจใหกับครูใหรูสึกวาตนเองมีศักยภาพเพียงพอใน       

การทําวิจัยในชั้นเรียน และสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดสําเร็จ 

  ขั้นที่ 4 ผลของการเสริมพลังอํานาจ (Results in Empowering Experience of Subordinates)                       

เม่ือผูบริหารสามารถขจัดปญหาท่ีกอใหเกิดความรูสึกไรพลังอํานาจของครูได โดยมีการใชกลยุทธตางๆ             

ทีจ่ะเสรมิสรางพลังอาํนาจใหเกดิขึน้ในการทําวจิยัในช้ันเรียน และชวยใหครเูกดิความตระหนักในความสามารถ

ของตน ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการควบคุมตนเอง
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  ขั้นที่ 5 พฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Leading to Behavior to Accomplish Task Objective)                           

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการทาํวจิยัในช้ันเรียนของครูทีเ่กดิขึน้หลังจากไดรบัการเสรมิสรางพลังอาํนาจจาก

ผูบริหาร

  จะเห็นไดวากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจครูเปนกระบวนการที่เปนระบบและสอดคลองกับ

กระบวนการพัฒนากลยุทธ ดังน้ันดวยเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจประเด็นปญหาใน          

การทําวิจัยดังนี้ 1) ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู คืออะไรบาง 2) กลยุทธในการเสริมสราง

พลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมีอะไรบาง 3) ผลของการนํากลยุทธ                   

การเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนไปใชเปนอยางไร และ 4) ผลการประเมินกลยุทธ           

การเสริมสรางพลังอํานาจครูในการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางไร

วัตถุประสงค
  วัตถุประสงคหลัก

  เพ่ือพัฒนากลยทุธการเสรมิสรางพลังอํานาจครูในการทาํวิจยัในช้ันเรยีนสาํหรบัผูบริหารสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

  วัตถุประสงคเฉพาะ

  1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

  2. เพือ่กาํหนดกลยุทธการเสรมิสรางพลงัอาํนาจครูในการวจิยัในชัน้เรยีนสาํหรบัผูบรหิารสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

  3. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใชกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับ      

ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

  4. เพ่ือประเมนิกลยุทธการเสรมิสรางพลังอํานาจครใูนการวจิยัในช้ันเรียนสําหรับผูบริหารสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ที่ผสมผสานระเบียบ

วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณและเชิงคณุภาพ (Mixed Methodology) โดยผูวจิยัไดกาํหนดแนวทางในการศกึษาเปน 

2 ระยะ ดังนี้

  ระยะที่ 1 การกําหนดกลยุทธ ประกอบดวย 2 ขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู โดยการศึกษาเอกสารและ   

งานวจิยัทีเ่กีย่วของ  ประกอบดวย 1) แนวคดิเกีย่วกบัการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 2) แนวคดิเกีย่วกบัการเสรมิสราง

พลังอํานาจ 3) แนวคดิเก่ียวกับการจดัการเชงิกลยุทธ และ 4) เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามากําหนด
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ตัวแปรและพัฒนา กรอบแนวคิดในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  แบบสอบถามปจจัยที่สงผล                      

ตอการทาํวจิยัในชัน้เรียนของคร ูการเก็บรวบรวมขอมูลจากครสูงักดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ประถมศกึษา

ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง จํานวน 293 คน ที่ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใชใน                          

การวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การถดถอยพหุคูณ

  ขัน้ตอนท่ี 2 การกําหนดกลยุทธการเสริมสรางพลังอาํนาจครใูนการทาํวจิยัในช้ันเรียนสําหรับผูบรหิาร         

สถานศกึษาสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาในเขตจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดยนาํขอมลูท่ีไดจาก           

การศึกษาระยะที่ 1 มาใชประกอบการกําหนด (ราง) กลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยใน     

ชัน้เรียนสําหรับผูบรหิารสถานศึกษา  สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในเขตจงัหวัดภาคเหนอืตอนลาง 

ดวยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน 

  ระยะที่ 2 การทดลองใชและประเมินกลยุทธ 

  ขั้นตอนที่ 3 การนํากลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในช้ันเรียนสําหรับผูบริหาร               

สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลางไปทดลอง                       

ใชกับสถานศึกษาท่ีเปนกลุมทดลอง จํานวน 4 โรงเรียน โดยเลือกสถานศึกษาท่ียินดีใหความรวมมือ                                   

ในการดําเนนิการทดลองใชกลยทุธ ใชระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน โดยเกบ็รวบรวมขอมลูจากการบันทกึ

ของผูบรหิารในคูมอืการเสริมสรางพลงัอาํนาจครูในการทําวจิยัในชัน้เรยีน และแบบประเมินพฤตกิรรมทาํวจิยั     

ในชั้นเรยีนกอนและหลังการใชกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน

  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหาร             

สถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง โดยการประเมิน   

ความเปนไปไดในการนํากลยุทธไปใช เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูบริหารสถานศึกษา            

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  จํานวน 215 คน

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยระยะที่ 1

  1 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

   ผลการวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ประกอบดวย ปจจัยระดับบคุคล ไดแก ปจจัยคุณลักษณะลักษณะสวนบุคคล คือ คุณลักษณะของครูนักวิจัย 

(P
x1

) กระบวนการทํางาน (P
x2

) ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน (P
x3

) ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไดแก        

การเห็นประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียน (M
x1

) การไดรับการยอมรับ (M
x2

) ความตองการกาวหนาในอาชีพ 

(M
x3

) ปจจยัระดับองคการ ไดแก โครงสรางและนโยบาย (O
x1

) บรรยากาศในการทาํวจิยัในชัน้เรียน (O
x2

) และ

ปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก งบประมาณ (S
x1

) แหลงศึกษาคนควาขอมูล 

(S
x2

) การอบรมและพัฒนา (S
x3

) วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก (S
x4

) เวลา (S
x5

)
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ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธตอการทําวิจัยในชั้นเรียน (Y) ไดแก ความรูเก่ียวกับ     

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (P
x3

) แหลงศึกษาคนควาขอมูล (S
x2

) และการอบรมและพัฒนา (S
x4

) และ        

ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ พบวามีตัวแปรงบประมาณ (S
x1

) แหลงศึกษาคนควาขอมูล (S
x2

)            

และการอบรมและพัฒนา (S
x4

) ที่รวมกันพยากรณการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู เขียนสมการ

พยากรณไดดังนี้

  ในรูปคะแนนดิบ    Y = 3.838 + (-.578 )(S
x4

) + .935 (S
X1

) + (-.812)(S
X2

)

  ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = (-.222)(S
X4

) + .433 (S
X1

) + (-.321)(S
X2

)

  2. ผลการกําหนดกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับ     

ผูบรหิารสถานศกึษา  สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในเขตจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง

   จากผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิในการกําหนดเปนกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูใน         

การทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขต

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวย กลยุทธระดับนโยบาย 5 กลยุทธ กลยุทธระดับโครงการ 5 โครงการ 

และกลยุทธระดับกิจกรรม 5 กิจกรรม โดยกลยุทธที่ 1 และกลยุทธที่ 2 เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับฐานบุคคล 

กลยุทธที่ 3 และกลยุทธที่ 4 เปนกลยุทธที่เก่ียวกับฐานองคกร และกลยุทธที่ 5 เปนกลยุทธที่เก่ียวกับฐาน   

หนวยงานภายนอก ดงัน้ี กลยทุธที ่1 สรางความตระหนกัในการทําวิจยัในช้ันเรยีน กลยทุธที ่2 พฒันาสมรรถนะ

ครใูนการทําวจิยัในชัน้เรยีน กลยทุธท่ี 3 พฒันาระบบการจัดการงานวิจยัในชัน้เรยีน กลยทุธที ่4 ใชการจดัการ

ความรูเปนฐานในการการขบัเคล่ือนการวิจัยในช้ันเรียน กลยุทธที่ 5 พัฒนาเครือขายการวิจยัในช้ันเรียนกับ

หนวยงานภายนอก ดังแผนภาพที่ 1

 
 1:  

 

 1  
 2  

 3  
 4 

 

 5 
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  3. ผลการนาํกลยุทธการเสริมสรางพลังอาํนาจครูในการทาํวจิยัในช้ันเรยีนสําหรบัผูบรหิาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลางไป

ทดลองใช

   การนาํกลยทุธการเสรมิสรางพลงัอาํนาจครูในการทาํวจิยัในชัน้เรียนดังกลาวไปทดลองใชในครัง้นี้           

ผูวจิยัไดเลอืกสถานศึกษาทีส่มคัรใจเขารวมโครงการ  จาํนวน  4 โรงเรียน และไดศกึษาผลการดําเนินการนํากลยทุธ

ไปใช  จากการบนัทึกของผูบริหารและผลการศึกษาพฤตกิรรมการทาํวิจยัในช้ันเรียนของครกูอนและหลงัการ   

เสรมิสรางพลังอํานาจครูพบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ และในแตละโรงเรียนมีจํานวน

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

  4. ผลการประเมินความเปนไปไดในการนาํกลยุทธการเสรมิสรางพลังอํานาจครูในการทาํ

วจิยัในชัน้เรยีนสาํหรบัผูบรหิารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาในเขต

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

   การประเมนิความเปนไปไดในการนาํกลยุทธการเสรมิสรางพลังอาํนาจครใูนการทาํวจิยัในช้ันเรยีน

ไปใชโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  จาํนวน 215 คน พบวา แสดงคาเฉล่ีย ( X  ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของความเปนไปไดของกลยทุธกลยุทธเสริมสรางพลงัอํานาจครใูนการทาํวิจยัในชัน้เรียนสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลางโดยภาพรวมและ                

ทกุกลยทุธอยูในระดบัมาก

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายดังตอไปนี้

  1. ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา มีปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียน

ของครูประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือ ปจจัยระดับบุคคลและปจจัยระดับองคกร สอดคลองกับ                 

ผลการศึกษาของ ธรีะวฒัน  ฆะราช (2546) และสุพรรณี  สนิโพธ์ิ (2546) ผูวจิยัไดทาํการวเิคราะหถดถอยพหคุณู

ของปจจัยดังกลาว พบวา ปจจัยระดบัองคการดานวสัดุอปุกรณและสิง่อํานวยความสะดวก งบประมาณ และ

แหลงศกึษาขอมลูมผีลตอการทาํวจิยัในชัน้เรยีนของคร ูสอดคลองกบัอดลุย สนัน่เอือ้เมง็ไธสง และ สนุทรพจน  

ดาํรงคพานชิย (2555) ทีพ่บวาตัวแปรวสัดุอปุกรณสาํหรบัการทาํวจิยั แหลงคนควาในการทาํวจิยั แหลงเงินทนุ

ในการทําวิจัย เมื่อวิเคราะหถดถอยพหุคูณมีผลตอสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูและสอดคลองกับ

ผลการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะหสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีนําไปสูภาวะไรอํานาจในการทําวิจัย                   

ในช้ันเรียนของคร ูพบวา ดานงบประมาณ   ไดแก การขาดงบประมาณในการสนบัสนนุ ไมมงีบประมาณในการจาง

วิทยากรท่ีมีความสามารถในดานงานวิจัยมาอบรมครู และไมมีงบประมาณในการสนับสนุนผูทําวิจัย               

ดานแหลงศึกษาขอมูล ไดแก เอกสารอางอิงหาไดยากลําบากมากเพราะขาดแหลงขอมูลหรือแหลงขอมูลอยู

หางไกล ดานวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก  การใหบริการอินทอรเน็ตแกครูสืบคนขอมูล       

ไมเพียงพอ ซึ่งปจจัยระดับองคกรที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูเปนสาเหตุหรือเงื่อนไขที่นําไปสู     
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ภาวะไรอาํนาจ (Conditions Leading to a Psychological State of   Powerlessness) นีส้อดคลองกับแนวคิด

ของ Conger & Kanungo (1988) ที่นําเสนอภาวะไรอํานาจของผูปฏิบัติงานสามารถเกิดขึ้นไดจากปจจัย 

ปจจัยดานองคการ (Organizational Factors) ไดดวยเชนกัน

  2. กลยทุธการเสรมิสรางพลังอาํนาจครูในการทาํวจิยัในช้ันเรียน ในการกาํหนดกลยทุธการเสริมสราง      

พลังอํานาจครูในการทาํวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ Conger &               

Kanungo (1988) ดังนี้

   2.1 การวิเคราะหสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีนําไปสูภาวะไรอํานาจ (Conditions Leading to a             

Psychological State of Powerlessness) โดยการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูดวย

การศึกษาเอกสาร   และงานวิจยัทีเ่ก่ียวของ สามารถสรุปกลุมของปจจัยออกเปน ปจจัยระดับบุคคลและปจจัย

ระดับองคกร และ เม่ือวิเคราะหสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีนําไปสูภาวะไรอํานาจ เพ่ือนํามากําหนดเปนกลยุทธ       

การเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในช้ันเรียนแลว พบวามีเง่ือนไขของหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอก

ที่เขามามีบทบาทสําคัญที่ทําใหครูสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได ผูวิจัยจึงนํามาเขียนเปนแผนภาพที่ 1             

สรุปความสัมพันธขององคประกอบสําคัญที่จะนําไปสรางเปนกลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูใน                

การทําวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวยดวย 3 ฐาน คือ 1) ฐานองคกร 2) ฐานหนวยงานภายนอก ซึ่งทั้ง 2 ฐานนี้             

เปนเหมือนปจจัยสนับสนุนฐาน 3) ฐานบุคคล คือ ครู นั่นเอง 

   2. 2 กลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนนี้เปนการนําปญหา

หรือสาเหตทุีท่าํใหเกิดภาวะไรอาํนาจของครมูาดําเนินการแกไข โดยกาํหนดเปนกลยทุธประกอบดวย กลยุทธ

ระดับนโยบาย 5 กลยุทธ กลยุทธระดับโครงการ 5 โครงการ และกลยุทธระดับกิจกรรม 5 กิจกรรม โดยกลยุทธ

ที่ 1 และกลยุทธที่ 2 เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับฐานบุคคล กลยุทธที่ 3 และกลยุทธที่ 4 เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับ

ฐานองคกร และกลยุทธที่ 5 เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับฐานหนวยงานภายนอก ดังนี้ 

    กลยทุธที ่1 สรางความตระหนกัในการทาํวจิยัในช้ันเรยีน เปนกลยุทธทีใ่ชเตรยีมความพรอม

ใหกับครู โดยใหครูเห็นคุณคาและความสําคัญในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใชในการพัฒนาผูเรียนและ           

ใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student Center) 

เพ่ือมุงเนนการแกปญหาผูเรียนเปนรายบุคคลซ่ึงสอดคลองกับสภาพปญหาที่สํานักงานรับรองมาตรฐาน       

และประเมินคุณภาพทางการศึกษา (2555) ทีก่ลาววา ครูสวนใหญยงัไมมคีวามรูเก่ียวกบักระบวนการทาํวิจยั

ในช้ันเรียน ไมเห็นความสําคัญของการทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และแกปญหาตางๆ        

จึงทําใหครูเกิดทัศนคติดานลบในการทําวิจัยในช้ันเรียน ดังนั้นสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดทําวิจัย               

ในช้ันเรียน มีการสงเสริมพัฒนากระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูใหมากยิ่งขึ้น เพราะการวิจัยถือไดวา    

มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและการพัฒนาความรูที่มีเหตุผล และมี      

ความนาเชื่อถือตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไวและเปนไปตามพันธกิจเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

ที่แทจริง ดังที่ Hine & Lavery (2014) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการที่มีคุณคาในการพัฒนา

วิชาชีพของครู 
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    กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะครูในการทําวิจัยในช้ันเรียน Rust (2009) ไดศึกษาพบวา       

การพัฒนาครูโดยการบรรยายไมสามารถเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติได และน่ันคือขอผิดพลาดของ           

การขาดความเขาใจเก่ียวกับการเรยีนรูของครู  ดงันัน้การอบรมปฏิบตักิารในสถานศึกษาซึง่เปนขอคนพบหน่ึง

ของผลการวิจัย ซึ่งเปนแนวทางที่ใชไดผลดี โดยเฉพาะในกรณีศึกษาที่ผูบริหารเปนวิทยากรเอง นอกจากจะ

เปนการพัฒนาความรู  ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับครูแลว ยังเปนการกํากับติดตาม และ

กระตุนใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญยาพร ฉิมพลอย (2545)                     

ทีพ่บวา  ผูบรหิารสถานศกึษามีสวนสําคญัในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการทาํวจิยัในช้ันเรียนและ นลนิ ี วารี 

(2545) พบวาผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะการทําในชั้นเรียน เพราะ           

ครูตองการใหผูบริหารสงเสริมและสนับสนุน อํานวยความสะดวกใหอยางจริงจัง และตองการใหเปน                      

ผูที่สามารถใหคําปรึกษาและแนะแนวทางในการทําวิจัยในชั้นเรียนใหได 

    กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยในโรงเรียนดังที่ Holter & Frabutt (2012)          

ทีเ่สนอแนะวา การวิจยัปฏบิตักิารทางการศึกษาเปนกระบวนการทีเ่ปนระบบ ดงันัน้หากมีการจัดการงานวจิยั

อยางเปนระบบทั้งปจจัยนําเขา คือ การสนับสนุนทรัพยากร เงินทุนหรือวัสดุอุปกรณในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

กระบวนการ คือ  การสงเสริมกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูใหเปนงานประจํา กําหนดแนวทางการ   

ทําวิจัยในชั้นเรียนแบบงายๆ ไมเนนการทําเอกสาร แตมุงเนนการหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

รวมท้ังการลดภาระงานเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือใหครูมีเวลาในการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยผลผลิตที่ไดก็จะเปน           

งานวิจัยที่เกิดจากแกปญหาการเรียนการสอนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนนั่นเอง

    กลยุทธที่ 4 ใชการจัดการความรู (KM) เปนฐานในการขับเคลื่อนการทําวิจัยในชั้นเรียน    

โดยการนําแนวคิดความรวมมือรวมใจ (Collaborative Approach) มาเปนแนวทางในการทําวิจัยในชั้นเรียน

ของครู (Hine, 2013)  ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธระดับกิจกรรมทั้งการจัดระบบพี่เล้ียงในการใหคําปรึกษาครู    

ในการทําวิจัยในชั้นเรียน การจับคูหรือทีมขนาดเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในการทําวิจัยในชั้นเรียน                

ในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการแกไขปญหาการเรียนการสอนของนักเรียนรวมกัน            

สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกันในโรงเรียน ดังที่ Holter & Frabutt (2012) ไดเสนอแนะวาการวิจัย

ปฏิบัติการทางการศึกษาควรขับเคลื่อนดวยนักปฏิบัติและการมีสวนรวม 

    กลยุทธที่ 5 พัฒนาเครือขายการวิจัยการในชั้นเรียนกับหนวยงานภายนอก โดยการพัฒนา

เครอืขายการวจิยัระหวางโรงเรยีนทีส่งักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และมหาวทิยาลัย

ในทองถิ่น เพ่ือใหความรูและคําปรึกษาเร่ืองการทําวิจัยในช้ันเรียนใหกับครู รวมทั้งการจัดเวทีนําเสนอ                

ผลการวิจัยในชั้นเรียนใหกับครู (Symposium) เพื่อใหครูไดมีโอกาสเผยแพรงงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู     

ในวงกวางขึ้น ตลอดจนเสริมสรางความมั่นใจในการทําวิจัยในช้ันเรียนใหกับครูอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ        

วิภาพร  นิธีปรีชานันท (2554) ที่ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ         

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบวาองคประกอบพื้นฐานหน่ึงที่สําคัญในการทําวิจัยในชั้นเรียนคือ การประสาน/   

สรางเครือขายวิจัยและการมีสวนรวมกับหนวยงานตาง ๆ นั่นเอง
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  3. ผลการเสรมิสรางพลังอาํนาจใหกบัผูปฏบิตังิานรูสกึวาตนเองมศีกัยภาพเพยีงพอตอความรับผดิชอบ

งานที่ปฏิบัติอยู และสามารถทํางานน้ันไดสําเร็จ ผูวิจัยไดดําเนินการนํากลยุทธดังกลาวไปใหผูบริหาร          

สถานศกึษาทีเ่ปนกรณศีกึษาในครัง้นีท้ดลองนาํกลยุทธดงักลาวไปใช พบวา ผูบริหารสถานศกึษาทัง้ 4 โรงเรยีน

ไดนํากลยุทธไปใชเปนแนวทางและไดมีการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกับสภาพครูของแตละ

โรงเรียน เชน  กรณีศึกษาที่ 1 ครูมีความพรอมและมีการทํางานเปนทีมที่ดี ผูบริหารจงึใชการกระตุนทางอา

รมณโดยใชกิจกรรมปวณาตน ทําใหครูไดมีโอกาสเปดใจในการทํางานรวมกันวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหตน

เกิดความผิดพลาดในการทํางานที่ผานมาและใหอภัยซึ่งกันและกัน แลวเริ่มตนทํางานดวยกันตอไป เพื่อไป           

สูเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน โดยการเสริมแรงทางบวก คือ การใหรางวัลโดยการพาไปทัศนศึกษาดูงาน     

ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เปนตน กรณีศึกษาที่ 2 ครูมีความศรัทธาในความสามารถของผูบริหาร 

ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถทางดานการวิจัย และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับครูได จึงทําใหสามารถ

ถายทอดความรู นิเทศ กํากับ การดําเนินการทําวิจัยไดเปนอยางดี และกรณีศึกษาที่ 3 และ 4 ผูบริหาร         

สถานศึกษามีคุณลักษณะเปนผูใฝรู และมีความสนิทสนมเปนกันเองกับครูทั้งโรงเรียน สามารถพูดคุยกันได            

อยางใกลชดิจงึงายทีจ่ะชกัจงูไปสูเปาหมายทีเ่ปนประโยชนของผูเรยีน ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิการเสรมิสราง

พลังอํานาจของ Conger & Kanungo (1988) ที่ไดนําเสนอไว คือ การกระตุนทางอารมณ (Emotional 

Arousal) การไปสูเปาหมาย (Enactive Attainment) การเรียนรูจากประสบการณของผูอื่น (Vicarious          

Experience) การจูงใจดวยวาจา (Verbal Persuasion) 

   สาํหรบัผลของการเสรมิสรางพลังอํานาจ (Results in Empowering Experience of Subordinates)             

เม่ือผูบริหารสามารถขจัดปจจัยท่ีกอใหเกิดความรูสึกไรพลังอํานาจของผูปฏิบัติงานได โดยมีการใชกลยุทธ

ตางๆ  ที่จะเสริมสรางพลังอํานาจใหเกิดข้ึนในงานและการชวยใหผูปฏิบัติรับรูถึงสมรรถนะในตน จะชวย         

ใหผู ปฏิบัติมีความแข็งแกรง (Strengthening of Effort) มีความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน                      

(Performance Expectancy) และเชื่อวาตนเองมีความสามารถ (Belief in Personal Efficacy) ในการทํางาน

ใหสําเร็จ (Conger & Kanungo, 1988) เมื่อการเสริมสรางพลังอํานาจกอใหเกิดพลังในตัวผูปฏิบัติแลว           

ผลของการเสริมสรางพลงัอํานาจยงัทําใหเกดิการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของผูปฏิบตังิาน โดยศกึษาพฤตกิรรม

การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูที่พบวามีความแตกตางกัน แตสิ่งที่สําคัญกวาขอคนพบของการวิจัยคร้ังนี้              

ก็คือ การทําใหเกิดความยั่งยืนของพฤติกรรมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองหา

แนวทางเพื่อที่จะทําใหพฤติกรรมดังกลาวกลายเปนวัฒนธรรมองคกร นั่นคือวัฒนธรรมการวิจัยในช้ันเรียน   

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนั่นเองดังท่ี   Schrum & Levin  (2009, 44) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมของโรงเรียนที่มีความซับซอนและมีความทาทายหลายๆ เหตุผล โดยผูบริหารโรงเรียนคงจะตอง   

เริ่มตนที่ตัวเองกอน แลวคอยผลักดันใหครูใหการยอมรับโดยการเปล่ียนแปลงใดๆ ขององคการก็ตาม      

สามารถออกเปน 2 ระดับ ไดแก 1) ระดับบุคคล และ 2) ระดับองคกร เมื่อทําใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม    

ในการทําวิจัยในชั้นเรียนไดแลว สิ่งที่ทาทายในลําดับตอไปก็คือ ทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนนั่นเอง
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สรุป
  กลยุทธการเสรมิสรางพลังอาํนาจครใูนการทาํวจิยัในช้ันเรียนคร้ังนี ้เปนกลยุทธทีพ่ฒันากลยทุธทัว่ไป          

โดยใชขอมูลในภาพรวมเพื่อนํามาวิเคราะหสาเหตุของปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู จึงทําใหโรงเรียน

ตางๆ สามารถนาํไปใชเปนแนวทางในการเสรมิสรางพลังอํานาจครใูนการทาํวิจยัในช้ันเรียน โดยปรับใหเหมาะ

กับบริบทของโรงเรียนของตนได โดยเฉพาะกลยุทธระดับกิจกรรม นอกจากน้ีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาควรเปนหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายการวิจัยระหวาง

โรงเรียนและโรงเรียน และโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มดีังนี้

  1. การศึกษาคร้ังนี้เปนกระบวนการวิจัยและพัฒนากลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจครูสําหรับ       

ผูบริหาร ซึ่งกลยุทธดังกลาวหากมีการนําไปทําการศึกษาตอโดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม                

โดยสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัด หรือกลุมโรงเรียน หรือ การวิจัยสถาบันโดยผูบริหาร               

สถานศึกษา เพ่ือนําผลการพัฒนากลยุทธเหลาน้ีลงไปสูการปฏิบตั ิและปรับใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรยีน 

ครู และนักเรียน

  2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากระบวนการที่ทําใหการวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยปฏิบัติการเปน

วัฒนธรรมขององคกร หรือวัฒนธรรมการวิจัยของโรงเรียน ที่และศึกษาตัวชี้วัดองคกรแหงการวิจัยเพื่อใชเปน

เคร่ืองมือในการประเมินวาโรงเรียนไดมีกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานจนเกิดเปนวัฒนธรรมการวิจัย

ที่ยั่งยืนตอไป
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คําสําคัญ
  คลัสเตอรการทองเที่ยว   คาดัชนีความเชี่ยวชาญการผลิตในทองถิ่น  

Abstract
  The objective of this research was aimed to identify the types of tourism clusters, to analyze  

tourism cluster and a synergy between the tourism organizations in Songkhla. In present study, 

field data was collected using the interview with 56 tourism entrepreneurs; 22 local government       

agencies and educational institutions, as well as tourism operation information was adopted.             

The finding was presented by the tourism experts of Songkhla in term of symbols such as geographic, 

economic, social, institutional, and infrastructure, scores ranking for individual components by 

symbols, formed clusters, coupled with      identifying the index for the manufacturing expertise in 

Songkhla and whole southern provinces.  The results show that the tourism clusters are formed by 

human; which this approach can be taken to solve the problems to some degrees relating to the 

analysis of formation of Songkhla tourist clusters, because it lacks of statistical data for analysis of 

local manufacturing expertise. The identified member relationship within Songkhla tourism clusters 

is a strategy to explain the strategic cooperation among the concerned manufacturing sectors and 

the contribution to tourism service and tourism product development, eventually leading to the discus-

sion to identify the tourism clusters.

Keywords 
  Tourism Cluster,  Index of Local Productivity

บทนํา
  ปจจุบนัการพัฒนาเศรษฐกจิภูมภิาคใหมคีวามย่ังยืนตองอาศัยนโยบายคลสัเตอรเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการแขงขันจนกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญในตลาดโลก  จากประสบการณในตางประเทศที่ผานมาแสดง

ใหเห็นวาประสิทธิภาพของนโยบายคลัสเตอรขึ้นอยูกับการระบุคลัสเตอรที่ถูกตอง (Simonova  & Ivanova, 

2009) ดังนั้นหนวยงานภาครัฐ หากนํานโยบายคลัสเตอรมาใชพัฒนาในพื้นที่  ควรที่จะระบุคลัสเตอรในพื้นที่  

แตปญหาสวนใหญเกิดจากเจาหนาท่ีรัฐในระดับภูมิภาคขาดความเขาใจในขั้นตอนของการระบุคลัสเตอร      

เน่ืองจากการนําเอาประสบการณจากตางประเทศมาใชกับเง่ือนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งมี      

ความซับซอนสงผลใหการระบุคลัสเตอรเนนไปท่ีความไดเปรียบดานนโยบายซึ่งข้ึนอยูกับโครงสราง                 

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากกวาความรวมมือระหวางเจาภาพเศรษฐกิจ
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  วิธีการระบุคลัสเตอรในพ้ืนที่จึงกลายเปนประเด็นสําคัญในภารกิจของการวิจัยปจจุบันเน่ืองจาก

เปนการวเิคราะหระเบียบ  วธิกีารบงบอก   การพัฒนารปูแบบการบูรณาการของคลสัเตอร และการประเมนิผล

ระดับการพัฒนาของคลัสเตอรในพ้ืนท่ี  การประเมินผลตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของการพัฒนาของการทองเท่ียว        

และเศรษฐกิจการทองเท่ียวในระดับภูมิภาคท่ีผานมายังมีการศึกษาดานวรรณกรรมของประเทศนอยมาก      

จึงจําเปนตองพัฒนาวิธีการระบุคลัสเตอรทางเศรษฐกิจ และการตรวจสอบลักษณะของวิธีการท่ีนําเสนอ         

อันจะกอใหเกิดแนวทางการศึกษาคลัสเตอรการทองเที่ยวในภูมิภาคตอไป  

  ปจจุบันนักวิชาการไดเสนอแนวคิดและวิธีการระบุคลัสเตอร 3 วิธหีลัก ดังนี้

  1.  การระบุตวัตนของคลัสเตอรจากมุมมองของความสามารถในการแขงขันดวยขอสมมติฐาน  และ             

การทดสอบขอสมมติฐาน  เชน ระดับหวงโซมูลคาภายในภาคการผลิต การแขงขันนวัตกรรมเทคโนโลยี        

ความสมัพนัธของบรษิทัในพ้ืนทีท่างภูมศิาสตร  องคประกอบหลกัของวธินีี ้ คอื การวิเคราะหบรษิทัขนาดใหญ

หรอืการกระจกุตวัของธรุกจิทีค่ลายกัน  การระบหุวงโซทีเ่กีย่วของของบริษทัแนวต้ัง  การแบงสถานประกอบการ

ที่ประกันคลัสเตอรดานทักษะเฉพาะเทคโนโลยี  เงินทุนและโครงสรางพ้ืนฐานในสมาชิกคลัสเตอร                        

การคนหานโยบายภาครัฐ  โครงสรางพื้นฐาน   กฎหมายที่มีผลตอสมาชิกคลัสเตอร  (Porter,  2005)                  

การกําหนดสัญลักษณหลักของคลัสเตอรที่มีศักยภาพมีดังนี้  เกิดการกระจุกตัวของสมาชิกคลัสเตอรในพื้นที่

ที่ขอจํากัดทางภูมิศาสตรและเกิดการเปรียบเทียบการแขงขันระหวางภูมิภาค   มีบริษัทชั้นนําที่นําไปสู          

ความเขมขนที่เอื้อตอการดึงดูดสถานประกอบการ   การสนับสนุนผูประกอบการและใหบริการปฏิสัมพันธ

ความรวมมือระหวางเครือขายดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   มีอัลกอริทึมที่นําเสนอเพ่ือระบุตัวตนของ

คลัสเตอรที่ไดรับผลสําเร็จในดานการเกิดของคลัสเตอรทองเที่ยวในภูมิภาค (Galiullina, Galimov &               

Shabanova, n.d)    อยางไรก็ตามวิธีการนี้เมื่อนํามาใชมีขอบกพรองที่สําคัญ คือ  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ

และการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ

  2.  การวิเคราะหคลัสเตอรที่มีศักยภาพของภูมิภาคเพ่ือระบุแนวทางในการพัฒนาการแขงขันหรือ
การรวมตัวกันของภูมิภาคอยางย่ังยืน วัดจากความเชี่ยวชาญการผลิตดานปริมาณและคุณภาพ ใช                      
คาสัมประสิทธ์ิ การผลิตในทองถ่ิน   สัมประสิทธ์ิจีนี่ซึ่งเปนตัวบงช้ีทางเศรษฐกิจมหภาคดานความแตกตาง        
ของรายไดของประชากรจากการเบี่ยงเบนของการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกันของประชากรในประเทศ 
(Lozovskij  &  Starodubceva, 2006) วิธีการนี้ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
   ขั้นตอนที่ 1:  การวิเคราะหเชิงปริมาณในการแขงขันอยางยั่งยืน  คือ  การกําหนดตําแหนงทาง  
การตลาดของอุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยใชการคํานวณของตัวช้ีวัดหลักท่ีสะทอนใหเห็นถึงความม่ันคงใน  
การแขงขันในภูมิภาคและศักยภาพในการจัดคลัสเตอร  เชน คาสัมประสิทธ์ิของการผลิตตอหัวและ               
ความเชี่ยวชาญการผลิตในทองถิ่น (Ermishina, 2011)
   ขั้นตอนที่ 2:  การวิเคราะหเชิงคุณภาพของคลัสเตอรและองคประกอบของฐานทรัพยากร               
ทีจ่าํเปนสาํหรับความสามารถในการแขงขนัของสถานประกอบการในภูมภิาคเพ่ือระบุการพัฒนาอยางยัง่ยนื
สําหรับการแขงขันในภูมิภาคบนพื้นฐานของการประเมินจํานวนของเงื่อนไข   เชน  ปจจัยการผลิต    อุปสงค
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สาํหรบัตลาดในประเทศ  และซัพพลายเออรการแขงขนัของอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวของและปจจัยที่สรางแรงจูงใจตอการกอตัวของกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ

   ขั้นตอนที่ 3:  การวิเคราะหคลัสเตอรเพื่อกําหนดลักษณะของการดําเนินการควบคุมการแขงขัน

ของคลัสเตอรภูมิภาคจากมุมมองของสถาบัน  สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพเชิงกลยุทธ  แรงจูงใจ                 

ภายในคลัสเตอรและการสนบัสนุนความคิดรเิริม่คลัสเตอร ความสามารถในการแขงขนัของสมาชกิคลัสเตอร 

(Pechatkin & Gajmalova, 2006)

  3. วธิกีารระบคุลสัเตอรอตุสาหกรรมอยูบนพ้ืนฐานของการประเมนิทางเศรษฐกจิของการมสีวนรวมกนั     

ในฐานะสมาชิกของคลัสเตอร  เชน  ความสัมพันธระหวางบริษัทและองคกรที่เปนสวนหน่ึงของคลัสเตอร       

การกําหนดระดับของการทํางานรวมกันระหวางคลัสเตอรแบบเมตริกซของปจจัยการผลิต การอธิบาย            

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และคาใชจายที่จําเปนของปจจัยการผลิต    

ในภาคการผลิตที่เขารวมโครงการทั้งหมด   สําหรับภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดียวกันวิธีนี้เปนที่นาสนใจใน

แงของการอธิบายการทํางานรวมกันระหวางสถานประกอบการในคลัสเตอร   มีจุดมุงหมายเพ่ือกําหนด             

ความสัมพันธระหวางผูซื้อ-ผูขายแตไมไดอยูบนพ้ืนฐานของกระแสเงินสดและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ      

ที่สัมพันธกัน ใชการคํานวณตัวช้ีวัดท่ีแสดงการเช่ือมโยงระหวางภาคการผลิต อยางไรก็ตามปจจัยเหลาน้ี   

ทําใหเกิดปญหา ขาดการกําหนดเกณฑที่แมนยําเกี่ยวกับการเกิดคลัสเตอร สันนิษฐานวาหากสัมประสิทธิ์     

การผลิตของทองถิ่นมากกวาหนึ่งจะบงช้ีถึงระดับความเขมขนท่ีสูงของการจางงานในภาคอุตสาหกรรมของ

ภมูภิาค   เมือ่เปรยีบเทยีบกับคาเฉลีย่สัมประสทิธ์ิการผลติของชาติและขาดขอมูลในดานการดาํเนินการเก่ียวกับ  

การทํางานรวมกันดานศักยภาพของผูเขารวมคลัสเตอร  ดานการแลกเปลี่ยนขอมูล   การแลกเปลี่ยนความรู

และทรัพยากรมนุษยโดยใหความสนใจเพียงการไหลของกระแสเงินอยางเดียว ฉะน้ันหากนํามาใชใน              

การศึกษาการทองเที่ยวยังมีขอจํากัดอยางมาก (Nikolaeva, 2011)

  อยางไรก็ตามการวิเคราะหใหขอสรุปวา  วิธีการศึกษาเชิงปริมาณยังมีขอจํากัดเนื่องจากขาด              

รายละเอยีดในการประเมินคาเชงิปรมิาณของผูทีม่สีวนรวมท่ีเปนรปูธรรมในคลัสเตอรรวมท้ังขาดการคํานงึถงึ

ลักษณะและระดับการทํางานรวมกันของผูเขารวมในคลัสเตอรทําใหเกิดปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพ

นโยบายคลสัเตอร  ดงันัน้การวเิคราะหการระบุคลัสเตอรในพืน้ทีน่าํไปสูขอสรปุทีว่า  หากจะไดรบัภาพทีส่มบรูณ

ที่สุดของคลัสเตอรจะตองมีการใชวิธีแบบบูรณาการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  วิธีการเชิงปริมาณน้ี                  

จะถูกใชในการระบุโครงสรางอยางเปนทางการของคลสัเตอรและวธิกีารเชิงคณุภาพจะชวยวเิคราะหคาตวัเลข

ในเงื่อนไขของการกอตัวของสมาชิกคลัสเตอรและการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในคลัสเตอรเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธภิาพของการดาํเนนิงานปฏบิตัดิานนโยบายคลัสเตอร  นอกจากนัน้ตองประเมนิระดบัของการพฒันา

ของคลัสเตอรซึ่งทําหนาท่ีสําหรับการจัดสรรงบประมาณ และเปนเครื่องมือตรวจสอบเพ่ือระบุการพัฒนา      

ของคลัสเตอร(Bujanova & Dmitrieva, 2012) เน่ืองจากมีความสัมพันธในการทํางานรวมกันของสมาชิก         

ในคลัสเตอรการทองเที่ยว
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  การศึกษาวิจยัคลัสเตอรการทองเท่ียวสามารถใหสญัลกัษณทีก่าํหนดความหมาย ดงันี ้ (1) ความพรอม     

ของทรัพยากรทองเท่ียวในพื้นที่จากความรวมมือกันระหวางเครือขายสถานประกอบการ (2) ผลิตภัณฑ          

การทองเทีย่วของคลสัเตอร  การจาํแนกแบบนีไ้ดกาํหนดการทาํงานรวมกนัระหวางภาคการผลติในความหมาย

ของคลัสเตอรการทองเที่ยวซ่ึงจะชวยใหนําเสนอการนิยามคลัสเตอรการทองเที่ยว คือ กลยุทธของเครือขาย

สถานประกอบการทองเที่ยวที่ขึ้นกับปลายทางสถานที่ทองเที่ยว  มีสัญลักษณ  เชนการกระจุกตัวของสถาน

ประกอบการทางภูมิศาสตรซึ่งกําหนดประเภทการทองเท่ียว การทํางานรวมกันทั้งทางตรงและทางออม 

ลกัษณะทัว่ไปทางสงัคมและวฒันธรรม   ความเปนเฉพาะในความเช่ียวชาญดานการผลิต    การสรางผลิตภัณฑ 

การทองเทีย่วรวมกนัระหวางรฐัและเอกชน ความเปนเจาของทรัพยากรการทองเท่ียวซึง่เปนเสมอืนเศรษฐทรัพย

ทางเศรษฐกิจแกผูบริโภค (Danilenko, 2008) เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีสําคัญ คือ  (1) การตอบสนองตอ             

ความตองการบริโภคของสังคมดานการเดินทาง  การพักผอน   การฟนฟูสุขภาพและรูปแบบกิจกรรม                

การทองเทีย่วตางๆ   (2) เกดิภาคการผลติและการบรกิารทีม่คีวามสามารถในการแขงขันสงผลใหคณุภาพชีวติ

ของประชากรดีขึ้นและการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดานสันทนาการในภูมิภาคน้ัน  (Sozieva, 2009)                        

การนิยามความหมายแบบนี้มีบทบาทอยางมากในการนํามาวิเคราะหการระบุคลัสเตอรการทองเที่ยวใน       

จังหวัดสงขลา   เนื่องจากฐานขอมูลสถิติสามารถวิเคราะหเพยีงแคการใชคาดัชนีความเชี่ยวชาญการผลิตใน        

ทองถ่ินและความเช่ียวชาญการผลิตบางประเภทของธุรกิจการทองเท่ียวซ่ึงไมครบองคประกอบของการ         

ระบุคลัสเตอร  อยางไรก็ตามการวิเคราะหคลัสเตอรการทองเที่ยวท่ีผานมาในจังหวัดประเทศไทยแกไขโดย          

การใชการวิเคราะห 5 ปจจัยซึ่งประกอบดวย (1) เงื่อนไขการผลิต  (2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน  

(3)  เง่ือนไขดานอุปสงค (4) บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (5) ภาครัฐโดยจัดประชุมผูที่มีสวนได   

สวนเสียดานความเขมแข็งและโอกาสรวมกันในตลาด (สถาบันคีนันแหงเอเชีย, 2549)  อยางไรก็ตามวิธีการ

ดังกลาวยังมีขอจํากัดเน่ืองจากขาดรายละเอียดของการระบุคลัสเตอรภูมิภาคการทองเท่ียวดานสัญลักษณ

ของพื้นที่สําหรับการกอตัวคลัสเตอรซึ่งประกอบดวยภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สถาบัน  สังคม  โครงสรางพื้นฐาน          

ที่จะสามารถวิเคราะหดานปริมาณและคุณภาพ

วัตถุประสงค
  เพ่ือระบุชนิดคลัสเตอรการทองเที่ยวและคนหาวิธีการวิเคราะหคลัสเตอรการทองเที่ยวในเงื่อนไข    

การนํามาปรับใชในจังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา) และวิเคราะหความรวมมือกันระหวางองคกร                    

ดานการทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา

วิธีการวิจัย
  การวจิยัภาคสนามโดยเกบ็ขอมลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอม ความสามารถในการพฒันาธุรกจิการทองเทีย่ว

ความรวมมอืกันและความสัมพันธในการทาํงานระหวางภาคธรุกิจการทองเท่ียว  (โรงแรม  รสีอรท  รานอาหาร       
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บริษัทขนสง  มัคคุเทศก  บริษัทนําเที่ยว  การโฆษณา รานขายของที่ระลึกและอื่น ๆ )  หนวยงานการปกครอง             

สวนทองถิน่ สถาบนัการศึกษา  รปูแบบการสนบัสนนุการเปนสมาชิกของคลสัเตอรการทองเทีย่ว การประเมินคา

นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการทองเที่ยว   การศึกษาคุณภาพของพนักงานและอื่น ๆ ในการกอตัวของ

คลัสเตอรการทองเที่ยว

  กลุมตัวอยาง มีดังนี้ 1) ใชเสนทางการทองเที่ยวระหวางเครือขายสถานประกอบการทองเที่ยว            

โดยเสนทางหลักสะเดา   หาดใหญ   เมืองสงขลา  ประกอบดวยบริษัททัวร  จํานวน 24 บริษัท  บริษัทขนสง 

จํานวน 8 บริษัทสถานที่อํานวยความสะดวกหรือสถานที่พัก  จํานวน  12  แหง   สํานักงานจัดจําหนายหรือ

จองตัว๋  จาํนวน 12 แหง  หนวยงานการปกครองสวนทองถิน่  จํานวน 17แหง และสถาบนัการศึกษา จาํนวน 5  แหง 

ในจังหวัดสงขลาจากหนางานที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลา เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557         

ฐานขอมูลของกิจกรรมธุรกิจการทองเที่ยวป พ.ศ.  2552 –  พ.ศ. 2556  เกี่ยวกับการระบุสถานที่ทองเที่ยว    

การประเมินระดับของการมีสวนรวมในการใหบริการทองเที่ยวจากสํานักงานการทองเที่ยวและ 13  จังหวัด

ภาคใต

  วเิคราะหขอมลูดวยการบรรยายคาเปนรอยละจากขอมลูของกิจกรรมธุรกจิการทองเทีย่วป พ.ศ. 2552 

–  พ.ศ. 2556   เก่ียวกับการระบุสถานท่ีทองเท่ียว    การประเมินระดับการมีสวนรวมในการใหบริการทองเท่ียว

การประมาณการและคํานวณคาดัชนีความเช่ียวชาญการผลิตในทองถิ่น  คุณลักษณะของศักยภาพ

กระบวนการคลสัเตอร ของการทองเท่ียว    ความเชีย่วชาญในการผลติของทองถิน่ (สงขลา) และภาคใตทัง้หมด

โดยรวมท่ีสามารถระบุวามีศักยภาพสูงสําหรับการจัดคลัสเตอรในดานการบริการการทองเท่ียวและใช              

การประเมนิคาโดยผูเชีย่วชาญดานธรุกจิการทองเทีย่วของจงัหวดัสงขลา ดานการระบกุารดงึดดูการทองเทีย่ว  

ของจงัหวัดและกําหนดความเช่ียวชาญเฉพาะดานโดยจัดอนัดบัคะแนนลกัษณะของแตละองคประกอบตาม

สญัลักษณการกอตัวของคลัสเตอรของตัวเลขจาก  0.5 - 1  โดยกาํหนดสญัลักษณจากความสาํคัญอันดับหนึง่

และอันดับรองลงมา  โดยตัวช้ีวัดแบบบูรณาการที่ใหผลดานคุณภาพแปลเปนเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห

จดุแขง็  จดุออน  โอกาส  หมายถึง  5  สญัลักษณ  ของการกอตวัคลัสเตอรซึง่ประกอบดวยภมูศิาสตร  เศรษฐกิจ  

สถาบัน  สังคม  โครงสรางพื้นฐานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของสัญลักษณของการกําหนดกอตัว

คลัสเตอรการทองเที่ยวของจังหวัด

ผลการวิจัย
  4.1 การระบชุนดิของคลสัเตอรการทองเทีย่วและคนหาวธิกีารวเิคราะหคลสัเตอรการทองเทีย่ว

   คลัสเตอรการทองเที่ยวตามความเชี่ยวชาญที่แตกตางกันในภูมิภาคอาจจะมีหลายวิธี                  

หากคลัสเตอรการทองเทีย่วท่ีมกีารแขงขนัสงูในภมูภิาคจะมีแนวโนมทีจ่ะรวมมือและรวมกิจกรรมเอ้ืออาํนวย

เชนเดียวกับความรวมมือของคลัสเตอรกับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ลักษณะการกอตัวของคลัสเตอรใน          

ระดับภูมิภาคของการทองเที่ยวถูกกําหนดโดยคุณสมบัติดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

สัญลักษณของการกอตัวคลัสเตอรการทองเที่ยวในภูมิภาคของจังหวัดสงขลา
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  การวิเคราะหกระบวนการของการกอตัวของคลสัเตอรการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีศกึษา  วธิกีารใหคะแนน             

ชวยวิเคราะหเชิงคุณภาพรวมกับเชิงปริมาณแตละกลุมประกอบดวยสัญลักษณที่ 1 และ 2 สัญลักษณแรก     

ของคลัสเตอรการทองเท่ียวในจังหวัดสงขลาถูกกําหนดใหเปนขอบเขตของการศึกษา สัญลักษณที่สองจะ                

บงชี้ถึงการกําหนดคลัสเตอรรอง แตละคุณลักษณะหลัก คือ การประเมินที่มี 1คะแนน สัญลักษณ 2                           

คิดเปน 0.5  คะแนน จากนั้นรวมคะแนนบงบอกลักษณะขั้นตอนของการพัฒนาของคลัสเตอรการทองเที่ยว

ในพื้นที่สอดคลองกับการจําแนกประเภทของลักษณะทางพันธุกรรมดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1

สัญลักษณของการกอตัวคลัสเตอรการทองเที่ยวในภูมิภาคของจังหวัดสงขลา (ตอ)
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ตารางที่ 2
รายละเอียดของของคลัสเตอรการทองเที่ยวในจังหวัดสงขลาในสัญลักษณทางพันธุกรรม



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559106

  การจําแนกประเภทของคลัสเตอรการทองเที่ยวในภูมิภาค  นอกจากลักษณะทางพันธุกรรมยังไดนํา

เสนอสัญลักษณดานหนาท่ีดวย (โดยเฉพาะอยางย่ิงการทํางานท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ)                  

และลักษณะลําดับช้ัน (สะทอนใหเห็นอันดับคลัสเตอรการทองเที่ยวและบทบาทของคลัสเตอรในโครงสราง

ของเศรษฐกิจการสนัทนาการ)    คณุสมบัตกิารทาํงานของคลสัเตอรการทองเท่ียวในพืน้ทีจ่ะเก่ียวของโดยตรง

กับแหลงทรัพยากรของการพัฒนาและองคประกอบของผูเขารวมของคลัสเตอรการทองเท่ียวในพื้นเกิด           

จากการรวมตวัของของคลสัเตอรการทองเทีย่วในจงัหวดัสงขลา การปรากฏตวัของของคลสัเตอรมาจากปจจยั

และเงื่อนไขดังตารางที่ 3
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  ปจจัยในกิจกรรม (ที่สรางข้ึนเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษย) ประกันการแขงขันของกิจกรรม       

การทองเท่ียวเน่ืองจากเง่ือนไขการสรางและดําเนินการในพ้ืนที่รวมถึงเทคโนโลยีความรูและความรูเฉพาะ

ทักษะกอใหเกิดความเช่ียวชาญในพ้ืนท่ี ในขณะเดียวกันหากพื้นท่ีไมมีปจจัยทรัพยากร แตสามารถสราง

คลัสเตอรบนพื้นฐานของปจจัยกิจกรรมคลัสเตอรการทองเที่ยวภายในจังหวัดเกิดข้ึนอยางอิสระขาดการมี    

สวนรวมของภาครัฐ (ดานการลงทุนดวยกันของโครงการ)

   จากการคํานวณดัชนีของโครงการดานการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2556  พบวา คาดัชนีที่เกิด

ขึ้นต่ํากวาเกณฑ (นอยกวา 0.4) แสดงใหเห็นวาอัตราการเติบโตของโครงการดานการทองเท่ียวในพื้นท่ี      

จังหวัดสงขลามีสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับภาคใตทั้งหมด  การเขาชมแหลงทองเท่ียวท่ีสรางดวยมนุษยใน

จังหวัดสงขลา  คิดเปนรอยละ  มากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา  แสดงใหเห็นถึง

การเติบโตประจําปตามฐานขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดสงขลาป พ.ศ. 2557 สถานท่ีแรกสําหรับ                   

การเยี่ยมชมของนักทองเที่ยว คือ สวนสัตว  คิดเปนรอยละ30 ของผูเขาชม  สถานที่อันดับสอง คือ เขาตังกวน  

คิดเปนรอยละ 6.5  ของทั้งหมด โดยอัตราสวนของนักทองเที่ยวชาวไทยสูงกวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศ

  กระบวนการสรางและพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวในภูมิภาคไดชะลอตัวจากปจจัยทางเศรษฐกิจ 

สถาบันภูมิศาสตร (รวมถึงระบบนิเวศนทางภูมิศาสตร) และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม ดังตารางที่ 4              

ระบุปจจัยท่ีจํากัด ที่นําไปสูการคาดการณของกระบวนการในการสรางและพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว                 

ในภูมภิาค  ชวยใหเลอืกคลัสเตอรทีเ่ก่ียวของ (สอดคลองกบัรายละเอียดของภูมภิาค)  ตาํแหนงของผูทีเ่ก่ียวของ

โดยตรงในการกอตัวของคลัสเตอร   (การดําเนินการที่ไมเปนอุปสรรคตอการสรางเงื่อนไขที่จําเปน)

ตารางที่ 4

ปจจัยที่จํากัดการกอตัวและการพัฒนาของการพัฒนาคลัสเตอรของจังหวัดสงขลา
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    4.2 วเิคราะหความรวมมือกันระหวางองคกรภายในคลสัเตอรการทองเทีย่วในจงัหวัดสงขลา

     ขอมูลแสดงวาสถานประกอบการทองเที่ยวใหความสําคัญกับบริษัทคูคาในภูมิภาคจาก   

การประเมินของเจาของสถานประกอบการทองเท่ียว จํานวนกวารอยละ 60  พิจารณาเก่ียวกับการทํางาน      

รวมกันในปลายทางสถานทองเท่ียวเน่ืองจากจังหวัดสงขลาติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ความรวมมือกัน   

ไมไดจํากัดภายในจังหวัดแตรวมถึงประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

    จากการสัมภาษณพบวาบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือกัน ดังนี้

    1) การยินยอมลดราคา  คดิเปนรอยละ28 การเปล่ียนแปลงองคประกอบหรือคณุภาพการ      

ใหบริการ คิดเปนรอยละ 52

    2) การพิจารณาเงื่อนไขการชําระเงิน  คิดเปนรอยละ 29  การเปล่ียนแปลงบริษัทคูคา      

คิดเปนรอยละมากกวารอยละ 66

    3) ความสัมพันธที่ไมเปนทางการสําหรับความรวมมือท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ คิดเปน     

รอยละ 58

ตารางที่ 4

ปจจัยที่จํากัดการกอตัวและการพัฒนาของการพัฒนาคลัสเตอรของจังหวัดสงขลา (ตอ)

 
  

      
 

  
 

  
   

 

 
 

 
  

 
   

 
  

 
 

 
             

สถาบัน
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    4) การกํากับสถานการณไมปกติทั่วไป คิดเปนรอยละ48

    5) การเจรจาโนมนาวผลประโยชนในหนวยงานราชการ (ล็อบบ้ี) ในรูปของการแสดง                

ดานวัฒนธรรมประเพณี  การแสดงสินคาของจังหวัด   สถานภาพของการแขงขันในธุรกิจการทองเที่ยว           

ของจังหวัดมีระดับการแขงขัน คิดเปนรอยละ 68

    6) ความรวมมือของสถาบันการศึกษากับธุรกิจการทองเท่ียวพบวา บัณฑิตสาขาการทอง

เที่ยวใหการตอบสนองดานความรวมมือ  คิดเปนรอยละ 38

  อยางไรก็ตามความตองการของสถานประกอบการ  คดิเปนรอยละ 27  พจิารณาวาผูสาํเรจ็การศึกษา        

ควรมกีารเตรยีมความพรอมในการใหความรวมมอื  ผูรวมงานบรษิทัคดิเปนรอยละ 27 เหน็ไดวาในจังหวดัสงขลา    

มกีารกระจุกตวัของความสมัพนัธระหวางภาคธุรกจิและสถาบันการศึกษานอย  ซึง่การตอบสนองของพนักงาน           

ในระดับอาชีวศึกษาคิดเปนรอยละ 46  สถานประกอบการใหความเห็นวา  พนักงานที่ทํางานยังขาดความรู

ในดานการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่สนับสนุน   ภูมิศาสตร    นิเวศนเศรษฐกิจ ขาดทักษะหนางาน          

ในขณะท่ีสถาบันการศกึษาประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับสงู  คดิเปนรอยละ 78 ตวัแทนของสถาบนัการศกึษา

ใหความเห็นวา สถาบันการศึกษาสามารถตอบสนองตอแรงงานในสถานประกอบการดานการทองเที่ยว         

คิดเปนรอยละมากกวารอยละ 70  ตัวเลขดังกลาวยืนยันวาการพัฒนาการทํางานรวมกันระหวางภาคธุรกิจ

และสถาบันการศึกษายังมีนอยมาก

  ผลของการสอบถามยืนยันวาความรวมมือระหวางสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและ       

สถาบันการศึกษาคอนขางกระจุกตัวในจังหวัด   ทัง้สองฝายไดตระหนักวา มศีกัยภาพอยางมากในการพัฒนา             

และสรางความสมัพนัธทีใ่หผลประโยชนรวมกัน  การทาํงานรวมกับหนวยงานบรหิารการปกครองสวนทองถ่ิน   

ในระดับจังหวัด (อบจ. เทศบาล อบต.) สวนประสิทธิภาพในดานนโยบายภาครัฐพบวา  มีแนวทางใน               

การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด   ตัวแทนของสถานประกอบการใหคะแนนรอยละ 72 สถาบันการศึกษา

รอยละ 66   ดานการทํางานของหนวยงานดังกลาวพบวา   หนวยงานใหการสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิด   

การพัฒนาการทองเที่ยวของพื้นที่ การสรางหรือลงทุนแหลงทองเที่ยวใหมรวมทั้งสงเสริมสนับสนุนดานธุรกิจ

ตามคํารองขอของสถานประกอบการ  คิดเปนรอยละ 76 ในดานการดําเนินการความรับผิดชอบของ                  

การนํานโยบายการทองเที่ยวไปปฎิบัติ  คิดเปนรอยละ 63 

  ภารกิจท่ีสําคัญของหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน คือ การพัฒนาจังหวัดสงขลาใหมีกิจกรรม  

การทองเทีย่วของภาคใตตอนลางคิดเปนรอยละ 74 สวนในภาพรวมความรวมมอืกนัระหวางสถานประกอบการ

การทองเที่ยวและหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นยังมีความออนแอ เน่ืองจากขาดการลงทุนรวมกัน              

ในโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  มาตรการการสนับสนุนของภาครัฐท่ีจําเปนแกธุรกิจการทองเท่ียว                

การรวมมอืกนัในโครงการภาครฐั  การจัดตัง้การสนทนาโตะกลมในการประสานการรวมมอืและการประชมุแกปญหา   

การสรางคณะกรรมการติดตามความคืบหนาและการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณคิดเปนรอยละ 48  

นอกจากน้ียังตองการใหมีหลักประกันและสนับสนุนในลักษณะของผูติดตามใหการสนับสนุนความมั่นใจ       
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ในการทํางานหรือแผนงานที่ไดตกลงกันและใหความสําคัญในนโยบายภาครัฐ   โดยเพิ่มประสิทธิภาพใน             

ความรวมมือกันเก่ียวกับการสนับสนุนในการคนหาขอมูลใหมีการกระจายอยางท่ัวถึง  ความรวมมือกันใน

โครงการดานการลงทุน  การติดตอหรืออํานวยความสะดวกในการติดตอกับตางประเทศ  (ใหการสนับสนุน

ดานประชาสัมพันธการทองเท่ียว) การดูแลความปลอดภัยแก  นักทองเท่ียว   การชวยเหลือในการฟนฟู      

แหลงทองเทีย่วและสนบัสนนุระบบการขนสงทีร่วดเรว็และปลอดภยัและอืน่ๆ  คดิเปนรอยละ 82 จากผลการวจิยั

ดังกลาวขางตนยืนยันไดวาการเตรียมธุรกิจในการทํางานกับภาครัฐยังไมมีกลยุทธในการพัฒนาซ่ึง                   

การสนับสนุนที่ภาคธุรกิจตองการใหภาครัฐชวยเหลือ คือ  มาตรการในการสนับสนุนระยะยาวซึ่งกอใหเกิด

ความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียวและเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของคลัสเตอรการทองเท่ียว  สอดคลองกับความ

เขาใจความหมายของคลสัเตอรโดยผูประกอบการจาํนวนรอยละ 57  และสถาบันการศกึษาจํานวนรอยละ  64        

เจาหนาที่รัฐจํานวนรอยละ 58  ตางใหความหมายไปที่การพัฒนาความรวมมือแบบหลวมๆ ในการดําเนิน

กิจกรรม   การทองเที่ยวตามแผนเฉพาะหนาเปนหลัก  เชน การจัดงานเทศกาล   การกระตุนการทองเที่ยว  

ของจังหวัด  การฝกอบรมภาษาและอื่นๆ มากกวาที่ใหความสนใจในดานประสิทธิภาพของความรวมมือกัน

อภิปรายผลการวิจัย
  ผลของการศึกษาการระบุชนิดคลัสเตอรการทองเที่ยวและคนหาวิธีการวิเคราะหคลัสเตอรของ           

การทองเท่ียวในเงื่อนไขการนํามาปรับใชในจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดสงขลา) พบวา  คลัสเตอรการ    

ทองเท่ียวในจงัหวัดสงขลาเปนคลัสเตอรทีเ่กิดข้ึนมาจากมอืมนุษยเปนสําคัญ  เขตเทศบาลหาดใหญมศีกัยภาพ

ดานการทองเที่ยวในระดับสูง  การดําเนินการโดยหนวยงานปกครองทองถิ่นไมวาจะเปนตลาดคลองแห          

ไอซโดม กระเชาลอยฟา และการลงทุนของภาคเอกชนดานศนูยการคา ปางชางและอ่ืนๆ  ซึง่เปนความเขมขน

ระดับปานกลางในแงของแหลงดึงดูดที่มนุษยสรางข้ึน มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ

เทศบาลพื้นที่อื่นๆ มีความโดดเดนโดยตําแหนงทางภูมิศาสตร   การประกันการเขาถึง  การขนสง แหลงดึงดูด

ที่นาสนใจ วัฒนธรรม  การพักผอนหยอนใจ

  วิธีการวิเคราะหที่นําเอามาใชเกณฑตัวช้ีวัดของการเปรียบเทียบระดับของแตละข้ันตอนการพัฒนา

และวิธีการกําหนดโซน  การพัฒนาคลัสเตอรการทองเท่ียว  อาศัยองคประกอบและการวิเคราะหขอมูล          

หนางานจากเสนทางการทองเที่ยวหลัก โดยสะทอนจากระดับการทํางานรวมกันระหวางคลัสเตอร                     

การทองเท่ียวภายในประเทศ ระหวางประเทศ การกอตัวและการพัฒนาเปนโซนกระทํา เติบโต การพัฒนา

และเฉ่ือย เพ่ือกําหนดการดําเนินการของการกอตัวและศักยภาพของแกนและชายขอบ (รอบนอก) คลัสเตอร      

การทองเที่ยว ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลา หากตรวจสอบสถานที่ดึงดูดการทองเที่ยว

จริงและและโครงสรางพื้นฐาน สามารถระบุการดึงดูดทองเท่ียวสอดคลองกับวิธีการศึกษาคลัสเตอร

ภูมิภาค(Kropinova & Mitrofanova, 2011)

  สภาพแวดลอม ความสามารถในการพัฒนาธรุกจิการทองเท่ียว  การรวมมอืกนั ความสมัพนัธรวมกนั           

ของการทํางานระหวางภาคธุรกิจการทองเท่ียว  (โรงแรม รีสอรท รานอาหาร บริษัทขนสง  มัคคุเทศก              



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 111

บริษัทนําเที่ยว  การโฆษณา รานขายของที่ระลึกและอื่นๆ)  หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา

ประกอบดวยความรวมมือในการทํางาน  รูปแบบการสนับสนุนการเปนสมาชิกของคลัสเตอรการทองเท่ียว 

การประเมินคานโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการทองเที่ยว การศึกษา คุณภาพของพนักงานและอื่น ๆ 

  ความสัมพันธมีลักษณะท่ียั่งยืนระหวางเครือขายบริษัท สวนหนึ่งมาจากการสังกัดสมาคมธุรกิจ       

การทองเท่ียวของจังหวัด  กอใหเกิดความสัมพันธที่ไมเปนทางการระหวางการกระจายสถานประกอบการ       

ที่ใกลเคียงกันตามภูมิศาสตรซึ่งเปนผลมาจากการทํางานรวมกันดานการใหบริการกิจกรรมการทองเท่ียว       

การรวมมือกับคูแขง โดยแขงขันในฐานะเปนคูแขงดานทรพัยากรและผูบริโภคคนสุดทาย หากสถานประกอบการ

รวมมือตอกันจะไดผลประโยชน เพิ่มประสิทธิภาพในความสัมพันธ ความเขาใจในความรวมมือกันสามารถ

พิจารณาจากขอมูลเก่ียวกับรูปแบบความรวมมือกับคูแขงซ่ึงสถานประกอบการใชหรือเตรียมนําเอามาใช 

ไดแก การแลกเปลีย่นเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลติ ความรวมมอืกนัในการเสนอโครงการของบประมาณจงัหวดั

ในการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียว การจัดนิทรรศการแสดงสินคาและการเพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากร              

มีความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา และหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น             

ซึง่กอตัวมาจากความคิดทางธุรกิจกอนจาํหนายสินคาไมวาจะเปนตลาดแบบเดิมหรือใหม (Biryukov, 2009)

  ทัง้นีไ้มพบขอมลูทีแ่สดงถึงเทคโนโลยใีนความรวมมอืของสถานประกอบการ  การพฒันาความสมัพนัธ

ระหวางเจาภาพเศรษฐกิจภาคการทองเท่ียวในรูปแบบความรวมมือของการสรางการแขงขันในคลัสเตอร      

การทองเท่ียวในพ้ืนที่ซึ่งเปนพ้ืนฐานอยางหน่ึงของการกอตัวของคลัสเตอรการทองเท่ียวข้ึนอยู กับ                         

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีความรวมมือกันเชิงบวกมากกวา (Kostryukova & Karpova, 2011) และเครือขาย

ของสถานประกอบการทองเท่ียวมีความเกี่ยวของกันและใหการสนับสนุนผลิตภัณฑการทองเท่ียว                      

เปนหน่ึงเดียว  โดยรวมเทคโนโลยีในการใหบริการแกนกัทองเทีย่วหรอือุปสงคในภาคการผลติเฉพาะกลุมการ         

ใหบริการ  (Tarasenokm, 2011)

  อยางไรก็ตามการแขงขันทําใหเกิดความรวมมือท่ีจํากัด ดานการแลกเปล่ียนประสบการณที่ดี            

การจัดการนําเอาเทคโนโลยีมาใช ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพอุปสงคและการพัฒนาขอเสนอโครงการ                  

การทํางานรวมกันในโครงการ ใชการแลกเปล่ียนขอมูลรวมกันเกี่ยวกับสถานภาพอุปสงคการจัดการ

ประสบการณที่ดี  การรวมมือกันในดานการรับนิสิตฝกงานในสถานประกอบการในชวงที่นิสิตเรียนรูระบบ   

การทาํงานของสถานประกอบการ  ซึง่ความไดเปรียบของวิธกีารนีเ้กดิข้ึนได กต็อเม่ือมีการพฒันาความรวมมอื

ในดานหลักสูตรการศึกษา  และการเพ่ิมทักษะความเช่ียวชาญของพนักงาน การแลกเปล่ียนขอมูลของ

สถานภาพอุปสงคและความสําเร็จในประสบการณทีด่ใีนการนาํเอาเทคโนโลยีมาใชในหนวยงานจงึกลายเปน

ขอจํากัด  เนื่องจากประสบการณที่ดีนั้นสามารถเกิดข้ึนไดตอเม่ือสถาบันการศึกษามีโจทยวิจัยหนางาน           

เพื่อพัฒนารวมกับสถานประกอบการและยังขาดการใหความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช

ทรัพยากรท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน   การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ

ผลิตภัณฑการทองเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ   สงผลใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมดานธุรกิจ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559112

การทองเที่ยวเพื่อหาความไดเปรียบรวมกันของการกระจุกตัวของสถานประกอบการในพื้นท่ีทางภูมิศาสตร    

ที่สรางสมความเชี่ยวชาญในการบริการโดยใชศักยภาพของพื้นท่ีและในการทํางานรวมกันระหวาง                 

สถานประกอบการ องคกรทางสังคมและความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐทําใหเกิดการบริการแก                    

นักทองเที่ยว (Somko, 2013)  ซึ่งวิธีการนี้ไดนํามาใชกันอยางแพรหลายในการระบุคลัสเตอร   การทองเท่ียว

และชวยคลี่คลายเจาภาพเศรษฐกิจในฐานะองคประกอบหลักของคลัสเตอรการทองเที่ยวในภูมิภาค

สรุป
  ผลของการศึกษาในการระบุคลัสเตอรการทองเท่ียวมีขอจํากัดดานสถิติของปจจัยการผลิตและ   

ผลผลิต ขาดขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ   กระแสเงินและการไหลของขอมูลระหวางสถานประกอบการ                      

ไดเนื่องจากสถานประกอบการสวนใหญขาดการบันทึกขอมูลทําใหตองใชการวิเคราะหโดยวิธีการประเมิน  

โดยผู เช่ียวชาญดานธุรกิจการทองเท่ียวของจังหวัดสงขลา  การจัดอันดับคะแนนลักษณะของแตละ                   

องคประกอบตามสัญลักษณการกอตัวของคลัสเตอร ควบคูไปกับการหาคาดัชนีในความเชี่ยวชาญการผลิต

ในภาพรวมของจังหวัดสงขลาตอการผลิตในภาคใตทั้งหมด   ซึ่งสามารถระบุไดวา  เกิดการกอตัวคลัสเตอร       

การทองเท่ียวโดยฝมือมนุษย ปรากฏการแสดงสัญลักษณของคลัสเตอรดานการกระจุกตัวของสถาน        

ประกอบการในการใหบรกิารการทองเทีย่วในพืน้ทีท่างภมูศิาสตร   วธิกีารนีส้ามารถนาํมาเอามาใชแกปญหาไดใน

ระดับหน่ึงสําหรับการวิเคราะหการกอตัวของคลัสเตอร  ดวยการประเมนิคะแนนตามสญัลักษณ เชน ภมูศิาสตร 

เศรษฐกิจ สังคม สถาบัน  ในดานโครงสรางพื้นฐานของการระบุคลัสเตอรการทองเท่ียวของจังหวัดสงขลา     

การระบุความสมัพนัธของสมาชกิภายในคลัสเตอรการทองเทีย่วจังหวัดสงขลา  เปนวธิกีารหน่ึงทีอ่ธบิายถงึกลยทุธ

ความรวมมือของภาคการผลิตท่ีเก่ียวของและการใหสนับสนุนของภาคการบริการหลักการทองเที่ยวโดย

สามารถตอบโจทยดานผลิตภัณฑการทองเที่ยวในพื้นที่ซึ่งตองอาศัยความรวมมือระหวางสถานประกอบการ   

สถาบันการศึกษา   หนวยงานภาครัฐ   หากนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคลัสเตอร                   

การทองเท่ียวเพ่ือเสริมเพิ่มเติมจากวิธีเดิมท่ีนํามาใช  อยางไรก็ตามการระบุคลัสเตอรในอนาคตและ                  

การวิเคราะหขอมูลของภาคธุรกิจหลักท่ีเก่ียวของ ปฎิเสธไมไดวาควรมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินและ   

การรายงานการเงิน  (กําไร  ความม่ันคงทางการเงินและอ่ืนๆ) ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหการรวมตัวกัน            

ของคลัสเตอรมีประสิทธิภาพมากกวาการตรวจสอบระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
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บทคัดยอ
  การศึกษาน้ีสํารวจผลกระทบของแนวคิดทางการตลาดและนวัตกรรมในการดําเนินงานของโรงแรม          

ขนาดเล็กในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือระบุผลกระทบของแนวคิดทางการตลาดดานการเก็บ

รวบรวมขอมลูขาวกรองทางการตลาด การเผยแพรขอมลูขาวกรองทางการตลาด และการตอบสนองตอตลาด 

(2) เพ่ือใหเขาใจวานวัตกรรมชวยปรบัปรงุผลการดาํเนนิงานธรุกิจโรงแรมขนาดเลก็อยางไร การวจิยัเชิงคุณภาพ

และ การสัมภาษณกึ่งโครงสรางถูกนํามาใช โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูจัดการโรงแรม 22 คน ใชเทคนิค          

การสุมตัวอยางแบบลูกโซ การวิเคราะหเน้ือหาถูกใชในการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ผลการวิจัย      

ครัง้นีร้ะบวุา โรงแรมขนาดเลก็มกีารใชแนวคดิทางการตลาดและนวตักรรมเพือ่สรางความไดเปรยีบเชงิการแขงขนั

และรักษาผลการดาํเนนิงานของธรุกจิ และพบวาพนกังานเปนกญุแจสําคญัแหงความสําเรจ็ในการนาํแนวคิด

ทางการตลาดไปใชในโรงแรมขนาดเลก็ ดงันัน้ผูจดัการโรงแรมขนาดเลก็ควรจดัใหพนกังานเขารบัการฝกอบรม

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีก็ควรถูกนํามาใชดวยขอจํากัดของการศึกษา           

คอื การสรปุอางองิผลการวิจยัตองกระทาํดวยความระมัดระวังเนือ่งจากตัวอยางทีศ่กึษามีจาํนวนคอนขางนอย 

การวจิยัในอนาคตสามารถทาํการวิจยัเชงิปรมิาณโดยใชตวัแปรจากการศกึษาคร้ังน้ีหรือตัวแปรท่ีเก่ียวของกบั

ผูประกอบการก็จะชวยเพิ่มขอมูลเชิงลึกใหแกธุรกิจโรงแรมขนาดเลก็ได 

คําสําคัญ
  แนวคิดทางการตลาด  นวัตกรรม  ผลการดําเนินงาน  โรงแรม ประเทศไทย
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Abstract
  This study explored the effect of market orientation and innovation on business performance 
for small-sized hotels in Thailand. The objectives are (1) to identify the effect of market orientation in 
terms of intelligence generation, dissemination, and responsiveness on small-sized hotels’ business 
performance; and (2) to understand how innovation improves small-sized hotels’ business  performance. 
A qualitative research and a semi-structured interview format were adopted.  The in-depth interviews 
with 22 hotel managers were conducted by using a snowball sampling technique. Content analysis 
was used in   analyzing the interviewed data. Based on these empirical findings, small-sized hotels 
adopted market orientation and innovation in operating their  businesses to achieve competitive        
advantage and maintain business performance. Staff was found to be a key of success to implement 
innovation in small-sized hotels. Therefore, it is recommended that small-sized hotel managers should 
prepare their staff by  training about the innovation   development process, and technological innovation 
should be also employed.  The limitation of the study is that generalization of the findings should be 
conducted with caution as the study  sample was relatively small. Future research can consider conducting 
quantitative studies by employing the variables explored in this study or other entrepreneurial  variables 

to provide greater insights into the small-sized hotel business.

Keywords
  Market Orientation, Innovation, Business Performance, Hotel, Thailand
 

Introduction
  In the global business, the tourism industry is a fast-growing sector (Mulindi & Katuse, 
2014) that generated 10 percent of global GDP and 277 million jobs for the global economy in 2014. 
International tourist arrivals have also increased, reaching nearly 1.14 billion, and visitors from 
emerging countries, for example Thailand, now represent a 46 percent share of international arrivals, 
showing the growth and opportunities in the tourism market (Turner, 2016). In Thailand, the overall 
tourism sector represented 63.7 billion US dollars or 17.0 percent of GDP in 2015, and it is ex-
pected to grow over the next 10 years to generate approximately 120 billion US dollars or 19.6 
percent of GDP and create a total of 7.5 million jobs by 2023 (TAT Intelligence Center, 2015) as 
the economy is progressing towards a more developed economy. This trend is consistent with 
those of more developed countries. Therefore, the tourism   industry is regarded as a key segment 
of the Thai economy. Furthermore, the Thai government has conducted a strategic policy of 
preparation for small and medium enterprises (SMEs) in the tourism industry entering the ASEAN 

Economic Community (AEC) in 2015. 
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  Several differences between small and larger enterprises in terms of characteristics may 
be noted. For example, small businesses tend to be intrinsically more innovative, especially in the 
early stages of the industry life cycle (Audretsch, 2002). Smaller firms are also likely to have more 
customer contact (Coviello, Brodie, & Munro, 2000), a greater propensity for action (Chen & Hambrick, 
1995) and more output flexibility than larger firms (Fiegenbaum & Karnani, 1991). Small and        
larger businesses are also likely to differ with respect to resources (Hult, Ketchen & Slater, 2005) 
such as assets, capabilities, information and these resources are often the key to sustained          
competitive advantage and superior performance. It is possible that small enterprises may be quite 
distinct from larger companies in terms of how they integrate various elements, such as information 
processing, knowledge, and responsiveness, into a unique strategic resource. While they may not 
have as many resources as larger firms, this ability to develop unique strategic resources could be 
a key distinguishing feature of small firms.

  In this study, the hotel segment was chosen because it belongs to the tourism industry and 
is regarded as a significant service sector in the Thai economy. As reported by Kasikorn Research 
Center (2016), the performance of the hotel industry in Thailand has just rebounded from the decline 
in tourist arrivals due to anti-government demonstrations occurring the first half of 2014, followed 
by the declaration of martial law, and civil unrest. Meanwhile, 3-5 star hotels have expanded their 
businesses in terms of numbers of both operational beds and registered hotel properties. As of       
September 2014, approximately new 101 hotels, comprising about 18,000 rooms, were introduced 
into the industry. The new hotels were mainly located in Bangkok and Phuket (Thai Hotels Association, 
2015). This situation could lead to   intensifying price competition among hotels resulting in the 
oversupply of hotel rooms. Small-sized hotels tend to suffer more because of limited resources 
while up-scale hotels are likely to suffer less. Therefore, small-sized hotels in Thailand must            
continually enhance their business performance in order to survive and achieve sustainability       
owing to the pressures of a highly competitive environment.

  This paper is structured into six sections. This paper presents introduction to the study and 
follows by a relevant literature review regarding market orientation, innovation and business           
performance for small hotels. The methodology section explains the qualitative research design 
that was adopted for data   collection and analysis. The results from the in-depth interview with 
small-sized hotel managers are then discussed, illustrating the information gathering process for 
implementing market orientation and innovation into their business in order to enhance and sustain 
their hotel business performance. The discussion of the study is presented together with                       
recommendations for future research.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 117

Objectives
  This study extends the body of knowledge in small-sized hotels’ business performance.                    
The objectives are twofold: (1) to identify the effect of market orientation in terms of intelligence                     
generation, dissemination and responsiveness on small hotels’ business performance; and (2) to                 

understand how innovation improves small-sized hotels’ business performance.

Literature Review
  1. Market Orientation 

        Market orientation helps firms adopt the most effective and efficient activities for the 
creation of superior value for buyers and thus continuous superior performance for the business 
(Narver & Slater, 1990). The concept of market orientation has been approached from two perspectives: 
behavioral market orientation (Kohli & Jaworski, 1990) and cultural market orientation (Narver & 
Slater, 1990). Kohli & Jaworski (1990) defined market orientation as consisting of three behavioral 
activities: market intelligence generation, the dissemination of this intelligence across departments 
in the organization and responsiveness to   intelligence. This study adopts the behavioral concept of 
market orientation proposed by Kohli & Jaworski (1990) and follows the general trend in the literature 
from the perspective of the organization itself because this concept has been previously employed 
in small business studies (Kara, Spillan & Deshields, 2005 ; Verhees & Meulenberg, 2004). The 
dimensions of the concept are described as follows.
   Intelligence generation refers to the collection and assessment of both customers’ 
current and future needs, together with the impact of government regulation, competitors, technology 
and other environmental forces. 
   Intelligence dissemination must be communicated and disseminated throughout an       
organization in both a formal and an informal way. The firm must have an effective way to disseminate 
the intelligence generated and thus it is vital that different departments collaborate in such intelligence 
dissemination efforts. 
       Responsiveness involves the responsiveness of the firm to the market intelligence 
generated and disseminated. Responsiveness should involve the selection of target markets,     
designing and providing products and services to meet customers’ current and expected needs, 
and the distribution and promotion of the products or services.
  2. Business Performance 
       Business Performance is a multidimensional construct, comprising two broad measures:           

judgmental performance (e.g. customer service loyalty) and objective performance (e.g. ROA) (Sanjeev,
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 Krishna, & Chekitan, 2003). A substantial volume of literature reveals that market orientation is 

associated with judgmental performance, and more specifically, with both long-run and short-term 

profitability,  expressed as return on assets (Narver & Slater, 1990), market growth rate and sales 

growth (Dawes, 2000). However, objective measures of performance such as gross operating 

profit, market share and capacity utilization have been also found to be related to market orientation. 

Scholars have noted that while judgmental measures of performance are important to profitability, 

objective measures of performance provide the link to profitability in service organizations (Javalgi, 

Whipple, Ghosh, & Young, 2005). By being market oriented, a firm can keep existing customers 

satisfied and loyal, attract new customers,   accomplish the desired level of growth and market 

share and, consequently, achieve desirable levels of business performance (Homburg & Pflesser, 2000). 

   Research on the relationship between market orientation and performance outcomes 

has been largely based on work conducted in the early 1990s. Dawes (2000) noted that a number 

of studies focused on market orientation and performance relationships, and that for several years, 

these studies have presumed that market orientation is linked to better firm performance. Wang, 

Chen & Chen (2012) investigated the     relationship between total quality management, market 

orientation, and business performance by conducting the survey of 588 hotels in Taiwan. From the 

result of their work, a positive main effect relationship between market orientation and hotels per-

formance was confirmed. Later, Köseoglu, Parnell, & Doyle (2015) examined market orientation, 

strategy, and revenue growth in with data from 214 Turkish hotels and proposed that hotels were 

likely to increase their sales (performance outcomes) by engaging market orientation as strategy 

to build a differentiation position in a hotel industry. Further, Pelham & Wilson (1995) found that 

small firms cannot compete successfully by duplicating the strategies and practices of large firms, 

but small firms could achieve sustainable competitive advantage by installing market-oriented 

behaviors in employees. 

  3. Innovation 

       Innovation refers to the process of generating, developing, and adopting a new item, 

idea, or behavior (Damanpour, 1991; Zaltman, Duncan, & Holbeck, 1973) Innovation also plays an 

important role in a company’s success. Deshpandé (1999) suggested that innovation is related to 

better objective performance in market-oriented firms, while later research (Deshpandé, Farley & 

Webster, 1993) noted that market orientation creates a solid foundation for innovation in a company. 

Considerable research supports the notion that innovation leads to superior organizational                

performance (Damanpour, 1991), especially when considering the mediating role of innovation 
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(Langerak, Hultink, & Robben, 2007). For example, Sanjeev et al. (2003) studied the mediating role 

of innovation with data from 201 international hotels in USA and found that market orientation had 

a significant indirect effect on objective performance through innovation. At the organizational 

level, research has focused on differences in organizational structure, culture, and management 

to explain differences in innovative success (Zaltman et al., 1973). 

   Innovation in service firms has received widespread attention in the literature (Sanchez-

Hernandez & Miranda, 2011) because service firms are likely to encounter difficulties in protecting 

their offers through patents and copyrights. Therefore, service firms need to continually innovate in 

order to enjoy a solid competitive advantage. Meeus and Oerlemans (2000) found that in a competitive 

market, a focus on continuous innovation is a better innovation policy than inactivity and gradual 

innovation. The relevance of innovation orientation to smaller businesses is a reflection of the       

transformation of modern market environments in which new product development and differentiation 

have become important  aspects of the business development of many firms (Lado &  Maydeu-Olivares, 

2001). Smaller firms which adopt a low cost strategy are characterized by an internal orientation that 

focuses on cost effectiveness and production efficiency. On the other hand, smaller businesses which 

pursue a differentiation strategy introduce new products to better serve customers. 

Methodology
  A qualitative research approach was adopted in this study because such an approach is 
suitable for uncovering and understanding a phenomenon about which little is known (Guba & 
Lincoln, 1994) as is the case in this study. There is a lack of research involving the hospitality    
management and market orientation (Harrington & Ottenbacher, 2011); and therefore, this approach 
helps us understand how market orientation and innovation enhance business performance for 
small hotels as experienced by the hotel managers through their world views.
  The small-sized hotel segment was chosen for this study. Firstly, the Thai government has     
strengthened SMEs in the tourism industry, in which the hotel segment is a key player, to become 
a mechanism for the sustainable development of economy, society, culture and environment.  
Secondly, in SME industries, the majority are small-sized hotels at 65 percent as reported by the 
Office of SMEs Promotion (TAT Intelligence Center, 2015). A small-sized hotel is defined as a hotel 
operating for profit with less than 80 rooms. The sample of qualitative interviewees was hotel managers 
in charge of  marketing   functions. A snowball sampling technique was employed in the data collection 
phase because there was some resistance to participation due to the inconvenient timing of interviews 
and their tight schedules. 
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  Semi-structured interviews with 22 small hotel managers were conducted. The                         

semi-structured interview format can yield detailed and rich responses from respondents (Miles & 

Huberman, 1994). In the interviews, participants were invited to talk about how market orientation 

and innovation was  undertaken in their hotels by asking questions, for example, “Does your hotel 

collect information about customer’ needs from in-house market research or by having conversations 

with customers or trade partners?”  “How does these activities benefit the hotel?”, and “Has the 

management ever brought  innovation into use in your hotel? Please give examples”.  All interviews 

were recorded on a digital recorder. The recordings were transcribed and the data were analyzed 

by employing content analysis following the procedures suggested by Busch et al. (2005). Nearly 

60% of small-sized hotels were  situated in the south of Thailand and the remaining 40% were in   

Bangkok; 82% of interviewees were male, and the average number of years of operation was 10 years. 

  Content analysis began by identifying words, sets of words or phrases that were most used 

by interviewees. The collected data were then examined again in detail by reading through the text, 

writing down the concepts and classifying them into appropriate categories. Nonetheless,                    

information that seemed to add nothing to the analysis was ignored.  Participants’ opinions were 

coded into categories and the participant identification numbers were also presented in each opinion 

category (see Table 1). Once the coding was finished, the data were examined. The results are 

described in the next section. It should be noted that the qualitative data analysis was done 

manually for the study.

Table 1 
In-depth Interview Findings 

Theme Participant ID Frequency 
Market  orientation   
- Intelligence Generation 3,10,17,20,21,22 6 
- Intelligence Dissemination 9,12,13,17,21,22 6 
- Responsiveness 1,2,3,4,5,7,8,9,12,22 11 
- Intelligence Dissemination and 
Responsiveness 

1,5,8,17,19 5 

Innovation 1,2,3,4,5,6,7,11,12,15,18,19,20,21,22 15 
Market orientation and innovation 14,16,17,18,19,21 6 
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Results
  Participants explained how market orientation affected their business performance.  The                 

participants’ responses focused on the three dimensions of market orientation developed by 

Kohli & Jaworski (1990), intelligence generation, intelligence dissemination and responsiveness.

  1. Market Orientation on Business Performance 
   1.1 Intelligence Generation

              With regards to intelligence generation in small-sized hotels, there were 6 participants 

supporting this dimension. Some of interviews are described below. Intelligence generation was 

also evident during the interview with participants 3 and 10: Usually, the marketing department 

conducts market research, about the new products/offerings of competitors. The marketing department 

provides feedback on the market information to other departments so that relevant department can 

create ideas about new and competing offerings and services. Participant 20 stated:

           

    “When the sales department goes to the market to inspect and obtain some 

    information about competitors and feel that our hotel offerings do not meet          

             customer demands, or the pricing strategies, or the promotion programs 

              are not performing well compared to the competitors, information from both 

            formal and informal allows the departments in charge of these programs to 

            think more about designing other relevant programs to respond to competitor 

           attacks. Accordingly, we can defend our market and keep our customers.”

   1.2 Intelligence Dissemination

                Similar to intelligence generation, there were 6 participants supporting the notion that                 

intelligence dissemination is a significant factor into business performance of small-sized hotels in          

Thailand. The interviewees made the following comments. Participant 9 stated that the information 

shared by the marketing department mostly includes market demands, market movements,           

consumer market insights, customer preferences and feedback, and product information. Participant 

12 claimed:
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    “My marketing department, besides providing information to outsiders, 

                 supplies internal reports to other departments on a monthly basis. The       

    purpose is to describe market demands, market trends, the size of the market 

    as well as the purchasing power of customers, the partners we have 

    contacted, and the potentiality of future partners. The other purpose of 

    the shared information from the marketing department is to show the 

    department’s potential to other departments, to let them know what we have 

    done, what we have achieved, and how we have succeeded.”

    Participant 13 gave an example: 

             “For example, as a manager of a hotel, I talk about current competitor 

               campaigns and I share my findings in meetings on a regular basis.”

   1.3 Responsiveness

                The responsiveness to customers’ current and expected needs was highlighted 

via the qualitative analysis of the in-depth interviews. Nearly half of the participants agreed that 

responsiveness is an important dimension to be market-oriented for small-sized hotels. However, 

out of 11 participants who agreed with this concept, only 2 of them gave specific and clear examples.  

Participant 1 identified how responsiveness was conducted in his hotel as follows. 

               “For example, as marketing manager of the hotel, I suggested that, by             

    improving our products or services, hotel management can deal with 

    customer complaints to protect and maintain the hotel’s reputation, have 

    more updated market information to understand clients better, and know and 

    understand customer demands to modify offerings.”

    Participant 22 discussed the importance of responsiveness to his hotel performance: 

    “Take an example of one of our tour agent suppliers, who preferred to make  

                reservations online. Their customer needs are sometimes changing and thus 

               our tour agent has to change. Therefore, the responsibility of the marketing 

               department is to understand the needs of our customer as well as our 

               customers’ customers. The purpose is to serve customers better to maintain a 

              steady increase in sales.”
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    Participants 4 and 8 opposed the idea that products or services adjusted according 

to individual preferences somehow were difficult to manage by hotel staff; however, once these 

jobs were achieved, it can help our hotel to serve customers in effective ways.

   1.4 Intelligence Dissemination and Responsiveness

                In addition, qualitative analysis of the in-depth interviews found a relationship 

between intelligence dissemination and responsiveness. Five hotel managers pointed out the     

relationship between the two dimensions. For instance, Participants 17, 1, 5, 8 talked about              

intelligence dissemination between the marketing department and other departments: 

    “Usually, the marketing department has to conduct market research about new 

                the products or promotion campaigns of its competitors. They can provide 

                feedback on the market information to relevant departments so that our hotel 

               can create ideas about new and competing campaigns.”

    Moreover, Participant 19 stated that: 

             “The marketing department usually contacts other departments to receive 

               knowledge relevant to its work, such as developing their function rooms. 

              The knowledge received from other departments such as facilities, list menus 

             of food and beverages, the number of on-site mechanic staff, and internet or 

             WIFI availability. Therefore, the marketing department can participate in some 

             bidding programs. The purpose of sharing information is to improve the 

             competitiveness of its pricing schemes in comparison to its competitors.”

    Results from the content analysis revealed that small-sized hotel managers place 

more importance on collecting external sources of information such as customers, competitors, 

and suppliers to develop campaigns to enhance business performance. 

    Another consequence that derived from the in-depth interviews was innovation.                   

Participants described how they understand and use innovation to improve small-sized hotels’ 

business performance.

  2. Innovation on Business Performance 

        According to the views of most participants, there is a positive relationship between 

innovation and small-sized hotels’ business performance. Among the major reasons why innovation 

enhanced organizational performance are cost reduction and market responsiveness. Fifteen 

participants insisted that innovation was important to their hotel’s business performance. Some of 

views are presented below.
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   Participant 1, 2, 3, 7 and 18 underlined the importance of innovation: One respondent said:

        “Our industry is changing daily. If we do not innovate and do not invest in new 

   products, we just have slow movement and cannot follow the market. If we 

   innovate with a wide range of new products, we can boost our revenue and 

   increase sales growth. In addition, innovation through diverse products or 

   services allows us to satisfy various customer needs, and enhance customer choices”. 

   Emphasizing the relevance of innovation to small hotels’ business performance, Participant  

   1, 5, 11 expressed similar views, and one stated that:

        “The market is continuously changing. Everything is changing. Therefore, you 

        cannot be successful if you are not moving. Thus, innovation surely drives better 

        working outcomes and better performance in terms of the market, customers, as

        well as the business process, which is run smoothly and correctly”.

   In addition, Participants 6 and 22 stated that innovation can improve the image and 

reputation of our business in terms of serving customers and making them happy. Moreover, new, 

good ways of serving customers can impress the customers, and they will come back to stay at 

our hotel and introduce us to their friends or other people.

   However, seven participants were relatively uncertain about implementing innovation, 

which in turn, affected business performance. These participants claimed that employees were 

somehow  unsupportive and reluctant to change. In participants’ opinions, the responses of           

employees to innovation are summarized as follow.

   “Implementing new ideas, the main problem is acceptance by staff. Employees                

         don’t want to change because it requires more work to do. In general, people are 

         used to things being done a certain way so it is quite common that people are 

   unwilling to change. Probably, the biggest challenge is getting staff to use new  things.”

   One respondent further stated:

                   “When implementing new things or changes, our staff members don’t like 

   changes. At this point, staff training is possibly a right answer to loosen up their 

   resistance. For example, I have a certain group of staff who is unfamiliar with 

   technology. But I think they are quite good so I have to be very patient and 

   diligent on my training.”
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   2.1 Market Orientation and Innovation on Business Performance

                Some participants insisted that innovation could be involved with market orientation 

to enhance small-sized hotel business performance. The following are participants’ opinions.       

Participants 14, 16, 17, and 19 indicated that: 

    “Finally, if we innovate with new products, we can attract customers and 

                boost our business performance. Another point is that innovation can help us 

               to lower the cost of running our business. The reason is that innovation in the 

               management process can help us to manage our business effectively as the 

               process from the product-designing phase (Responsiveness) to the product-

              implementation phase becomes smooth and efficient, of course, with knowledge 

              sharing between different functions (Intelligence dissemination).”

    Similarly, Participant 18 expressed the idea that the relationship between innova-

tion and intelligence dissemination has a positive effect on cost reduction.  

            “Innovation can provide us with better outcomes such as a reduction in 

             operating costs, and improved sales revenue. We will innovate. Otherwise, we 

             will not innovate. If we choose an innovative solution, we should make sure the 

             outcomes of the innovation are positive. Of course, innovation with strong 

             connection and coordination between departments in terms of knowledge 

             sharing (Intelligence dissemination) can make our business run effectively with 

    more effective management systems and lower cost of operation.” 

    Lastly, Participant 21 discussed the relationship between innovation and market          

responsiveness: 

           “Many competitors and new entrants also stimulate many new market segments. 

            Thus, the service market is very dynamic. Therefore, if our hotel does not have 

            any innovation capability to adapt to the changes in the business environment or 

           the industry movements, we will surely be behind the times, and then we will lose 

          our market and then the consequences are bad.”
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Discussion and Conclusion
  This study adds the body of knowledge on the business performance of small-sized hotels 

by exploring the effect of market orientation and innovation. Based on empirical findings, small-sized 

hotel businesses collected information by formal and informal means from existing customers, 

competitors and partners. Later, the information was shared by the marketing department with 

other departments in order to take action with regard to dealing with customer complaints or 

modifying offerings to meet customer preferences. As a consequence, small-sized hotels are 

likely to defend their market and retain customer satisfaction so their business performance could 

be maintained or even improved. Therefore, it is  essential that small-sized hotels should develop 

market orientation in terms of intelligence generation, dissemination, and responsiveness if they 

prefer superior business performance.  This finding is in line with the work of Dawes (2000) who 

addressed the relationship between market orientation and business performance for organizations. 

Our evidence proposed that small-sized hotels adopt innovation as a way of reducing operating 

cost and increasing sales revenues, which is supported by previous research of Damanpour (1999), 

Langerak et al. (2007) and Sanjeev et al. (2003). 

  Small-sized hotels reviewed changes in the business environment, particularly technology 

and learn from what competitors are doing and then adjust their current products and services 

through incremental innovations. Owing to the importance of innovation and changes in today’s 

business  environment as stated in the result, it is strongly recommended by the author that innovation 

should be implemented in small-sized hotel properties to sustain their business performance.        

The examples of   innovation are namely a digital booking platform and customer loyalty programs 

via social media (e.g., Facebook, Twitter, mobile applications). Furthermore, considering in the findings 

with respect to innovation suggested that small-sized hotel employees were found to be a key to       

success in implementing innovation throughout the hotel and later increase the hotel’s business 

performance, which is confirmed with a  previous study of Pelham & Wilson (1995). Importantly, 

small-sized hotel staff members are strongly recommended to be market-oriented by means of 

training. Also, small-sized hotel managers could prepare staff for the innovation development     

process, helping them to realize that innovation is meant to make work more efficient rather than 

increasing their workload.
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  To be concluded, the results are useful for small-sized hotels in terms of practical application. 

Small-sized hotels can utilize the findings in order to develop offerings and services that are much 

more in line with the Thai market needs. In addition, small-sized hotel managers will be able to 

prepare short, medium, and long-term planning with regard to innovation for their properties. The 

results of this study should be assessed while considering some limitations. Generalization of the 

findings should be   conducted with caution as the study sample was relatively small. Nevertheless, 

this study presents a platform for future research on the effects of market orientation and innovation 

on the business performance of small-sized hotels. Future research could consider conducting a 

quantitative study by using variables explored in this study. Examining associations between market 

orientation, innovation and other important concepts such as entrepreneurial aspects could extend 

our understanding of business performance in the hotel sector.

References
Audretsch, D. B. (2002). The Dynamic Role of Small Firms: Evidence from the U.S. Small Business 
  Economic.18(1-3), 13–40.
Busch, C. ; Maret, P. S. D. ; Flynn, T. ; Kellum, R. ; Le, S. ; Meyers, B. ; Saunders, M. ; White, R. &  
  Palmquist,  M. (2005). Content Analysis. Retrieved from http://writing.colostate.edu/guides/ 
  research/content/.
Chen, M. J. & Hambrick, D. C. (1995). Speed, Stealth, and Selective Attack: How Small Firms 
  Differ from  Large Firms in Competitive Behavior. Academy Management Journal. 38(April),  
  453–482.
Coviello, N. E. ; Brodie, R. J. & Munro, H. J. (2000). An Investigation of Marketing Practice by 
  Firm Size. Journal of Business Venturing. 15(September- November), 523–545.
Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effect of Determinants and 
  Moderators. Academy of Management Journal. 34(3), 555–590.
Dawes, J. (2000). Market Orientation and Company Profitability: Further Evidence Incorporating  

  Longitudinal  Data. Australian Journal of Management. 25(2), 173–200.

Deshpandé, R. (1999). Developing a Market Orientation. California: Sage Publications.

Deshpandé, R. ; Farley, J. U. & Webster Jr., F. E. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation, 
  and Innovativeness in Japanese Firms: A quadrat Analysis.  Journal of Marketing. 57(1), 23–37.
Fiegenbaum, A. & Karnani, A. (1991). Output Flexibility: A Competitive Advantage for Small Firms. 
  Strategic Management Journal. 12, 101–114.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559128

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. In N. K. Denzin &  
  Y.S. Lincoln (Eds.). Handbook of Qualitative Research. (pp. 105- 117). Thousand Oaks,  
  CA: Sage Publications.
Harrington, R. & Ottenbacher, M. (2011). Strategic Management: An Analysis of Its Representation  
  and Focus in Recent Hospitality Research. International Journal of Contemporary 
  Hospitality Management. 23(4), 439-462.
Homburg, C. & Pflesser, C.(2000). A Multiple-Layer Model of Market-Oriented Organizational Culture:  
  Measurement Issues and Performance Outcomes. Journal of Marketing Research. 37(4),  
  449–462.
Hult, G. T. M ; Ketchen, D. J. & Slater, S. (2005). Market Orientation and Performance:  
  An Integration of Disparate Approaches. Strategic Management Journal. 26, 1173–1181.
Javalgi, R. G. ; Whipple,T. W. ; Ghosh, A. K. & Young, R. B. (2005).  Market Orientation, Strategic  
  Flexibility, and Performance: Implications for Services Providers. Journal of Services 
  Marketing. 19(4), 212–221.
Kara, A. ;  Spillan, J. E. & DeShields, O. W. (2005). The Effect of a Market Orientation on Business              
  Performance: A Study of Small-Sized Service Retailers Using MARKOR Scale. Journal 
  of Small Business Management. 43(April), 105–118.
Kasikorn Research Center (2016). In 2016 Hotel Business Increased From 4.7 to 6.0 Percent 
  However Still Many Challenges Remain. Econ Analysis. 22(2707), 1-6.
Kohli, A. K. & Jaworski, B. J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions,  
  and Managerial Implications. Journal of Marketing. 54(2), 1–18.
Köseoglu, M. A. ; Parnell, J. A. & Doyle, J. D. (2015). Market Orientation, Strategy, and Revenue
  Growth  in the Turkish Hotel Industry. Journal of Travel & Tourism Marketing. 32(8), 1099-1116.
Lado, N. & Maydeu-Olivares, A. (2001). Exploring the Link Between Market Orientation and Innovation 
  in  the European and US Insurance Markets. International Marketing Review. 18(2), 130–145.
Langerak, F. ;  Hultink, E. J. & Robben, H. S. J. (2007). The Mediating Role of New Product 
  Development in the Link Between Market Orientation and Organizational Performance.  

  Journal of Strategic Marketing. 5(4), 281–305.

Meeus, M. T. H. & Oerlemans, L. A. G. (2000). Firm Behavior and Innovation Performance: 

  An Empirical   Exploration of the Selection-Adaption Debate. Research Policy. 29(1), 41-58.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.  

  Thousand  Oaks, CA: Sage Publications.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 129

Mulindi, P. & Katuse, P. (2014). Strategic Investment Alternatives for the Travelagency Sector in Kenya  

  in  the Face of a Turbulent Global Environment. International Journal of Social Sciences  

  and Entrepreneurship. 1(9), 183–195.

Narver, J. C. & Slater, S. F. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability.  

  Journal of Marketing. 54(4), 20–35.

Pelham, A. M. & Wilson, D. T. (1995). Does Market Orientation Matter for Small Firms? Working  

  Paper No. 95-102. Massachusetts: Marketing Science Institute.

Sanchez-Hernandez, M. I. & Miranda, F. J. (2011). Linking Internal Market Orientation and 

  New Service Performance. European Journal of Innovation Management. 14(2), 207–226.

Sanjeev, A. ;  Krishna, E. M. & Chekitan, S. (2003). Market Orientation and Performance in Service  

  Firms: The Role of Innovation. Journal of Services Marketing. 17(1), 68–82.

TAT Intelligence Center (2015). The Direction of Tourism in Thailand. Bangkok:Tourism Authority  

  of Thailand, Ministry of Tourism and Sport, Thailand.

Thai Hotels Association (2015). Thailand Hotel Industry Survey 2015. Bangkok: Thai Hotels 

  Association, Thailand.

Turner, R. (2016). Travel & Tourism World Economic Impact 2015. London, United Kingdom: 

  Oxford Economics.

Verhees, F. J. H. & Meulenberg, M. T. G. (2004). Market Orientation, Innovativeness, Product 

  Innovation, and Performance in Small Firms. Journal of Small Business Management. 42(2),  

  134–154.

Wang, C. H. ; Chen, K. Y. & Chen, S. C. (2012). Total Quality Management, Market Orientation 

  and Hotel Performance: The Moderating Effects of External Environmental Factors. 

  International Journal of Hospitality Management. 31,119–129.

Zaltman, G. ; Duncan, R. & Holbeck, J. (1973). Innovation and Organization. New York: John Wiley 

  & Sons.

    

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559130

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: nawaporn@feu.edu

บทคัดยอ
  การศึกษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสภาพการเรยีนการสอน และปญหาและแนวทางแกไขปญหา

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน         

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  ประชากรเปนครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนในสังกัด
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถามและแบบสนทนากลุม ครอบคลุมเนื้อหา 5 ดาน คือ ดานเนื้อหา 

ดานการจัดกิจกรรม ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล และดานนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 

ระดบัการปฏบิตัเิก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอนของครไูทย โดยรวมมีคาเฉล่ียรวมในทุกดานอยูในระดบัมาก 

โดยมรีะดบัการปฏบิตัทิีอ่ยูในระดบัมากทีส่ดุ  คอื ดานเนือ้หา สวนดานอืน่ๆ มรีะดบัการปฏบิตัอิยูในระดบัมาก

ทั้งหมด ไดแก ดานการวัดผลและประเมินผล ดานส่ือการสอน ดานนักเรียน และดานการจัดกิจกรรม                

ตามลําดับ การจัดการเรียนการสอนท่ีครูไทยพบวาเหมาะสมกับนักเรียนและเปนรูปแบบท่ีใชกันมากท่ีสุด      

คอื การเรยีนรูแบบ Project-Based Learning ออกแบบการเรยีนรูใหเหมาะแกนกัเรียนและเชือ่มโยงกับทกัษะ

เพือ่การดํารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 สาํหรบัปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ 

พบวาปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนมีความรูแตกตางกัน ทําใหจัด                     

การเรียนการสอนคอนยาก แนวทางแกไขปญหา คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน

เพื่อใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมอยางทั่วถึง  ปญหาครูผูสอนภาษาอังกฤษไมมีวุฒิการศึกษาดานการสอน         

ภาษาอังกฤษ แนวทางการแกไขปญหา คือ สงครูเขาอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษของตน

สภาพการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษของครไูทยระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่6 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
State of English Instruction of Thai Teachers of Prathom Suksa 6, 

Lamphun Primary Educational Service Area 1

นวพร  ชลารักษ์1*
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คําสําคัญ
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนประถมศึกษา ครู  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                

ประถมศึกษาลําพูน  เขต 1

Abstract
  This research was to study the instructional conditions, problems and solution provide 

recommendations by Thai teachers in primary schools in Prathom Suksa 6, Lamphun Primary 

Educational Service Area 1. The target group included 42 Thai teachers teaching English in the 

elementary school in 2nd semester, 2015 academic year. The research instruments included a 

questionnaire and a group discussion form covering 5 instructional aspects, namely, contents, 

activity organization, instructional media, measurement and evaluation, and student care. The findings 

reveal that the instructional practice of the Thai teachers, in general, had the mean score at much 

level with the highest level on contents. Other aspects which were also at much level, in order from 

most to least, were the measurement and evaluation, instructional media, student and activity      

organization care. The teaching and learning management that Thai teacher found that appropriate 

and the most used for student is Project-Based Learning. Designed to suit the students’s learning 

and associated with living skills in the 21st century. The problems of English instruction found that 

English language skills of students are different, it effecting to manage the teaching difficult and 

solution is teachers provide suitable activities for each student, so all students participate in           

activities.  Problem of teachers no have Degree in teaching English, the solution is to train teachers 

to develop their English skills and knowledge.

Keywords
  English Instruction,  Primary School,  Teachers,  Lamphun Primary Educational Service 

Area 1

บทนํา
  ในสังคมโลกปจจุบัน เปนสังคมแหงขอมูลขาวสาร มีการเปล่ียนแปลง ความเคลื่อนไหว และ            

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว บุคคลตองติดตอส่ือสารกันมากขึ้นเพื่อ       

ดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจ ตลอดจนการศึกษาหาขอมูลและถายทอดความรูใหแกกัน การเรียน

รูภาษาตางประเทศจึงมีความสาํคัญและจาํเปนในชีวติประจาํวัน เพราะเปนเคร่ืองมอืในการส่ือสาร การศึกษา  

การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ อีกทั้งความรูภาษาตางประเทศ จะชวยใหคนไทยมีความเขาใจ          
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และภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลกได         

อยางสรางสรรค ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ           

เปนสาระการเรียนรูพื้นฐานท่ีใหผูเรียนเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สํานักวิชาการ  

และมาตรฐานการศึกษา, 2551)

  จากการตดิตามและประเมินผลการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษทีผ่านมา พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทาํให

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมประสบผลสําเร็จ คือ ครูผูสอน ทั้งนี้เพราะวาครูผูสอนสวนใหญมกัจะเปน

ครูประจําช้ัน ไมมีวุฒิการศึกษาทางดานภาษาอังกฤษ ขาดความแมนยําในเน้ือหาทําใหไมกลาท่ีจะสอน       

ขาดความมั่นใจ ไมมีความรูภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีมั่นคง ครูขาดความชํานาญ โดยเฉพาะการสอนให      

นักเรียนพูด และไมมีวิธีการสอนที่จูงใจใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียน

เกิดความเบ่ือหนาย ขาดความสนใจ และขาดแรงจงูใจในการเรยีน ไมเห็นประโยชนของการเรยีนภาษาอังกฤษ 

(ทิพวัลย มาแสง, 2532)  นอกจากนี้ยังพบวาครูสวนใหญยังคงใชวิธีการสอนแบบเดิม ครูมีความรูไมเพียงพอ

เพราะไมไดฝกมาโดยตรง การออกเสียงไมถูกตอง ทําใหไมกลาพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียน ใชวิธีการสอน

แบบเกาไมยอมปรบัปรงุ เขมงวดในการสอนมากเกนิไป (พติรวลัย โกวทิวท,ี 2537) นกัเรียนเกดิความเบือ่หนาย

และไมกลาพูด เพราะถูกฝกใหอานออกเสียง โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเลย นอกจากน้ีนักเรียน             

ยังไมเห็นความสําคัญและความจําเปนของการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะในชีวิตประจําวันไมมีโอกาสใช     

ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีทัศนคติที่ไมดีตอครู จํานวนนักเรียนในแตละหองมีมากเกินไป ทําใหครูดูแลไมทั่วถึง

และดานการสอน พบวา ครูจาํนวนไมนอยทีเ่ลือกวธิกีารสอนท่ีไมเหมาะสมและสอดคลองกบักลุมของนักเรยีน 

ใชวธิีการสอนแบบลองผิดลองถูก ไมมีการเรียนการสอนท่ีเปนไปตามธรรมชาติ คอื สอนเปนลําดับจากทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียน นักเรียนควรไดรับการฝกฝนทักษะการฟงใหมาก  สาเหตุที่ทําให          

การเรยีนการสอนไมประสบผลสําเรจ็เนือ่งจากผูเรียนไมมโีอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาองักฤษนอกหองเรียน  

ฟงภาษาอังกฤษไมเขาใจ ไมกลาพูด หรือพูดไมได แมวาจะใชเวลาเรียนอยูในโรงเรียนนานกวา 6 ป  ดังนั้น

จึงเปนการยากที่ผูเรียนจะมีความเขาใจลึกซ้ึงและใชภาษาอังกฤษการเพ่ือสื่อสารไดอยางเปนธรรมชาติ         

การเรียนภาษาองักฤษใหมปีระสทิธิภาพ นกัเรียนจะตองมีความสนใจและเห็นประโยชนในการเรยีนเปนสําคัญ 

(กาญจนา ศรีสังวาลย, 2547)

  จากผลการศกึษาดังกลาวจะเห็นไดวาสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยข้ึนอยูกบั

องคประกอบหลายอยาง ปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งในปจจุบันโรงเรียนประถมศึกษา

ทั่วประเทศตางก็มีนโยบายที่เนนใหการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูวิจัย             

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปญหาและแนวทางในการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยของโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดลําพูน เน่ืองจากจังหวัดลําพูนมีโรงเรียนท่ีเปนเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในการสงนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในชั้นปที่ 5  ทั้งนี้

เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการวางแผนการสอนในรายวิชา การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและ

ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร     
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มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1

  2.  เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  

วิธีการวิจัย

  1. ประชากร  

   ในงานวิจัยนี้ประชากร คือ ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียน

ประถมศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาลาํพนู เขต 1 แบงเปน โรงเรยีนในกลุมโรงเรยีน

เอกชน  จาํนวน 20 โรงเรียน และโรงเรียนเครือขายพฒันาคณุภาพการศกึษา จาํนวน 10 เครือขาย  146 โรงเรยีน 

โดยผูวิจัยไดสุมจํานวนโรงเรียน จํานวนรอยละ 25 ของจํานวนโรงเรียนแตละกลุม ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ     

ไดจาํนวนทัง้หมด 42 โรงเรยีน  แบงเปนโรงเรยีนในกลุมโรงเรยีนเอกชน จาํนวน 5 โรงเรยีน และ โรงเรยีนเครอืขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 37 โรงเรียน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 42 คน

  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

     2.1 แบบสอบถาม ประกอบดวย ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา ระยะเวลาทีส่อนในโรงเรยีนประถมศึกษา ระดับช้ันท่ีสอน จาํนวนชัว่โมงในการสอน      

ตอสัปดาห และภาระหนาที่อื่นนอกเหนือจากงานสอนที่โรงเรียนมอบหมาย ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทย ครอบคลุมเนื้อหา 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานการจัดกิจกรรม           

ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล และดานนักเรียน เปนคําถามแบบประมาณคา 5 ระดับ

และ ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษ เปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น        

เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคที่ครูพบในการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา รวมท้ังใหขอเสนอแนะแนวทาง     

แกไขปญหาตางๆ 

   2.2 แบบสนทนากลุม

       ประกอบดวยประเด็นการแสดงความคิดเห็น ไดแก เน้ือหาในหลักสูตร กิจกรรมการเรียน

การสอน การประเมินผล ชั่วโมงในการสอนตอวัน ขนาดของหองเรียนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน ทักษะการเขียน และ     

การมีสวนรวมในการเรียน 
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  3. การเก็บรวบรวมขอมูล

   3.1. แจกแบบสอบถามครูไทยระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 42 คน โดยผูวิจัยเปนผูนําแบบสอบถามไป

สอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง

   3.2. ดําเนินการสนทนากลุมกับครูไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยใชแบบสนทนากลุม  ดําเนินการสนทนากลุมท่ีโรงเรียน

ใบบุญลําพูน  อ. เมือง จ. ลําพูน มีการเชิญครูจากโรงเรียนใบบุญลําพูนและโรงเรียนอ่ืนๆ จํานวนรวม            

ทั้งหมด 42 คน (4 กลุม) มาเขารวมการสนทนากลุม ใชเวลาในการจัดการสนทนากลุม 2 ชั่วโมง และ            

ดําเนินการสนทนากลุม จํานวน 1 ครั้ง  

  4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

     วเิคราะหขอมูลในแบบสอบถามโดยหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สาํหรบัตอนที ่3 จะนาํความคดิเหน็ทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถามมาสรปุผล

และอธิบายถึงสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 

   สวนการสนทนากลุ มจะนําความคิดเห็นที่ไดจากการสนทนามาสรุปผลและอธิบายถึง              

สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ผลการวิจัย
  1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

        ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของครูไทยพบวา เปนเพศชาย จํานวน 16 คน (รอยละ 38.10)        

และเปนเพศหญิง จํานวน 26 คน (รอยละ 61.90) เทากัน สวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป เทากันกับ             

อายุมากกวา 45 ป จํานวน 17 คน (รอยละ 40.48) สวนใหญจบการศึกษาระดบัปริญญาโท จํานวน 22 คน 

(รอยละ 52.39) รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 20 คน (รอยละ 47.61) สวนใหญมี

ประสบการณสอนมากกวา 16 ป จํานวน 15 คน (รอยละ 35.72) รองลงมาอยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 11 คน 

(รอยละ 26.19) ระยะเวลาทีส่อนในโรงเรียน พบวา สวนใหญสอนมามากกวา 2 ป จาํนวน 37 คน (รอยละ 88.10) 

   ในสวนของระดับชั้นที่ครูไทยสอนนั้น พบวา ทุกคนสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 

44 คน สวนที่เหลือกสอนในระดับชั้นอื่นๆ สําหรับจํานวนชั่วโมงการสอนใน 1 สัปดาห พบวา สวนใหญตอง

สอนระหวาง 16-20 ชั่วโมงตอสัปดาห จํานวน 21 คน (รอยละ 50.00) รองลงมาคือ สอนระหวาง 11-15 ชั่วโมง

ตอสัปดาห จํานวน 4 คน (รอยละ 9.52) และไดมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับ               

ประถมศึกษาสาํหรบันกัเรียนไทยกอนเขามาสอนในโรงเรียน แตมเีพยีงแคครูจาํนวน 1 คนเทานัน้ (รอยละ 2.38)          

ที่ไมไดมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาสําหรับนักเรียนไทยกอนเขามาสอน
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   2. สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1

       ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนของครูไทย                    

มีคาเฉลี่ยรวมในทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งหมดไดแก ดานเนื้อหา    

ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการสอน ดานนักเรียน และดานการจัดกิจกรรม  ตามลําดับ     

    ในสวนของรปูแบบการเรยีนการสอนทีค่รเูหน็วาเหมาะสมกบันกัเรียนและใชอยูในปจจบุนั 

แบงออกเปน 3 รปูแบบใหญๆ  1) รปูแบบท่ี 1 คอื จดัการเรยีนการสอนโดยองิหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร 

2) รปูแบบท่ี 2 คอื เรียนผานทีวทีางไกลผานดาวเทยีม จดัการเรียนการสอนโดยอิงจากหนังสือเรยีนของนักเรยีน 

เอาเนื้อหาในหนังสือเปนหลักแลวคิดกิจกรรมใหสอดคลอง 3) รูปแบบที่ 3 เปนรูปแบบที่ใชกันมากที่สุด คือ 

การเรียนรูแบบ PBL (Project-Based Learning) ครูตองออกแบบการเรียนรูแบบ PBL ใหเหมาะแกนักเรียน 

โดยอิงทฤษฎีการเรียนรู Learning by Doing ของ John Dewey  เพ่ือเช่ือมโยงกับทักษะการดํารงชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีทักษะมากกวาการอานออกเขียนได (3R) โดยเพิ่มทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (7C) เขาไป

ในการสอน เปล่ียนการเรียนการสอนแบบ Passive หรือสอนแบบบรรยาย ไปเปนการเรียนรูแบบสราง          

ความรูดวยตนเองผานการลงมือทาํและคดิ จะทาํใหเกดิการเรียนรูอยางแทจรงิหรอืทีเ่รยีกวา Active Learning 

หรือทางวิชาการเรียกวา Constructionism นักเรียนไดเรียนโดยการฝกปฏิบัติ ใหนักเรียนไดเรียนรูผานการ

ทาํงานจรงิหรอืผานการทาํ Project ตางๆ โดยท่ีครเูปนเพยีงพีเ่ลีย้งทีค่อยชวยเหลืออยูขางๆ ซึง่การเรียนแบบนี้  

จะชวยฝกใหนกัเรยีนไดฝกทักษะตางๆ  ตัง้แตคนควาหาขอมูล ตรวจสอบและประเมนิขอมูล การนําเสนออยาง

สรางสรรค  นอกจากน้ีครูยังเนนการหากิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ ม                                  

เพ่ือฝกการทํางานเปนทีมและแลกเปลี่ยนความรู บูรณาการความรูรวมกัน มีการใชคําถามหลักเปนตัวนํา          

สูการใหนักเรียนทํากิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง และนําองคความรูใหมไป        

ตอยอดความรูเดิม มีการกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในหองเรียนและเลือกกิจกรรมการเรียนแบบ  Active  

Learning  เนนดานการฟงและพูดออกเสียงเพ่ือการส่ือสาร มกีารสงเสริมใหนกัเรยีนรบัฟงและพูดคุยมากทีส่ดุ

เทาที่เปนไปไดรวมถึงการสรางการสนทนาในชั้นเรียนดวยตัวเอง

    ครไูทยสวนใหญไดมกีารศึกษาเกีย่วกับหลักสตูรภาษาอังกฤษในระดบัประถมศึกษาสําหรับ

นักเรียนไทยกอนเขามาสอนในโรงเรียน และเมื่อเขามาสอนแลว หลายๆ โรงเรียนมีการจัดอบรมเพ่ิมเติม          

ครแูตละคนจึงมกีารวางแผนการสอนและจัดกจิกรรมดวยตนเองโดยองิเน้ือหาจากหลักสตูรแกนกลาง หนงัสอื

แบบเรียนของนกัเรียนและหลักสูตรสถานศกึษาทีไ่ดรบัจากโรงเรียน เน้ือหาสวนใหญจะเนนในเรือ่งโครงสราง

และคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน   การออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคงายๆ พูดตอบโตดวยคําสั้นๆ 

งายๆ อยางถูกตอง การปฏบิัติตามคําสั่ง และบทสนทนาสถานการณอยางงาย

    ในสวนของการจดัหาสือ่การสอนครจูดัหาเอง และไมมกีารใชสือ่การสอนรวมกับครูทานอ่ืนๆ              

สวนใหญจะใชของจริง รูปภาพ เกม คลิปวีดีโอ ในชั้นเรียนมากที่สุด นอกจากนั้นมีการใชแบบเรียนสําเร็จรูป

เปนสื่อการสอนในหองเรียน
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    ในดานการประเมินนกัเรยีนพบวา ประเมนิโดยดจูากการสอบมากทีส่ดุและประเมนินกัเรยีน

โดยดูจากการมีสวนรวมในช้ันเรียน เชน การนําเสนองาน กิจกรรมกลุม ดูจากการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย

และสงงานตามเวลาที่กําหนด ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินผลบางในชวงการทํา

กิจกรรมกลุม เชน ใหนักเรียนประเมินชิ้นงานหรือการนําเสนองานกันเองภายในชั่วโมงเรียน เปนตน

    นอกจากนีใ้นโรงเรยีนสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 1 เหน็วา

ควรสงเสรมิการสรางทศันคตทิีด่ตีอการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนักเรยีนโดยการสรางบรรยากาศใหนกัเรยีน

รูสึกผอนคลาย ไมเครงเครียด สรางบรรยากาศใหรูสึกมีความเปนกันเองขึ้นมา (Break the Ice) แลวพยายาม

ทําความเขาใจวาภาษาอังกฤษไมไดนากลัวอยางท่ีคิด อธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงความสําคัญ และ             

ความจําเปนของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและจะสงผลดีอยางไรในอนาคตดวย

  3. ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทย          

ระดบัช้ันประถมศกึษาปที ่6 ของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลาํพนู เขต 1

   3.1 ปญหาดานที่ยากที่สุดของการเรียนการสอนของครูไทย คือ พื้นฐานความรูที่แตกตางกัน  

ของนักเรียนในช้ันเรียน นักเรียนแตละคนไมสามารถเรียนรูไดเทากัน ความกลาแสดงออกในการใชภาษา     

ของนักเรียนจึงไมเทากัน ทําใหการจัดการช้ันเรียนคอนขางยาก นักเรียนบางกลุมมีความสนใจในเร่ือง              

ของภาษาอยูกอนแลวและไดรับการสงเสริมจากผูปกครองในการเรียนเสริมภาษาอังกฤษจากเจาของภาษา

ในสถาบันภาษาตางๆ หรือฝกฝนเองเพิ่มเติมมาจากที่บานหรือที่เรียนพิเศษ จึงจะมีแนวโนมที่จะเรียนภาษา

อังกฤษไดดีกวา  ใชภาษาอังกฤษไดคลองกวา และความสนใจน้ีจึงทําใหเกิดความแตกตางดาน                       

ความสามารถระหวางนักเรียนดวยกันเอง นักเรียนสวนมากไมกลามีสวนรวมในกิจกรรม เพราะกลัวพูดผิด    

ฟงผิด เขียนผิด เม่ือมีการขออาสาสมัครในการตอบคําถามหรือทํากิจกรรมก็จะมีแตนักเรียนท่ีเรียนไดดี            

คนเดิมๆ ออกมามีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

    แนวทางแกไขปญหา ครูจึงตองหาวิธีการเสริมแรงใหนักเรียนไดออกมาทํากิจกรรมได       

อยางทั่วถึง ควรเริ่มเนนการพัฒนาทักษะดานการส่ือสารเบื้องตนกอนเร่ืองอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ            

ออกเสียงใหถกูตอง  ควรใหนกัเรียนไดฝกฝนมากข้ึนเพราะจะชวยใหนกัเรียนเรียนรูไดอยางแมนยาํและนาํไปใช 

ไดจริง  สําหรับนักเรียนบางกลุมที่ออนจริงๆ โรงเรียนควรใหความสนใจในการพัฒนาทักษะเปนพิเศษ                 

ในกรณีนักเรียนที่ซนมากๆ ตองมีการดูแลแบบตัวตอตัว ซึ่งตองใชวิธีการปรับพฤติกรรมอยางมากที่จะทาํให

นักเรียนแตละคนยอมรับและต้ังใจเรียนมากขึ้น ครูตองมีความสามารถในการจัดการช้ันเรียน มีวิธีสอนท่ี     

ทําใหนักเรียนเขาใจไดมากที่สุด จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพช้ันเรียน ใหเรียนรูและปฏิบัติได เนนเปน   

รายคน อาจตองใชเวลานอกช่ัวโมงเรยีนในการเพิม่เติมให เม่ือเกิดปญหานกัเรียนไมเขาใจความหมายคําหรือ

คําสั่ง  เมื่อครูใชภาษาอังกฤษในหองหรือใชเมื่อทํากิจกรรม และไมไดใชภาษาไดอยางถูกตองครูไทยจะใชวิธี

พูดซํ้า ทําทาทาง ยกตัวอยางประกอบ ใชรูปภาพประกอบการอธิบาย สวนหนึ่งใหนักเรียนที่รูชวยเพื่อนที่ไมรู 

ใหนักเรียนไดชวยเหลือเพ่ือน กอนที่จะใหนักเรียนใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายดวยตนเอง                

หลังจากนั้นจึงฝกใชฝกพูดบอยๆ เนนยํ้าซํ้าทวนใหนักเรียนเกิดการจดจํา 
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    สําหรับการแกไขปญหาพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันของนักเรียน จากการประเมิน

ความรูของนักเรียน สวนใหญยังอยูในระดับท่ีตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด มีนักเรียนท่ีมีพรสวรรคนอยมาก              

สวนมากมีเพยีงแตนกัเรียนท่ีเรยีนรูไดเรว็ และเรยีนรูไดชาถงึชามาก เนือ่งจากนักเรียนยังมคีวามรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนอย ครูจึงจัดกิจกรรมใหนักเรียนทั้งสองกลุมคละกัน ใหทํากิจกรรมรวมกัน ทํากิจกรรม

ที่ตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ใหนักเรียนที่เรียนรูไดเร็วชวยเหลือคนท่ีเรียนรูไดชา บางสวนจัดกิจกรรม                   

ทีใ่หนกัเรียนท่ีเรยีนรูไดชาเปนผูลงมือทาํ เปนคนแสดง แลวใหนกัเรียนท่ีเรยีนรูไดเรว็เปนผูชวย โดยครเูปนเพียง

ผูแนะนาํ  เพือ่กระตุนใหนกัเรยีนทีเ่รยีนชาไดมบีทบาทมากข้ึนและสรางแรงบันดาลใจใหเกดิขึน้ในตวันกัเรยีน         

แตละคน  นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มงาน เพิ่มกิจกรรมใหกับนักเรียนที่เรียนรูไดเร็วและนักเรียนที่พรอมจะเรียนรู             

แมตัวเองจะเรียนไดชา สงเสริมใหตรงกับความสามารถของนักเรียนแตละคน  มีการใชบทเรียนสําเร็จรูป        

มาเปนสวนชวย และสวนนักเรียนที่เรียนไดชามากๆ ครูจะศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลและคัดกรอง                    

เพือ่จัดประเภท จะเอาใจใสและใหเวลากับนักเรียนมากขึ้น อาจจะเปนนอกเวลาเรียน และสอนอยางละเอียด

เปนรายบุคคล

   3.2 ปญหาดานครมูภีาระงานอ่ืนนอกจากงานสอนมาก  คอื งานเอกสาร งานฝายท่ีตองรับผดิชอบ  

และการอบรมเพ่ือเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพ งานเหลาน้ีเบียดบังเวลาที่ตองเตรียมการสอน 

เตรียมสื่อการสอนทําใหหลายครั้งที่การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนที่วางไว และเวลาที่ครูจะใช

เวลาเอาใจใสนักเรียนนอกเวลาสอนลดลงมาก ปญหาน้ีไมสามารถลดทอนหรือเลี่ยงปฏิบัติได   จึงจําเปน     

ตองทําไปตามหนาที่ 

    แนวทางในการแกไขปญหาโดยครูพยายามหาเวลา ใชเวลาสวนตัวในการเตรียมการสอน 

เตรียมสื่อการสอนมากขึ้น กลายเปนครูทั้งที่โรงเรียนและที่บาน

   3.3 ปญหาจํานวนครูในโรงเรียนไมเพียงพอ จึงมีการมอบหมายการสอนไมตรงกับวุฒิ กําหนด

อตัรากําลงัทีไ่มเหมาะสม  ครผููสอนสวนหน่ึงจบวิชาเอกภาษาอังกฤษแตไมมวีฒุทิางศึกษาศาสตร ไมไดเรยีน

ดานหลักสูตรและการสอนมากอน จึงแมนยําเฉพาะแตเน้ือหาทางภาษาอังกฤษ สวนหน่ึงจบดานการสอน

ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมทําใหไมมีเทคนิคการถายทอดความรูใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  

ไมเขาใจในธรรมชาติการเรียนรูของเด็กในวัยนี้ ในสวนของครูที่จบวิชาเอกประถมศึกษามาก็สามารถสอนได

ทกุวชิาแตกไ็มแมนยาํในเนือ้หาภาษาอังกฤษ จงึไมมคีวามมัน่ใจในการสอนทัง้ในเรือ่งโครงสรางและไวยากรณ 

และดานการพูดส่ือสารเปนภาษาอังกฤษใหเหมือนคนท่ีจบสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเจาของภาษา                 

สงผลกระทบอยางมากตอประสิทธิภาพการสอน และยังมีผลกระทบตอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 ดวย 

    แนวทางแกไขปญหา ครูไทยจึงมีการเพิ่มเติมความรูใหกับตนเอง โดยคนท่ีไมไดจบสาขา

การศึกษาก็ไปเรียนในระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สวนคนท่ีจบตรงสาขาก็ไปเขารวม      

การอบรมการสัมมนาท่ีทางหนวยงานตางๆ จัดขึ้น  รวมไปถึงการสมัครเรียนและฝกทักษะกับเจาของภาษา

ตามสถาบันภาษาตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยน และสรางเครือขายความรู เพื่อเปดรับวิธีการสอนอื่นๆ มาประยุกต
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ใชกับบริบทของตนเอง จะชวยใหครูไมจํากัดเพียงวิธีการสอนของตนเองเทานั้น รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง

ในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูซึ่งจะชวยเพิ่มชองทางการเรียนท่ี

หลากหลาย รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนดวย   

อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจยัพบวา สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษของครูไทยระดับช้ันประถมศกึษา ปที ่ 6 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ 

ดานเน้ือหา ครไูทยไดใหความสาํคญัในการเตรยีมเน้ือหาการสอน เขยีนแผนการสอน เรือ่งคําศพัททีใ่ชในชีวติ

ประจําวันและการสนทนาและเน่ืองจากครูตองมีการวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมดวยตนเอง                        

โดยอิงเนือ้หาจากหลักสูตรของกระทรวง หลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดรับจากโรงเรียน และหนังสือแบบเรยีนของ

นักเรียน จึงตองศึกษาและเนนเลือกเนื้อหาที่ใชในชีวิตประจําวัน การออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยค 

การปฏิบัติตามคําสั่ง และบทสนทนาในสถานการณอยางงาย ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแนวการจัดการ

เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

  ดานที่มีการปฏิบัติมากเปนอันดับที่ 2 คือ ดานการวัดผลประเมินผล เกณฑการประเมินจะไดรับ       

การแนะนาํและแบบฟอรมจากทางโรงเรยีน ใหมเีกณฑการประเมนิทีอ่งิมาตรฐานและใกลเคยีงกนั ครูไทยจึง

ประเมินนักเรียนโดยดูจากการสอบมากที่สุด และประเมินนักเรียนโดยดูจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน เชน 

การนาํเสนองาน กจิกรรมกลุม ดจูากการทาํงานท่ีไดรบัมอบหมายและสงงานตามเวลาท่ีกาํหนด ครูเปดโอกาส

ใหนกัเรียนไดมสีวนรวมในการประเมินผลบางในชวงการทาํกิจกรรมกลุม เชน ใหนกัเรียนประเมินช้ินงานหรือ

การนําเสนองานกันเองภายในชั่วโมงเรียน ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2545) ที่พบวา การวัดและประเมินผลการเรียน เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู              

และพัฒนาการตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร เพ่ือนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน

ใหผูเรียนบรรลตุามมาตรฐานทีก่าํหนดไว และใชเปนขอมลูสาํหรบัการตดัสินผลการเรยีน ผูสอนตองรับผิดชอบ

การวัดและประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีการจัดการอยางเปน

ระบบและมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

  ดานที่มีการปฏิบัติมากเปนอันดับที่ 3 คือ ดานสื่อการเรียนการสอน ครูไทยมีการจัดหาสื่อการสอน

เอง และไมมีการใชสื่อการสอนรวมกับครูทานอื่นๆ สวนใหญจะใชของจริง รูปภาพ เกม คลิปวีดีโอ ในชั้นเรียน

มากท่ีสุด นอกจากน้ันมีการใชแบบเรียนสําเร็จรูปเปนส่ือการสอนในหองเรียน ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามท่ี 

อัจฉรา ศรีมูล (2552)  ที่พบวา สื่อการเรียนการสอน เปนองคประกอบสําคัญในการจัดกิจกรรม                              

การเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหมปีระสทิธภิาพ และตอบสนองการเรยีนรู จาํเปนตองมคีวามหลากหลาย              

เปนสือ่ประสมทีน่าสนใจ ชวยใหผูเรยีนไดพฒันาการเรยีนรูภาษาไดงาย โดยผูสอนตองเลอืกใช ปรบั ผลติและ

การจัดการใชสื่อตางๆ ใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรยีนรูและเนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียน 
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  ดานท่ีมกีารปฏิบตัมิากเปนอันดับท่ี 4 คอื ดานนักเรียน นกัเรียนเขาใจในการสอนและการสือ่สารของ

ครูผูสอน และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษแตดวยความรูพื้นฐานท่ีตางกันของนักเรียน ความกลา

แสดงออกในการใชภาษาของนกัเรียน ทาํใหการจัดการช้ันเรียนคอนขางยาก ครูควรเร่ิมเนนท่ีการพัฒนาทักษะ

ดานการสือ่สารเบ้ืองตนกอนเรือ่งอืน่ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่การออกเสยีงใหถกูตอง ควรเพ่ิมใหนกัเรยีนไดฝกฝน

มากข้ึนเพราะจะชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางแมนยําและนําไปใชไดจริง สําหรับนักเรียนบางกลุมที่ออนจริงๆ 

โรงเรียนควรใหความสนใจในการพัฒนาทักษะเปนพิเศษ ในบางกรณีของนักเรียนที่ไมสนใจ มีทัศนคติที่ไมดี 

ไมเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตองมีการดูแลแบบตัวตอตัว ซึ่งตองใชเทคนิควิธีการใน            

การปรับพฤติกรรมอยางมากที่จะทําใหนักเรียนแตละคนจะยอมรับและต้ังใจเรียนมากขึ้นซึ่งสอดคลองและ

เปนไปตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ทีพ่บวา บคุคลจะเรยีนรูภาษาใดภาษาหน่ึงได

กต็อเม่ือไดเรียนรูระบบเสยีงเปนอันดับแรก ผูเรียนตองเขาใจเร่ืองของเสยีงและออกเสยีงตางๆ ในภาษาทีเ่รียน

ไดชัดเจน เมื่อนักเรียนมีความแมนยําแลวจึงฝกทักษะอานและเขียน ทั้งนี้เพื่อจะใหเปนไปตามธรรมชาติของ

การเรียนภาษาของมนุษย  ถาเราพิจารณาการเรียนภาษากําเนิด (Mother Tongue) ของนักเรียนจะเห็นวา     

กอนทีเ่ดก็จะพูดนัน้ เดก็ไดยนิผูทีอ่ยูใกลชดิพดู ในข้ันแรกเดก็จบัความหมายไมไดเมือ่ไดยนิซํา้ๆ เขาพรอมกับ

ไดเห็นอาการกิรยิาตางๆ กเ็กิดความเขาใจความหมาย และเริม่เลยีนเสยีงดวยคาํส้ันๆ งายๆ กอนตอมาจงึพูด

คาํยาวๆ และยากขึน้ตามลําดับ ฉะนัน้จะเห็นไดวาธรรมชาติแหงการเรียนภาษานัน้ตองเริม่จากฟงแลวจึงพูด 

เมือ่พดูไดแลวจงึอานและเขยีน วธิกีารเรียนภาษาองักฤษก็ควรจะเปนทาํนองเดยีวกนั นอกจากนีย้งัสอดคลอง

และเปนไปตามที่ประภาพร นุชอําพันธ (2554) ที่พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวัง              

ใหผูเรยีนมีเจตคตทิีด่ตีอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศ สือ่สารในสถานการณตางๆ แสวงหา

ความรูประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมถึงมีความรูความเขาใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรม

อันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได         

อยางสรางสรรค 

  ดานท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ดานการจัดกิจกรรม ครูไดมีการกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวม               

ในหองเรียนและเลือกกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning ครูออกแบบการเรียนรูแบบ PBL ใหเหมาะ    

แกนักเรียน เรียนโดยการฝกปฏิบัติใหนักเรียนไดเรียนรูผานการทํางานจริงหรือผานการทํา Project ตางๆ       

โดยใหความสําคัญในทักษะท้ัง 4 ดาน เนนดานการฟงและพูดออกเสียงเพื่อการสื่อสาร มีการสงเสริม                

ใหนักเรียนรับฟงและพูดคุยมากที่สุดเทาท่ีเปนไปไดรวมถึงการสรางการสนทนาในชั้นเรียนดวยตัวเอง                

ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามที่กรมวิชาการ กําหนดไวในคูมือการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา            

(กรมวิชาการ, 2533) 
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สรุป
  จากผลการวิจัยท่ีพบวาระดับการปฏิบัติเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูไทย

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1             

ในระดับมากที่สุด คือ ดานเนื้อหา สวนดานอื่นๆ มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งหมด การจัดการเรียน

การสอนทีค่รูพบวาเหมาะสมกบันักเรยีนและเปนรูปแบบทีใ่ชกนัมากทีส่ดุ คอื การเรยีนรูแบบ Project-Based 

Learning โดยออกแบบการเรียนรูใหเหมาะแกนกัเรยีนและเช่ือมโยงกับทักษะเพือ่การดํารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 

สําหรับปญหาพบวา นักเรียนมีความรูแตกตางกัน ทําใหจัดการเรียนการสอนคอนยาก แนวทางแกไขปญหา 

คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง  ปญหา   

ครูผู สอนภาษาอังกฤษไมมีวุฒิการศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางการแกไขปญหา คือ                          

สงครูเขาอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษ

  ดังน้ัน การวางแผนการสอนในรายวิชา การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ นอกจากเช่ือมโยงและ            

เนนทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 แลว ยังตองเนนการเรียนรูแบบที่นักเรียนสามารถสรางความรู          

ดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด  เนนการหากิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม      

เพ่ือฝกการทํางานเปนทีม และแลกเปลี่ยนความรู ในสวนของปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียน         

การสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีประเด็นสําคัญในดานครูผูสอน และดานหลักสูตรการสอน ครูตองศึกษาขอมูล

และหาแนวทางแกไขเพิ่มเติมอยางดีที่สุดเพื่อใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดทางการเรียน
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสถานภาพของครูที่ผูเรียนมีความประทับใจ 2) ศึกษา

คุณลักษณะของครูที่ผู เรียนประทับใจ และ 3) ศึกษาศึกษาเหตุการณที่ทําใหผูเรียนประทับใจครู เปน                 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูในรายวิชาความเปนครู (GDT601) ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู     

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปการศึกษา 2557 ทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาจํานวน 174 คน                                 

โดยใชแบบสอบถามชนิดปลายเปดใหนักศึกษาระลึกถึงคุณครู หรืออาจารยที่เคยสอนเพียง 1 คน ที่มีความ

ประทับใจมากท่ีสดุ ทีย่งัระลึกถึงและยดึถือเปนแบบอยางของครูดแีละเขยีนบรรยายคุณลักษณะทีป่ระทับใจ                

ในดานตาง ๆ รวมทั้งบรรยายเหตุการณที่ทําใหเกิดความประทับใจ  วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

  ผลการวิจัยพบวา 1) ครูที่ผูเรียนมีความประทับใจกลุมใหญเปนครูที่เคยสอนในระดับมัธยมศึกษา 

เปนครูที่สอนในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ครูที่เคยสอนระดับประถมศึกษาอยูใน      

ความประทับใจของผูเรียนบางคน นานมากกวา 20 ป จะเปนครูที่สอนตอเนื่องมาตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษา  2) 

คณุลักษณะทีผู่เรียนประทบัใจในทกุระดบัช้ัน ม ี5 ดานคือ คณุลักษณะสวนตน การสอน วชิาการ จรรยาบรรณ 

และมนุษยสัมพันธ  3) เหตุการณท่ีทําใหผูเรียน มีความประทับใจ คือการชวยเหลือลูกศิษยที่มีปญหา               

เปนที่ปรึกษาไดทุกเรื่อง มีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกับลูกศิษย ครูไดแสดงใหเห็นถึงความหวงใย ใหกําลังใจ 

ใหคําแนะนํา จนประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมและโครงการ 

คําสําคัญ
  คุณลักษณะของครู   ตนแบบของครูดี

คุณลักษณะของครูที่ผูเรียนประทับใจ: ตนแบบของครูดี
Features of the Teacher to the Students Impressed: Master of Teacher

เรืองวิทย  นนทภา1*

1หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
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Abstract
  The objective of this research were to 1) study the status of teachers that students impressed 
2) study the characteristics of the teacher that students impressed and 3) study the incidence that 
made student impressed teacher. It's a teaching and learning research which led to the management 
of the course GDT 601 (Actualization for Teachers) in Certificate of Teachers Profession curriculum 
of 2557 academic year at Far Eastern University. The total of 174 students were assigned to write 
the character and the situational activities of the most profound and impressive teacher. The data 
were analyzed by content analysis 
  The research found that 1) the most of the impressive teachers were of secondary schools 
who taught in the fields of Science, Mathematics and English language. Teachers who had been 
taught in kindergartens through primary schools more than 20 years were among the profound and 
impressive teachers as well 2) the impressive characters described as personal characteristics, 
teaching performance, academic scholarship, ethics and human relations 3) the situational activities 
that led to students’ impression were brought by students’ advisers who inspired and encouraged 

students to fulfill students’ goals. 

Keywords 
  Features of the Teacher, Master of Teacher

บทนํา
  การสรางบัณฑิตใหเปนคนเกงและคนดี เปนความปรารถนาและความใฝฝนของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหง ดวยเหตุนี้นโยบายการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงพยายามดําเนินการทุกวิถีทางที่จะใหนิสิต
นักศึกษาของตนเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม  ดวยการเปดรายวิชาท่ีสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม    
ใหแกนสิตินักศึกษามากข้ึน ขณะเดยีวกนัก็พยายามสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวชิาเรียนตาง ๆ  ทีเ่ปด
สอนอยู รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เสริมสรางหรือพัฒนาจริยธรรมควบคูกันไปดวย
  แมสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ จะพยายามดําเนินการในส่ิงเหลานี้ก็ตาม แตสิ่งหนึ่งที่ละเลยไมไดก็     
คอืการมี “แมแบบทีด่”ี หรือกลาวอกีนัยหนึง่ก็คอืการมี “ครูทีด่”ี ทีจ่ะทาํหนาท่ีเปนผูนาํและผูประสานเช่ือมโยง
ความรูและคุณธรรมใหเกิดข้ึนในตัวนักศึกษาอยางเปนธรรมชาติ  ซึ่งในเร่ืองน้ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก็ไดตระหนักถึงความสําคัญอยู มิใชนอย  จึงไดมีการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดข้ึน                          
แตกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไมสามารถครอบคลุมคุณสมบัติของ “ครูดี” ไดทั้งหมด เน่ืองจาก
สภาพความเปนจริงครูมใิชมหีนาท่ีเพียงแตการสอนหรอืมีผลงานทางวชิาการออกมาสูสงัคมภายนอกเทาน้ัน 
แตยังตองทําหนาที่เปนแมแบบที่ดี และสามารถสรางความรูสึกเชื่อมันและความมั่นคงทางจิตใจใหเกิดขึ้น          
ในตัวศิษยไดอีกดวย (ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, 2545)    
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  นอกจากน้ีพระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดกาํหนดความมุงหมายของกระบวนการ

เรียนรูในมาตรา 7 ที่กลาวไววาตองมุงหวังปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองใหผูเรียนเก่ียวกับการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาท่ี เสรีภาพ 

และความเคารพกฎหมาย ใหรูจกัรกัษาผลประโยชนสวนรวม และประเทศชาติ สงเสรมิศาสนา  ศลิปวฒันธรรม

ของชาต ิภมูปิญญาทองถ่ิน ใหมคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รูจกัพึงตนเอง มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค 

ใฝรูและใฝเรียนดวยตนเองอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวามาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนการกําหนด

พฤติกรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงพฤติกรรมเหลาน้ีจะเกิดข้ึนในตัวผูเรียนได     

ครูผูสอนจะตองมีความพรอมใน 5 ดาน คือ ดานการสอน ดานวิชาการ ดานคุณธรรม ดานสังคม และดาน   

การปฏิบัติตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

  ในปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับอนุมัติจากคุรุสภาใหเปดดําเนินการหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูโดยมีผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรจํานวน 174 คน  

และตามโครงสรางของหลักสูตรไดกําหนดรายวิชา  GDT601: ความเปนครู สําหรับผูเรียนไดลงทะเบียนเรียน

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรู  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

รวมถึงทักษะดานปญญาและทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะใน       

การวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหสอดรับมาตรฐานผลการเรียนรู

ตามที่หลักสูตรกําหนด

  เพื่อใหบรรลุเจตนารมณของวัตถุประสงครายวิชา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพจริงของ

นักศึกษาภายใตกิจกรรมการเรียนรูในหัวขอ “ครูดีที่พึงประสงค”  โดยอาจารยผูสอนเปนผูมอบหมายงาน        

ใหนกัศึกษาทุกคนไดราํลึกภาพของครูดทีีน่กัศึกษาประทับใจในอดีตไดมาจนถึงปจจุบนั และนําภาพประทบัใจ

เหลานั้นมารอยเรียงเปนความเรียงเพื่อสะทอนภาพคุณลักษณะของครูดีของนักศึกษาแตละคน

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1.  ศึกษาสถานภาพของครูที่ผูเรียนมีความประทับใจ

  2.  ศึกษาคุณลักษณะของครูที่ผูเรียนประทับใจ

  3.  ศึกษาเหตุการณที่ทําใหผูเรียนประทับใจครู

วิธีการวิจัย
  เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู    

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่ลงทะเบียนรายวิชาความเปนครู (GDT601) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

จํานวน 174 คน
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  1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

       เปนแบบสอบถามปลายเปดกาํหนดใหกลุมตวัอยางระลกึถงึคณุคร ูหรืออาจารย 1 ทาน ทีป่ระทบัใจ 

และยังระลึกได จําภาพของทานได โดยใหอธิบายคุณลักษณะสวนตัว การสอน และการแสดงออกดานตางๆ 

ของคุณครทูานนัน้ ทีเ่ปนเหตุใหกลุมตวัอยางยดึถือเปนแบบอยางของครทูีด่ ีพรอมทัง้ใหยกตัวอยางเหตกุารณ

ที่ทําใหเกิดความประทับใจในคุณครูทานนั้น

  2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

        ไดแจกแบบสอบถามในช่ัวโมงแรกของการเรียน รายวชิาความเปนครู คอืวนัที ่30 - 31 สงิหาคม 

2557 และอาจารยผูสอนไดชี้แจงการตอบแบบสอบถามจนเปนท่ีเขาใจ กําหนดการสงกลับในชั่วโมงเรียน    

ของสัปดาหที่ 4 คือ วันที่ 20-21 กันยายน 2557 ซึ่งเปนวันที่เรียนเนื้อหาครูดีที่พึงประสงค

  3. การวิเคราะหขอมูล  ทําการวิเคระหขอมูล 2 ขั้นตอน ดังนี้

   3.1 ขั้นตอนที่ 1  ใหกลุมตัวอยางวิเคราะหขอเขียนจากแบบสอบถามของตนเอง เพื่อสรุป

คุณลักษณะสําคัญของครูที่ตนประทับใจ และลักษณะเหตุการณที่ประทับใจ และนํามาสังเคราะหรวมกับ   

กลุมโดยอาจารยผูสอนเปนผูกําหนดกลุม ซึ่งเปนกิจกรรมการอภิปรายในชั้นเรียน

   3.2 ขั้นตอนที่ 2   วิเคราะหและสังเคราะหคําตอบของกลุมตัวอยางโดยภาพรวม เพ่ือใหได

ประเภทขอคุณลักษณะสวนตน และลักษณะของเหตุการณที่ทําใหกลุมตัวอยางมีความประทับใจ
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ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของครูที่ผูเรียนประทับใจ

      ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้นที่สอน รายวิชาที่สอน และจํานวนเวลา (ป)         

ที่ผานมา ดังเสนอในตารางที่ 1-2 ดังนี้ 

ตารางที่ 1

วิชาเรียนที่นักเรียนประทับใจการสอนของครู แยกตามระดับการศึกษา 

 
   

      
 13 26.53 8 8.69 3 9.68 

 7 14.29 15 16.30 2 6.45 
 - - 21 22.83 9 29.03 
 4 8.16 10 16.87 - - 

 17 34.69     
   8 8.69   

   9 9.78   
   7 4.62   
/    4 4.35   

   4 4.35   
  8 16.33 6 6.52 15 48.39 

     2 6.45 
 49 

(28.49) 
100 92 

(53.49) 
100 31 

(18.02) 
100 

 :  2   

  จากตารางที่ 1 แสดงวิชาเรียนที่นักเรียนประทับใจการสอนของครูแยกตามระดับการศึกษาโดยใน
ระดับประถมศึกษา  นักเรียนประทับใจการสอนทุกรายวิชาและการสอนวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่ระบุเฉพาะ
เจาะจง ในระดบัมธัยมศกึษา รายวชิาทีน่กัเรยีนประทบัใจการสอนโดดเดน คอื วชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร 
และภาษาองักฤษ และในระดบัอุดมศึกษา รายวิชาท่ีนกัศึกษาประทบัใจการสอนของอาจารยกระจัดกระจาย
มาก ยังโดดเดนอยูที่การสอนวิชาในสายวิทยาศาสตร
  เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของครูที่ผู เรียนประทับใจ พบวากลุมใหญเปนครูที่สอนในระดับ
มธัยมศกึษา รอยละ 53.49 รองลงมาคอืครทูีส่อนในระดับประถมศึกษา และอาจารยทีส่อนในระดับอดุมศกึษา
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ตารางที่  2 
จํานวนปที่ผานมาที่เคยเรียนกับครู/อาจารยที่ประทับใจ

    
20  22 17.74  

17-19 10 8.07  
14-16 25 20.16  
11-13 25 20.16  
8-10 22 17.74  
5-7 16 12.90  

 5  4 3.23  
 124 100.00  

หมายเหตุ : ไมระบุจํานวนป  จํานวน 50 คน 

  จากตารางที่ 2  พบวา ผูเรียนที่เคยเรียนกับครูที่ประทับใจในเวลาที่ผานมานานที่สุด  คือ มากกวา 

20 ป  ซึ่งเปนครูที่สอนในชั้นประถมศึกษามีบางคนที่เคยเรียนกับครูตั้งแตอยูระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน         

ผูเรียนที่เคยเรียนกับครูในระดับมัธยมศึกษา อยูในชวงเวลา 8-16 ปที่ผานมา

  2. คุณลักษณะของครูที่ผูเรียนประทับใจ

      ไดนาํเสนอผลการวิจยัแยกตามระดับชัน้ทีค่รสูอนตามลาํดบั คอื ชัน้อนุบาลศกึษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี้ 

   2.1  คุณลักษณะที่ประทับใจของครูอนุบาลศึกษา

               เนนคุณลักษณะโดยภาพรวม ไมสามารถจัดประเภทคุณลักษณะไดดังนี้เอาใจใสดูแล       

เปนหวงเปนใย คอยแนะนําสั่งสอนลูกศิษยทุกคน มีความอดทนที่ตองเหน็ดเหนื่อยกับการอยูกับเด็ก                       

ที่มีพฤติกรรมหลากหลายเสมือนเปนแมที่ตองดูแลลูกหลายคนในเวลาเดียวกัน คุณครูเรียกตัวเองวา “แม”

และเรียกนักเรียนวา “ลูก”  ทุกครั้ง

                จําลูกศิษยไดดีทุกคน สนใจติดตามความกาวหนาของลูกศิษยถามขาวคราวของลูกศิษย

อยูเสมอ

   2.2 คุณลักษณะที่ประทับใจของครูประถมศึกษา

                ผลการวิเคราะหคําตอบของผูเรียนสามารถจัดกลุมคุณลักษณะที่ประทับใจได 6 ดาน           

คือ คุณลักษณะสวนตน การสอน  วิชาการ จรรยาบรรณ มนุษยสัมพันธ และกิจกรรมโรงเรียนไดนําเสนอ

คุณลักษณะยอยของแตละดานดังนี้ 
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    2.2.1 ดานคุณลักษณะสวนตน

                       1) พูดเสียงดังฟงชัด ฉะฉาน สุภาพออนโยน คุยเกงมีมุขตลก อารมณดี ราเริง 

แจมใส ยิ้มงาย มีมิตรสัมพันธที่ดี  2) แตงกายสุภาพเรียบรอย มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง มีบุคลิกนาเกรงขาม 

3) แสดงออกถึงความรัก ความเมตตาตอศิษย มีความหวงใยศิษยทุกคน คอยติดตามเอาใจใสนักเรียนทุกคน

ทั้งในและนอกโรงเรียน  4) ยินดีเปนท่ีปรึกษาของนักเรียนทุกเรื่อง ใหคําแนะนําส่ังสอนแนะแนวทางใน           

การเรียนและการดําเนินชีวิต ใหกําลังใจอยูเสมอ เพ่ือผลักดันใหนักเรียนเรียนจบและไดเรียนตอในระดับ

มัธยมศึกษา และ 5) เอาจริงเอาจังในเรื่องระเบียบวินัย การตรงตอเวลา ความสะอาด  และความรับผิดชอบ

ในตนเอง ซึ่งคุณครูเองไดทําเปนตัวอยาง

    2.2.2 ดานการสอน

                      1) มีเทคนิคการจูงใจท่ีดีใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 2) ผลักดัน     

ใหนกัเรยีนมสีวนรวมในกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมนันทนาการ กจิกรรมวิชาการ และกฬีา 3) ตดิตาม

การทํางานของนักเรียนทุกคน และคอยอธบิายชวยเหลือเม่ือนักเรียนไมเขาใจ 4) มเีทคนิค และวิธสีอนท่ีทาํให

นักเรียนเขาใจงาย และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และ 5) ใชคําถามที่ชวนใหนักเรียนคิด 

และใชปฏิภาณไหวพริบ

    2.2.3 ดานวิชาการ

                       1) มีความรู ความสามารถในทุกเรื่องทั้งดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม  ศิลปะ             

การแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา 2) มีความคิดสรางสรรค 3) คิดแกปญหาเกง ตัดสินปญหาโดยใช

เหตุผลใชกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาตางๆ  4) สอนไดทุกวิชา ครูเปนทุกอยางในโรงเรียน             

ตั้งแตครูใหญ ครูผูสอน และภารโรง และ 5) มีความรูรอบตัวในทุกๆ ดาน

    2.2.4 ดานจรรยาบรรณ

                    1) เปนแบบอยางของครูทีด่ ี2) ใชจายอยางประหยัด มคีวามขยนั/อดทน 3) ประพฤติ

ตนเหมาะสม เปนตัวอยางที่ดีของสังคม 4) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) เปนมีเหตุผล ใครทําผิดก็วาผิด 

และไดรับโทษ ใครทําถูกก็ไดรับคําชมเชย คํายกยอง

    2.2.5 ดานมนุษยสัมพันธ

                    1) สามารถคุยไดทุกเรื่อง พรอมใหความชวยเหลือลูกศิษย 2) เปนกันเองกับ              

ผูปกครอง จาํชือ่ผูปกครองทกุคนได 3) มคีวามผกูพัน หวงใยศิษยเสมอ แมจะเรยีนจบไปแลว ตดิตามขาวคราว 

และความกาวหนาของลูกศิษย  และ 4) ไปเยี่ยมบานลูกศิษยเสมอ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีปญหา

    2.2.6   กิจกรรมโรงเรียน

                    1) เสียสละตอโรงเรียน ทุมเททุกอยางเพื่อใหโรงเรียนกาวหนา 2) ไมเอาเปรียบ    

เพื่อนครู 3) รักโรงเรียน ไมยอมยายไปไหนคิดวาหองเรียนคือบานหลังที่สองที่ตองดูแล 4) ทํางานอุทิศตน          

เพ่ือโรงเรยีนและลกูศิษย  และ 5) รบัผดิชอบตอกิจกรรมทกุอยางในโรงเรยีน โดยมีความสามารถพเิศษหลายๆ 

ดาน นอกจากความรูในวิชาการ เชนพิธีกร ดนตรี ยุวกาชาด งานหัตกรรม งานศิลปะประดิษฐ
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   2.3 คุณลักษณะที่ประทับใจของครูมัธยมศึกษา

                ผลการวเิคราะหคาํตอบของผูเรียน สามารถจัดกลุมคุณลักษณะได 5 ดาน ดงัน้ี คณุลักษณะ

สวนตน การสอนวิชาการ จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ ไดนําเสนอคุณลักษณะยอยของแตละดาน ดังนี้

    2.3.1 คุณลักษณะสวนตน

      1)  แตงกายเรียบรอย สวยงามสมวัย สะอาดดูภูมิฐาน กระฉับกระเฉง  2)                  

พูดเสียงดงั ไพเราะ สุภาพเรียบรอย เปนกันเอง อัธยาศัยดี ทักทายนักเรียนทุกคน 3)  ดุ เจาระเบียบ แตใจดี 

ตรงไปตรงมา มีความจริงใจ 4)  ราเริง แจมใส มีอารมณสนุกสนาน ยิ้มงาย มีรอยยิ้มที่ทําใหกําลังใจนักเรียน 

จําช่ือนักเรียนที่เคยสนไดเปนอยางดี และ 5) ดูแลเอาใจใสนักเรียน ติดตามนักเรียนที่มีปญหาท้ังการเรียน      

การดําเนินชีวิต เปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ 

    2.3.2 ดานการสอน

      1) สอนสนุก มีอารมณขันมีมุขตลก มีความสุขเม่ือไดเรียนกับคุณครู เรียนแลว      

ไมเครียด  2) สนับสนุนผลักดันใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมหลายอยาง 3) สามารถสอนส่ิงยากใหเขาใจ

งาย ทาํใหนกัเรยีนอยากตดิตามแลวเรยีนมากยิง่ข้ึน  4) นาํประสบการณ ความรูใหมๆ  ประยกุตใชในการสอน

ไดหลากหลาย  และ 5) สอนซอมเสริมใหนกัเรยีนทีต่องการความรูเพิม่ขึน้ และชวยตวินกัเรยีนทีไ่ดเกรด 0 ใหผาน

    2.3.3   ดานวิชาการ

      1) มีความรูในสิ่งทีสอนอยางแตกฉาน นักเรียนสงสัยเรื่องใดสามารถอธิบายได

อยางไมตดิขัด  2) ศกึษาหาความรูเพ่ิมเตมิอยูเสมอ และ 3) มคีวามสามารถพิเศษเฉพาะทาง ไดแก ดนตร ีกฬีา 

    2.3.4 ดานจรรยาบรรณ

      1) เครงครัดเกี่ยวกับระเบียบวินัย 2) เนนการมีมารยาท การประหยัด 3) ตรงตอ

เวลายุติธรรม เสียสละ ซื่อสัตย  4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 5) มีความเมตตาตอศิษยอยางเทาเทียมกัน 

และ 6) เคารพในสิทธิสวนบุคคลของนักเรียน ไมพูดเหน็บแนมศิษย เมื่อลูกศิษยทําผิดจะตําหนิโดยใชเหตุผล

และแสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาดี

    2.3.5   ดานมนุษยสัมพันธ

      1)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนครูและนักเรียน 2) มีความสัมพันธที่ดีกับ                         

ผูปกครอง 3) ไปเยี่ยมบานพบผูปกครองที่บาน และ 4) ชวยแนะแนวทางการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

แนะนําแนวทางการเรียนใหประสบความสําเร็จ ชวยหาที่เรียนตอใหกับนักเรียนหลับจบการศึกษา

   2.4 คุณลักษณะที่ประทับใจของอาจารยอุดมศึกษา

                    ผลการวเิคราะหคาํตอบของผูเรยีน สามารถจัดกลุมคณุลกัษณะได 5 ดาน ไดแก  คณุลกัษณะ

สวนตน การสอน วิชาการ จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ 

    2.4.1 คุณลักษณะสวนตน

               1) จาํชือ่ และบคุลกิของนักศกึษาแตละคนได  มคีวามสนทิสนมและเปนกนัเองกับ

นักศึกษา ทําใหนักศึกษารูสึกเปนเพื่อน และไวใจที่ขอคําปรึกษาไดทุกเร่ือง เต็มใจใหคําแนะนําและขอคิด  
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แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ และชวยเหลือนกัศกึษาท่ีมปีญหา  2) ใหกาํลงัใจเม่ือนกัศกึษาผิดหวังและ

ทอแท สอดแทรกกระตุนใหสูกับปญหาไมไดทอถอย  3) ชางสังเกต  สนใจการแสดงออกของนักศึกษา และ       

มีความไวในการรับรูความรู สึกของนักศึกษา โดยเฉพาะขณะเรียนและใสใจในรายละเอียดในผลงาน               

ของนักศึกษา 4) มบีคุลิกภาพดี สภุาพเรียบรอยเปนแบบอยางท่ีด ีทัง้การแตงกาย การพูดจา และเปนตนแบบ

ของการดําเนินชีวิตท่ีดี เรียบงาย ไมฟุงเฟอ วางตัวไดเหมาะสมในแตละสถานการณ และ 5) อารมณดี             

ยิ้มแยมแจมใสตลอดเวลา แตแฝงไวดวยความเอาจริงเอาจัง

    2.4.2 ดานการสอน

                                      1) สอนเขาใจงาย อธิบายฉะฉานและใชเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการสอน   

2) ผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมหลายๆ  อยาง 3) มีความอดทนในการอธิบายใหนักศึกษา

เปนรายบุคคล เพื่อใหเขาใจในบทเรียนและมีทักษะในการเรียน ทักษะภาษา 4) สอนสนุก ไมเครียด ทําให

นักศึกษากลาซักถาม  และ 5) ฝกใหนักศึกษาคิดวิเคราะห ทั้งเรื่องเนื้อหาความรู และจริยธรรม

                2.4.3   ดานวิชาการ

               1) มีความรูในเนื้อหา เทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดผล ประเมินผล สามารถ

ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ใฝหาความรู สังเกต ปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอและ 3) 

ติดตามขาวสารตลอดเวลา

    2.4.4   ดานมนุษยสัมพันธ

      1) มีมนุษยสัมพันธดี  และ 2) ชอบชวยเหลือผูอื่นและชวยเหลือสังคม

  3.  เหตุการณที่ทําใหผูเรียนประทับใจครู/อาจารย

       ผลการวิเคราะหขอเขียนของผูเรียนที่เลาถงึเหตุการณที่ทําใหประทับใจ และภาพเหตุการณนั้น

ยงัชดัเจนมาจนถงึปจจบุนัมหีลากหลายลกัษณะไดนาํเสนอแยกตามระดบัชัน้ ทัง้นีร้ะดับอนุบาลศกึษาผูเรยีน

มิไดนําเสนอไว

   3.1 เหตุการณที่ผูเรียนประทับใจครูระดับประถมศึกษา 

                          1) ใชวิธีลงโทษเด็กที่ทําผิดที่ทําใหเด็กเกิดความสํานึกผิด และหาทางแกไขปรับปรุงตนเอง 

(ไมใชวิธีเฆ่ียนตี)  2) สรางบรรยากาศหองเรียนใหนาสนใจ ใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายทําใหเด็ก       

เขาใจเน้ือหา และชวนใหคิดเพื่อใชปฎิภาณ ไหวพริบ และ 3) แสดงออกถึงความเมตตา หวงใย เอื้ออาทร      

และเขาชวยเหลือเมื่อเด็กมีปญหาทั้งดานการเรียนและเรื่องสวนตัว คอยคิดตามถามไถเอาใจใสนักเรียน    

อยางสมํ่าเสมอ เสียสละเวลาเพื่อสอนพิเศษหลังเลิกเรียน 
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   3.2 เหตุการณที่ทําใหประทับใจครูระดับมัธยมศึกษา

    1) เปนครูที่ปรึกษาท่ีใหความสนใจเอาใจใสนักเรียนทุกคนในทุกๆ เรื่องชวยตอความรู           

เพื่อสอบแขงขันเรียนตอ แนะนําสิ่งที่ดีใหแกนักเรียน  2) เม่ือนักเรียนทําผิด ครูไมเสนอฝายปกครองทันที       

แตจะพบพดูคุยกับนักเรียนดวยเหตผุลใหนกัเรียนยอมรับในการผิด และพจิารณาเลือกทํากิจกรรมท่ีมปีระโยชน

ตอการพัฒนาโรงเรียนแทนการลงโทษของฝายปกครอง  และ3) นักเรียนมีโอกาสทํางานกับครูอยางใกลชิด 

ทําใหไดเรียนรูและไดรับการดูแลจากคุณครูในทุกเรื่องๆ มีบรรยากาศการทํางานท่ีอบอุน เชน เลนดนตรี          

เลนกีฬา ทําโครงงานวิทยาศาสตร

   3.3 เหตุการณที่ทําใหผูเรียนประทับใจอาจารย ระดับอุดมศึกษา

    1)  เปนอาจารยที่ปรึกษา เขาใจเอาใจใสลูกศิษยทุกคนท่ีมีความแตกตางกันใหกําลังใจ   

และใหคําปรึกษาเพื่อใหลูกศิษยมีความมั่นใจในการเรียน และทํากิจกรรมตางๆ  2) เปนอาจารยนิเทศการ     

ฝกประสบการณวิชาชีพ ที่ไปเยี่ยมและใหคําแนะนําใหกําลังใจอยางสมํ่าเสมอ ทําใหนักศึกษามีความอบอุน

ใจในการปฏิบัติงาน และ 3) อาจารยจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายนาสนใจ มีการจัดกิจกรรมกลุมให

นกัศึกษารวมกันใชความสามารถเชิงวิเคราะห คนหาทฤษฎีมาอางองิในเนือ้หาท่ีเรียน สรุปความเขาใจประเด็น

สําคัญจากการศึกษาคนควา แลวใชทฤษฎีวิเคราะหเรื่องที่ไดศึกษาคนควา

อภิปรายผลการวิจัย
  1. จากการวิจัยพบวาครูระดับมัธยมศึกษาเปนครูกลุมใหญที่ผูเรียนมีความประทับใจ อาจเปน       

เพราะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเปนกลุมที่พบกับปญหาหลายๆ ดาน ทั้งปญหาการเรียนในรายวิชาตางๆ 

ปญหาสวนตัว ปญหาทางสังคม ซึ่งตองการที่ปรึกษาท่ีตนไววางใจ และในการเรียนและทํากิจกรรมตางๆ       

ไดมีโอกาสพบถึงครูหลายคน เพราะมีการเรียนรายวิชาตาง ๆ กันครูที่มีความรูเฉพาะดาน ประกอบกับครูก็มี

ความเอาใจใส และพรอมใหความชวยเหลือ นักเรียนจึงไดมีโอกาสเรียนรู คุณลักษณะตางๆ ของครู                      

จนเกิดความประทับใจ สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเรียนในระดับมัธยมศึกษาน้ันเปนชวงหัว            

เลี้ยวหัวตอที่สําคัญของชีวิต การเรียนจะเปล่ียนถายจากระดับมัธยมศึกษา สูระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียน    

ตองมีการเตรียมความพรอมอยางมาก ซึ่งตองแสวงหาครูที่จะเปนท่ีปรึกษาจะชวยใหนําพาตนเองสู               

ความสําเร็จมีโอกาสกาวไปสูการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหได

  2. คุณลักษณะของครูที่ผูเรียนประทับใจในทุกระดับชั้นเรียน คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษาที่เปนคุณลักษณะรวมคือ คุณลักษณะสวนตน การสอน วิชาการ จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ 

ยังคงเปนคุณลักษณะที่มีการคาดหวังเดิมดังที่ พนม พงษไพบูลย (2529, 106-113) ไดสรุปสิ่งที่เปนความดี

ของครูที่ประทับใจศิษย 4 ประการไดแก เปนคนใจดีรักเด็ก เปนคนมีความรูดี เปนคนมีความประพฤติดี         

และมีเทคนิคการสอนดี ซึ่งตรงกับความคิดของ สุวัฒก นิยมคา (2552) กลาววาครูตองเปนครูเกง และ ดี 

ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ดานคือ เกงวิชาที่สอน (สุวิชาโน) เกงทางการสอน (สุสาสโน) ดีในการปฎิบัติงาน

ในหนาที่ครูดวยจิตวิญญาณของความเปนครู (สุปฎิปนโน) ดีในความเปนพลเมืองดี (สุปราโน) 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559152

  3. สําหรับผลงานวิจัยครั้งนี้ไดพบคุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะปนคุณลักษณะ

ที่รวมอยูในการปฏิบัติงานในหนาท่ีครูดวยจิตวิญญาณของความเปนครู สวนความประทับใจตัวครูใน           

ระดับประถมศกึษาพบวา คณุลักษณะดานกจิกรรมโรงเรียน เปนคุณลักษณะทีผู่เรียนมคีวามประทับใจชัดเจน

ขึน้กวาในระดบัชัน้อ่ืนอาจะเปนเพราะครใูนระดบัประถมศึกษา ตองมสีวนรบัผดิชอบและมสีวนรวมในกจิกรรม

ของโรงเรียนทุกกิจกรรม แมแตการสอนครูยังตองสอนทุกวิชา และเม่ือโรงเรียนจัดกิจกรรมใด ๆ ครูจะนํา

นักเรียนไปรวมกิจกรรมดวย นักเรียนจึงไดเรียนรูคุณลักษณะของครูในดานนี้ ซึ่งอาจเปนคุณลักษณะที่เปน

สวนหนึ่งของความเปนพลเมืองดี 

สรุป
  ผลการวิจัยสรุปไดวาครูที่นักเรียนมีความประทับใจกลุมใหญเปนครูที่เคยสอนในระดับมัธยมศึกษา   

ครูที่เคยสอนระดับประถมศึกษาอยูในความประทับใจของผูเรียนบางคน นานมากกวา 20 ป จะเปนครูที่สอน

ตอเน่ืองมาต้ังแตชั้นอนุบาลศึกษา  สําหรับคุณลักษณะท่ีผู เรียนประทับใจในทุกระดับช้ัน มี 5 ดาน                        

คือ คุณลักษณะสวนตน การสอน วิชาการ จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ  สวนเหตุการณที่ทําใหผูเรียน       

มีความประทับใจ คือการชวยเหลือลูกศิษยที่มีปญหา เปนที่ปรึกษาไดทุกเรื่อง มีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกับ

ลูกศิษย ครูไดแสดงใหเห็นถึงความหวงใย ใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา จนประสบความสําเร็จในการดําเนิน

กิจกรรมและโครงการ 

  และจากการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังนี้ไดการกําหนดใหนักศึกษาระลึกถึงคุณครูที่ตนประทับใจ         

ดงัทีน่กัศกึษาเขยีนขอความระลกึถงึคณุครูทีต่นประทบัใจวา “ขอบคุณในงานช้ินนีท้าํใหดฉินัไดมโีอกาสระลกึ

ถึงพระคุณของครูทานหนึ่งที่ดิฉันมีความประทับใจตอทานเปนอยางมาก”  ขอเขียนของนักศึกษาอีกคนหนึ่ง

เขียนวา  “ทานเปนแบบอยางท่ีดีใหกันเสมอมาทําใหฉันมุมานะมีความฝนอยากเปนครูที่ดีเหมือนกับทาน     

และจะมุงม่ันต้ังใจถายทอดประสบการณวชิาความรูใหกบัศิษยของฉนั เพ่ือเปนคนดใีนสังคมตอไป”  นอกจาก

นี้การนําเสนอรายช่ือ “ครูดีในดวงใจศิษย” เปนการใหกําลังใจคุณครูในการปฏิบัติหนาที่ครู เมื่อครูทราบวา

ทานเปนครูที่ศิษยประทับใจ ระลึกถึง ทําใหทานมีความรูสึกปลาบปล้ืมใจ และภูมิใจในการทําหนาท่ีครูตอไป  

ซึ่งจากการวิจัยน้ีเปนการยืนยันวา คุณลักษณะของครูดียังคงไมเปล่ียนไปจากเดิม คือ ครูตองเปนท้ังครูเกง 

และครูดี ครูเกงคือเกงวิชา และเกงสอน ครูดี คือ ปฏิบัติหนาที่ครูดี และเปนพลเมืองดี  รวมทั้งมีคุณลักษณะ

ของครูที่เปนผลจากการเรียนรูโดยการสังเกตไดซึ่งเปนผลของการวิจัยคร้ังนี้ เปนภาพที่ปรากฏจริง มิใชเปน

เพียงความคาดหวังหรือความฝน แสดงถึงคุณลักษณะของครูดีที่มีอยูจริงซ่ึงมีความเปนไปไดที่ผูประกอบ

วิชาชีพครู จะนําไปเปนมาตรฐานของการเปนครูดีที่ปฏิบัติได

  สําหรับผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ทุกคนปฏิบัติหนาที่ครูอยูในโรงเรียนสังกัดตาง ๆ 

ทีม่าศกึษาในหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีคร ูเพือ่ขอรบัใบประกอบวิชาชพีคร ูนาจะเกดิผลกระทบโดยตรง

ตอการพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพครู โดยยึดภาพของครูที่ตนประทับใจเปนตนแบบ 
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บทคัดยอ
  การศึกษาคร้ังมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกระเปาเศษผาประดิษฐ               

กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา ตาํบลหนองแหยง อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชยีงใหม ศกึษาและเกบ็รวบรวม

ขอมูลโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูผลิตกระเปาจํานวน 26 คน  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหวาง 50-60 ป มีความรูอยูในระดับประถมศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 3,000 -3,500 บาท   ซึ่งในแตละเดือนจะมีระดับการผลิตที่แตกตางกันโดยขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ

แยกออกเปนจําหนายในราคาขายสง รอยละ 40 และราคาขายปลีก รอยละ 60 ของปริมาณการประดิษฐ    

จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนพบวากระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงงาน 10 ปเทากับ 

7,955,805.84  บาท ระยะเวลาคืนทุน 3 ป 8 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ 2,325,229.85 บาท และ อัตรา               

ผลตอบแทนภายใน รอยละ 66.16 เปนโครงการที่นาตัดสินใจลงทุนเนื่องจากระยะเวลาคืนทุนอยูภายใตอายุ

โครงการ และ มลูคาปจจุบนัสุทธิเปนบวก   อกีท้ังมีอตัราผลตอบแทนภายในสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ

คําสําคัญ
  ตนทุนและผลตอบแทน   กลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปา
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Abstract
  The objective of this research was to study the Financial Cost – Benefit Analysis of Shred 

Artifact Products, Ban-Buag-Pao women’s Groups in Nhong-Yhang, Sansai, Chiangmai.Using deep 

interview  via structured interviewing questionnaires to collect data from 26 members of the group. 

The Result from the study found that there were 26 females interviewee at the age between 50-60 

year old; interviewees’ education level are primary education, with the average income around 

3,000 – 5,000 baht each month.  In each month the productivity was various, depend on quantity 

of the orders which is devided  into wholesale 40 percent and retail 60 percent.  The result from 

the cost – benefit analysis found that the net cash in total for 10 years was 7,955,805.84 baht, with 

3 years 7 months for payback period. The net present value was  2,325,229.85 baht and the            

internal rate of return was 66.16 percent. Thus, this project was quite   interesting for investment, 

because the payback time period covered under the project period and the net present was             

in positive and also can be able to earn higher internal rate of return.

Keywords
  Financial Costs – Benefit Analysis, Buag – Pao Housewives Group’s Shared Artifact Products

บทนํา
  การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลกทําใหทุกหนวยงานของระบบเศรษฐกิจนั้นซบเซาสงผลใหการ

ประกอบธุรกิจตองพยายามที่จะลดคาใชจาย และตนทุนของธุรกิจ สงผลใหเกิดปญหาการวางงานเนื่องจาก

แรงงานเปนตนทุนท่ีลดไดงายท่ีสดุในระบบเศรษฐกิจ ชาวบานในหมูบานบวกเปาจงึขาดรายไดและประกอบ

กับการทําสวน ทําไร ขาดแคลนน้ําซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญในการทําสวน ทําไร ในป  พ.ศ. 2530 เกิดการ         

รวมตัวของแมบานในหมูบาน  มีสมาชิกซึ่งทํางานที่บริษัท ชินวัตรไหมไทย จํากัด ไดติดตอขอซื้อเศษผาไหม

จากบริษัทดังกลาวมาผลิตกระเปาที่ทํามาจากเศษผา ซึ่งกอใหเกิดมูลคาไดหากผูผลิตมีศักยภาพ สามารถ

ผลิตกระเปาผาไดในราคาที่ตนทุนตํ่า (ศิริลักษณ  ชุมภูคํา, 2548) สมาชิกกลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปา

ไดใชเวลาวางในชวงหัวคํา่ประมาณ 3 -4  ชัว่โมงหลังจากการทาํนา ทาํสวนเสร็จไดนาํเศษผาไหมมาดัดแปลง

เปนกระเปาเศษผาประดิษฐ ตอมาป  พ.ศ. 2533 ไดสงผลิตภัณฑประกวดไดรับรางวัลผลิตภัณฑดีเดน             

จากสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2544 ไดรบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 3 จากศนูยสงเสริมอตุสหกรรม

ภาคเหนอื ป พ.ศ. 2546 ไดรบัรางวลัอนัดบั 2 ภมูปิญญาทองถิน่ภาคเหนอื ปจจุบนัไดรบัการคดัสรรผลิตภณัฑ 

ระดับ 3 ดาว (ไทยตําบล ดอท คอม, 2554) กลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปามีสมาชิกทั้งหมด 26 คน               

โดยสวนใหญมอีาชพีหลกั คอืการทําสวน และอาชพีรอง คอื การทาํกระเปาเศษผาประดษิฐ  ซึง่จากการศกึษา

เก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของผูวิจัย ทราบวา การดําเนินการของกลุมไดจําหนายกระเปาเศษผาประดิษฐ 
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ผานการแสดงสินคาของหนวยงานราชการซ่ึงบางคร้ังการแสดงสินคากป็ระสบปญหา  คอื วนัทีใ่นการจัดแสดง

ตรงกัน สงผลใหสินคาประดิษฐไมทันงานแสดงสินคา อีกท้ังยังมีปญหา  คือ ทางกลุมไมทราบตนทุนและ       

ผลกําไรจากการดําเนินงานท่ีแทจริงเน่ืองจากทางกลุมไมไดมีการจัดทําการบันทึกบัญชีของกลุม จึงสงผล      

ใหขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และกลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปายังขาดสมาชิกที่มีความรูและวิสัยทัศน

ในการขยายตลาดสูตางประเทศ จึงไดเกิดแนวคิดในการพยายามแกปญหาการไมทราบตนทุนและผลกําไร

จากการดําเนินงานที่แทจริงของกลุม โดยกลุมประดิษฐเศษผาบานบวกเปาจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล            

ที่จําเปนมาใชในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกลุม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดราคาขาย         

และเพ่ือเปนแนวทางสาํหรับผูทีต่องการประกอบธรุกจิประดษิฐเศษผาตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
  เพือ่ศกึษาตนทนุและผลตอบแทนทางการเงินของกลุมประดษิฐเศษผา บานบวกเปา ตาํบลหนองแหยง 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย

        ประชากรที่ใชในการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุมประดิษฐเศษผาประเภทกระเปา             

บานบวกเปา ตําบลหนองแหยง  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 26 คน

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

        เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก

โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ

   สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูสัมภาษณสมาชิกในกลุ มประดิษฐเศษผา บานบวกเปา            

ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา เพศ ความรูที่ไดรับจาก         

การผลิตกระเปาระยะเวลาในการประกอบอาชีพผลิตกระเปา แหลงเงินลงทุน การจัดหาเงินลงทุน                      

การจัดจําหนาย 

        สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการประดิษฐเศษผา

        สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนการประดิษฐเศษผา

        สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการประดิษฐเศษผา พรอมขอเสนอแนะจาก

การตอบแบบสอบถาม

  3. การวิเคราะหขอมูล

        ใชคารอยละและคามัชฉิมเลขคณิต ( x  ) วิเคราะหขอมูลโดยทั่วไปของกลุมกระเปาเศษผา      
ประดิษฐสวนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากกระเปาเศษผาประดิษฐ กลุ มประดิษฐเศษผา                        
บานบวกเปา ใชแนวคิดและสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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   3.1 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทน

                ดวงมณี  โกมารทัต (2551) ไดมีความคิดวาการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนมีดังนี้

    1)  อัตรากําไรตอตนทุ น   = กําไรสุทธิ     

            ตนทุนผลิต  x 100

    2) อัตรากําไรตอยอดขาย   = กําไรสุทธิ     

            ยอดขาย   x 100

    3) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = กําไรสุทธิ     

            สินทรัพยไมหมุนเวียน x 100

   3.2 การประเมินผลตอบแทนการลงทุนของกระเปาเศษผาประดิษฐ กลุมประดิษฐ       

เศษผาบานบวกเปา  

    นภาพร  นิลาภรณกุล (2551) ไดเสนอเครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการที่นิยมใช

โดยทั่วไปดังนี้

    3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback  Period)

     ระยะเวลาคืนทุน (PB)  =  เงินลงทุนเริ่มแรก

           กระแสเงินสดรับสุทธิรายป

 
ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบตอบถามท้ังหมด จํานวน 26 ราย เปนเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหวาง           

50-60 ป  มีความรูอยูในระดับประถมศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 3,000 -3,500 บาท ซึ่งในแตละเดือน         

จะมีระดับการผลิตที่แตกตางกันโดยขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซ้ือแยกออกเปนจําหนายในราคาขายสง               

รอยละ 40 และ ราคาขายปลีกรอยละ 60 ของปริมาณการประดิษฐ

1)  NPV (Net Present Value) 
 NPVn     = 

                                 
2)  IRR (Internal Rate of Return) 

 IRR          =
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  1. กระเปาประดิษฐเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

   1.1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไดแก เศษผาไหมจากบริษัท ชินวัตรไหมไทย จํากัด

   1.2 อุปกรณที่ใชในการผลิต ไดแก ซิป หัวซิบ กาวซัง  ผาซับใน 

   1.3 คาแรงงานในการประดิษฐกระเปา ไดแก คาแรงงานการตัดผาตามแบบที่สรางขึ้น  เย็บให

เปนรูปแบบตามที่ไดออกแบบไว  เชื่อมกาวเปนจุดตามขอบกระเปา ประกอบหูหิ้วที่ทําดวยไม นํามาตกแตง

ดวยการปกลูกปด บุผาขางในกระเปา เย็บปากกระเปาและใสเชือกผูกดานใน พรอมกับเก็บรายละเอียด  

  2. การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกระเปาประดิษฐเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา          

บานบวกเปา

   เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากสมาชิกกลุมประดิษฐเศษผา จาํนวน 26 คน ตัง้แตวนัท่ี 1 มนีาคม 

พ.ศ. 2555 ถึงวันที่  1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  พบวา สมาชิกกลุมกระเปาประดิษฐเศษผา กลุมประดิษฐ         

บานบวกเปา เปนเพศหญงิ ซึง่มอีายรุะหวาง 50-60 ป มคีวามรูอยูในระดบัประถมศกึษา มรีายไดเฉลีย่ตอเดือน                   

3,000 -3,500 บาท เริ่มจัดตั้งกลุมขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2530 โดยการรวมตัวของแมบานในหมูบาน โดยนําเศษผา

เหลือใชมาดัดแปลงเปนหัตถกรรมตางๆ ตอมา ป พ.ศ. 2533 ไดมีโอกาสสงผลิตภัณฑประกวดไดรับรางวัล

ผลิตภัณฑดีเดนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2544 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จาก         

ศูนยสงเสริมอุตสหกรรมภาคเหนือ ป พ.ศ. 2546 ไดรับรางวัลอันดับ 2 ภูมิปญญาทองถิ่นภาคเหนือ             

ปจจุบันไดรับการคัดสรรผลิตภัณฑ ระดับ 3 ดาว โดยสวนใหญมีอาชีพหลักคือการทําสวน และอาชีพรอง       

คือ ประดิษฐกระเปาเศษผา และใชแหลงเงินทุนจากตนเองและการกูเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด

ตารางที่ 1 

แสดงตนทุนในการประดิษฐกระเปาเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 211,867.73 350,680.55 374,560.80 45,610.92 
 27,740 63,925 56,665 3,015 

 6,561.67 6,723.51 6,563.80 3,777.53 

 1,924.99 7,699.99 2,566.67 641.67 

 248,094.39 429,029.05 433,792.47 53,045.12 
 1,387 2,557 1,619 67 

 (
) 178.87 167.79 267.94 791.72 
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  จากตารางที่ 1 แสดงถึง ตนทุนการประดิษฐกระเปาเศษผาตอหนวย พบวา คาวัตถุดิบทางตรงตอป                

ของกระเปาขนาดจิว๋ เทากบั 211,867.73 บาท กระเปาขนาดเลก็ เทากบั 350,680.55 บาท กระเปาขนาดกลาง  

เทากับ 374,560.80 บาท และกระเปาขนาดใหญ เทากับ 45,610.92 บาท ตนทุนคาแรงงานทางตรงตอป    

ของกระเปาขนาดจิว๋ เทากบั 27,740  บาท กระเปาขนาดเลก็ เทากบั 63,925 บาท กระเปาขนาดกลาง เทากบั  

56,665 บาท และกระเปาขนาดใหญ เทากับ 3,015 บาท คาใชจายในการผลิตตอปของกระเปาขนาดจิ๋ว     

เทากับ 6,561.67 บาท กระเปาขนาดเล็ก เทากับ 6,723.51 บาท กระเปาขนาดกลาง เทากับ  6,563.80 บาท 

และ กระเปาขนาดใหญ เทากับ 3,777.53 บาท คาใชจายในการผลิตท่ีเปนคาเส่ือมราคาของกระเปาขนาดจ๋ิว 

เทากับ 1,924.99 บาท  กระเปาขนาดเล็ก เทากับ 7,699.99 บาท กระเปาขนาดกลาง เทากับ  2,566.67 บาท 

และกระเปาขนาดใหญ เทากับ 641.67 บาท ในการประดิษฐกระเปาเศษผา มีตนทุนการประดิษฐ                

กระเปาขนาดจิ๋วเฉลี่ย 178.87 บาท กระเปาขนาดเล็กเฉลีย่ 167.79 บาท กระเปาขนาดกลางเฉลีย่ 267.94 บาท 

และกระเปาขนาดใหญเฉลีย่ 791.72 บาท 

ตารางที่ 2 

แสดงตนทุนรวมตอปของการประดิษฐกระเปาเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

  จากตารางที่  2  พบวาตนทุนการผลิตรวมตอป ของกระเปาขนาดจิ๋ว เทากับ 259,094.39 บาท             
กระเปาขนาดเล็ก เทากับ 378,680.55 บาท กระเปาขนาดกลาง เทากับ 409,560.80 บาทและขนาดใหญ       
เทากับ 53,045.12 บาท

ตารางที่ 3 
แสดงผลตอบแทนจากการประดิษฐกระเปาเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

  
 

 
 

 
( ) 

 248,094.39 11,000 259,094.39 
 350,680.55 28,000 378,680.55 

 374,560.80 35,000 409,560.80 
 45,610.92 8,700 54,310.92 

 1,018,946.66 82,700 1,101,646.66 

  
 

 
 

 
 

 
 

 ( ) 86.11 149.55 71.39 40.28 
 ( ) 62.62 69.55 30.88 37.79 

22.02 55.79 28.48 1.95 
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  จากตารางที่ 3 พบวาอัตรากําไรสุทธิตอตนทุน และอัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย ของกระเปาขนาดจิ๋ว              

และกระเปาขนาดเล็กมีคาใกลเคียงกัน สวนกระเปาขนาดกลางและขนาดใหญก็มีคาใกลเคียงกันดวย อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนกระเปาขนาดจิ๋วรอยละ 22.02 ขนาดเล็กรอยละ 55.79 ขนาดกลางรอยละ 28.48 

ขนาดใหญรอยละ 1.95

ตารางที่ 4

แสดงกระแสเงินสดสุทธิ (กําหนดระยะเวลา 10 ป)

  
( ) 

 
 

 
( ) 

 
 

( ) 
 

 
 

 

0  970,000   970,000 (970,000) (970,000) 
1 582,223.93  337,689.88 29,111.20 366,801.08 215,422.85 (754,577.15) 
2 742,771.49  430,807.46 37,138.57 467,946.03 274,825.46 (479,751.69) 
3 812,131.20  471,036.10 40,606.56 511,642.66 300,488.54 (179,263.15) 
4 794,382.47  460,741.83 39,719.12 500,460.95 293,921.52 114,658.37 
5 780,445.10  452,658.16 39,022.26 491,680.42 288,764.68 403,423.05 
6 823,560.96 5,200 477,665.36 41,178.05 518,843.41 304,717.55 708,140.60 
7 987,500.66  572,750.38 49,375.03 622,125.41 365,375.25 1,073,515.85 
8 1,230,222.34  713,528.96 61,511.12 775,040.08 455,182.26 1,528,698.11 
9 1,540,450.52  893,461.30 77,022.53 970,483.83 569,966.69 2,098,664.80 
10 1,745,200.32  1,018,946.66 82,700 1,101,646.66 643,553.66 2,742,218.46 

 7,955,805.84 975,200 5,829,286.09 497,384.44 6,326,670.53 1,629,135.31  

  จากตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 10 ป พบวากระแสเงินสด

รับเทากับ 7,955,805.84 บาท กระแสเงินสดจายในการลงทุนเทากับ 975,200 บาท กระแสเงินสดจายตนทุน

การผลติ 5,829,286.09 บาท กระแสเงนิสดจายในการดาํเนนิงานเทากบั 497,384.44 บาท และกระแสเงินสด

รับสุทธิเทากับ 1,629,135.31 บาท
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ตารางที่ 5

แสดงผลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนประดิษฐกระเปาเศษผา ทั้ง 4 แบบ

  จากตารางท่ี 5 พบวา การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในการประดิษฐกระเปาเศษผา                 

ทั้ง 4 แบบ ในระยะเวลา 10 ป ที่อัตราคิดลด  รอยละ 8.00 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)  พบวามูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 2,325,299.85 บาท อัตราผลตอบแทนภายในมีคาเทากับ           

รอยละ 66.16 และมีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 3 ป 8 เดือน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนการ

ประดิษฐกระเปาเศษผาที่กําหนดไว 10 ป

  3. ปญหาของกลุมกระเปาประดิษฐเศษผา กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา

   3.1 ดานการประดิษฐ มีปญหาดานแรงงานในการประดิษฐเนื่องจากการประดิษฐเปนแรงงาน

ที่เปนงานฝมือ ตองใชแรงงานคนท้ังหมด สงผลตอตนทุนคาแรงงานในการประดิษฐกระเปาเศษผา                      

เพิ่มสูงขึ้น

   3.2 ดานการบัญชี กลุมกระเปาประดิษฐขาดความรู ความเขาใจ การจัดทําบัญชีอยางถูกตอง

สงผลใหไมทราบตนทุนการผลิตที่แทจริงและไมไดใชประโยชนจากขอมูลทางการบัญชี

   3.3 ดานการตลาด กลุมกระเปาประดษิฐควรมีการออกหาลกูคารายใหมเพิม่ เพือ่จะทําใหตลาด

ของผลิตภัณฑขยายวงกวางขึ้น 

อภิปรายผลการวิจัย
  การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกระเปาเศษผาประดิษฐ บานบวกเปา                

ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา การประดิษฐเศษผา มีมูลคาปจจุบันสุทธิ             

เทากับ 2,325,299.85 บาท อตัราผลตอบแทนภายในรอยละ 66.6 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ กมลวรรณ        

พมิพะปะตงั   (2551) เร่ืองตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเปาหนังแทในจังหวัดลําปาง ที่มีมูลคาปจจุบัน

สุทธิ เทากับ 829,840.42 บาท และอตัราผลตอบแทนภายในรอยละ 56.56 และยังสอดคลองกบัผลการวิจยั     

ของ ศริลิกัษณ ชมุภคูาํ (2548) เร่ืองความเปนไปไดของการประกอบธุรกิจผลิตกระเปาจากเศษผาฝายใน   

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 1,550,535 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน

รอยละ 22.02  อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาของ  กลมวรรณ พิมพะปะตัง (2551) พบวามีการจัดทําบัญชี

ไมถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบวาผูประดิษฐ       

กระเปาเศษผายังไมมีการจัดทําบัญชีที่ถูกตอง

 
 (NPV) 2,325,299.85 

 (IRR) 66.16 
 (PB) 3  8  
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สรุป
  ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกลุมประดิษฐเศษผาใหผลตอบแทน    

ที่นาลง คือ มีระยะเวลาการคืนทุน 3 ป 8 เดือน แตประสบปญหาเก่ียวกับไมมีการจัดทําบัญชีที่ถูกตอง            

และไมทราบการคํานวณตนทุนการผลิตท่ีแทจริงสงผลกระทบตอการแขงขันทางการตลาดในดานราคาสินคา                 

ดงันัน้ ผูวจิยัจึงมขีอเสนอวา ควรใหความรูแกผูประดิษฐเก่ียวกบัการจดัทาํบญัชทีีถ่กูตองเพ่ือจะไดทราบตนทนุ

การผลิตที่แทจริง 
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บทคัดยอ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับขยายชองทางการตลาด

ออนไลนสนิคาหัตถกรรมชมุชน ตาํบลมะขนุหวาน อาํเภอสันปาตอง จงัหวดัเชียงใหม โดยใชกระบวนการวจิยั

และพัฒนาแบบผสมผสาน ดานงานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบ

กึ่งมีโครงสราง เลือกประชากรในการสัมภาษณแบบเจาะจง ประกอบดวยเจาของกิจการที่จําหนายสินคา

หัตถกรรมชุมชน ตําบลมะขุนหวาน จํานวน 2 ราย ประเด็นสัมภาษณไดแก การจัดจําหนายสินคารูปแบบเดิม 

ประสบการณในการจัดสงสินคา ความเปนไปไดของการจัดจําหนายสินคาออนไลน และความตองการ         

ระบบออนไลน หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมโอเพนซอรส                      

จูมลาลายไทย และประเมินผลการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบสอบถามกับผูเช่ียวชาญ 

เจาของกิจการ และผูใชงานทั่วไป จํานวน 20 คน

  ผลการสัมภาษณพบวา  การจัดจําหนายสินคาแบบเดิมคือ เขามาส่ังซื้อจากรานคาภายในชุนชน   

หรือในกรณีที่เคยติดตอกันใชวิธีสั่งซื้อทางโทรศัพท  เจาของกิจการทําการจัดสงสินคาผานทางไปรษณีย           

ในสวนของการจัดทํารานคาออนไลนมีความเปนไปไดเนื่องจากเจาของกิจการและบุตรหลานสามารถใช

เทคโนโลยีอนิเทอรเนต็ในการสือ่สารได ความตองการในดานการพฒันาระบบประกอบดวย การนาํเสนอสนิคา 

วิธีการส่ังซ้ือ วิธีการจัดสงสินคาท่ีชัดเจน ดานการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย เว็บไซต

หลักในการแนะนํารานคาและเว็บไซตจําหนายสินคาที่พัฒนาจากซอฟตแวร CMS (Content Management 
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System) โดยใชภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การนํา   

เสนอสินคา  การขายสินคาผานทางรานคาออนไลน สวนของผูดูแลระบบ ประกอบดวยระบบการจัดการ       

รานคาและสินคา  การประเมินผลการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปผลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต   

โดยใชเกณฑของการแปลความหมายแบบการใชขอบเขตที่แทจริง จากผูใชงาน 3  กลุมไดแก ผูเช่ียวชาญ 

เจาของกิจการ และผูใชงานท่ัวไป พบวา ผลการประเมินดานเน้ือหาของเว็บไซตเทากับ 4.40 จัดอยูใน            

ระดบัด ีผลการประเมนิดานการออกแบบเวบ็ไซต เทากบั 4.26  จดัอยูในระดบัดี ผลการประเมนิดานกระบวนการ

ทํางานของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทากับ 4.40  จัดอยูในระดับดี

คําสําคัญ
  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   สินคาหัตถกรรมชุมชน

Abstract
  The objective of this research is  development  e-commerce system for expanding online 
market channel for handicrafts product of Makhunwhan Sub-District, Sanpatong District, Chiang Mai  
Province. The research and development process using mixed methods. The qualitative  research 
data was collected using in-depth interviews, semi-structured format. To choose  population is 
purposive type interviews include two owner of handicrafts  shop in the Makhunwhan district. Issues  
interviews are sales style of traditional products , experienced delivery, the possibility  of distribution 
online and needs online. Then the data acquired with application development, electronic commerce 
using open source Joomla Laithai and evaluate the use of electronic   commerce by questionnaire 
with stakeholders 20 people.
  The result of interviews found that in the past, customer was to purchase from a store 
within the community or order by phone whenever been dealing. The owners will delivery by Thai 

post office. The online store development is possibility because the owners and their children can 
use the Internet to communicate. System requirements include presented products, how to buy, 
how to deliver clear. The electronic commerce system development consists of website to                            
recommended shops and product sales website  developed by CMS software, using PHP and 
database MySQL. E-commerce websites include product presentation, online store. The administrator 
part contains stores management system and products. The result of evaluated the use                       
electronic commerce system using the arithmetic mean using the Exact Limits criteria to interpret. 
Results of the evaluation by three groups of users are experts, owner and user found evaluation of  
the content  is 4.40 is a good level, evaluation of site design 4.26 is a good level and   evaluation 
of  process of the electronic commerce is 4.40 is a good level.
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Keywords
  E-Commerce System,  Handicrafts Product

บทนํา
  ปจจุบันเปนยุคท่ีมีการแขงขันสูงในดานธุรกิจ และเปนยุคท่ีมีการติดตอส่ือสารแบบไรพรมแดน         

การตลาดออนไลนจึงเปนทางเลือกใหมที่ใชชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจ เนื่องจากการตลาด

ออนไลน สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดแบบเฉพาะเจาะจง        

และสามารถเขาถึงลูกคาไดทั่วโลก ที่สําคัญราคาคาโฆษณาตํ่าเมื่อเทียบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ         

แบบอ่ืน สามารถชวยใหผูขายประหยัดคาใชจาย และสามารถใหบริการลูกคาไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช    

เครือขายอินเทอรเนต็หรือทีเ่รยีกวาตลาดออนไลนมาชวยเพ่ิมชองทางการจดัจาํหนายสินคา หรอืบริการใหเปน

ที่รูจักอยางกวางขวางและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  ชองทางการจัดจําหนายสินคาเปนอีกหนึ่งองคประกอบที่สําคัญของสวนประสมทางการตลาด     

สําหรับในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดการชองทางจําหนายสินคาจะแตกตางจากชองการ                        

จดัจําหนายปกต ิเน่ืองจากเทคโนโลยบีนเว็บชวยใหผูผลิตสามารถตดิตอซ้ือ-ขายสินคาไดโดยตรงโดยไมตองผาน

พอคาคนกลาง นับเปนวิธีที่สะดวกและชวยลดตนทุนคานายหนา ตลอดจนองคกรสามารถรับรูความตองการ

ของลูกคาไดดีขึ้น (ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ, 2552,123) ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียนซึ่ง        

นักวิเคราะหหลายคนเชื่อจะกอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ ฉะน้ันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส     

อาจเปนอีกทางออกหน่ึงท่ีชวยรับมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได (ปริศนา เพชระบูรณิน, 2556,   

43-44) โดยทีแ่รงผลักดนัใหมกีารพฒันาการพาณชิยอเิลก็ทรอนิกส เกดิจากความตองการประสบความสาํเร็จ

ของธรุกจิ ซึง่ความสาํเรจ็ของธรุกจิไมไดขึน้อยูกบัการดาํเนนิงานภายในองคกรอยางเดียว แตยงัข้ึนอยูกบัปจจัย

อื่น เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม คูแขง และเทคโนโลยีเปนตน ซึ่งจําแนกแรงผลกัดันใหมีการพัฒนาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ออกเปน 2 ประการ คือ การปฏิวัติสูยุคดิจิตอล และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (ทวีศักด์ิ              

กาญจนสุวรรณ,2552,7-9) 

  การพัฒนาพฒันาพาณิชยอเิลก็ทรอนิกสใหประสบผลสาํเรจ็จาํเปนตองมีการทําการตลาดผานเครือ่งมือ

คนหาบนอินเทอรเน็ต (Search Engine Marketing) หรือ "SEM"  ซึ่งเปนการผสมคํากันระหวางคําวา        

"Search Engine" หมายถึงเคร่ืองมือคนหาบนอินเทอรเน็ต และคําวา "Marketing" หรือ การตลาด ดังนั้น        

คาํวา "SEM" หรือ "Search Engine Marketing" จงึหมายถงึ "การทําการตลาดผานเคร่ืองมือคนหาบนอนิเทอรเนต็" 

การทําการตลาดผานเครื่องมือคนหาบนอินเทอรเน็ตประกอบไปดวยในสวนของ Paid Search หรือ Search 

Advertising ซึ่งเปนสวนของโฆษณาที่มีคาใชจายเปนรายคลิกในรูปแบบของ PPC (Pay Per Click) และ      

ในสวนของ Organic Search หรือ Natural Search ซึ่งเปนสวนผลการคนหาจากระบบของ Search Engine 

โดยเรียกการทําการตลาดในสวนนี้วา SEO (Search Engine Optimization) การทําการตลาดผานเครื่องมือ

คนหาบนอินเทอรเน็ตเปนการทําการตลาดออนไลนบน Search Result Page โดยการทําโปรโมช่ันกับ             
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กลุมลูกคาเปาหมายซึ่งเปนผูใชงาน Search Engine เพื่อใหรูจักเว็บไซตสินคาหรือบริการและนํามาซ่ึง            

ยอดผูใชเว็บไซตและเพิ่มโอกาสในการขายสินคาและบริการใหมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากในปจจุบันมีเว็บไซต          

อยูมากมาย การทําการตลาดผานเครือ่งมอืคนหาบนอินเทอรเนต็จึงมบีทบาทสําคัญทีจ่ะชวยใหเว็บไซตแขงขัน

กบัคูแขงได   อกีท้ังการทาํการตลาดผานเครือ่งมือคนหาบนอนิเทอรเน็ต ยงัเปนการทาํการตลาดทีม่ปีระสทิธิภาพ

และตรงเปาหมาย เพราะในการคนหาขอมูลในแตละคร้ังของผูใช Search Engine จําเปนตองใชคําสําคัญ 

(Keyword) เปนตัวกําหนดขอบเขต เม่ือปอน Keyword ลงในชองคนหา Search Engine จะประมวลผล       

และแสดงออกมาเปนรายการของเว็บไซตที่มีเน้ือหาตรงกับ Keyword นั้นๆ ไวในหนาแสดงผลการคนหา 

(Search Result Page) หากเว็บไซตอยูในอันดับที่ดีมากเทาไหร ก็จะเพิ่มโอกาสใหมีคนเปดเขาไปดูมากขึ้น

เทาน้ัน และนํามาซึ่งยอดผูใชบริการหรือยอดขายที่เพ่ิมมากขึ้น การทํา "SEO" หรือ "Search Engine                 

Optimization" คือ วิธีการปรับแตงเว็บไซตซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเน้ือหาและการเพ่ิมลิงคที่มีคุณภาพมายัง

เวบ็ไซต เพือ่ใหเวบ็ไซตตดิอยูในอนัดบัตนๆ บน Search Result Page หรือหนาแสดงผลการคนหาของ Search 

Engine อาทิ Google, Yahoo!, Bing เปนตน การใหคะแนนนั้นก็ขึ้นอยูกับกฎเกณฑที่แตละ Search Engine 

ไดกําหนดขึ้น จึงเรียกวิธีที่การปรับแตงเว็บไซตใหติดอยูในอันดับตนๆ บนหนาผลการคนหานี้วา "SEO"           

หรือ "Search Engine Optimization" ระบบการจัดอันดับการแสดงผลใน Search Result Page มีชื่อเรียกวา

อัลกอริทึม (Algorithm) แตละ Search Engine จะมีระบบ Algorithm ที่แตกตางกันและจะมีการปรับปรุง     

ใหทนัสมยัอยูเสมอๆ จงึจําเปนตองสรางเว็บไซตใหมคีณุภาพตาม Algorithm เพือ่ใหเว็บไซตสามารถทาํอันดับ

ไดดีมากที่สุด

 

      ภาพที่ 1: แสดงมุมมองมาตรฐานของการวัด SEO

      ที่มา:  อาอุนไทยแลบบอราทอรี่ส, ม.ป.ป.
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สามารถสรปุ Algorithm  ทีใ่ชในการจดัอันดับเวบ็ไซตไดเปน 2 ปจจัย คอื 1) ปจจัยภายใน  (On-page / Micro) 

เชน โครงสรางของเว็บไซต ความเร็วในการโหลดหนาเว็บไซต จํานวนหนาภายในเว็บไซต คุณภาพและ     

ปริมาณของเน้ือหา การเลือกใช Keyword และการวางประโยคในสวนตางๆ   2) ปจจัยภายนอก                         

(Off-Page / Macro) เชน ปริมาณลิงคจากเว็บไซตอื่น (Backlinks) รวมทั้งเนื้อหาและคุณภาพของลิงค           

จากเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตที่พัฒนาขึ้น โดยสวนมากแลว วิธีการสําหรับการทํา SEO ให           

ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด ประกอบดวยวิธีการตางๆ ดังน้ี 1) การปรับปรุงโครงสรางเว็บไซตใหเปนมิตร    

กบั Search Engine และผูใช เชน การเลือกใชโครงสรางเมนแูละ URL ที ่Search Engine สามารถอานไดงาย 

การทําหนาเว็บไซตใหโหลดไดรวดเร็ว เปนตน 2) การใส Keyword เปาหมายอยางพอเหมาะในสวนที่มี       

ความสําคัญตางๆ ภายในเว็บไซต เชน Title Tag, Meta Description, H1 tag, H2 tag, เนื้อหาสวนที่เปน 

Plain Text ควรหลีกเลี่ยงการใช Keyword ซํ้าๆ กันเปนจํานวนมากเพื่อไมใหเปน Keyword Spam หรือ       

Keyword Stuffing 3)     การเพิ่มเติมเนื้อหาที่มีคุณภาพในหนาที่ทํา SEO และสรางหนาเว็บใหมๆ ขึ้นมา     

โดยเนื้อหาตองเขียนขึ้นเอง ไมคัดลอกมาจากที่อื่น ใหขอมูลที่เจาะลึกและมีประโยชนเพื่อใหเปนเนื้อหาที่มี

คณุภาพมากทีส่ดุในสายตาของ Search Engine 4) การปรบัปรงุเวบ็ไซตใหทนัสมยัอยางสม่ําเสมอ อาจทําได

โดยการเพิ่มบทความ ขาวสาร โปรโมช่ัน หรือผลงาน เปนตน 5) การเพิ่ม Backlinks จากเว็บไซตอื่นที่มี        

ความนาเชื่อถือและมีเนื้อหาหรือบริบทเกี่ยวของกับเว็บไซตหรือ Keyword ของเว็บไซตอยางคอยเปนคอยไป 

ควรทยอยเพิ่มไปเรื่อยๆ เพ่ือใหดูเปนธรรมชาต ิปองกนัการโดนปฏิเสธจาก Search Engine โดยเฉพาะจาก 

Google (อาอุนไทยแลบบอราทอรีส่, ม.ป.ป.)

  ในชุมชนหลายแหง มีสินคาที่เปนงานหัตถกรรมพ้ืนบานของชุมชนท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาเปน

เอกลักษณของชุมชน เปนแหลงรายไดสําหรับชุมชน เนื่องจากใชแรงงานและองคความรูที่เกิดจากในชุมชน 

ในดานการจัดจําหนาย ชุมชนสวนใหญยังขาดชองทางการตลาดโดยเฉพาะชองทางการตลาดออนไลน             

ซึง่ยังไมเปนท่ีรูจักในชุมชนพ้ืนบาน ทาํใหสนิคาหัตกรรมพืน้บานของชมุชนยังไมเปนท่ีรูจกักันอยางกวางขวาง 

สงผลใหการหารายไดจากผลิตภัณฑชุมชนไมสามารถหารายไดที่ยัง่ยืน เศรษฐกิจชุมชนยังไมสามารถเจริญ

เติบโตอยางมีคุณภาพ 

  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจทําโครงการวิจัยการขยายชองทางการตลาดออนไลนสินคาหัตถกรรมชุมชน 

ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้นโดยมีกรอบของ

การวิจัยที่ครอบคลุมการจัดทําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหแกชุมชน รวมถึงการสรางความย่ังยืนใหแก

ชุมชนดวยการจัดการอบรมวิธีการใชและการพัฒนาตอยอดใหแกชุมชนเพ่ือใหชุมชนสามารถพัฒนาตอยอด

ในอนาคตไดหลังจากจบโครงการวิจัย 

วัตถุประสงค
  เพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับขยายชองทางการตลาดออนไลนสินคาหัตถกรรม

ชุมชน ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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วิธีการวิจัย

  วิธีการวิจัยออกมี 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนของการศึกษาและรวบรวมขอมูล ประกอบดวยกระบวนการยอย ดังนี้

   1.1 การคนควาเชิงเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   1.2 การศกึษาระเบยีบวิธวีจิยัเชิงคุณภาพ ประเดน็ในการศึกษาเพือ่สํารวจสนิคาหัตถกรรมชมุชน

เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณเชิงลึก รูปแบบก่ึงมีโครงสราง เลือกประชากรในการสัมภาษณ                  

แบบเจาะจง ประกอบดวยเจาของกิจการที่จําหนายสินคาหัตถกรรมชุมชน ตําบลมะขุนหวาน จํานวน 2 ราย 

โดยมี ประเด็นสัมภาษณ ไดแก การจัดจําหนายสินคารูปแบบเดิม ประสบการณในการจัดสงสินคา                 

ความเปนไปไดของการจัดจําหนายสินคาออนไลน และความตองการระบบออนไลน 

  2. ขั้นตอนที่  2 ขั้นพัฒนาระบบ โดยเริ่มจากปฏิบัติการถอดบทเรียน โดยใหนักศึกษามีสวนรวม     

ในการวิเคราะหขอมูลสินคา การจัดแบงหมวดหมูสินคา การปรับแตงสินคาและการนําเขาขอมูลสินคาเขาสู

ระบบ ประกอบดวยกระบวนการยอยดังนี้

   2.1 เกบ็รวบรวมขอมลูทีไ่ดจากเครือ่งมอืทกุประเภททัง้กลองถายรปู  แบบสมัภาษณ  การสงัเกต 

แบบบันทกึพิเศษทีไ่ดวเิคราะหและสรุปเบือ้งตน และจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเกีย่วของนาํมาจําแนกขอมูลออก

เปน หมวดหมูตามประเด็นที่ทําการศึกษา

   2.2 ออกแบบโครงสรางของเว็บไซต ทัง้ในสวนของเว็บไซตหลกั และเวบ็ไซตในการจดัจาํหนายสนิคา

   2.3 จัดทําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามโครงสรางของเว็บไซต

   2.4 ทดสอบระบบพาณิชยอเิล็กทรอนิกส โดยใหนกัศึกษามีสวนรวมในการทดสอบระบบการใชงาน

   2.5 จัดกิจกรรมฝกอบรมการบริหารจัดการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสรางความยั่งยืน

ในการขยายชองทางการตลาดโดยใชระบบพาณิชยอเิล็กทรอนกิสใหแกชมุชนโดยนักศึกษามีสวนรวมในการ

เปนผูชวยวิทยากรในการจดัอบรม

  3. ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนของการทําการตลาดออนไลน ประกอบดวยกระบวนการยอยดังนี้

   3.1 วเิคราะห Keyword เวบ็ไซต ผาน Google Keyword Tool สาํหรับการทาํการปรับแตง SEO 

โดยใชปจจัยภายใน (SEO On-Page) 

   3.2 สราง Site Map  ผานเว็บไซต http://www.xml-sitemaps.com/ เพ่ือใหสะดวกตอการ         

เขาถึงของ Search Engine  

   3.3 สรางไฟล โรบอต (Robot) เพื่อให Search Engine มาเก็บขอมูลในหนาเว็บไซต 

   3.4 ลงทะเบียนเว็บไซต (Add URL) ไปยังเว็บไซต Search Engine  เพื่อใหเว็บไซตถกูเก็บไว

ในระบบ

  4. ขั้นตอนที่ 4  ประเมินผลการใชงานเว็บไซตจากผูใชงานผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ไดแก ผูเชี่ยวชาญ 

เจาของกิจการและผูใชงานทั่วไป จํานวน 20 คนโดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 

โดยแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ 
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ผลการวิจัย
  1. ผลจากการสมัภาษณเจาของกจิการทีจ่าํหนายสินคาหัตถกรรมชมุชนตําบลมะขนุหวาน 

ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 1

สรุปผลการสัมภาษณเจาของกิจการ

    
1.    - 

  
- 

 
- 

   
-  

- 
 

  
 

2.    -  
-  

-  
-  

3.   
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  2. ผลลัพธดานการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยหนาเว็บไซตหลัก       

และหนาเว็บไซตรานคา ดังภาพที่ 2

 

  ภาพที่ 2:  แสดงหนาเว็บไซตหลักในการแนะนํารานคาออนไลน (www.productlanna.com)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 171

 

 

 ภาพที่ 3: หนาเว็บไซตรานคาออนไลนในการจําหนายสินคาผลิตภัณฑจากไม (โตกลายทอง)         

                    (www.productlanna.com/toklaitong)

 ภาพที่ 4: แสดงหนาเว็บไซตรานคาออนไลนในการจําหนายสินคาผลิตภัณฑจากกระดาษสา

   (ศิริพรกระดาษสา)   (www.productlanna.com/siriporn)
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  3. ผลการการดําเนินงานในสวนของการตลาดออนไลนประกอบดวย ผลของการคนหา

จาก Keyword ที่ระบุไวในกระบวนการของการทํา SEO  ดังภาพที่ 5 – ภาพที่ 7

 

 

ภาพที่ 5 : แสดงผลการคนหาโดยใช  Keyword ศิริพรกระดาษสา

ภาพที่ 6 : แสดงผลการคนหาโดยใช Keyword ศิริพรกระดาษสา
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    ภาพที่ 7:  แสดงผลการเขาใชงานเว็บไซตจาก Google Analytic

  4. ผลการประเมนิโครงการวจิยัการขยายชองทางการตลาดออนไลนสนิคาหตัถกรรมชมุชน         

ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมโดยใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยแบง

ผลประเมินออกเปน 4 ดานไดผลดังนี้

   4.1 ผลการประเมินดานเนื้อหาของเว็บไซต พบวา  เนื้อหามีความชัดเจน ถูกตอง คิดเปน 4.20  

การจัดหมวดหมูของเนื้อหาสะดวกตอการคนหา คิดเปน 4.60 ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต 

คิดเปน 4.60  ความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น คิดเปน 4.60 ความเหมาะสมชองชองทาง            

การติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ คิดเปน 4.00

   4.2 ผลการประเมินดานการออกแบบเว็บไซต พบวา การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอาน

และการใชงาน คิดเปน 4.60 หนาหลักของเว็บไซตมีความสวยงาม มีความทันสมัย นาสนใจ คิดเปน 4.00       

สีที่ใชในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม คิดเปน 4.20  สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม             

ตอการอาน คิดเปน 4.20  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอานไดงายคิดเปน 4.20 

ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตางๆคิดเปน 4.20 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได      

คิดเปน 4.40

   4.3 ผลการประเมินดานกระบวนการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ชื่อสินคาและราคา    

มีความถูกตอง ชัดเจน คิดเปน 4.40  การจัดหมวดหมูของสินคาสะดวกตอการคนหา คิดเปน 4.40                   

ความสะดวกในการเรยีกดูสนิคา คดิเปน 4.40 ขัน้ตอนการส่ังซือ้มคีวามชัดเจน คดิเปน 4.20 ขัน้ตอนการชําระ

เงินมีความชัดเจน คิดเปน 4.00 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกมีความสะดวก คิดเปน 4.60 แคทตาล็อกสินคา
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มีถูกตอง คิดเปน 4.60 การสั่งซื้อสินคามีความถูกตอง คิดเปน 4.60 การตรวจสอบสถานะของสินคาที่จัดสง   

มีความสะดวก คิดเปน 4.40 ระบบสามารถลดข้ันตอนในการสั่งซื้อสินคา  คิดเปน 4.40 ระบบสามารถ        

อาํนวยความสะดวกในการส่ังซือ้สนิคา คดิเปน 4.60  ระบบมีความครบถวนตามกระบวนการของระบบพาณชิย

อิเล็กทรอนิกส คิดเปน 4.20

   4.4 ผลการประเมินดานการขยายชองทางการตลาด พบวา ระบบสามารถเพิ่มชองทางการ       

จัดจําหนายคิดเปน 4.60  ระบบสามารถขยายฐานลูกคา คิดเปน 4.00 ระบบสามารถประชาสัมพันธรานคา

ได คิดเปน 4.60 ระบบสามารถแจงขาวสารแกลูกคาได คิดเปน 4.20 ระบบสามารถสงเสริมการตลาดหรือ    

โปรโมช่ันแกลกูคาได คดิเปน 4.40 ระบบอาํนวยความสะดวกใหกบัท้ังธุรกิจและผูบริโภค คดิเปน 3.80  ระบบ

สามารถขยายชองทางการตลาดได คิดเปน 4.20

อภิปรายผลการวิจัย
  ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนรูปแบบทางการคาที่มีบทบาทสําคัญทั้งในปจจุบันและอนาคต

เน่ืองจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วรวมถึงความจําเปนของ

สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมท่ีไรขอบเขตจํากัดทั้งดานเวลาและสถานท่ี ผูคนจึงจําเปนตองปรับตัว

เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งนี้จากการสํารวจการเติบโตดานรานคา

ออนไลนของประเทศไทยพบวา ตลาดของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต         

ทีส่งูและเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งในลกัษณะกาวกระโดด จงึเปนโอกาสอนัดตีอการขยายตวัดานการซือ้ขายสนิคา

และบริการทางออนไลน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556, 4)

  จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานทั้ง 3 กลุมไดแก  ผูเชี่ยวชาญ เจาของกิจการ และ     

ผูใชงานทั่วไป อาศัยหลักการทางสถิติในการแปลผลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต กําหนดเกณฑของการแปล  

ความหมายแบบการใชขอบเขตท่ีแทจริงมีคาเทากับ 4.35 ซึ่งอยูในระดับดี ดังนั้นสามารถสรุปภาพรวม            

ของการขยายชองทางการตลาดออนไลนสินคาหัตถกรรมชุมชนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง            

จังหวัดเชียงใหมโดยใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถเปนตัวชวยในการขยายชองทางการตลาด          

ของชมุชนได สอดคลองกับงานวจิยัของอญัชลี  บญุออน (2553, 67) ทีก่ลาวไววาในการนําระบบอเิล็กทรอนกิส 

ระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินธุรกิจ เปนการลดข้ันตอนในการดําเนินธุรกิจ       

อีกท้ังยังเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและความถูกตองในการดําเนินงานทางธุรกิจ สงผลใหลูกคามีความสะดวก

ในการสั่งซ้ือสินคาจากที่ไหนก็ไดและสามารถส่ังซ้ือไดตลอดเวลา โดยไมตองเดินทางมาที่เคานเตอรหรือ      

ศูนยจําหนายของบริษัท เปนการเพิ่มชองทางในการขายและขยายตลาด
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สรุป
  การดําเนนิธรุกจิสามารถนาํเอาระบบพาณชิยอเิลก็ทรอนิกสมาชวยขยายชองทางการตลาดออนไลน

สินคาหัตถกรรมชุมชน ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวาในสวนของการจัดทํา        

รานคาออนไลนมีความเปนไปได เน่ืองจากเจาของกิจการและบุตรหลานสามารถใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต   

ในการสื่อสารได เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย การนําเสนอสินคา  การขายสินคาผานทาง     

รานคาออนไลน สวนของผูดูแลระบบ ประกอบดวย ระบบการจัดการรานคาและสินคา  การประเมินผลการ

ใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากผูใชงาน 3  กลุมไดแก ผูเชี่ยวชาญ เจาของกิจการ และผูใชงานทั่วไป 

พบวา ผลการประเมินจัดอยูในระดับดี  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ คือ ชุมชนควรไดรับการสงเสริมใหมี   

การพัฒนาชองทางในการจัดจําหนายและการประชาสัมพันธออนไลนเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากเปนชองทางที่    

เปดโอกาสใหสามารถนําเสนอสินคาได โดยไมมีขอจํากัดในดานระยะทาง ระยะเวลาและไมจําเปนตองใช    

งบประมาณที่สูงจนเกินความสามารถได สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตอยอดงานวิจัย ควรเพิ่ม   

ความรูใหแกผู ประกอบการในดานชองทางในการชําระเงินผานเว็บไซตของรานคาออนไลน ดวยเงิน

อิเล็กทรอนิกส (E-Money) และควรพัฒนาตอยอดเปนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือเพื่อสะดวกตอการ        

ใชงานไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา

ในการเตรยีมความพรอมของผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่วกบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในอําเภอเมือง              

จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมที่ผาน  

โครงการตรวจประเมินมาตรฐานของสํานักทะเบียนและธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดเชียงใหม                   

ป พ.ศ. 2555 จาํนวน 7 ราย และจากผูบรหิารหนวยงานของภาครฐัและเอกชนท่ีมสีวนเกีย่วของกับการทองเท่ียว

และมีสวนไดสวนเสียกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 6 ราย โดยการเลือกกลุมตัวอยาง           

แบบเจาะจงโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง               

โดยการนํามาวิเคราะห  SWOT และทําการเปรียบเทียบผลจากการสัมภาษณกลุม

  ผลการวิจัยพบวา จากการประเมินของกลุมผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว 1) ดานความพรอม               

ดานแรงงานของบริษัทอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.02)  พนักงานของบริษัทมีความรูความสามารถในการ    

นาํเท่ียวในภาคเหนอืของไทย   มทีกัษะการทาํงาน มปีระสบการณหลายป พนักงานของบรษิทัไดนาํเท่ียวในประเทศ

เพ่ือนบานมาแลว จงึสามารถเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพือ่นบานไดด ี2) ดานความพรอมทางดานศกัยภาพ

ดานภาษาของบริษัท อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.54) โดยจุดแข็งพนักงานของบริษทัสามารถสื่อสารภาษา  

ที ่3 ได การใชภาษาอังกฤษไดด ีพรอมทัง้ยงัพฒันาภาษาจนีไดอกี ในสวนของระดบัผูบรหิารสามารถใชภาษา

อังกฤษไดดี 3) ดานความพรอมดานการแขงขันของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.14) จุดแข็ง   

การศึกษาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

Readiness of Travel Agency in Chiang Mai for ASEAN Economic 
Community (AEC): The Case Study of Travel Agency in Chiang Mai District, 

Chiang Mai Province

ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ1*,  นรพรรณ โพธิพฤกษ1

1ภาควิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 
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บรษิทัมโีปรแกรมทวัรเสนอขายเปนจาํนวนมาก รวมถึงบริษทัมพีนัธมิตรท่ีมอียูทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

บริษัทบริหารงานเองจึงไมซับซอน และสามารถแกปญหาไดเองอยางรวดเร็ว จากการประเมินของ                    

กลุมผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวพบวา  กลุมหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 1) ดานความพรอมดานแรงงาน

ของบริษัทนําเที่ยว อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.11)  โดยจุดแข็งของบริษัทนําเที่ยวมีจิตบริการ 2)          

ดานความพรอมดานศักยภาพทางดานภาษาของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.47) โดยจุดแข็ง

มัคคุเทศก สามารถใชภาษาอังกฤษไดดีชัดเจน ผูประกอบการบริษัทนําเที่ยวพรอมเรียนรูภาษาจีน 3)                

ดานความพรอมในแขงขันของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.71)  โดยจุดแข็ง คือ  มีผูประกอบการ

มากชวยใหมีผลิตภัณฑหลากหลายทําใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกมากขึ้น 

  จากผลการวจิยัพบวากลุมผูประกอบการธรุกจินาํเท่ียว มแีนวทางแกไขปญหาในการเตรียมความพรอม   

จากการปรบัตัวและความรวมมอื 1) ทางดานการตลาด ควรมกีารสงเสรมิดานการตลาดในประเทศเพือ่นบาน 

และใหทางรฐัเขามาควบคุมเกีย่วกบัราคาและคุณภาพทางดานการบริการและเพ่ิมชองทางการตลาดใหมาก

ขึ้น 2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและประสบการณทองเที่ยวของจังหวัด ควรอนุรกัษวฒันธรรมและสถานที่

ทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ ของเชียงใหมไวใหไดมากท่ีสุด และมีการตรวจสอบผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและ           

ความปลอดภัย ใหบริการเปนระดับสากล และควรมีแพ็คเก็จสําหรับกลุม Niche ใหมากขึ้น 3) ดานการลงทุน 

ควรมีงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาใหเปนมาตรฐาน และสถาบันการเงินหรือรัฐ ควรมีนโยบาย            

สงเสริมผูประกอบการใหมีสภาพคลองขึ้น โดยการหาแหลงเงินทุนจากภาครัฐมาสนับสนุน 4 ) ดานการ

ประชาสัมพันธ เพ่ิมการประชาสมัพันธในกลุม AEC ใหมากข้ึน ควรมีการประชาสมัพันธสูระดับสากล โดยการ

เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธใหหลากหลายและตัวส่ือโฆษณาที่มีทั้งภาษาอังกฤษและจีน  มีการ

ประชาสมัพนัธผานตวัแทนจากสมาคมทีม่อียู และ 5) การสรางมาตรฐานการทองเท่ียวอาเซยีน มกีารสอบและ

ตรวจสอบมาตรฐานบริษทันําเทีย่วและการวัดมาตรฐานมัคคุเทศกทีส่าํคัญ ตองมองมาตรฐานสากลโลกเปนหลกั

คําสําคัญ
  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)    ผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว    การเตรยีมความพรอม  เชยีงใหม

Abstract
  The research aims to study the Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 

along with solutions found in a preparation of tourism entrepreneurs in Chiang Mai Province for 

entering into ASEAN Economic Community. The data was collected from seven Travel Agencies 

in Muang Chiang Mai District who had passed the evaluation on the standard of the Travel Agency 

Inspection Project by the Bureau of Tourism Business and Guide Registration, Northern Office in 

2012, and from the executives in six organizations including government and private sectors that 

were involved in tourism and affected from entering into ASEAN Economic Community. There used 
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the purposive sampling method and in-depth interview with the structural interview pattern. The 

SWOT analysis was undertaken to compare the results from the group interview. The study on the 

readiness of the travel agencies for ASEAN Economic Community by SWOT analysis found that 

from the evaluation of the travel agencies, it showed: Firstly, the readiness of the company workforce 

was in a good level (the average score was 4.02). The company  staff had the expertise in guiding 

tour in the north of Thailand, many years of experience, and understanding in the culture of the 

neighboring countries resulted from their experience in guiding tour in those countries. Secondly, 

the readiness level of the company staff’s language potential was good (the average score was 

3.54).  The strong points were that staff were able to communicate in the other languages.  Not only 

did they speak their own mother tongue, but they also spoke good English and had developed their 

skill in Chinese. And the executives could communicate in English well. Finally, the readiness 

level of the company competition potential was moderate (the average score was 3.14). The strengths 

were that they had many tour programs, cooperative partners inside and outside the country, and 

ran business by themselves which supported the simplicity and the ability to quickly solve problems. 

  The evaluation of the government and private sectors found that: Firstly, the readiness 

level of the workforce was moderate (the average score was 3.11). The strength of the tour company 

was a  willingness to serve. Secondly, the readiness level of the company staff’s language potential 

was moderate (the average score was 3.47). It had the strong points of having the tour guides who 

could communicate in English clearly, and the entrepreneurs who were ready to learn Chinese. 

And finally, the readiness level of the company competition potential was moderate (the average 

score was 2.71). It had the strengths of having many Travel Agencies, causing more various types 

of products and more choices for tourists to choose.

  The research found that the travel agencies had the solutions for the preparation on the        

adaptation and cooperation which included 1) Marketing Factor; there should be the marketing 

promotion strategy in neighbouring countries. The government should control the price and quality of 

service and provide more marketing channels.  2) The Product Development and Tourism Experience 

of the Province; we should preserve authentic Chiang Mai culture and significant attractions and 

occasionally audit the  tourism products to meet the standard and safety. The services should be 

improved to meet  international standard and there should be more packages for the Niche Market 

Group. 3) Investment Factor; The government should provide budgets to support the development 

to meet the standard, and should look for the investment partners or joint ventures in neighbouring 

countries. 4) Public Relations Factor; To do more marketing, provide a channel to propose Thai 
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tourism to AEC markets and increase advertisements in AEC countries were also needed. The 

government and private sectors suggested that there should be Public Relations internationally by 

increasing more channels on advertisements and the media should be in both English and Chinese 

languages for the advantage in AEC countries. There should also be Public Relations through the 

representatives of the existing associations or organizations. Besides, there should be more          

advertisements via social media. 5) The ASEAN Tourism Standards; there should be the audition/

inspection on the standard of the Tour Companies and Tourist Guides and which  significantly    

focused on the world standards.

Keywords
  The ASEAN Economic Community, Travel Agency, Preparation of Travel Agency, Chiang Mai   

บทนํา
  ประเทศไทยกลายเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ซึง่มเีปาหมายหลกัทีท่าํใหประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนมตีลาดและฐานการผลิตเดยีว โดยริเริม่กลไก

และมาตรการใหม ๆ ในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการไหลเวียนของสินคา บริการ แรงงานและการลงทุน                

อยางเสรี รวมท้ังลดชองวางของระดับการพัฒนาภายในกลุม อนัจะนําไปสูความมัน่คง มัง่ค่ัง สามารถแขงขัน

กับภูมิภาคอื่นได ซึ่งนับเปนความทาทายและการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญที่สงผลกระทบอยางมาก                        

ทั้งตอไทยและตอเพื่อนสมาชิกที่เหลือในอีก 9 ประเทศ (ครรชิต พุทธโกษา, 2554)  

  ประเทศไทยนับไดวาเปนโอกาสและความไดเปรียบเพ่ือนบานในกลุมอาเซียนดวยกันโดยเฉพาะ    

การทองเที่ยวไทยที่เห็นไดชัด คือ การใชขอไดเปรียบในการเปนประตูสูภูมิภาค (Gateway to ASEAN) ของ 

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทางกลับกันสําหรับปญหาที่เปนดานลบ คือ 1) ปญหาดานแรงงาน การ

โยกยายของแรงงานราคาถูกจากพมาและกัมพูชาจะเคลือ่นจากประเทศไทยกลับไปยงัประเทศตัวเอง หรือไป

สูแหลงจางแรงงานใหมที่ดีกวา 2) ศักยภาพทางดานภาษา เปนลักษณะการวาจางจากหลากหลายชาติตาม

ความเหมาะสมของศักยภาพในการทํางาน อาทิเชน แรงงานไทย ถาตองการหาโอกาสที่ดีในตลาดอาเซียน 

ตองปรับตัวในเร่ืองของภาษา โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3) ประเทศไทยเจอคูแขงขัน      

หลายดาน เชน ในดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  อาทิเชนพมา ประเทศท่ีอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรและ

แหลงทองเท่ียว กมัพูชาประเทศทีต่ัง้เปาหลงัจาก 5 ป ขางหนา จะสามารถดงึนักทองเท่ียวจากจนีเขาสูประเทศ

ใหไดปละ1 ลานคนและในขณะน้ีไดมีการเตรียมตัวใหบุคลากรเรียนภาษาจีนเพ่ือรองรับตลาดการทองเที่ยว

จากจนีท่ีมแีนวโนมเพิม่เขามาประเทศกมัพูชาเพิม่ข้ึนตอไป (Thai-AEC.Com, 2555) อกีท้ังจากการท่ีเชียงใหม

เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของตางประเทศและมีผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจํานวนมาก             

จึงมีความจําเปนท่ีผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมตองเตรียมตัวรับกับสถานการณที่เกิดข้ึน 
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เน่ืองจากปจจุบันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนนโยบายของประเทศที่ตองมีการพัฒนาในดานตางๆ               

ซึ่งทางดานผูประกอบการทางดานธุรกิจการทองเที่ยวจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย  

ในปตอไป 

  คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว โดยเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ในเขตอําเภอเมือง      

จังหวัดเชียงใหม  ที่ผานโครงการตรวจประเมินมาตรฐานของสํานักทะเบียนและธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2555 จํานวน 7 ราย และจากผู บริหารหนวยงานของภาครัฐและเอกชน                                

ทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทองเทีย่วและมสีวนไดสวนเสยีกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จาํนวน 6 ราย  

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และการสัมภาษณเจาะลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   

โดยการนํามาวิเคราะห SWOT และทําการเปรียบเทียบผลจากการสัมภาษณกลุม และมุงหวังวางานวิจัย      

จะเปนประโยชนแกผู มีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนในการนําผลการวิจัยไปเพ่ือเตรียมการสําหรับปญหา                          

ที่คาดวาจะเกิดข้ึน หรือหาแนวทางแกไขปญหาในการเตรียมความพรอม จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได         

และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ที่จะไดใช

ขอมูลจากงานวิจยัน้ีในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหประเทศไทยสามารถเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนไปอยางมั่นคงตอไปดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

  2. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดการวิจัย
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 

 3   
1.  
2.  
3.  

 
(SWOT)

 

 
  

 

ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

        ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ในเขตอําเภอเมือง             

จงัหวดัเชียงใหมทีผ่านการตรวจประเมินโครงการตรวจประเมินมาตรฐานของสํานกัทะเบียนและธุรกจินาํเทีย่ว          

และมัคคุเทศก   จงัหวดัเชยีงใหม ป พ.ศ.2555 และมีการทําทวัรใหกบักลุมสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) ที่มีที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 7 ราย หนวยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีมี           

สวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวและมีสวนไดสวนเสียกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 6 ราย

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

        สัมภาษณแบบเจาะลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและนําขอมูลที่ไดมาทําการ

วิเคราะห SWOT และทําการเปรียบเทียบผลจากการสัมภาษณ 2 กลุม

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลพื้นฐานของประชากรและกลุมตัวอยาง

         กลุมผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว พบวา อายโุดยเฉล่ียของผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว คอื 37.9 ป       

และมีประสบการณการทํางานเฉลี่ยอยูที่  10.1 ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของกิจการและ    

บริหารกิจการเอง รอยละ 42.9  ประเภทกิจการขององคกร สวนใหญเปนบริษัทจํากัด รอยละ 42.9  กลุมสาขา

แบงตามกลุมการเดินทาง ตามสิทธิการทํางานของประเทศสมาชิกอาเซียน  

         บุคคลกลุมหนวยงานของภาครัฐและเอกชน พบวา อายุโดยเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม 

คือ 44.7  ป และมีประสบการณการทํางานเฉล่ียอยูที่  19.8  ป  ตําแหนงในการดํารงตําแหนงของผูตอบ       

สวนใหญเปน ผูบริหาร  รอยละ 50.0 หนวยงานที่สังกัด หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 50.0 และ     

ภาคธุรกิจเอกชนรอยละ 50.0 โดยทั้งหมดเปนองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของในการเตรียมความพรอมทางดาน       

การทองเที่ยวกลุมสาขาแบงตามกลุมการเดินทางตามสิทธิการทํางานของประเทศอาเซียน  

  2. ระดบัของความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนําเทีย่วกบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน
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ตารางที่ 1

ระดับการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 ดาน 

ตามทัศนคติของกลุมผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

      
 

 
 S.D. 

 4.02 .701  
 3.54 .652  

 3.14 1.19  
 3.69 .633      

 

ตารางที่ 2 

ระดับเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 ดาน 

ตามทัศนคติของความคิดเห็นของกลุมหนวยงานรัฐและเอกชน

 
 

 
 S.D. 

 3.11 .652  
 3.47 .761  

 2.71 .697  
 3.09 .623  

  2.1 การประเมนิระดับความพรอมของแตละกลุม (ตารางที ่1) พบวา กลุมผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว 

                    1) ประเมินความพรอมดานแรงงานของบริษัท อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.02)
          2)  ประเมินความพรอมดานศักยภาพทางดานภาษาของบรษิทั อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.54)
          3)  ประเมินความพรอมดานการแขงขันของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.14)
  2.2 กลุมหนวยงานของภาครัฐและเอกชน (ตารางที่ 2) พบวากลุมหนวยงานรัฐและเอกชน
          1)  ประเมินความพรอมดานแรงงานของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11)
          2)  ประเมินความพรอมดานศักยภาพทางดานภาษาของบริษัท อยูในระดับปานกลาง 
    (คาเฉลี่ย 3.47)
          3)  ประเมินความพรอมดานการแขงขันของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.71)
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  3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกับ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   3.1 กลุมผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว 

               3.1.1  ความพรอมดานตางๆ อธิบายไดดังนี้ 

                        ความพรอมดานแรงงานของบรษิทั สวนทีพ่รอมมากทีส่ดุ คอื พนักงานของบริษทั

มี Service Mind จุดแข็ง คือพนักงานของบริษัทมีความรูความสามารถในการนําเที่ยวในภาคเหนือของไทย  

จดุออนพบวา ขาดทกัษะในการสือ่สารภาษาของกลุมประเทศอาเซยีนบางประเทศยังไมมคีวามชาํนาญมากพอ 

โอกาส มีนักทองเที่ยวมากขึ้นเชน จีน ไตหวัน สามารถหาทักษะดานภาษาเพ่ิมเติมแตก็มีอุปสรรค คือ  

นโยบายรัฐที่ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

      ความพรอมดานภาษา มคีวามพรอมมากทีส่ดุคือเร่ืองพนกังานของบรษิทัสามารถ

สื่อสารภาษาที่ 3 ได จุดแข็ง ใหการนําเที่ยวจึงมีไกดที่พูดภาษาอ่ืนๆไดดี  รวมทั้งการใชภาษาอังกฤษไดดี 

พรอมทั้งยังพัฒนาภาษาจีนไดอีก ก็พบจุดออน  คือ บางภาษามีมัคคุเทศกนอยไมพอตอลูกคา ภาษาท่ี 3    

บางภาษาของกลุมในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ยงัไมชาํนาญ มโีอกาส ชวยเพ่ิมโอกาสพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาใหกบัพนกังานของบริษทั  อกีท้ังเวลานาํเทีย่วในตางประเทศ อปุสรรค ทีพ่บไดแก ผูสนใจเรียนภาษา

ตางประเทศบางภาษายังนอยเกินไปเชน เยอรมัน รัสเซีย รวมถึงสื่อ อุปกรณชวยยังนอย  สําหรับตัวพนักงาน

ของบริษัทเองตารางเวลาเรียนอาจสัมพันธกับการออกทวัร (ตดิทัวร เรียนไมได) และขาดทนุทางการเงนิใน       

การศกึษาภาษา ทาํใหเปนอปุสรรคในการการพัฒนาตวัเอง

                       ความพรอมดานการแขงขัน ความพรอมมากที่สุดคือ บริษัทมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ และเสนทางใหมๆ มาจัดเปนแพ็คเกจเสนทางทองเที่ยว จุดแข็ง บริษัทมีโปรแกรมทัวรเสนอขาย

เปนจํานวนมาก รวมถึงบริษัทพันธมิตรท่ีมีอยู ทั่วไป และบริษัทบริหารงานกันเอง ไมซับซอน คุยงาย                       

แกปญหางาย แตวาจุดออน  ขาดการตลาด ซึ่งยังไมถึงลูกคาโดยตรง การขาดบุคลากรในดานไอที และ

บุคลากรไมเพียงพอ แขงขันกันเองไมยาก แตมีชาวตางชาติมาแขงดวย เงินทุนหมุนเวียนมีจํากัด โอกาสที่จะ

ชวยใหบริษัทเติบโตไดอาจตองจัดทําเว็บไซตเพิ่มขึ้น  หาทางขยายชองทางการขาย การตลาด อุปสรรค      

ความตางของภาษา ศาสนา วนัหยดุ เวลาทาํงาน   การตดิตอประสานงานบรษิทัเปนเพยีงองคกรเล็กๆ จาํนวน

พนักงานไมมาก

    3.1.2 สถานะและสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  ผูประกอบการธุรกิจนําเทีย่ว

วิเคราะหไดดังนี้ 

      จดุแข็ง คอื มผีูประกอบการการทองเทีย่วจาํนวนมากในเชยีงใหม แขงขันสูง ลกูคา

ไดประโยชน อีกทั้งมีตนทุนการทองเที่ยวอยูในพ้ืนที่อยูแลว เชนมีความเปนธรรมชาติ ตั้งแต ภูเขา ปาไม          

รวมไปถึง การเดินปา นํ้าพุรอน สภาพอากาศ  เชียงใหมมีความเปนเอกลักษณ เชนมีภาษา วัฒนธรรม กิริยา

ทาทางออนโยน และเปนศูนยกลางหลายอยางควรมีการสงเสริมจากรัฐ จุดออน คือ ยังไมมีการชวย

ประชาสัมพันธจาก ททท. หรือรัฐอยางเต็มที่ รวมถึงการขาดการใสใจในทรัพยากรทางการทองเที่ยว                       
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ที่พื้นที่มีอยู  ขาดการบํารุงรักษาสถานที่ทําใหเปนมาตรฐานและความพรอมของบุคลากรรวมไปถึงจิตสํานึก

ในการดูแลใหอยูในสภาพดี มีการเติบโตของตัวเมือง อาคารบังทัศนียภาพ  แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม

และสิง่แวดลอมทาํใหมคีวามนาสนใจนอยลง และภาษาในกลุมอาเซียนคอนขางยาก หากไมมภีาษาอังกฤษ

เปนส่ือกลางกจ็ะทําใหการเปนจุดออนดวยเชนกัน สาํหรับโอกาส ทีม่กีารเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนน้ัน

ชวยให เกิดการรวมมอืการลงทุน มโีอกาสขยายเพิม่ทางสูเพ่ือนบานได มโีอกาสทีจ่ะสงเสริมใหมกีารเรียนเพ่ิม

ในเรือ่งภาษา เพือ่รองรับการทองเทีย่วในภูมภิาคอาเซยีน สวนอุปสรรคทีพ่บไดคอื นโยบายรฐั ขาดความแนนอน 

จริงจัง   รวมไปถึงการขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ อัตราการจาง ภาษาที่ใชระหวางกลุมประเทศ

อาเซียน เพราะตางชาตเิยอะมาก แตความรูดานภาษาของชาวเชียงใหมยงัไมรองรับกลุมนักทองเท่ียวชาวตาง

ชาติมากนัก ทําใหมีปญหาการสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็ไมมีเวลาและเงินทุนที่จะพัฒนาสวนนี้อยางจริงจัง

   3.2 หนวยงานรัฐและเอกชน  

    3.2.1 ความพรอมดานตางๆ อธิบายไดดังนี้ 

                      การประเมินดานแรงงาน จดุแข็ง คอื การบริการนกัทองเทีย่วท่ีด ีม ีService Mind  

มัคคุเทศกมีมนุษยสัมพันธดี จุดออน คือ การสื่อสารในดานภาษาตางๆ ในประเทศอาเซียนยังไมมี                

ความชํานาญ และพนักงานบริษัทขาดความกระตือรือรนในการทํางาน โอกาส คือ รัฐใหความสําคัญ              

(งบประมาณ) ในการสงเสริมเพื่อชวยใหการทองเที่ยวและผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

อปุสรรคเพิม่มากข้ึน เชน อาชญากรรม (แรงงาน) หรือแมกระท่ัง ภาครัฐไมมคีวามสามารถ ภาคเอกชนไมสามัคคี           

ทําใหมีความลาชาในการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว อีกทั้งความพรอมดานภาษาของบริษัทยังมีไมมากพอ 

       ความพรอมดานภาษา จุดแข็ง คือ มัคคุเทศก ใชภาษาอังกฤษไดดีชัดเจน            

ผูประกอบการพรอมเรียนรูเร่ืองภาษาจีน แตจดุออน กม็เีชนกันคอื ความไมหลากหลายภาษา ทาํใหเสยีโอกาส

การนําเท่ียว  ในกลุมประเทศอาเซยีน เพราะไมสามารถใชภาษากลุมอาเซยีนได  อกีท้ังในสวนของภาครฐัชามาก

ในการขับเคลื่อนการทองเที่ยว ยังใหความสําคัญลูกคากลุมอาเซียนนอยไปอีกดวย แตก็ยังมีโอกาสที่จะได

รองรับนักทองเท่ียวในกลุมทัวรที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดกวางขึ้น อุปสรรคที่พบคืออาจตองแพ      

ดานการแขงขันกับบริษัทท่ีมีมัคคุเทศกสื่อภาษาในกลุมอาเซียนได บางคร้ังเพราะการใชกันคนละภาษา และ

บางประเทศยังขาดความเชื่อมโยงโดยเฉพาะเสนทางการไปทําใหสงผลตอปริมาณนักทองเที่ยวได

      ความพรอมดานการแขงขัน มคีวามพรอมมากทีส่ดุ คอื มกีารพฒันาผลติภณัฑ 

และเสนทางใหมๆ  มาจัดเปนแพ็คเกจเสนทางทองเท่ียว โดยมีจุดแข็ง คือ มีผูประกอบการมาก ชวยใหมี

ผลิตภัณฑหลากหลาย นักทองเที่ยวมีทางเลือกมากขึ้น จุดออน คือผูประกอบการที่มีคุณภาพระดับสากล         

มีไมมาก บางผลิตภัณฑยังไมสอดคลองกับกลุมอาเซียน เชน กลุมลูกคามุสลิม อยางไรก็ตามก็ยังมี โอกาส    

ทีจ่ะพัฒนาการทองเท่ียวใหอยูบนมาตรฐานสากล  และมกีลุมนักทองเท่ียวกลุมใหมๆ  โดยเฉพาะขนาดลูกคา

กลุมมุสลิมขนาดใหญและอุปสรรคท่ีมีก็คือ หนวยงานภาครัฐท่ีดูแลเร่ืองมาตรฐานและกฎเกณฑตางๆ               

ไมชัดเจน อีกทั้งผูประกอบการยังขาดความรูความเขาใจกับความตองการของลูกคา 
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    3.2.2 สถานะและสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  ของหนวยงานท่ีมีตอ              

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว  วิเคราะหไดดังนี้ 

                    จดุแขง็ คอื ทรพัยากรทางดานการทองเทีย่วมหีลากหลาย  คาครองชีพตํา่ สนิคา

และบริการถกูมากมี Service Mind  มีความปลอดภัยสูง สถานท่ีทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ           

วถิชีวีติ ยงัมคีวามงดงามชวยดงึดดูนกัทองเท่ียวไดอยางด ีบคุลากรในธรุกจินาํเทีย่วมปีระสบการณ มชีาํนาญ

ในการทํางานมานาน      มีความรูเก่ียวกับแหลงทองเท่ียว ประเพณี วัฒนธรรม มีพันธมิตรทางธุรกิจอยูทั่วโลก 

ผูประกอบการลวนมีความชํานาญ  ทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศ แตในขณะเดียวกันก็มี จุดออน 

คอืการบูรณาการระหวางภาครฐัและเอกชน  ไมไดทาํอยางจรงิจงั ทกุแผนงานโครงการของรฐัด ีแตขาดเปาหมาย

ที่ชัดเจนทําใหมีความลาชาในการสงเสริมการทองเท่ียว บุคคลากรของบริษัทมีความชํานาญแตอายุมาก             

เงนิเดอืนสงู รวมถงึเรือ่งภาษาในกลุมอาเซยีนยาก หากไมมภีาษาอังกฤษเปนสือ่กลางการทํางานก็ลาํบากมากข้ึน 

ทั้งยังมีงบประมาณในการลงทุนนอย ภาครัฐสนับสนุนไมตรงจุด ซึ่งใหความสําคัญลูกคาอาเซียนนอย                  

ผูประกอบการยังขาดทักษะความชํานาญเมื่อเทียบกับเพื่อนบานในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โอกาส ที่ตั้งยทุธศาสตรเมืองที่ไดเปรียบ  เชียงใหมเปนศูนยกลางทองเที่ยวไปตางจังหวัดและตางประเทศได

ดี ซึ่งทําใหมีโอกาสที่จะมีนักทองเที่ยวกลุมอาเซียนสนใจเดินทางเขามาเพ่ิมมากข้ึน แตอุปสรรคที่พบ คือ 

ความไมมัน่คงบรรยากาศทางการเมอืงทาํใหสงผลตอการทองเทีย่ว ขาดการวางแผนงานระยะยาวในการสราง

บรรยากาศเพ่ือกระตุนการทองเที่ยว การจราจรท่ีไมสะดวก เกิดรถติดและมลพิษสูง มีการแขงขันสูง           

ระหวางบริษัทนําเที่ยวภายในจังหวัด กฎหมายและระเบียบในการประกอบธุรกิจนําเที่ยวในตางประเทศ     

(กรณีตั้งสํานักงานตางประเทศ) ภาครัฐขาดมืออาชีพมาเปนผูนําองคกร ซึ่งแนวโนมคูแขงจะเขมแข็งมากขึ้น

  4. ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากผูประกอบการธรุกิจนําเท่ียว และกลุมหนวยงานรฐั    

และเอกชน จากผลงานวิจัยพบวา

   4.1 กลุมผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

    4.1.1 การปรับตัวและความรวมมือ  ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ในแตละดาน 

      การตลาด  ควรรวมกับองคกรรัฐในการทําประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อเพ่ิม      

ชองทางการตลาด ในกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย รวมทั้งในกลุมตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นอกจากนั้นรัฐและองคกรตางๆ ควรชวยกันในการควบคุมราคาของคุณภาพการบริการใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และดูแลภาพลักษณ (ลดการตัดราคา) เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหมากขึ้น

                      การพัฒนาผลติภัณฑและประสบการณทองเทีย่วของจงัหวดั ควรอนรุกัษวฒันธรรม 

และสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ ของเชียงใหมไวใหไดมากท่ีสุด มีการตอยอดของแหลงทองเท่ียวใหม            

ตรวจสอบผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและความปลอดภัยมีการจัดอบรมและเปล่ียนแปลงเพื่อสิ่งแปลกใหม     

เพื่อใหไดมาตรฐาน นําไปสูการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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      การลงทุน ควรมีลงทุนเชิงบวก เพ่ือดึงการลงทุนจากตางประเทศ โดยรัฐควรมี    

งบประมาณในการสงเสรมิการพัฒนาใหเปนมาตรฐาน ซึง่พบวายงัมคีวามตองการการเขาถงึแหลงเงนิทนุโดย

เฉพาะผูประกอบการขนาดเล็ก สถาบันการเงินหรือรัฐ ควรมีนโยบายสงเสริมผูประกอบการใหมีสภาพคลอง

ขึ้น โดยการหาแหลงเงินทุนจากภาครัฐมาสนับสนุน

      การประชาสัมพันธ มีการใชสื่อโฆษณาที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจะทําใหมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยจดัทาํสือ่ทีเ่ปนหนึง่เดียว สามารถหาขอมูลโฆษณา ประชาสมัพนัธจากจดุจุดเดียวได

อยางสะดวก ทนัสมยัมีการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวตามส่ือตางๆ รวมไปถึงการเยี่ยมเยือนประเทศ   

ในกลุม AEC มีการทําการตลาด มีเวทีเสนอการทองเที่ยวสูตลาด AEC เพิ่มการประชาสัมพันธในกลุม AEC 

ใหมากขึ้น

      การสรางมาตรฐานการทองเท่ียวอาเซียน ควรมีการฝกใหคนในทองถิน่สามารถ

สื่อสารกับชาวตางชาติไดโดยถูกตอง ปลูกจิตสํานึกใหไมเอาเปรียบ ตรงไปตรงมา รวมไปถึงมีการสอบ/         

ตรวจสอบมาตรฐานบริษัทนําเที่ยวและการวัดมาตรฐานมัคคุเทศกในขณะเดียวกันรัฐตองมีการสนับสนุน      

ตอผู ไดรับการวัดมาตรฐานมีการออกแบบและกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานใหเปนในทิศทางเดียวกัน                    

ซึ่งผูประกอบการพรอมใหความรวมมือ

   4.1.2 การสนบัสนนุผูประกอบการธรุกิจนําเทีย่ว โดยการจดัระเบยีบและจดทะเบยีน

มัคคุเทศก พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณอนุรักษและพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยแผนระยะยาว การอบรม     

ทางดานภาษา การอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพ การออกใบประกาศรับรองบริษัทนําเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน       

และใหความรูความเขาใจในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  4.2  กลุมหนวยงานรัฐและเอกชน

   4.2.1 การปรับตัวและความรวมมือในแตละดาน 

                         การตลาด ควรแสวงหากลุมตลาด เชน การทาํตลาดออนไลน การขยายตลาดทองเท่ียว            

สูกลุมอาเซียน การจัดโปรแกรมนําเที่ยวใหตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมอาเซียน 

     การพฒันาผลติภัณฑและประสบการณทองเท่ียวของจังหวัด  มกีารรวมกนัพฒันา        

แหลงทองเที่ยวทั้งใหมและเกาและปรับใหการบริการอยูในระดับสากล ที่สําคัญควรมีแพ็คเกจ นักทองเที่ยว

เฉพาะกลุมใหมากขึ้น 

     การลงทนุ  ภาคเอกชนมกีารลงทุนมาก แตในสวนของภาครัฐยังขาดโครงพ้ืนฐาน อาทิ 

เชน ไฟฟา ประปา และถนน อีกทั้งควรมีการลงทุนรวมกันในเรื่องการจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ              

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และการเพ่ิมการลงทุนตรงตาม             

ความตองการในดานการทองเท่ียวของกลุมอาเซียน นอกจากนั้นภาครัฐควรสนับสนุนอยางจริงจังเกี่ยวกับ

การลงทุนและการแสวงหาพันธมิตรรวมทุนกับประเทศใกลเคียงโดยเฉพาะ ลาว พมา 

     การประชาสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธสูระดับสากล โดยเพ่ิมชองทางการ
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ประชาสมัพนัธใหหลากหลาย ทัง้ในการประชาสัมพนัธผานตัวแทนจากสมาคมท่ีมอียู  ผานสือ่สงัคมออนไลน 

โดยท่ีสื่อโฆษณาตางๆ ควรมีทั้งภาษาอังกฤษและจีน อีกท้ังควรการประชาสัมพันธในกลุมประเทศ          

ประชาคมเศรษฐกิจใหเพิ่มมากขึ้นดวย

    การสรางมาตรฐานการทองเทีย่วอาเซียน ควรมกีารจัด Chiang Mai World  Class Destination 

เพือ่รองรบัตลาดอาเซยีน รวมมอืจดัอบรมบคุลากรเพือ่ใหการบรกิารเปนไปในแนวทางเดยีวกนัและมมีาตรฐาน         

รวมท้ังเขารวมการประเมนิมาตรฐานจากหนวยงานตางๆ ทีม่กีารจัดทํามาตรฐานทีม่กีารยอมรบั ทีส่าํคัญตอง             

มองมาตรฐานสากลโลกเปนหลัก

   4.2.2 การสนบัสนุนผูประกอบการธุรกจินาํเท่ียว พฒันาทุกๆ ระบบเพือ่สรางมาตรฐาน

สูระดับสากล ควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสมาคมอาเซียนและการเตรียมความพรอม ทั้งดานภาษา           

การสงเสรมิและพฒันาการทองเทีย่วมีการสนบัสนุนใหมคัคุเทศกเขารับการฝกอบรมเรียนภาษาท่ี 3 (อาเซียน) 

ไดแก จีน เกาหลี พมา อินโดนีเซียรองรับนโยบายจากสวนกลางมาสนับสนุน ดําเนินการตรวจสอบ                           

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวใหปฏิบัติตามกฎหมาย มีการอบรมการตลาด และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

ใหผูประกอบการจากภาคเหนือใหเสนอขายสินคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนระยะ

อภิปรายผล
  จากการศกึษาสรปุไดวาผูประกอบการธุรกิจนาํเทีย่วและหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความคิดเหน็

ตรงกนัวาดานแรงงานของผูประกอบการธรุกิจนําเทีย่วในจังหวดัเชยีงใหม มจีดุแขง็  คอื  การบรกิารนกัทองเทีย่ว

ที่มีจิตบริการ และจุดออนทางดานภาษา เพราะบางภาษามีมัคคุเทศกนอยไมเพียงพอตอนักทองเท่ียว             

โดยเฉพาะภาษาที่ 3 ภาษาของกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สวนความพรอมดานการแขงขันทั้ง 

2 กลุม คิดเห็นวาผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีผลิตภัณฑและเสนทางใหมๆ  มาจัดเปนเสนทางทองเท่ียว    

สวนการประเมินสถานะและสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทัง้ 2 กลุมมคีวามคดิเห็นตรงกันวา จดุแข็ง คอื 

ทรัพยากรทางดานการทองเทีย่วมคีวามหลากหลาย จุดออน  คือ มีมัคคุเทศกที่สามารถสื่อภาษาที่ 3 ภาษา    

ของกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอย สาํหรับโอกาส คดิวาทีต่ัง้ของจังหวัดเชียงใหมเปนยทุธศาสตร

ทีด่ไีดเปรยีบเปนศนูยกลางทางการทองเท่ียว สวนอปุสรรค คอื  ผูประกอบการธุรกิจนําเทีย่วคดิเหน็วา นโยบาย

ของภาครัฐยังขาดความแนนอน สวนหนวยงานภาครัฐและเอกชนคิดเห็นวาความไมมั่นคงทางการเมือง          

สงผลตอการทองเที่ยวในระยะยาว 

  สําหรับขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา พบวาทั้ง 2 กลุมคิดเห็นตรงกัน ในดานการตลาด ควรมี

การสงเสริมดานการตลาดในกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและ

ประสบการณทองเท่ียวของจังหวัดคิดเห็นวาควรพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมและตรวจสอบผลิตภัณฑ                  

ใหมีมาตรฐานและความปลอดภัยใหอยูในระดับสากล ดานการลงทุน ภาครัฐควรเขามาชวยสนับสนุน           

ดานการประชาสัมพันธ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธในกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหมากข้ึน     

ดานการสรางมาตรฐานการทองเท่ียวอาเซียน ควรรวมมือกันจัดอบรมบุคลากรใหการบริการมีมาตรฐาน       
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ตามกรอบมาตรฐานเดียวกันในกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์  (2556) ดานการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและระบบฝกอบรมมัคคุเทศก มัคคุเทศก

เปนหนึ่งในตําแหนงงานดานการทองเที่ยวที่อยูในกรอบการเจรจา สมาคมวิชาชีพมัคคุเทศกจําเปนตองเรง

พฒันามัคคุเทศกทัง้เชิงคุณภาพและปรมิาณ เชน การจัดต้ังสภาวิชาชีพมัคคุเทศก การสรางมาตรฐานวชิาชีพ

มัคคุเทศกในประเทศไทย การสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรมในการพัฒนา

คณุภาพของบณัฑติ และการพัฒนาทักษะทางดานภาษา มคัคเุทศกไทยจําเปนตองเรียนรูภาษาที ่3 นอกเหนอื

จากภาษาไทยและอังกฤษ ตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะภาษาที่ 3 หรือ 4 เพื่อใหสามารถรองรับนักทองเที่ยว

ทีห่ลากหลายข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสุด  สาํหรบัภาพรวมประเทศและสอดคลองกบับรบิทโลก ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปการเรียนภาษาที่ 3 นั้นควรเลือกเรียนภาษาตางประเทศใน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 คือ ภาษามหาอํานาจ

เกา เชน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน กลุมที่ 2 คือ ภาษามหาอํานาจใหม เชน จีน อินเดีย บราซิล 

โปรตเุกส รสัเซยี กลุมที ่3 คอื ภาษาในภูมภิาคอาเซียน นอกจากน้ันทางดานความคิดเหน็ของศนูยวจิยักสกิรไทย 

(อางถึงใน Thailand Trade Machinery & Electronic Business Expansion for You 2555) สําหรับการ

พฒันาขีดความสามารถของผูประกอบการในธรุกิจทองเท่ียวเพ่ือรองรบัการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน                 

ควรเริ่มจากวิเคราะหจุดแข็งและเสริมจุดแข็งดานตางๆ อาทิ คุณภาพการใหบริการศักยภาพดานบุคลากร 

เปนตน นอกจากการวิเคราะหจุดแข็งแลว ยังมีจุดออนที่ควรพยายามพัฒนาใหดียิ่งขึ้น อาทิ การทํา                     

การประชาสัมพันธ หรือทักษะดานภาษาของบุคลากร และการรวมกลุมผูประกอบการขนาดเดียวกัน                

เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลและพัฒนาทักษะของ บุคลากรใหมีคุณภาพการใหบริการไดมาตรฐานสากล                   

ทัง้นีห้ากผูประกอบการมีความพรอมดานเงนิทนุและแรงงานควรมองหาโอกาสเขาไปลงทุนในประเทศสมาชกิ    

เพื่อขยายกิจการตอไป 

สรุป
  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา          

ในการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน          

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยเก็บขอมูลเฉพาะผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ในเขตอําเภอเมือง              

จังหวัดเชียงใหมที่ผ านการโครงการตรวจประเมินมาตรฐานของสํานักทะเบียนและธุรกิจนําเที่ยว                         

และมัคคุเทศกจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2555 เพียง จํานวน 7 ราย และหนวยงานของภาครัฐและเอกชนที่มี

สวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวและมีสวนไดสวนเสียกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 6 ราย 

ในการทําวิจัยในคร้ังตอไปควรเก็บขอมูลภายในจังหวัด และ เขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนทั้งหมด เพ่ือนําไปสู       

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเตรียมความพรอมของ                                 

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาทาง      

ดานสาขาอื่นเชนทางดานการโรงแรม ที่จะตองเกี่ยวเนื่องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ออกแบบระบบแผนที่ออนไลนเพ่ือเก็บขอมูลการสํารวจแหลง

เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และ 2) พัฒนาระบบบันทึกพิกัดและรายงานสถิติแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย            

โดยการรวบรวมขอมลูทางสิถติขิองจุดสาํรวจแหลงเพาะพันธุลกูนํา้ยงุลาย ทีโ่รงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล

ไดบันทึกไวแลว และสํารวจขอมูลตําแหนงพิกัดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จากนั้นนํามาออกแบบและ   

จดัทําเปนฐานขอมูลเพ่ือประเมนิสถานการณแหลงเพาะพนัธุลกูน้ํายุงลายบนเครอืขายอินเทอรเน็ตทีส่ามารถ

ใชเปนเคร่ืองมอืในการเฝาระวงัโรคตดิตอทางระบาดวทิยา โดยระบบใชภาษา PHP,   HTML   CSS และ JavaScript 

ในการเขียนเว็บแอฟพลิเคชั่นและออกแบบฐานขอมูล  ใช MySQL ผลการศึกษา สรุปไดวาการรายงานสถิติ

แหลงเพาะพันธุลกูน้ํายุงลายดวยระบบแผนทีอ่อนไลนแบงออกเปน 3 สวนหลัก คอื สวนของการรับขอมูลพิกดั

ตําแหนงและขอมูลการสํารวจจากโปรแกรมประยุกตในการรับขอมูลพิกัดตําแหนงทางภูมิสารสนเทศ สวนที่

สองเปนการแสดงผลแผนท่ีออนไลนในจุดสํารวจรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย และสวนท่ีสามเปน   

การแสดงขอมูลทางสถติิภาพรวมของจดุสํารวจแหลงเพาะพนัธุลูกน้ํายุงลาย ทัง้น้ีระบบแสดงขอมูลตําแหนง

ของจุดสํารวจ สามารถประเมินความเสี่ยงในพื้นท่ีการสํารวจจากขอมูลสถิติ เพ่ือนําไปวางแผนปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ีได อีกท้ังเปนระบบแผนที่รายงานแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายเพ่ือสนับสนุน              

การทํางานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลได

ระบบแผนที่ออนไลนเพื่อรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย
กรณีศึกษาตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

Online Map Reporting System for Dengue Larvae
The Case Study of Tambon BanTan, Amphoe Hod, 

Changwat Chiang Mai

สืบพงษ  พงษสวัสดิ์1*  ,  ชนันธร  ขัติยะ1 

1ภาควิชาภูมิสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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คําสําคัญ
  ระบบแผนที่ออนไลน  แหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

Abstract
  This research aimed to 1) design an online system for storage of dengue larvae surveying 

data and 2) develop the coordinate collection system and generate the dengue larvae report. Data 

collected by gathering statistics of dengue larvae surveyed data at the Tambon Health Promoting 

Hospital has already recorded and surveyed the coordinate of the dengue larvar into Geographic 

Information Systems. The data was designed and developed into database for dengue larvae    

situation evaluation in the internet as a tool to monitor the dengue epidemiological. The PHP HTML 

CSS and JavaScript applied for web application and MySQL applied for database design. The 

result of the study found the system was divided into three main parts. The first is the positioning 

data and survey data from the application to get information to the geospatial coordinates.                 

The second is function display online maps in the survey reported dengue larvae. The third is shows 

an overview of the statistical survey reported dengue by display the location of the survey and    

assess the risks in a survey of statistical data. The location of the survey can be used to prevent, 

protect and planning for dengue control.

Keywords
  Online Mapping,  Dengue Larvae,  Geographic Information Systems

บทนํา
  ปญหาโรคไขเลอืดออกยงัคงเปนปญหาสาธารณสุขทีส่าํคญัของประเทศ ซึง่มผีลกระทบในหลายดาน

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ รัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณไปในการดูแลรักษาผูปวยไข

เลือดออกอยางมากและมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป จากขอมูลรายงานโรคไขเลือดออกทั้งประเทศ ป พ.ศ. 2556       

มีผูเสียชีวิตจํานวนทั้งสิ้น 102 ราย และมีผูปวยรวมทั้งสิ้น 109,468 ราย (กรมควบคุมโรค, 2556) จากการ

รายงานของจากสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเชยีงใหม พบวาพ้ืนทีเ่ส่ียงตอ การเกดิไขเลือดออกในระดับมาก

ที่สุด มีทั้งหมด 12 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง  อําเภอเชียงดาว  อําเภอแมแตง อําเภอแมริม  อําเภอฝาง       

อําเภอแมอาย  อําเภอสันทราย  อําเภอหางดง  อําเภอฮอด อําเภอสารภี อําเภอเวียงแหง และอําเภอแมวาง

  ปจจุบันอําเภอฮอดมีผูปวยไขเลือดออก 200 กวาคน (กรมควบคุมโรค, 2556)  ตําบลบานตาลจัดอยู

ในระดับความเสี่ยงที่สูงมาก มีผูปวยไขเลือดออกจํานวน 16 คน  เปนอันดับ 2 ของอําเภอ ในการจัดการระบบ
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เพ่ือใหขอมูลโรคทางดานสาธารณสุขมีความชัดเจน สามารถใชประโยชนในการวางแผนลดจํานวนผูปวย      

โรคไขเลือดออก หัวใจหลักในการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกอยูที่ครัวเรือนซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ 

สําหรับการชวยเหลืองานทางดานสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก ควรจะพัฒนาระบบแผนที่แสดง

ตําแหนงแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย ซึ่งเปนตนกําเนิดของโรคไขเลือดออก ทําใหวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํา

แผนที่แสดงจุดเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกสําหรับเจาหนาที่ไดมีขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใน             

การบริหารจัดการควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีระบบ จึงจะชวยใหระบบการเฝาระวังมีคุณภาพและ          

สถานบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานในงานระบาดวิทยาโรคติดตอ ทั้งน้ีตองมีการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช             

การบันทึกขอมูลการแจงเตือนทางระบาดวิทยาจากฐานขอมูลกลางของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนั้น

ผูวจิยัจงึไดทาํการศกึษาเพือ่นาํเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศ มาประยกุตใชในการพัฒนาในรปูแบบเวบ็ไซตสาํหรบั

บันทึกการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายและสามารถทํารายงานไดทันทีซึ่งจะนําไปสูการประเมิน

สถานการณ การควบคุมและปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วและ                  

ตรงจุด ซึ่งจะสงผลตอการลดลงของผูปวยไขเลือดออก อีกท้ังระบบระบบแผนที่ออนไลนเพ่ือรายงาน             

แหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายเปนระบบตนแบบเพื่อนําไปประยุกตใชกับสาธารณสุขชุมชนอื่นได

วัตถุประสงค
  1. ออกแบบระบบแผนที่ออนไลนเพื่อเก็บขอมูลการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย 

  2. พัฒนาระบบบันทึกพิกัดและรายงานสถิติแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย

วิธีการวิจัย
  1. ขอมูลและแหลงขอมูล

      ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแก แบบฟอรมการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายราย    

ครัวเรือนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานตาล พรอมกับสํารวจตําแหนงพิกัดครัวเรือน                 

ผูปวยไขเลือดออกเฉพาะครัวเรือนที่มีผูเปนโรคไขเลือดออก จํานวน 16 คนโดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

ชื่อ-สกุล ที่อยู ประวัติการรักษา 

  2.  เครื่องมือการวิจัย

   2.1  โปรแกรมสําเร็จรูปทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

   2.2  ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาประกอบดวย ภาษา PHP ภาษา HTML และภาษา 

JavaScript  และในสวนการแสดงผลติดตอกับผูใชจะใชภาษา Jquery ในการพัฒนา อีกทั้งในการแสดงผล

ระบบแผนที่ออนไลนใชภาษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานคือ XML และ Ajex มาใชการ

พฒันาระบบนี้ขึ้นมาดวย
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  3.  ขั้นตอนการวิจัย

  4. การวิเคราะหขอมูล

       ขั้นตอนของการออกแบบระบบแผนที่เพ่ือรายงานแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายประกอบดวย   

การจัดการระบบฐานขอมลู รวมไปถึงการพฒันาสวนแสดงผลของระบบรายงานแหลงเพาะพันธุลกูนํา้ยงุลาย

แบงออกเปน 4 ขั้นตอนคือ

   4.1  รวบรวมขอมูล ศึกษาและรวบรวมขอมูลดวยแบบฟอรมการสํารวจลูกนํ้ายุงลายราย             

ครวัเรอืน แบบฟอรมการสํารวจลูกนํา้ยงุลายประจําสปัดาห เพือ่นาํมาออกแบบระบบในสวนของการปอนขอมลู

   4.2  ระบบการปอนขอมูล ในการออกแบบระบบการรับขอมูลจากการปอนขอมูลของผูใช            

โดยการกําหนดจุดตําแหนงการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย การทํางานของกระบวนการนี้ คือ ผูใชมี

การปอนจุดตําแหนงและขอมูลรายละเอียด จากนั้นขอมูลจะถูกเก็บไวในฐานขอมูล แลวจะแสดงเปนขอมลู

จุดผานแผนที่ซึ่งจะรายละเอียดของขอมูลในแตละจุดสามารถเรียกดูไดทันที

   4.3  ระบบฐานขอมูล เมื่อระบบไดเก็บขอมูลผานระบบรับขอมูลแลวจะเก็บในระบบฐานขอมูล

   4.4  การแสดงผลแผนท่ีออนไลนเพ่ือรายงานแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย แสดงตามวันเวลาท่ี

บันทึกและสามารถดูยอนหลังไดจากระบบ
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ผลการวิจัย
  1.  การจัดทําระบบแผนที่ออนไลนเพื่อรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย

   1.1  การออกแบบระบบ

             การออกแบบระบบแผนท่ีออนไลนเพ่ือรายงานแหลงเพาะพันธุ ลูกน้ํายุงลาย ใช                   

หลักการไหลของกระแสขอมูล มีปจจัยภายนอกที่มีผลตอระบบ คือ กูเกิ้ลแมพ (Google Map) อาสาสมัคร/             

เจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งแผนภาพการไหลของกระแสขอมูลนี้จะถูกจัดลําดับอยูในแผนภาพการไหลของ   

กระแสขอมูลระดับ 0 ดงันี้

 
 
 

 
 

   ภาพที่ 1: แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) ระดับ 0

  1.2 การพัฒนาระบบ

         การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลนเพื่อการรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย ผานโปรแกรม

ประยุกตบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยที่อยูของเว็บไซตคือ www.gis-dengue.com ซึ่งระบบแบงการทํางาน

เปน 3 สวน คือ แผนที่แสดงการสํารวจขอมูลแหลงเพาะพันธุ ลูกนํ้ายุงลาย เพิ่มขอมูลการสํารวจ                        

แหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย และสถิติแสดงขอมูลแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 195

 

        ภาพที่ 2: การทํางานของระบบ

   1.3 การรับคาพิกัด

             ในการพัฒนาการรับขอมูลพิกัดตําแนงบนพ้ืนโลกไดมีการประยุกตภาษา PHP ในการ         

ดึงฟงกชั่น Google Map มาแสดงตําแหนงของเจาหนาที่สํารวจและเก็บคาพิกัด x และ y  เปนสวนของการ

แสดงแผนที่จาก Google Map โดยกําหนดตําแหนงพิกัด ละติจูดและลองจิจูดใหอยูตําแหนงโรงพยาบาล        

สงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานตาล ซึ่งสามารถเพิ่มขอมูลไดเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 การสรางปุมเพิ่มขอมูล

การสํารวจลูกนํ้ายุงลาย สวนท่ี 2 การวางตําแหนงจุดศูนยกลางหมุด โดยระบบไดจัดวางไวที่พิกัดของ                

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และสวนที่ 3 การสรางขอมูล

ที่ใชในการสํารวจลูกน้ํายุงลายโดยการอางอิงมาจากแบบฟอรมการสํารวจจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ระดบัตาํบลบานตาล โดยมขีอมลูทีบ่นัทกึลงในฐานขอมลู ไดแก วนัทีส่าํรวจ ประเภทสถานท่ี จงัหวดั  ชือ่สถานที่ 

หัวหนาครอบครัว และบันทึกการพบลูกนํ้ายุงลายในภาชนะตางๆ

   1.4  ผลการออกแบบระบบ

    1)  เริ่มตนการใชงานระบบ

                   ในขั้นแรกเปดเบราเซอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตเรียก URL: www.gis-dengue.com         

เปนหนาจอที่ตองทําการเขาสูระบบเพื่อเขาใชงานระบบแผนที่ออนไลนเพื่อการรายงานไขเลือดออก
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ภาพที่ 3: หนาจอแสดงการเขาสูระบบ

    2) การเพิ่มตําแหนงการสํารวจ

                    เปนหนาจอท่ีใชเพ่ิมตําแหนงจุดสํารวจลูกน้ํายุงลายของเจาหนาท่ีและเม่ือคลิกไปท่ี

หมุดก็จะปรากฏขอมูลการสํารวจที่ตองกรอกและทําการบันทึก

ภาพที่ 4: การเพิ่มตําแหนงและรายละเอียดของจุดสํารวจลูกนํ้ายุงลาย

    3) การรายงานสถิติแหลงเพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย

                   เปนหนาจอทีแ่สดงสถิตโิดยแบงเปน 2 ระดับ คอื ระดบัเสีย่งและระดับปกตซิึง่ยงัสามารถ

จัดการขอมูลรายละเอียดการสํารวจที่ไดทําการบันทึกไว โดยสามารถลบและแกไขได
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ภาพที่ 5: การรายงานสถิติแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย

    4) การแสดงแผนที่สรุปจุดสํารวจ

                    เปนหนาจอท่ีใชแสดงแผนที่สําหรับสรุปการสํารวจลูกนํ้ายุงลายเพ่ือใชคาดการณ        

การระบาดของโรคไขเลือดออก

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6: การแสดงแผนที่แหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย
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  การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลนเพื่อการรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย เปนระบบท่ีสามารถ

แจงจุดที่มีแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายอยูมาก ซึ่งเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกใหกับผูใชงาน  

สามารถแสดงผลขอมูลพิกัดจากจุดท่ีปกหมุดบนแผนท่ีออนไลน อีกท้ังยังแสดงผลรวมสถิติของจุดสํารวจ       

ได ระบบแผนที่ออนไลนเพ่ือการรายงานแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย สามารถดําเนินการไดจริงอยางเปน     

รูปธรรม โดยระบบมีความสามารถในการจัดกระบวนการนําเขา ประมวลผล และเสนอขอมูล แกผูใชงานได 

ประกอบกับเมื่อพัฒนาระบบบนเครื่องคอมพิวเตอรแลวนําไปติดตั้งบนเครื่องแมขาย (Server) สามารถเรียก

ใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนผานโปรแกรมเรียกใชขอมูลอินเทอรเน็ต (Web Brower)

อภิปรายผลการวิจัย
  การพัฒนาระบบแผนที่เพื่อการรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย มีจุดเดนที่สามารถแสดง

ตําแหนงพิกัดจุดสํารวจลูกน้ํายุงลายบนแผนท่ีภาพขอมูลดาวเทียม ทําใหผูใชเขาใจถึงบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยง

อาจกอใหเกิดโรคไขเลือดออก  ทั้งนี้ระบบการบันทึกและรายงานแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย เขาถึงโดยใช

เครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนที่สามารถใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ตได แตยังมีขอจํากัดที่ความเร็ว

ของระบบท่ีขึ้นอยูกับความเร็วอินเทอรเน็ตของผูใชดวย อยางไรก็ตามระบบแผนท่ีออนไลนเพ่ือรายงาน        

แหลงเพาะพนัธุลกูนํา้ยงุลาย เปนระบบทีร่วบรวมขอมลูทางสถติ ิขอมลูตําแหนงจดุเสีย่งตอการเกดิโรคไขเลือดออก 

ระบบแผนที่ออนไลนเพ่ือรายงานแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายสามารถใชเปนเครื่องมือในการเฝาระวังโรค

ตดิตอทางระบาดวทิยาและสามารถนาํไปวางแผนในการปองกนัและควบคมุโรคตดิตอในพ้ืนท่ีได และยังเปน

แผนท่ีรายงานแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย เพ่ือสนับสนุนการทํางานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ

ตําบล เชนเดียวกับการศึกษา ศรณพชร ดวงแกว (2550) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ            

เฝาระวงัและควบคุมโรคไขเลอืดออก ของสาํนกังานสาธารณสขุจังหวดัลาํปางซ่ึงเปนการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการเฝาระวังและควบคุมโรคไขเลือดออกของสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง โดยเปนระบบสารสนเทศ

ที่สนับสนุนการทํางานดานระบาดวิทยาและการควบคุมโรคไขเลือดออกโดยสามารถจัดเก็บขอมูล             

ประมวลผลรับสงขอมูลและการรายงานขอมูลผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากนี ้ระบบดงักลาวยงัมคีวามสามารถนําไปตอยอดไดเชนเดยีวกบัการศกึษาของ นภดล สดุสม 

(2551) ไดศกึษาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรในการเฝาระวงัทางระบาดวทิยาเพือ่พัฒนาระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับงานเฝาระวังทางระบาดวิทยาอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ระบบสารสนเทศนี้

สามารถนําไปพัฒนาตอยอดรวมกับระบบสารสนเทศแบบเครือขายและฐานขอมูลดานสาธารณสุข อีกทั้ง      

ยังเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานดานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่มีประสิทธิภาพสําหรับบุคลากร

สาธารณสุขผูรับผิดชอบงานดานระบาดวิทยา ซึ่งการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับงาน               

ดานระบาดวิทยายังเปนที่แพรหลายในตางประเทศ ดังการศึกษาของ Ahmad, Yasir, Majid, Asif, Nazir & 

Chauddhry (2016) ไดใชระบบสารสนเทศภมูศิาสตรในการจดัเก็บขอมลูภาคสนามและระบตุาํแหนงบรเิวณ

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกในรัฐปญจาบ ประเทศปากีสถาน พบวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร    

เปนเครื่องมือประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับรวบรวมขอมูลและระบุพื้นที่การระบาดของโรค
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สรุป
  ระบบแผนทีอ่อนไลนเพือ่การรายงานแหลงเพาะพนัธุลกูนํา้ยงุลาย สามารถบันทกึและแสดงผลขอมลู

รายละเอียดของจุดสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ในลักษณะตารางสถิติ พรอมท้ังแสดงขอมูลพิกัด     

ของจุดสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายที่กระจายตัวอยูในพื้นที่ในลักษณะของแผนท่ี โดยแสดงผล            

ผานเว็บเบราเซอรที่ไมตองใชซอฟตแวรดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถใชงานไดโดยไมจําเปนตอง

มีความรูทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหรือระบบฐานขอมูล สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ควรใชระบบแผนที่

ออนไลนเพ่ือการรายงานแหลงเพาะพนัธุลกูน้ํายุงลาย เปนตนแบบสําหรบัการพัฒนาตอยอดเพือ่การรายงาน

โรคระบาดอ่ืนๆได
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุม             

ดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 กลุมเปาหมายไดแก ผูบริหารโรงเรียน 

จํานวน 8 คน  คณะครู จํานวน  112 คน และสภานักเรียนจํานวน 9 คน รวมทั้งส้ินจํานวน 129 คน                         

ในปการศึกษา 2558  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ                            

ที่มีคาความเชื่อมั่น .728   วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                  

การสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา  ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู เรียนของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34                         

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินการซ่ึงการดําเนินการโดยรวมอยูในระดับมาก                

โดยมีรายละเอียดดังน้ี  ดานกิจกรรมแนะแนวพบวา มีการดําเนินการมาก  ซึ่งขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ              

สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา  ความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเรียน สวนขอ

ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีการกําหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

จากการสัมภาษณพบวา สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่มีการทํางานเปนหมูคณะ รวมกัน         

ทํางานเพื่อใหเกิดความสามัคคี รูจักการปรับตัวเขากับผูอื่นไดและดานกิจกรรมนักเรียนพบวา  มีการดําเนิน

งานมาก  ซึง่ขอท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุด คอื จัดกิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญตักบาตร การแหเทียนเขาพรรษา 
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สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเรียน              

จากการสัมภาษณพบวา  สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจกรรมดานกีฬาท่ีทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

ทกัษะทางดานรางกายไดอยางมปีระสทิธภิาพและมสีวนในการสงเสริมการฝกเปนผูนาํ ผูตามทีด่ ี แตควรมกีาร  

เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมใหมากขึ้น  เพราะบางกิจกรรมมีเวลานอยเกินไป  และบางกิจกรรมไมตอบสนอง

ความตองการของนักเรียน  

คําสําคัญ
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   โรงเรียนมัธยมกลุมดอยอางขาง

Abstract
  The objective of this research was to study the student development activities arrangement 

of Doi Ang Khang secondary schools attached to the Secondary Educational Service Area Office 

34.  The sample included 8 school administrators, 112 teachers and 9 student councils. Total 129 

people in the academic year 2015.  Instrument were questionnaires 4-rating scale and  Reliability 

have .728.  The data were analyzed through frequency, percentage, mean and standard deviation.  

The interviews were analyzed through content analysis.  The  result of this research found that:   

According to, the student development activities arrangement of Doi Ang Khang secondary schools 

attached to the Secondary Educational Service Area Office 34, most respondents agreed that the 

overall performance was at high level as the following details.  Regarding the guidance activities, 

it revealed that the performance was at high level.  The item with the highest mean was that the 

schools studied and analyzed problem conditions, needs, interests and nature of learners while 

the item with the lowest mean was that the guidance activity plans determined operational                

procedures clearly. The results of interviews indicated that the schools supported activity                     

arrangement letting the learners work as a group to achieve a unity and learn how to adapt           

themselves to others.   Related to the student’s activities, it was found that the performance was at 

high level.  The item with the highest mean was to organize religious activities, such as giving alms 

and candlelight processions whereas the item with the lowest mean was to analyze problem          

conditions, needs, interests and nature of learners.   The results of interviews revealed that the 

schools promoted sports activity arrangement helping the learners develop their physical skills 

effectively and encouraged practicing to be good leaders as well as good followers.  However, the 

activity periods should be added since some activities took too short time and some activities did 

not meet the students’ needs.
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บทนํา  
  สภาพสังคมในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งในทางท่ีดีและทางท่ีไมดี ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  บทบาทหนาที่สําคัญในการอบรมสั่งสอนนักเรียนของบุคคลในครอบครัว         

ลดนอย จึงสงผลใหสถานศึกษามีหนาที่นอกจากใหความรูแลวจะตองมีการสงเสริมพัฒนาทางดานรางกาย 

สังคม คุณธรรม จริยธรรมและการอยูรวมกับผูอื่นท่ีเหมาะสมกับผูเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู  มีทักษะชีวิต         

ทีด่ขีึน้รวมทัง้การจัดการเก่ียวกบัการแกไขและปองกนัพฤติกรรมอนัไมพงึประสงค ทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลง

ในปจจุบันท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี ที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต    

ของคนในสังคมทําใหเกิดปญหาข้ึนไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ครอบครัว อาชญากรรม และสิ่งเสพติดซ่ึง         

สงผลตอความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางออมแกนักเรียน  ทําใหเกิดพฤติกรรม                         

ที่ไมพึงประสงคในหลาย ๆ ดาน เชน ความกาวราว การทะเลาะวิวาท การติดสิ่งเสพติด การหนีเรียน การมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและสถานศึกษาซ่ึงพฤติกรรมเหลาน้ี

สรางความหนักใจใหกับทางครูและครอบครัวของนักเรียน  ดังนั้นการจัดกิจกรรมนักเรียนภายในสถานศึกษา

จึงมีบทบาทและหนาท่ีปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดข้ึน และเปนการชวย

สงเสริมนักเรียนใหมีพฤติกรรมที่ดีและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค เกิดการเรียนรูสรางและปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันดีงาม เคารพภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อใหนักเรียนประพฤติตน

อยูในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ครอบครัว

สังคมและประเทศชาติ จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    นั้นทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในดานตางๆ ซึ่งหมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษามาตรา 22 กลาววา                

การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือผูเรียนมี          

ความสําคัญท่ีสดุ โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีสมบูรณ เปนคนดี มปีญญา มคีวามสุขและมีความภูมใิจ

ในความเปนไทยมีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น      

พืน้ฐาน, 2553, 2) ดงัทีพ่ระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดพระราชบญัญตัไิวในมาตรา 6 วาการ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจสติปญญาความรู 

คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และในมาตราที่ 24 กลาววา การจัดการเรยีนการสอนให

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของเด็กเพื่อฝกทักษะ กระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณ 

ปลูกฝงคุณธรรมและการจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 , 21-22)  

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียน

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  เพื่อเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย สติปญญา  
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อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัยและสรางจิตสํานึกในความเปน

พลเมอืงไทยและพลโลก ยดึม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัริย  ทรงเปนประมขุ 

มคีวามรูและทกัษะพ้ืนฐาน รวมทัง้มเีจตคติทีจ่าํเปนตอการศกึษาการประกอบอาชพีและการศึกษาตลอดชีวติ 

โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสาํคญั   บนพ้ืนฐานความเช่ือทีว่าทกุคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเตม็ศกัยภาพ 

ผู เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตองสรางองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และ                          

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนั้นจึงจําเปนตองเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู  และนําประสบการณของ      

ผูเรียนมาปฏิบัติเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแกความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน

การคิด  ความสามารถในการแกไขปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช

เทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนการบูรณาการองคความรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 2)

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ อยางมีระบบข้ันตอน 

ดวยวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง ไดรับประสบการณจากการปฏิบัติ

เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ปลูกฝงคุณธรรมและ   

คานิยมที่พึงประสงค สรางจิตสํานึก การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อปฏิบัติตนใหเปนประโยชน

ตอสังคม ประเทศชาติและดาํรงชวีติไดอยางมีความสุข  ชวยใหผูเรียนพัฒนาทกัษะความรู จากการปฏิบตัจิริง

เพื่อใหเกิดประสบการณ  สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย และมีจิตสํานึก       

ที่ดีงาม เปนคนเกง ดี มีความสุข ดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค

  โรงเรียนมธัยมกลุมดอยอางขาง มกีารจดักจิกรรมหลายรูปแบบ  ตามขอบขายการจดักจิกรรมพฒันา

ผูเรียนทีค่ณะกรรมการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดไวทัง้ 4 ดานไดแก (1) กจิกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู  8 กลุม

สาระการเรียนรู  (2) กิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความตองการของผูเรียน (3) กิจกรรม    

ทีป่ลกูฝงและสงเสรมิจติสาํนกึการทาํประโยชนของสงัคม และ (4) กจิกรรมทีฝ่กการทาํงานและการใหบรกิาร 

โดยทางโรงเรยีนไดนาํนโยบายมาใชและปรับใหเขากับสภาพแวดลอมของแตละโรงเรยีนเพือ่ใหการจดักิจกรรม

บรรลุตามวัตถุประสงค  แตนักเรียนก็ยังไมใหความสนใจและใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมพัฒนา  

ผูเรียนท่ีทางโรงเรียนจัดให โดยไมตระหนักถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนานักเรียน      

ในดานตาง ๆ  เพื่อจะทําใหนักเรียนเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ (ศรันย วรรณรัตน, การสื่อสารสวน

บุคคล, 15 พฤศจิกายน 2558)  

  จากปญหาดงักลาว   ผูวจิยัจึงมีความสนใจศกึษาวา การจดักิจกรรมพฒันาผูเรยีนของโรงเรียนมัธยม 

กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เปนอยางไร  เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอไป
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วัตถุประสงค
  เพือ่ศกึษาการจดักจิกรรมพฒันาผูเรยีนของโรงเรียนมธัยม กลุมดอยอางขาง สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

วิธีการวิจัย
  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง      

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  จํานวน 3 โรงเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

  1. กลุมเปาหมาย 

    กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุมดังนี้  1) กลุมผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบไปดวยผูบริหาร จํานวน 8 คน คณะครู จํานวน 112 คน รวมจํานวน 120 คน  และ 2) กลุมผูให

สัมภาษณประกอบดวยสภานักเรียน จํานวน  9  คน 

  2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย

   2.1 แบบสอบถาม  แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  เปนแบบสอบถาม

ชนิดตรวจสอบรายการ (Check list)  ตอนท่ี 2  การจดักจิกรรมพฒันาผูเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

4 ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale) และตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ

    สําหรับขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม มีดังนี้

    1) ศกึษารายละเอียดเก่ียวกับวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกับการจดักจิกรรมพฒันา

ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารอื่น  ๆ

    2) สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามขอบขายการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน โดยแบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมแนะแนว จํานวน 23 ขอ และกิจกรรมนักเรียน             

จํานวน 28 ขอ 

    3) นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง

ของภาษาและรูปแบบ

    4) นาํแบบสอบถามมาทาํการแกไขใหถกูตองแลวไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเทีย่งตรง

ของเน้ือหา จาํนวน 3 คน แลวนาํมาวิเคราะหหาความสอดคลองตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ โดยพจิารณา

หาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC   ตั้งแต  0.67 ขึ้นไป

    5) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ                

ความถูกตองของภาษาและรูปแบบคําถามอีกครั้ง

    6) นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษา  และ

ครูโรงเรียนแมริมวิทยาคม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน

    7) นาํแบบสอบถามทีผ่านการทดลองแลวมาวิเคราะหคาความเชือ่ม่ัน โดยใชคาสมัประสทิธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .728
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    8) นําแบบสอบถามที่ผานการหาความเชื่อม่ันแลวไปปรับปรุงโดยผานความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

    9) นําแบบสอบถามที่จัดพิมพสมบูรณแลวนําไปเก็บขอมูลการวิจัยตอไป

   2.2 แบบสัมภาษณ   ผูวิจัยเลือกสัมภาษณเฉพาะสภานักเรียน  จํานวน 9 คน

    สําหรับขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ มีขั้นตอน การสรางแบบสัมภาษณ มีดังนี้

    1) ศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัย เร่ือง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม   

กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  

    2) กําหนดหัวขอประเดน็ท่ีตองการถามตามวตัถุประสงคของการวจิยั เร่ือง การจัดกิจกรรม  

พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

    3) รวบรวมขอคําถามที่ตองการสัมภาษณตามขอบเขตเนื้อหา

    4) พิจารณาแตละขอคําถามวามีความเปนปรนัยหรือมีความชัดเจนทางภาษาเหมาะกับ

การถามผูใหสัมภาษณหรือไม

    5) นําแนวคําถามการสัมภาษณเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแกไข     

ความถูกตองดานภาษาและความเหมาะสมทั่วไป

    6) นําแนวคําถามการสัมภาษณไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารย ที่ปรึกษา

    7) นาํแนวคาํถามการสมัภาษณทีไ่ดปรับปรุงแกไขแลวเตรยีมนาํไปสัมภาษณสภานกัเรียน

ตอไป

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล

   3.1 ผูวจิยัดําเนนิการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง โดยขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

จากผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูโดยแจกแบบสอบถามวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 ไดรับแบบสอบถามคืน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 จํานวน 120 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

   3.2 การสมัภาษณ  ผูวจิยัทาํการสัมภาษณสภานักเรยีนโดยนดัหมายเปนรายบุคคล เริม่ทาํการ

สัมภาษณระหวางวันที่ 22-26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 

            4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

                  ขอมูลจากแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชความถี ่รอยละ คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สวนขอมูลจากการสมัภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  
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ผลการวิจัย
  การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  ผลการวิจัย พบวา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม   

กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  สวนใหญผูตอบแบบสอบถาม           

มคีวามคิดเห็นวา มกีารดาํเนินงาน ซึง่การดําเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้

  1. ดานกิจกรรมแนะแนว พบวามีการดําเนินงานมาก ซึ่งขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษา      

มกีารศึกษาวเิคราะห สภาพปญหา ความตองการ ความสนใจและธรรมชาตขิองผูเรยีน สวนขอทีม่คีาเฉล่ียตํา่สดุ 

คือ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  โดยมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สวนการสัมภาษณ

ของกิจกรรมแนะแนว พบวา สถานศกึษามกีารจัดกจิกรรมทางดานการสงเสริมการศกึษาตอระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลายและอุดมศึกษานอย   ดังนั้นควรเชิญวิทยากรหรือสถาบันการศึกษาเขามาใหความรูเกี่ยวกับ           

การศึกษาตอ  รวมทั้งการเชิญศิษยเกาที่มีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นมาใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญ     

ของการศึกษาตอ  

  2. ดานกิจกรรมนักเรียน พบวา มีการดําเนินงานมาก ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรม    

ทางศาสนา เชน การทําบุญ  ตักบาตร การแหเทียนเขาพรรษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ วิเคราะห             

สภาพปญหาความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเรียน  สวนการสัมภาษณของกิจกรรมนักเรียน     

พบวา  มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมดานกีฬาที่ทําใหผู เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางดานรางกายได              

อยางมปีระสทิธภิาพและมีสวนในการสงเสรมิการฝกการเปนผูนาํผูตามทีด่ ีนอกจากน้ันแลวในการจัดกจิกรรม

แตละครัง้  สถานศึกษาควรมีการเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมใหมากขึน้ เพราะ บางกจิกรรมมีเวลานอยเกนิไป  

และบางกิจกรรมไมตอบสนองความตองการของนักเรียน  นอกจากน้ีการจัดกิจกรรม ควรมีการสงเสริม             

ใหนักเรียนออกไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ เชน การบําเพ็ญประโยชนเพื่อชวยเหลือสังคมและการเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดตั้งชุมนุมดวยความสนใจของผูเรียนดวยตนเอง เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนใน         

การรวมกิจกรรม

อภิปรายผล
  การจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา                   

ความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเรียนซึง่เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผน     

กบับุคลากรกอนการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนหลกั โดยเปนไปตามทีส่าํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553, 21) ที่ระบุไววา การจัดกิจกรรมแนะแนวตองใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา ความตองการ ความสนใจตามธรรมชาติของผูเรียนและวิสัยทัศนของสถานศึกษา ที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยผูเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองดวยการปฏิบัติจริง                  
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จนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนตองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

จันทร กํ่าภัคสร (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารกิจกรรม

พฒันาผูเรยีนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา  ผลการวจิยัพบวา  

โรงเรียนมีการสํารวจขอมูลปญหาความตองการความสนใจ และธรรมชาติของผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด

  นอกจากนี ้การจัดกิจกรรมแนะแนวยงัพบวาขอท่ีมคีาเฉล่ียต่ําสุด คอื การจัดทําแผนการจดักิจกรรม

แนะแนว โดยมีกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ทั้งนี้อาจเปนผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว      

มุงเนนการดําเนินการจัดกิจกรรมมากกวาการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมซ่ึงไมเปนไปตามหลักการบริหาร          

ที่จะตองคํานึงถึงการวางแผนเปนอันดับแรก ดังที่สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2545, 3) ไดกลาวไววากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนเปนกิจกรรมที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ  มีวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนทางดานรางกาย 

จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม 

  การจัดกิจกรรมนักเรียน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญ

ตักบาตร การแหเทียนเขาพรรษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะคณะครู และนักเรียนภายในโรงเรียนสวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธจึงใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งเปน    

ไปตามวตัถปุระสงคทีส่าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553, 25) ทีร่ะบวุาควรสงเสรมิสนบัสนนุ

ใหผูเรียน มคีณุธรรมจริยธรรม และมีคณุลักษณะอันพึงประสงค นอกจากนีย้งัพบวา การจัดกิจกรรมฝกทักษะ

การเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีการดําเนินงานมากซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณสภานักเรียน ที่กลาววา        

สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่ฝกการทํางานรวมกัน เพ่ือฝกการเปนผูนําและผู ตามท่ีดี                        

ซึ่งเปนเพราะวา สถานศึกษาเลือกจัดกิจกรรมท่ีเพ่ิมศักยภาพตามความเหมาะสมใหกับผูเรียน โดยเฉพาะ

กิจกรรมฝกทักษะการเปนผูนําและผูตามของผูเรียนที่สงผลตอการปรับตัวเขากับผูอื่น  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญใน             

การดําเนนิชีวติและเปนไปตามหลักการจดักิจกรรมนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(2553, 25)  ที่ระบุวาตองเปนกิจกรรมที่สงเสริมความเปนผูนําผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน 

การรูจัก  แกปญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกันและความเอื้ออาทรและสมานฉันท   

สรุป
  จากผลการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการดําเนินงานมาก แตก็ยังไมสามารถตอบ

สนองความตองการของนักเรียน ดังน้ันผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหเปดโอกาสใหผู เรียนเขามามีสวนรวม                     

ในการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดจัดต้ัง

ชุมนุมตามความสนใจ  รวมท้ังควรจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน

ในการเขารวมกิจกรรม
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา

สัมมนา หัวขอการประกอบการเขากับการบริการวิชาการและการวิจัย ของภาควิชาการประกอบการ              

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน และ 2)  ศกึษาผลของการบรกิารวิชาการและงานวจิยัในรายวชิา

สัมมนาหัวขอการประกอบการตอกลุมผูสูงอายุ บานตนงิ้ว หมูที่ 2  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง              

จังหวัดเชียงใหม  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method Research) กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้             

คือ ผูนําชุมชน จํานวน 4 คน สมาชิกกลุมผูสูงอายุ  จํานวน 7 คน  และ เครื่องมือที่ใชในการวิจยัประกอบ     

ดวยแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามใชเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภมู ิและแบบสรุปความใชเก็บรวบรวมขอมูล

ทุติยภูมิ การวิเคราะหขอมูลโดยหา คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสังเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะห

เนือ้หา   ผลการวจิยัพบวา 1) กระบวนการการบรูณาการการเรียนการสอนรายวชิาสมัมนา หวัขอการประกอบการ

เขากับการบริการวิชาการและการวิจัย เปนกระบวนการที่ใชวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ Panning                          

(การวางแผน) การวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยระบุกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ขั้นตอน             

การบริการวิชาการและการวิจัยในแผนการสอน Doing (การปฎิบัติ) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ       

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการและงานวิจัย : กรณีศึกษากลุมผูสูงอายุ 

บานตนง้ิว หมูที่ 2  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม*
The Development of the Quality of Life of the Elderly Group on 
the Integration of Teaching and Learning, Academic Services 

and Researches: A Case Study of  the Elderly Group of Bantonngio, Village 
No. 2 Sanphakwan Sub-District, Hangdong District, Chiangmai Province

ศิริอมร  กาวีระ1**

1ภาควิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล  ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
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เขากับการบริการวิชาการและการทําวิจัย  Check  (ขั้นตอนการตรวจสอบ) นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติ

งานทุกข้ันตอน วดัและประเมินผลการเรยีน  การบรกิารวิชาการและการวิจยั  โดยการติดตามการใชประโยชน

จากการบริการวิชาการและงานวิจัย  และ Action (การนําขอมูลกลับไปพัฒนา/ไปใชตอ) โดยนําผลการ          

จดัโครงการ/กจิกรรมการบริการวิชาการ และผลงานวิจยัไปใชในการปรบัปรงุการเรียนการสอนและมอบใหชมุชน  

2) ผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการ พบวา กลุมผูสูงอายุ           

มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดโครงการบริการวิชาการทุกคร้ังในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปน

รายการพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรก 

คือ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดจริง  รองลงมาคือ โครงการกิจกรรมตรงตามความตองการและ                

ความคาดหวังของกลุมผูสูงอายุและไดรับความรู  ทักษะและประสบการณใหมจากโครงการและกิจกรรมนี้ 

สวนประโยชนของการบริการวิชาการและงานวิจัยตอสมาชิกในกลุมผูสูงอายุ คือทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ดีขึ้นทั้งในดานสังคมทําใหสมาชิกผูสูงอายุมีเพื่อนฝูงมากขึ้น  ไดพบปะพูดคุยซึ่งกันและกัน ชวยใหผูสูงอายุ 

ขจัดความเหงา ทําใหไมเครียด มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสรางความสามัคคีปรองดอง และความสัมพันธที่ดี

ตอกัน ดานเศรษฐกิจทําใหผูสูงอายุมีอาชีพ มีรายไดเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําเงินมาจุนเจือครอบครัวไดดี

ขึ้น และดานความเปนอยู คือ  มีสภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ไมจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยลูกหลาน         

อยางเดียว มีทัศนคติเชิงบวกในการใชชีวิตและเปนการสรางคุณคาใหกับตัวเอง

คําสําคัญ
  การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและงานวิจัย    คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

Abstract
  The purposes of the research seemed to investigate  1) the processes of the teaching and 

learning integration in the subject of Seminar under the topic “The Entrepreneur” integrating the 

academic services and the research carried out by Entrepreneur major, in the faculty of Business 

Administration, Far Eastern University, and  2) to explore the academic services results and the 

research in the subject of Seminar under the topic “The Entrepreneur” towards the elderly group 

of Bantonngio, Village No. 2 Sanphakwan Sub-District, Hangdong District, Chiangmai Province. 

The research seemed to be the mixed method Research. The target groups of this research were 

4 community leaders and 7 members of the elderly group.  The data collecting method were             

interview form and questionnaires for collecting the primary data, and summary forms for collecting 

the secondary data. The collected data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation 

content synthesis and content analysis. The research found that; 1) the processes of the teaching 
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and learning integration in the subject of Seminar under the topic “The Entrepreneur” integrating 

the academic services and the research seemed to be the PDCA cycle for Planning – planning the 

teaching and learning management by identifying activities / academic services projects and 

stages of the academic services and the research in the teaching plans, Doing – preparing the 

integrated teaching and learning with the academic services and the research, Controlling – the 

students reported the results of all stages of the performance, measurement, and evaluation of the 

academic services and the research, including the evaluation of the utilization of the academic 

services and  the research, and Action – applying the academic services results and the research 

to teaching and learning. And giving to  the  community 2) the academic services results and the 

research in the subject of Seminar under the topic “The Entrepreneur”, it was found that; on the 

whole, the satisfaction of the elderly group on the academic services seemed to be at the highest 

level.  When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was 

found that all of them were at the highest level; that is, applying the academic knowledge to real 

world situations, meeting the demand and the expectation of the elderly group, and getting new 

knowledge, skills, and experience from the projects respectively. The benefits of the academic 

services and the research towards members of the elderly group seemed to improve the quality of 

life of the elderly group. In the side of the society, the academic services results and the research 

seemed to be very useful for the elderly group because they can give the elderly group the               

opportunity to have more friends and talk  together to make them relax, including increasing the 

unity and good relationships ofthe elderly group. In terms of economic, it can be said that the    

academic services and the research can help the elderly group gain more money for their family. 

Moreover, the academic services and the  research can increase positive attitudes for living and 

build self-esteem in the elderly group.

Keywords
  Integration of Teaching and Learning, Academic Services and Researches,  Quality of Life 

of the Elderly Group
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บทนํา
  ภารกิจหลักทีส่ถาบันอดุมศึกษาจะตองปฎิบตั ิม ี4 ประการคือ การผลติบณัฑติ การวิจยั การใหบรกิาร

วชิาการแกสงัคม และการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ซึง่การดําเนนิการของสถาบนัอุดมศกึษาตามภารกิจหลกั 

มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาตองดําเนิน

ตามภารกิจหลักท้ัง 4  ประการ ในรูปแบบตางๆ ที่แตกตางกันตามความถนัดในดานที่สถาบันมี                            

ความเช่ียวชาญ สาํหรับการใหบรกิารทางวิชาการนอาจใหเปลาโดยไมคดิคาใชจายหรืออาจคดิคาใชจายตาม

ความเหมาะสม  รปูแบบการใหบริการทางวิชาการมีหลายรูปแบบ เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากร

ของทางสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการในการจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ใหคําปรึกษา ทํางานวิจัย

เพ่ือตอบคําถามตางๆ การใหบริการทางวิชาการ  นอกจากการใหประโยชนแกสังคมแลว สถาบันยังไดรับ

ประโยชนในดานตางๆ อาทิ การเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยและนักศึกษา อันจะนํามาสู   

การพัฒนาหลักสูตร สังคมและประเทศชาติตอไป เชน มีการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับภารกิจอื่นๆ           

โดยจัดรูปแบบการเรียนรูรวมกันโดยเชื่อมโยงองคความรูกับการปฏิบัติจริง อีกทั้งใชประโยชนทั้ง 4 ภารกิจ 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)

  มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนไดกาํหนดพันธกิจของสถาบนั  คอื  สถาบันจะดําเนินการตามภารกิจหลัก 

ทั้ง 4  ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ   

สรางมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงการเปนผูประกอบการ และกําหนดกลยุทธการบริการวิชาการแกสังคม           

ที่เกี่ยวของกับการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆไว คือ การสนับสนุนการบูรณาการ

การบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  การวิจัย  และการทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัย

ฟารอีสเทอรน, 2556) เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพใหกับอาจารยและนักศึกษา  ดังนั้น

ภาควิชาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ ไดดําเนินตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยในรายวิชาการ

สัมมนา  หัวขอการประกอบการ  ไดมีการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับการบริการวิชาการและการวิจัย 

เพ่ือเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการเรียนรูโดยใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง ตั้งแตป               

การศึกษา 2556 จนถึงปจจุบันปการศึกษา 2558 เปนระยะเวลา 3 ปโดยเลือกพ้ืนท่ีบานตนง้ิว หมูที่ 2             

ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหมเนือ่งจากมหาวิทยาลยั วทิยาเขตสันผกัหวาน ตัง้อยูในพืน้ที่

ตําบลสันผักหวาน อีกท้ังมีความประสงคสรางประโยชนใหกับชุมชน ปการศึกษา 2556  ทางสาขาวิชาการ

ประกอบการ รายวชิาสัมนาหวัขอประกอบการ ไดลงพ้ืนท่ีสาํรวจความตองการของชมุชนพบวา กลุมผูสูงอายุ 

บานตนงิ้ว   หมูที่ 2 เปนชุมชนท่ีนาสนใจ โดยพบประเด็นปญหาหลัก อยู 2 ประเด็น คือ 1) ผูสูงอายุ                      

ไมไดประกอบอาชีพ มีความรูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญ จึงมีความตองการมีอาชีพเพื่อมีรายไดเพ่ิม           

และนํามาจุนเจือครอบครัว  2) ผูสูงอายุเหงา เนื่องจากอยูบานคนเดียวคนในครอบครัวไปทํางาน จึงตองการ

พบปะเพื่อนเพื่อคลายเหงา  ดังนั้นรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ จึงไดบูรณาการการเรียนการสอน

เขากับการบริการวิชาการและการวิจัยอยางตอเน่ืองโดยใหนักศึกษานําประเด็นจากการทําวิจัยและความรู   
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ในรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการมาจัดทําโครงการบริการวิชาการตั้งแตการวางแผนการทํางาน          

การปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล ประกอบดวยการบริการวิชาการ  3  โครงการ ประกอบดวย  1) 

การผลิตดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษหลากสี 2) การผลิตพวงหรีดดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษ

หลากสี 3) การเพิ่มเทคนิคการทําพวงหรดีดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษหลากส ี  และงานวจิยั 3 เร่ือง   

ประกอบดวย 1) ศริอิมร  กาวีระ (2556ข) แนวทางการประกอบการเพื่อเพิ่มรายไดใหกับผูสูงอายุ บานตนงิ้ว 

2) ศิริอมร  กาวีระ (2556 ก) ความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ                   

กรณีศึกษากลุมผูสูงอายุ บานตนงิ้วหมูที่ 2 อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 3) ศิริอมร  กาวีระ (2557)                

การศึกษาชองทางการจัดจําหนายพวงหรีดดอกไมจันทนและพวงหรีดดอกไมกระดาษหลากสี: กรณีศึกษา      

ผูสูงอายุบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

  จากประเด็นปญหาท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการการบูรณาการ   

การเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการเขากับการบริการวิชาการและการวิจัย และ           

ศึกษาถึงผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ ตอกลุมผูสูงอายุ 

บานตนงิ้ว หมูที่ 2  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  อีกทั้งจะไดนําขอมูลไปปรับปรุง              

การบูรณาการการเรยีนการสอนรายวิชาสัมมนา หวัขอการประกอบการเขากับการบริการวิชาการและการวิจยั 

ในภาคการศึกษาตอไป เพ่ือชวยพัฒนากลุมผูสูงอายุใหมีฐานอาชีพท่ีมั่นคงและพึ่งพาตนเองได  อีกท้ังเปน    

การเพิ่มทักษะดานวิชาการและวิชาชีพใหกับผูสอนและนักศึกษา

วัตถุประสงค

  1. ศกึษากระบวนการการบรูณาการการเรยีนการสอนรายวิชาสมัมนา หวัขอการประกอบการเขากับ

การบริการวิชาการและการวิจัยของภาควิชาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ .มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

  2. ศึกษาผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ                      

ตอกลุมผูสูงอายุ บานตนงิ้ว หมูที่ 2 ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method Research ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. กลุมเปาหมาย
   กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูนําชุมชน จํานวน 4 คน และ
สมาชิกผูสูงอายุ จํานวน 7 คน  บานตนงิ้ว หมูที่ 2 ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
  2.   การดําเนินการวิจัยแบงเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
        2.1 ศกึษากระบวนการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสมัมนา  หวัขอประกอบการเขา
กบัการบรกิารวชิาการและการวจิยั โดยมวีธิกีารศกึษาจากจากเอกสารการสอนรายวชิาสมัมนา  หวัขอประกอบการ
ประมวลรายวิชา และกระบวนการ PDCA 
   2.2 ศึกษาผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา  หัวขอประกอบการ
โดยศึกษาจากการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหัวขอประกอบการ  
   2.3 รวบรวมขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาตั้งประเด็นในการบริการวิชาการและงานวิจัย 
       2.4 ลงพ้ืนท่ีบริการวชิาการและเก็บขอมูลงานวจิยัโดยมวีธิีการ ดงัน้ี 1) นาํหัวขอบริการวชิาการ
และงานวิจัยเสนอผูนําชุมชนละกลุมผูสูงอายุ 2) จัดทําโครงการบริการวิชาการ 3) จัดหาวิทยากรในการให
บริการวิชาการ 
   2.5 สรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
   2.6 สรุปผลการบริการวิชาการและงานวิจัยที่มตีอกลุมผูสูงอายุ
  3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   แบบสัมภาษณ แบบสอบถามใชเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และแบบสรุปความใชเก็บรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิ  
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  4.  การวิเคราะหขอมูล

   วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสังเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะห

เนื้อหา

ผลการวิจัย
  1. กระบวนการบูรณาการการเรยีนการสอนรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการเขากับ

การบริการวิชาการและการวิจัย

   กระบวนการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการเขากับ        

การบริการวิชาการและการวิจัย เปนกระบวนการที่ใชวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ Panning (การวางแผน)        

ในสวนของผูสอนไดมกีารวางแผนการจัดการเรยีนการสอนโดยระบุกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการ ขัน้ตอน

การบริการวิชาการและการวิจัยในแผนการสอน โดยเนนการปฎิบัติและการมีสวนรวม ผลที่เกิดกับผูสอน คือ 

มีรายละเอียดและมีความชัดเจนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสวนของนักศึกษาไดมีการวางแผน

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และการวิจัยรวมกัน ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงข้ันตอนในการกําหนดการ

จัดกิจกรรม/การวิจัย การทํางานรวมกัน  Doing (การปฎิบัติ) ผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเขา

กับการบริการวิชาการและการทําวิจัยตามแผนท่ีวางไว ทําใหผูสอนไดถายทอดองคความรูเปนขั้นตอนและ

ครบถวน นักศึกษาไดจัดกิจกรรมโครงการและทําวิจัย (เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล) ทําใหไดเรียนรูเน้ือหา         

ในรายวชิาจากประสบการณตรงผานการลงมือปฏบิตั ิไดทกัษะการทาํงานรวมกนั ทกัษะภาวะผูนาํ และผูตาม  

การปรับตัว การแกไขปญหาในการทํางานรวมกัน ไดตระหนักถึงการมีจิตอาสา และมีความเขาใจในเนื้อหา

ที่เรียนมากกวาในหองเรียนและเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาอยากเรียนรู  Check      

(ขั้นตอนการตรวจสอบ) ผูสอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาจากการสังเกตการลงมือปฏิบัติ

ของนักศึกษา การทดสอบ (ขอสอบปลายภาค) การรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา การประเมินผล

ของนักศกึษากับนกัศกึษา และติดตามผลการบรกิารวิชาการและการทําวจิยั  การใชประโยชนจากการบรกิาร

วิชาการและงานวิจัย ทําใหเห็นผลการเรียนรูของนักศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน เห็นผลของ             

การบริการวชิาการและการทําวิจยัทีม่ตีอกลุมผูสงูอาย ุสวนนักศกึษาไดจดัประชุมโดยใหเพือ่นนักศกึษาแตละ

ฝายงานที่รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ผลคือไดรูความกาวหนาของ    

การทํางาน รูปญหาและไดแนวทางในการแกปญหารวมกัน ระหวางนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับ

ชุมชน  และ Action(การนําขอมูลกลับไปพัฒนา/ไปใชตอ) ผูสอนนําผลการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการ

วชิาการและผลงานวจิยัไปใชในการปรบัปรุงการเรียนการสอน และนาํผลการจดัโครงการ/กจิกรรมการบรกิาร

วิชาการ และผลงานวิจัยมอบใหชุมชน ในดานผลตอผูสอน คือ ทําใหสามารถจัดรูปแบบการจัดการเรียน     

การสอนไดตรงตามความตองการของนักศึกษา  สวนผลตอนักศึกษา คอื ไดมตีวัอยางในการจัดกิจกรรม/วจิยั 

นํามาปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานรวมกัน รายละเอียดดังภาพที่ 1
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  ภาพที่ 1:  กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการ
                    เขากับการบริการวิชาการ และงานวิจัย
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  2. ผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหัว ขอการประกอบการ 

   ผลการสรุปการบริการวิชาการทั้ง  3  โครงการ และ งานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง ที่ผานมา (ปการศึกษา 

2556 – ปการศึกษา 2557) ของรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการสรุปไดดังนี้ 

          2.1 โครงการบริการวิชาการ ไดแก 1) โครงการการผลิตดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษ       

หลากสี พบวา กลุมผูสงูอาย ุมคีวามพึงพอใจตอโครงการมากท่ีสดุ และไดรบัความรูทกัษะประสบการณใหมๆ  

ในการผลิตดอกไมจนัทนและดอกไมกระดาษหลากสีทีม่ตีนทนุทีต่ํา่กวาทีเ่คยผลิตมา  สามารถนําความรูทีไ่ด

รับไปประยุกตใชในการผลิตดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษหลากสีไดจริง ทําใหหายเหงา และเห็นวาควร

มีการบริการวิชาการในลักษณะแบบนี้อยางตอเนื่อง 2)โครงการการผลิตพวงหรีดดอกไมจันทน และดอกไม

กระดาษหลากสี พบวากลุมผูสูงอายุ มีความพึงพอใจตอโครงการมากท่ีสุด ไดรับความรูทักษะในการผลิต

พวงหรีดดอกไมจันทนและดอกไมกระดาษหลากสีจากวัสดุที่มีอยูในหมูบานท่ีมีตนทุนต่ํา  สามารถนําความรู        

ทีไ่ดรบัไปใชไดจริงทําใหหายเหงา  3)โครงการการเพ่ิมเทคนิคการทําพวงหรดีดอกไมจนัทนและดอกไมกระดาษ

หลากสพีบวา กลุมผูสงูอาย ุมคีวามพึงพอใจตอโครงการมากทีส่ดุ ไดรบัความรูเร่ืองเทคนคิในการผลติพวงหรดี

ดอกไมจนัทนและดอกไมกระดาษหลากสใีหมคีวามโดดเดน นาสนใจ วสัดบุางอยางบนพวงหรีดสามารถกลบั

มาใชประโยชนไดจริง เชน ชอนท่ีใชประดับพวงหรีด สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดจริง การรวมกลุมทําให

หายเหงา  

      2.2 ผลงานวิจัย 3 เรื่องสรุปผลไดดังนี้

              1) ศิริอมร  กาวีระ (2556ข) แนวทางการประกอบการเพื่อเพิ่มรายไดใหกับผูสูงอายุ              

บานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมผูสูงอายุสวนใหญอยูลําพังคนเดียว 

ไมมอีาชีพ ขาดรายไดมาจุนเจือครอบครัว  มทีกัษะฝมอืดานจักสาน กลุมผูสงูอายุเคยทําดอกไมจนัทนจาํหนาย

แตขายไมได  ไมมตีลาดรองรับ เนือ่งจากสนิคาไมมมีาตรฐาน เพราะขาดผูทีม่คีวามเชีย่วชาญในการผลิต และ

ตองการความรูเพื่อพัฒนาการทําดอกไมจันทนและการทําตลาดสําหรับจําหนายดอกไมจันทน 

    2) ศิริอมร กาวีระ (2556ก) ความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายไดให 

กับผูสูงอายุ กรณีศึกษากลุมผูสูงอายุ บานตนงิ้วหมูที่ 2 อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมผูสูงอายุ

มคีวามพงึพอใจดานคณุภาพของโครงการบรกิารวิชาการในระดบัมากทีส่ดุไดรบัความรู ทกัษะ และประสบการณ

ใหมๆ จากโครการบริการวิชาการ มีขอเสนอแนะ คือ ตองการใหจัดโครงการบริการวิชาการในดาน                      

การสงเสริมอาชีพใหผูสูงอายุแบบนี้บอยๆ เพื่อเพิ่มองคความรูและเปนกิจกรรมคลายเหงา

    3) ศิริอมร กาวีระ (2557) การศึกษาชองทางการจัดจําหนายพวงหรีดดอกไมจันทนและ

พวงหรีดดอกไมกระดาษหลากสีกรณศีกึษาผูสงูอายบุานตนงิว้ ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม 

พบวาพบวาชองทางการจัดจําหนายมีดังนี้ 1) การซ้ือโดยตรงจากกลุมผูสูงอายุ เพราะตองการสนับสนุน             

ใหผูสูงอายุมีกิจกรรม และรายไดเสริม 2) การสงสินคาใหกับหมูบานใกลเคียงโดยไดรับการสนับสนุนจาก

เทศบาลตาํบลสันผกัหวาน 3) การสัง่ซือ้พรอมบริการสงแบบถึงมอืผูรบั (Delivery) เนือ่งจากเปนทางเลือกหน่ึง

ของผูบริโภคท่ีไมมีเวลาในการติดตอซื้อโดยตรงกับกลุมผูสูงอายุและไมมีเวลาเขารวมพิธี  4) กลุมผูสูงอายุ 
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เริ่มมีรายไดเพิ่มจากการขายพวงหรีด เฉลี่ยเดือนละ 10-15 อัน (คิดเปนเงิน 3,000 บาท)

   สาํหรับ ความพึงพอใจพบวากลุมตวัอยางมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดโครงการบริการ

วิชาการทุกคร้ังในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย = 4.65) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจอยู         

ในระดับมากที่สุดทุกดาน อันดับแรกคือ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดจริง (คาเฉลี่ย = 4.85) รองลงมา 

โครงการกิจกรรมตรงตามความตองการและความคาดหวังของกลุมผูสูงอายุ (คาเฉล่ีย = 4.65) และไดรับ

ความรู ทักษะและประสบการณใหมจากโครงการและกิจกรรมนี้ (คาเฉลี่ย = 4.55) ตามลําดับ ประเด็น

ประโยชนของการบริการวิชาการและงานวิจัยตอสมาชิกในกลุมผูสูงอายุ พบวา ทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

ดีขึ้น ในดานสังคมทําใหสมาชิกผูสูงอายุ มีเพื่อนฝูงมากข้ึน ไดพบปะพูดคุยซึ่งกันและกัน ชวยใหผูสูงอายุ      

ขจัดความเหงา ทําใหไมเครียด มีสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังสรางความสามัคคีปรองดอง และความสัมพันธ           

ที่ดีตอกัน ดานเศรษฐกิจทําใหผูสูงอายุมีอาชีพ มีรายไดเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําเงินมาจุนเจือครอบครัว

ไดดีขึ้น และดานความเปนอยู คือ มีสภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัยลูกหลาน

อยางเดียว มีทัศนคติเชิงบวกในการใชชีวิต และเปนการสรางคุณคาใหกับตัวเอง

อภิปรายผลการวิจัย
  ผลของการบริการวิชาการและงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหัวขอการประกอบการสงผลดีตอกลุม         

ผูสูงอายุ บานตนงิ้ว หมูที่ 2  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดี

ขึ้นทั้งในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และความเปนอยูที่ดีขึ้น  และกลุมเปาหมายเห็นวาควรจัดกิจกรรมท่ีให  

กลุมผูสูงอายุไดมาทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง และรัฐบาลควรเขามาสนับสนุนใหกลุมผูสงูอายุมีอาชีพ 

ซึ่งสอดคลองกับ พิสิษฐ พิริยาพรรณ (2551) ที่ศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ      

ที่เปนโรคเรื้อรังเชิงรุก ซึ่งผูสูงอายุใหความหมายและความสําคัญ คือ การอยูรวมกันเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม  รู สึกมีคุณคา  มีกําลังใจในการเผชิญกับ                    

ความเปลีย่นแปลงตางๆ ทั้งรางกายและจติใจ และยงัสอดคลองกับสิงหา ธนศุภานุเวช (2556) ทีพ่บวาชุมชน

ควรสนบัสนนุใหมกีจิกรรมทีผู่สงูอายมุารวมตวักนัเพราะกจิกรรมการทาํงานรวมกนัมผีลตอสุขภาพจติทางออม 

ดังนั้นรัฐบาลควรสนับสนุนใหผูสูงอายุมีโอกาสทํางานและมีรายไดที่เหมาะสม อีกทั้งสอดคลองกับวันเพ็ญ 

ปณราช (2552) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน วาการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุในหมูบาน      

มีการรวมกลุมกันเพื่อความเขมแข็งของสังคม 

  กระบวนการการบูรณาการการเรยีนการสอนรายวิชาสมัมนา  หวัขอการประกอบการเขากบัการบริการ

วิชาการ และการวิจัย ของภาควิชาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน  

กระบวนการที่ใชวงจรคุณภาพ PDCA คือ Panning (การวางแผน) Doing (การปฎิบัติ) Check (ขั้นตอน        

การตรวจสอบ) นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน และ Action (การนําขอมูลกลับไปพัฒนา/ไปใช) ซึ่งได

ดําเนินการตามภารกิจของทางสถาบัน สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการงานบริการวิชาการ           

กับการเรียนการสอนและการวิจัยของธนพรรณ ธานี (2556) ที่เริ่มตนดวยการวิเคราะหรายวิชาท่ีจะสอน 
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วางแผนการสอนการบรกิารวชิาการ นาํนกัศกึษาออกพืน้ทีพ่รอมกับผูสอน และนาํความรูไดรบัจากการบรกิาร

วชิาการหรอืประเดน็ปญหาจากการบรกิารวิชาการมาใชเปนกรณีศกึษาใหกบันกัศกึษาไดเรยีนในช้ันเรียน และ             

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ (2555) 

ที่มีการนําเอาองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชา นําผลการวิจัยท่ีดําเนินการ     

แลวเสร็จไปใชในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบตัโิดยปรับรายละเอยีด / เพ่ิมเตมิเนือ้หาในเอกสารประกอบการสอน

และใชวงจรคุณภาพ PDCAในการทํางาน 

สรุป
  จากผลการวิจัยพบวา การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ   

เขากับการบรกิารวิชาการและงานวิจยัสงผลให 1)  นกัศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณตรงจากการปฏิบตัจิริง

ผานกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 2)กลุมผูสูอายุไดประโยชนจากการบริการวิชาการและงานวิจัย คือ            

การเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นท้ังในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานความเปนอยู 3) ชุมชนมีความพรอมและ

มีสวนรวมในการกิจกรรมเปนอยางดี และ 4) ผูนําชุมชนเห็นความสําคัญและสนับสนุนการบริการวิชาการ  

และงานวิจัย ดังนั้นจึงควรจัดการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา หัวขอการประกอบการ         

เขากบัการบรกิารวิชาการและงานวจิยัอยางตอเน่ือง  และกบัรายวชิาอ่ืน ๆ   เพือ่เปนการพฒันาทักษะวิชาการ 

วิชาชีพของอาจารย และนักศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนตอชุมชน
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บทคัดยอ
  การวิจยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเพ่ือ ศกึษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรยีนมธัยมศึกษา 

กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้       

คือ ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน  รองผู อํานวยการลูกเสือโรงเรียน  หัวหนางานกิจกรรมลูกเสือและ                            

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ปการศึกษา  2558  รวมทั้งสิ้นจํานวน  169  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม ซึง่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั มคีาความเช่ือม่ันเทากับ 0.816 และการสมัภาษณ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา                    

ผลการวิจัยพบวา กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ มดอยอางขาง                        

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยแยกเปนกิจกรรมลูกเสือ 5 ดานไดแก ดานการ    

จัดตั้งกลุมหรือกอง  ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ  ดานการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ดานการเงินลูกเสือ  

และดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ พบวา โดยรวมและรายดาน ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา      

สถานศึกษามีการนํากระบวนการบริหารตามแนวคิดของเกรก (Gregg) มาปฏิบัติในระดับปานกลาง                   

ทัง้ 7 ขัน้ตอน คอื (1) การวินจิฉยัสัง่การ (2) การวางแผน (3) การจดัองคการ (4) การตดิตอส่ือสาร (5) การจงูใจ 

(6) การประสานงาน และ  (7) การประเมินผล  จากการสัมภาษณ พบวา ดานการจัดตั้งกลุมหรือกอง                

ควรมีการสงเสริม สนบัสนนุใหผูบงัคบับญัชาเขารบัการฝกอบรมเพือ่เพ่ิมวฒุทิางลูกเสือ และแตงตัง้ผูรบัผดิชอบ

กิจกรรมลูกเสือที่มีทักษะ ประสบการณในการทํางานกิจกรรมลูกเสือ ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ                        
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พบวาผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนควรแตงเคร่ืองแบบลูกเสือเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี และควรมีการนิเทศ       

กาํกบั ตดิตาม เพือ่ใหผูบงัคบับญัชาลูกเสือตระหนักถงึบทบาทหนาทีข่องตนเอง  ดานการเรียนการสอนกิจกรรม

ลกูเสอื พบวา ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูเพ่ิมเตมิ เพ่ือใหผูบงัคบับัญชาลูกเสอืมีความรูความเขาใจ

ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือมากย่ิงข้ึน ดานการเงินลูกเสือ พบวา ควรมีการระดมเงินจาก       

ชมรมครแูละผูปกครอง ชมุชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํางบประมาณทีไ่ดมาชวยในการจัดกิจกรรมลกูเสือ 

และดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ พบวา ควรนาํขอเสนอแนะจากรายงานการจัดกิจกรรมลกูเสือมาทาํวิจยั

เพื่อแกปญหาและพัฒนากิจกรรมลูกเสือตอไป

คําสําคัญ
  กิจกรรมลูกเสือ   โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
  This research aimed to investigate the administrative process of scout activity of Doi Ang 

Khang cluster schools under the Secondary Educational Service Area Office 34. The target group 

in this study included school scout directors, deputy directors of scout school, heads of scout 

activity and scoutmasters in the academic year 2015 numbering totally 169 people. The tools used 

in the research comprised 5-rating scale questionnaires analyzed by frequency, percentage, mean 

and standard deviation and the interviews were analyzed by content analysis. The findings were 

as follows: The administrative process of scout activity of Doi Ang Khang cluster schools under the 

Secondary Educational Service Area Office 34 divided into 5 aspects of scout activities, namely 

group or cluster establishment, scout commanding, scouting teaching and learning, scout finance, 

and scouting reporting  revealed that the respondents thought as the whole picture and each aspect 

that the schools performed the administrative process based on Gregg’ concepts at moderate 

level with all 7 steps consisting of (1) directing, (2) planning, (3) organizing, (4) communicating, (5) 

motivating, (6) coordinating and (7) evaluating. The results of interviews were as follows.  The group 

or cluster establishment showed that the scoutmasters should be promoted and encouraged to 

attend trainings to enhance scouting qualifications and the people with scouting skills and                 

experiences should be appointed to be responsible for scout activities. The scout commanding 

indicated that the school scout directors should wear scout uniforms to be as good models and 

should supervise, monitor and follow-up to make scouts realize their own roles. The scouting      

teaching and learning revealed that outsource guest speakers should be invited to provide                

additional knowledge to help the scoutmasters have much more knowledge and understanding of 
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scouting teaching and learning.  The scout finance showed that some money should be raised from 

teacher and parents clubs, communities or organizations concerned in order that the budget       

obtained could support scouting arrangement. In addition, the scouting reports indicated that the 

suggestions from the scouting reports should be used for doing researches to solve problems and 

develop scout activities in the future.

Keywords
  Scout Activity, Secondary School 

บทนํา
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการบูรณาการองคความรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  มุงใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เปนกําลังของชาติ เปนมนุษยที่มีความสมดุล       

ทั้งดานรางกาย สติปญญา  อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัยและ

สรางจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยเช่ือวา ผูเรียนทกุคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ไดเตม็ศกัยภาพ ตองสรางองคความรู ทกัษะหรือกระบวนการเรยีนรู และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค จงึจาํเปน

ตองเรียนรู 8 กลุมสาระการเรยีนรูและประสบการณของผูเรียนมาปฏบิตั ิเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสาํคัญ 

ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกไขปญหา ความสามารถ

ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู เรียน (สํานักงาน                   

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553, 2)  กจิกรรมลูกเสอืเปนหน่ึงในกจิกรรมพัฒนาผูเรียน ซึง่มีวตัถุประสงค

เพ่ือฝกอบรมใหการศึกษาและพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี โดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ทั้งน้ีเปนไป

ตามความมุงประสงค หลักการ และวิธีการ ซึ่งผูใหกําเนิดลูกเสือโลกไดใหไว  สําหรับในประเทศไทยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รชักาลที่ 6 ไดทรงกอตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.  2454     

โดยมีการต้ังกองลูกเสือกองแรก คือ กองลูกเสือโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (ปจจุบันคือ โรงเรียนมหาวชิราวุธ    

ราชวิทยาลัย) นับเปนประเทศท่ีสามที่มีกองลูกเสือขึ้นในโลก ปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล

อดุลยเดช ทรงเปนพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 6, 12) 

ซึง่ กจิกรรมลูกเสอื เนตรนาร ีเปนกิจกรรมท่ีมคีวามสาํคัญตอการศึกษา ทีไ่ดรบัการยกยองทัว่โลกวา มคีณุภาพ

ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาเยาวชนท้ังดานรางกาย สติปญญา จิตใจและ      

ศีลธรรม ใหมีความรับผิดชอบ ชวยพัฒนาสังคมใหมีความเจริญกาวหนา เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ 

(อภัย จันทวิมล, 2519, 4) นอกจากนี้กิจกรรมลูกเสือ ยังเปนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปน

พลเมืองดี มีคุณธรรม รักและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รูจักการเปนผูนําและ                

ผูตามมีความอดทน มีนํ้าใจ และมีชีวิตรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข (สุเวศ กลับศรี, 2556, 28) 
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  การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสําคัญตอนักเรียน

ซึ่งกําลังอยูในวัยรุน กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการกลุม ที่จะสรางมิตรภาพระหวางนักเรียน

ดวยกัน และระหวางนักเรียนกับครูไดอยางแนนแฟนย่ิงข้ึน เพราะในหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ นอกจาก

กระบวนการกลุมแลวยังจัดใหมีกิจกรรมกลางแจงที่เนนการปฏิบัติรวมกัน การสรางระเบียบวินัยจากการ       

ฝกวิชาตาง ๆ  เชน การเปดประชุมกองกอนและหลังเขารวมกิจกรรมลูกเสือ คือการสอนใหมีระเบียบวินัย       

ในการทาํความเคารพระลกึถงึชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย และกตญัตูอผูมพีระคณุ การฝกวชิาระเบยีบแถว 

ทําใหลูกเสือมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมลูกเสือจึงเปนการเตรียมเยาวชนใหมีคุณสมบัติพรอม   

ทั้ง 3 ดาน คือ เปนคนดี คนเกง และสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมสามัญศึกษา, 2541) 

ซึ่งกระบวนการท่ีจะทําใหการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ คือ    

ภารกิจท่ีสําคัญของสถานศึกษาในการจัดการระบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากิจกรรม   

ลูกเสือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว ทั้งนี้วิโรจน สาระรัตนะ (2556, 1) กลาวไววา การบริหารเปนกระบวน     

การดําเนนิงานเพ่ือใหบรรลุจดุมุงหมาย ขององคการโดยอาศยั “หนาท่ีทางการบริหาร” ทีส่าํคัญ คอื การวางแผน    

การจัดองคการ การนํา และการควบคุม สวนวิรัช นิภาวรรณ (2545, 1) กลาววา การบริหารบางครั้ง เรียกวา        

การบรหิารจดัการ หมายถงึ การดําเนนิงานหรือปฏบิตังิานใด ๆ  ของหนวยงานของรัฐและหรอืเจาหนาทีข่องรัฐ 

ทีเ่กีย่วของกบัคน  สิง่ของและหนวยงาน  ทัง้นีก้ระบวนการบริหารตามแนวคดิของกูลกิและอวูคิ   ประกอบดวย

ขั้นตอนท่ีสําคัญ 7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การดําเนินการบริหารงานบุคคล การส่ังการ      

การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการบริหารงบประมาณ (Gulick & Urwick, 1937               

อาถึงใน ศิริอร ขันธหัตถ, 2547, 44-45) ในขณะที่ สมยศ นาวีการ (2543, 14) ไดสรุปวา กระบวนการใน       

การบริหารประกอบดวย การบริหาร 4 อยาง ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ และการควบคุม 

และ เมื่อศึกษาจากทฤษฎีตาง ๆ   พบวา มีความสอดคลองตามแนวคิดของ Gregg  (อางถึงใน ภิญโญ สาธร, 

2546, 73-75) ทั้งนี้ประกอบดวย การวินิจฉัย  สั่งการ การวางแผน การจัดองคกร การติดตอสื่อสาร การจูงใจ 

การประสานงาน และการประเมินผล

  โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34              

มีทั้งหมด 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 

โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ไดมีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเปนหน่ึง        

ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีนักเรียนทุกคนตองเรียนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีอยูในหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง และการบริหารกิจกรรมลูกเสือ      

ของโรงเรียนในสังกัดกลุมดอยอางขางน้ัน ทําใหทราบวาไดมีการนํากระบวนการบริหารของเกรก (Gregg)     

ทั้ง 7 ขั้นตอนซึ่งประกอบดวย (1) ขั้นวินิจฉัยสั่งการ (2) ขั้นการวางแผน (3) ขั้นการจัดองคการ (4) ขั้นการ

ตดิตอส่ือสาร (5) ขัน้การจูงใจ (6) ขัน้การประสานงานและ (7) การประเมินผล มาใชเปนแนวทางในการบรหิาร

กิจกรรมลูกเสือ ตั้งแตปการศึกษา 2553 แตยังไมมีการศึกษา วา มีการนํากระบวนการบริหารของ Gregg     
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มาใชในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอยางไร  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34, 

2558)

  ดวยเหตผุลดงักลาว  ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจและศึกษากระบวนการบรหิารกจิกรรมลูกเสือของโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  วา  มีกระบวนการ

บรหิารกิจกรรมลกูเสืออยางไรเพ่ือนาํผลการวิจยัคร้ังนีไ้ปวางแผน ปรบัปรุงกระบวนการบรหิารกิจกรรมลกูเสือ 

ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
  เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย  ไดมีการเลือกกลุมเปาหมายโดยเลือกแบบเจาะจง  ไดแก  ผูอํานวยการลูกเสือ

โรงเรียน  จํานวน  5  คน  รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน จํานวน 11 คน  หัวหนางานกิจกรรมลูกเสือจํานวน 

5 คน และผูบังคับบัญชาลูกเสือที่ทําการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  จํานวน  148  คน  

รวมทั้งสิ้นจํานวน  169  คน  ปการศึกษา  2558

  2.    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  เปน       

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน   

และนําไปทดลองใชกบัโรงเรยีนพราววิทยาคม และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย มคีาความเช่ือม่ันโดยรวมเทากับ 

0.896  และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณขอมูลเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามเก่ียวกับ

กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา

  3. การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลจากแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สวนขอมูลจากแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย
  กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงาน         

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา โดยรวมและรายดาน                      

มีการปฏิบัติอยูระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.23  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ดานการจัดต้ังกลุมหรือกอง พบวา  กระบวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การจัดองคกร    

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.83 มีการปฏิบัติอยูระดับมาก และกระบวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การติดตอ

สือ่สาร โดยมีคาเฉล่ียอยูที ่2.47 มกีารปฏบิตัอิยูระดบันอย  จากการสมัภาษณ พบวา  สถานศึกษามีการบรหิาร
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งานลูกเสือโรงเรียนตามระเบียบ ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ มีการจัดต้ังกลุม กองลูกเสือ มีการแตงต้ัง         

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ตามโครงสรางการบริหารงานลูกเสือถูกตองตามระเบียบของคณะลูกเสือแหงชาติ          

แตยังไมสมบูรณ เพราะสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือที่ขาดทักษะ ขาดประสบการณ            

ขาดการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ดังนั้น ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม

เพื่อเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร ไดมีทักษะ ประสบการณในการทํางาน

กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษาสามารถตั้งกลุมหรือกองไดอยางสมบูรณ

  2. ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ พบวา กระบวนการบริหารท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การประเมินผล 

โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 3.77 มีการปฏิบัติอยูระดับมากและกระบวนการบริหารท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ การจูงใจ      

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.40 มีการปฏิบัติอยูระดับนอย จากการสัมภาษณ พบวา สถานศึกษาไดมีการประชุม 

วางแผนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีนโยบายใหแตงเคร่ืองแบบลูกเสือเพื่อ                

เปนตัวอยางท่ีดีใหกับลูกเสือ แตผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนและผูบังคับบัญชาลูกเสือไมแตงเคร่ืองแบบ        

ลกูเสือ และผูอาํนวยการลกูเสือโรงเรยีนขาดการนเิทศ กาํกับ ตดิตามผูบงัคับบัญชาลูกเสือในการจดัการเรยีน

การสอน ดังนั้นผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนควรแตงเคร่ืองแบบลูกเสือเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกเสือ      

และควรมกีารนิเทศ กาํกับ ตดิตาม การจัดการเรยีนการสอนกิจกรรมลกูเสือเพ่ือใหบงัคับบัญชาลูกเสือตระหนกั

ถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง

  3. ดานการเรยีนการสอนกิจกรรมลกูเสอื พบวา กระบวนการบริหารท่ีมคีาเฉล่ียสงูสดุ คอื การติดตอ

สือ่สาร โดยมคีาเฉลีย่อยูที ่3.69 มกีารปฏบิตัอิยูระดับมากและกระบวนการท่ีมคีาเฉลีย่ต่ําสดุ คอื การประสานงาน 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.33  มีการปฏิบัติอยูระดับนอย จากการสัมภาษณ พบวา  สถานศึกษาไดมีการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผูบังคับบัญชาลูกเสือมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูระยะสั้น 

และระยะยาว แตผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนไมเขารวมในการประชุม ปรึกษาหารือ อีกทั้งผูบังคับบัญชา      

ลูกเสือขาดทักษะในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประกอบกับสถานศึกษาไมมีการเชิญวิทยากรภายนอก

มาใหความรูเพิม่เตมิใหกบัผูบงัคบับญัชาลกูเสอื ดงันัน้ควรเชิญวทิยากรภายนอก มาใหความรู เพือ่ใหผูบงัคบับญัชา

ลูกเสือมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนกิจกรรมลูกเสือตอไป  

  4. ดานการเงินลูกเสือ  พบวา กระบวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดตอสื่อสาร โดยมี     

คาเฉลี่ยอยูที่ 3.82 มีการปฏิบัติอยูระดับมาก และกระบวนการที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การประสานงาน โดยมี

คาเฉลี่ยอยูที่ 1.86  มีการปฏิบัติอยูระดับนอยจากการสัมภาษณ พบวา  สถานศึกษาไดมีการวางแผนใน       

การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรของสถานศึกษาแตไมครอบคลุมกับกิจกรรม   

ลูกเสือท่ีสถานศึกษาตองจัดใหกับผูเรียน เพราะไดรับจัดสรรงบประมาณนอย  ดังน้ันสถานศึกษาควรมี            

การระดมเงินจากชมรมครูและผูปกครอง ชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือนํางบประมาณที่ไดมาชวย     

ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และควรมีนโยบายในการจัดเก็บเงินคาบํารุงลูกเสือใหชัดเจนเพ่ือพัฒนาการ               

จัดกิจกรรมลูกเสือตอไป
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  5. ดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ พบวา กระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวินิจฉัยสั่งการ 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 มีการปฏิบัติอยูระดับมาก และกระบวนการที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การจูงใจ โดยมี      

คาเฉล่ียอยูที่ 2.17 มีการปฏิบัติอยูระดับนอย จากการสัมภาษณ พบวา  สถานศึกษามีการวางแผน                        

ใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีการรายงานกิจกรรมลูกเสือตามที่หลักสูตรกําหนด และมีการประชาสัมพันธ              

ใหสาธารณชนทราบอยางสม่ําเสมอแตผูบังคับบัญชาลูกเสือ ยังไมมีการนําผลจากการรายงานกิจกรรม           

มาทําวิจัยเพื่อแกปญหา 

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ดานการจัดตัง้กลุมหรือกอง พบวา กระบวนการท่ีมคีาเฉลีย่สงูสดุ  คอื การจดัองคกร เมือ่พจิารณา

เปนรายขอ พบวา  ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุคอื สถานศกึษาจดัโครงสรางการบรหิารงานลกูเสอืถกูตองตามระเบยีบ

ของคณะลูกเสือแหงชาติ ทั้งน้ีเปนเพราะวา ในการจัดต้ังกลุมหรือกองลูกเสือน้ัน สถานศึกษายึดหลักใน         

การจัดโครงสรางท่ีสํานักงานลูกเสือแหงชาติไดกําหนดข้ึน เปนแนวทางในการบริหารงานซ่ึงเปนไปตาม

โครงสรางการบริหารงานลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 (ฉบับที่4) พ.ศ. 2530 มาตรา 17           

ทีค่ณะลูกเสือแหงชาติไดกาํหนดใหสถานศกึษาใชเปนเกณฑในการจดัองคกร ซึง่ประกอบไปดวย การต้ังกลุม 

ตัง้กองลูกเสอื การแตงตัง้ตาํแหนงของผูบงัคบับญัชาลูกเสอื  (สาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ, 

2538, 35) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิรชัช สุทธิชาติ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกิจกรรม

ลกูเสอื เนตรนารีของผูบรหิารกลุมเครอืขายโรงเรียน ตาํบลทากอ อาํเภอแมสรวย  จงัหวดัเชียงราย  ผลการวจิยั 

พบวา ดานกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ในสวนตัวบงชี้การจัดองคกร พบวา ผูบริหารกลุมเครือขาย

โรงเรียนตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สวนใหญ ไดมีการจัดองคกรในการบริหารกิจกรรม       

ลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาโดยยึดหลักการและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ

  2. การบังคับบัญชาลูกเสือ พบวา กระบวนการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ การวางแผน เม่ือพิจารณา     

เปนรายขอ พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือจัดทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาลูกเสือ

อยางถูกตอง ชัดเจน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนมีการวางแผนรวมกับผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามที่หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ และสอดคลอง   

กับงานวิจัยของไพรินทร สกุลโพน (2546) ที่ไดศึกษาถึงการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียน

ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดอุตรดิตถ  ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผน สวนใหญ        

มกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํป มกีารประชมุเกีย่วกบัแผนการจัดการเรยีนรูกจิกรรมลกูเสอืสามญัรุนใหญ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญมีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวอยางสมํ่าเสมอ     

และกาํหนดวตัถุประสงคและเปาหมายในการวางแผนการจดัการเรยีนรูกจิกรรมลกูเสือสามญัรุนใหญไวอยาง

ชัดเจน
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  3.  ดานการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ กระบวนการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การติดตอส่ือสาร            

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนและผูบังคับบัญชา

ลูกเสือสงเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสืออยางสม่ําเสมอ เชน การเดินทางไกลและอยูคายพักแรม  ทั้งน้ีอาจ        

เปนเพราะ สถานศึกษาเล็งเหน็วา กจิกรรมลกูเสอืเปนกจิกรรมทีช่วยฝกความรบัผดิชอบและสรางระเบยีบวนิยั

ใหกับผูเรียน จึงมีนโยบายใหผูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมลูกเสืออยางตอเนื่อง และสอดคลองกับงานวิจัยของ    

สุรพล  ทํานุพันธุ (2550) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับสภาพและปญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาอุตรดติถ เขต 1 ผลการวจิยัพบวา สถานศกึษาสวนใหญ มกีารตดิตอสือ่สาร

กนัในองคกร และประสานงานในการจดักจิกรรมลกูเสอืตาง ๆ  อยางตอเนือ่ง และมกีารจดัการเขาคายพกัแรม

ใหกับลูกเสือ อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง

  4.  ดานการเงนิลกูเสอื พบวา กระบวนการทีม่คีาเฉล่ียนอยทีส่ดุ  คอื การประสานงาน เม่ือพจิารณา

เปนรายขอ พบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ         

ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผูอํานวยการสถานศึกษาซึ่งทํา

หนาที่ผู อํานวยการลูกเสือโรงเรียนดวย มักจะขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกมาชวยสนับสนุน              

งบประมาณในการบรหิารงานสถานศกึษา เพราะงบประมาณทีไ่ดรบัจากหนวยงานตนสงักดันัน้มจีาํนวนไมเพยีงพอ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวุฒิ สังขขาว (2549) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน           

สถานศึกษาจงัหวดักําแพงเพชร สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 41 ผลการวิจยั พบวา   ปญหา

ดานระบบการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ โดยภาพรวมแลวมีปญหาในระดับนอย แตเมื่อพิจารณารายขอแลว

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การสนับสนุนดานงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)        

ซึ่งมีปญหาอยูในระดับปานกลาง

  5.  ดานการรายงานกิจกรรมลกูเสอื พบวา กระบวนการท่ีมคีาเฉล่ียอยูในระดบันอย คอื การวางแผน

และการจูงใจ   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีการปฏิบัตินอย คือ ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนสงเสริม

ใหผูบงัคับบัญชาลูกเสือจัดทํางานวิจัยวิชาลูกเสือ เพื่อนําไปพัฒนาการจดัการเรียนการสอน ทั้งนี้เปนเพราะ

วา ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนมีภารกิจหลายดาน จึงอาจจะขาดการนิเทศ กํากับ ติดตาม  การจัดกิจกรรม

ลกูเสอืของผูบงัคบับัญชาลกูเสอื โดยเฉพาะการจดัทาํงานวจิยัวชิาลกูเสอืซึง่ผูบงัคบับญัชาลูกเสอืสามารถนาํ

ผลท่ีไดจากการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ซึ่งภารกิจ          

ที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาและผูรวมบริหาร คือ การนิเทศติดตาม ใหคําแนะนําชวยเหลือ 

ใหขวัญกําลังใจ สงเสริมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตาม

มาตรฐานของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของผูรับ

ประโยชนจากโรงเรียนทุกฝาย เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว             

(ชัด บุญญา, 2546, 44) และสอดคลองกับงานวิจัยของณรงค จันทะคัด (2550) ที่ไดศึกษา ปจจัยการบริหาร

งานของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพดานลูกเสือภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่      

การศึกษาเพชรบุรีเขต 1  ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ถึงการ
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รายงานกิจกรรมลูกเสืออยางตอเนื่องทุกภาคเรียนและทุกปการศึกษา จัดใหมีการรายงานผลและเผยแพร    

ผลการปฏิบัติงานตอชุมชนหรือสาธารณชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบทุกปเพื่อวิเคราะห                   

ความสําเร็จหรือลมเหลว และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในปการศึกษาตอไป

สรุป
  จากผลการศึกษาสรุปไดวาโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่                 

การศึกษามัธยมศกึษาเขต 34 มกีระบวนการบริหารกิจกรรมลกูเสอืโรงเรยีนตามระเบยีบขอบงัคบัคณะลกูเสอื    

แหงชาต ิมกีารจดัตัง้กลุม กองลกูเสือ มกีารแตงตัง้ผูบงัคบับญัชาลกูเสือ ตามโครงสรางการบรหิารงานลกูเสือ

ถกูตองตามระเบียบของคณะลูกเสอืแหงชาต ิ แตยงัไมสมบรูณ เพราะสถานศึกษาแตงตัง้ผูรบัผดิชอบกจิกรรม

ลูกเสือที่ขาดทักษะ ขาดประสบการณ ขาดการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ     

โดยผูอาํนวยการลกูเสอืโรงเรียนและผูบงัคับบัญชาลูกเสอืควรเขารวมประชมุ อบรมสมัมนา เพ่ือพัฒนากิจกรรม

ลูกเสืออยางตอเนื่อง และควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือใหมากขึ้น ตลอดจนสงเสริม

ใหผูบังคับบัญชาควรสงเสริมใหผูบังคับลูกเสือจัดทํางานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือนําไปพัฒนา            

การจัดการเรียน   สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรม       

ลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  

และควรศกึษาเก่ียวกับการสรางคณุลักษณะท่ีพงึประสงคของลกูเสอืของโรงเรียนมัธยมศกึษา กลุมดอยอางขาง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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บทคัดยอ
  การวจิยัคร้ังน้ี มวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาทกัษะการเรียนรูของนกัศกึษาของนักศกึษาหลักสตูรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา โดยใชปญหาเปนฐาน  และ 2) ศกึษาความคิดเหน็ของนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหา

เปนฐาน โดยกลุมเปาหมายท่ีศกึษา  คอื นกัศึกษาในรายวชิา AED710: ทฤษฎี กระบวนทศัน และกระบวนการ

บริหารการศึกษา ปการศึกษา 2558 จํานวน 19 คน  เคร่ืองมือใชในการวิจัยไดแก แผนการสอนโดยใช         

ปญหาเปนฐาน แบบสังเกตทักษะการเรียนรู และแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาท่ีมีตอการเรียน               

โดยใชปญหาเปนฐาน  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  ผลการวิจยัพบวา  นกัศกึษามีทกัษะในการทาํงานเปนทมีและเรียนรูทีจ่ะทํางานรวมกับผูอืน่ มทีกัษะ

ในการวางแผน มทีกัษะการคดิวิเคราะหอยางเปนระบบ  และเขาใจถงึบทบาทของผูบริหารในการบรหิารองคกร

ภายใน นบัต้ังแตการลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงานการบรหิารเวลา  การประชุม การประสานงาน  

การตัดสินใจ  รวมถึงการมีสวนรวมกับองคกรภายนอก อีกทั้งมีขอเสนอแนะวาในสถานการณจําลองควรเปน
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เรื่องที่ทันสมัยและมีความหลากหลายและควรเพ่ิมเวลาในการฝกปฏิบัติใหมากกวาที่กําหนดเพื่อจะได             

ฝกปฏิบัติและมีความรูความเขาใจมากขึ้น  นอกจากนี้นักศึกษายังมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนโดยใช

ปญหาเปนฐานในดานเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมในการเรียน  ดานภาระงานของผูเรียน และดานรูปแบบ    

การเรียนในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง  สวนดานปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนและอาจารยผู สอน                     

ดานประโยชนจากการเรียนและดานทัศนคติในภาพรวมอยูระดับมาก

  

คําสําคัญ
  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน    ทักษะการเรียนรู    

Abstract  
  The objectives of this research were to 1) study learning skills of the students in the Master 

of Education Program in Educational Administration by Using Problem-Based Learning; 2) study 

the opinion of students about Problem-based learning (PBL) pedagogy. The population of this 

research was 19 students from an AED710 class.  The instruments used were lesson plans by use 

Problem-based learning, learning skills observation form and   Questionnaires composed of     

multiple-choice and open-ended questions.  Data were analyzed by content analysis and statistical 

analyzing using standard deviation and average.  

  The findings reveal that students have teamwork skill, learning to work with others, planning 

skill, analytical thinking skill. Students know how to prioritize tasks, how to manage time wisely, how 

to organize and arrange meeting and know when to make decision as well as participation with 

other organizations. Students suggested that the simulation should be modernized, varies and 

should provide more time to practice in order to fully knowledge and understanding. The opinion 

of students on the problem-based learning in the interaction between learners and teachers,       

benefits of learning and attitude, in general, had mean score at much. Other aspects which were 

also at moderate level, in order from the time spent on the activity, the workload of learners,          

learning styles.

Keywords
  Problem - Based Learning, Learning Skills
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บทนํา
  หลักการจัดการเรียนรูถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยเช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม           

ตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เนนใหความสําคัญทั้งความรู

และคุณธรรม  ผูสอนจึงตองออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  โดยเลือกใชวิธีสอนและ         

เทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู  การวัดและประเมินผลเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ           

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  บทบาทของผูสอนควรเร่ิมต้ังแตศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลแลวนํา

ขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน มีการกําหนดเปาหมาย               

ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน (พงษศักดิ์  แปนแกว, 2557, 108-109) เชนเดียวกับ นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ 

(อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหนึ่งอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝน, 2548, 

21-25) ไดกลาวถึงบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ครูผูสอน             

ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนอํานวยความสะดวก เปนการวิเคราะหขอมูลของผูเรียน  การวางแผนการเรียนรู 

รวมถึงการบริหารช้ันเรียนใหสอดคลองกับรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรูแตละคร้ัง การเปนตัวกลางท่ีจะ

ทําใหเกิดการเรียนรู เชน การสรางความสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน การเปนแบบอยางท่ีดี การสราง                 

สภาพแวดลอมที่เกื้อกูลตอการเรียนรู และการประพฤติปฏิบัติของผูเรียน  การประเมินผลตามสภาพจริงและ

สอดคลองกบัจุดประสงค  ดวยวิธกีารและเครือ่งมอืท่ีสอดคลองกนั อกีท้ังผูเรียนมสีวนรวมในการประเมนิและ

มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดสภาพการณ

ของการจดัการเรียนรูทีใ่ชปญหาเปนเคร่ืองมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจ

นาํผูเรยีนไปเผชญิสถานการณปญหาจริง หรอืผูสอนอาจจดัสภาพใหผูเรยีนเผชิญปญหาและฝกกระบวนการ

วิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุ ม ซึ่งจะชวยใหผู  เรียนเกิดความเขาใจในปญหาน้ัน                           

อยางชดัเจน  (ทิศนา  แขมมณี, 2545) ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้ง

ชวยใหผูเรียนเกิดการใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคดิและกระบวนการแกปญหาตาง ๆ   ทัง้น้ีผูทีม่บีทบาทสาํคัญ

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ ผูสอน ที่ทําหนาที่เปนผูจัดประสบการณใหผูเรียนรักในวิชาน้ัน        

ใหมีวิธีเรียนที่ถูกวิธีและเสริมสรางปญญาในระดับสูง  นอกจากน้ียังมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก          

ในการเรียน สรางบทเรียนทีเ่ปนสถานการณปญหาทีจ่ะกระตุนใหผูเรยีนไดเรียนรูในเนือ้หาทีเ่ปนแนวคดิสาํคญั

ของปญหาน้ัน ตลอดจนการประเมินผลการเรียน (ธันยกร ชวยทุกขเพื่อน, 2556, 35-39) การจัดการเรียน     

การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผูสอนสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใน

ทุกสาระความรู เพราะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและยังสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            

ดังท่ีปรากฏในผลงานวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนรูฟสิกส ระดับอุดมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐานที่เนน

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

(ธันยกร  ชวยทุกขเพื่อน, 2556)  นอกจากนี้จากงานวิจัยของอุดม  รัตนอัมพรโสภณ (2544) เรื่อง ผลของ      
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การส่ือสารในเวลาเดียวกันและตางเวลากันในการเรียนรูผานเว็บโดยใชปญหาเปนหลักที่มีผลสัมฤทธ์ิทาง    

การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียนวิชาคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 

จํานวน 52 คน และแบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม โดยกลุมที่ 1 เรียนโดยการใชสื่อสารในเวลาเดียวกันดวย      

เว็บแช็ต กลุมที่ 2 เรียนโดยใชการสื่อสารตางเวลากันดวยเว็บบอรด สําหรับกลุมที่ 3  โดยใชการสื่อสาร           

ตางเวลาดวยเว็บเมลทั้ง 3 กลุมเรียนผานเว็บโดยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ในการวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใชแบบสอบเอ็มอีคิว วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย      

พบวานักศึกษากลุมที่เรียนดวยการสื่อสารในเวลาเดียวกันและนักศึกษากลุมที่เรียนดวยการส่ือสาร                  

ตางเวลากันผานเว็บโดยใชปญหาเปนหลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 

  ในฐานะคณะผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบการสอนในรายวิชา AED710: ทฤษฎี กระบวนทัศนและ

กระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนรายวิชาบังคับในโครงสรางหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อีกทั้งมีประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาวใน             

หลายปการศกึษาทีผ่านมา พบวาผูเรยีนสวนใหญเปนคร-ูอาจารย สายผูสอน มไิดดาํรงตาํแหนงผูบริหารการศึกษา

หรอืผูบรหิารสถานศึกษา จงึไมมปีระสบการณในเชงิบรหิาร  สงผลใหไมกลาแสดงความคดิเหน็ ไมกลาตดัสินใจ  

ผูวิจัยจึงเห็นวาในการจัดการเรียนรูนอกจากใชวิธีบรรยาย  การแลกเปล่ียนเรียนรู การมอบหมายงานแลว     

ควรมกีารจดักจิกรรมท่ีเสรมิสรางผูเรยีนใหแกปญหาในเชิงบรหิารดวยตนเอง ดงันัน้จงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษา

ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา    

โดยใชปญหาเปนฐาน และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                

การบริหารการศึกษาที่มีตอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยใชใชปญหาเปนฐาน 

  2. ศกึษาความคิดเหน็ของนักศกึษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย

   นักศึกษาในรายวิชา AED710: ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการบริหารการศึกษา                    

ปการศึกษา 2558  จํานวน 19 คน
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  2. เครื่องมือใชในการวิจัย 

   2.1 แผนการสอน รายวิชา AED710 : ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการบริหารการศึกษา

โดยคณะผูวิจยัไดศึกษาเอกสาร ตํารา  ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ตลอดจนเนื้อหาวิชา 

AED710 : ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการบริหารการศึกษา จากน้ันกําหนดประเด็นหรือโครงการ         

ในเชิงบริหารการศึกษา ไดแก กระบวนการ  ทฤษฎีระบบ  การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

ของการบริหารการศกึษา การสรางวิสยัทศันในการบรหิารองคการ การเลือกใชทฤษฏ ีหลกัการและกระบวน การ

บริหารใหสอดคลองกับบริบทการวิเคราะหปจจัยและตัวแปรท้ังภายในและภายนอกองคการ การวางแผน

เชิงกลยทุธ การพฒันาแผนปฏิบตักิาร การตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องแผน ในขัน้ตอนการใชแผนการสอน  

ประกอบดวย (1) นําประเด็นหรือโครงการสูการเรียนรู จํานวน 25 คาบเรียน โดยแบงนักศึกษา ออกเปน        

กลุม 5 กลุม (2) ดาํเนนิการจดัการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใชแนวทางของสํานกัมาตรฐานการศกึษา

และพัฒนาการเรียนรู (2550) ดังนี้ ขั้นที่ 1 นําเสนอแบบจําลองสถานการณปญหา จํานวน 3 สถานการณ   

เพ่ือกระตุนใหผูเรยีนเกิดความสนใจและมองเห็นปญหา  ขัน้ท่ี 2 ชีแ้นะแนวทางท่ีเปนไปได เพ่ือใหผูเรยีนแตละ

กลุมวางแผนการศึกษา คนควา และทําความเขาใจอภิปรายปญหาภายในกลุม ระดมสมองคิดวิเคราะห       

เพื่อหาวิธีการหาคําตอบ  ขั้นที่ 3 มอบหมายนกัศึกษาแบงกลุม จํานวน 5 กลุม เพื่อดําเนินการศึกษาคนควา

ตนเองดวยวิธีการหลากหลาย  ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรูของผูเรียนในสิ่งที่คนพบมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

อภิปรายผล  ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ โดยผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง             

และประเมินผลงานวาขอมูลท่ีศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด และ ขั้นท่ี 6  ผูเรียนนําขอมูล     

ที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผูสอนประเมินผลการเรียนรู      

และทักษะกระบวนการ 

   2.2 แบบสังเกตทักษะการเรียนรู 

   2.3 แบบสอบถามความคิดเห็น  แบงเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1  ความเขาใจเกี่ยวกับการจัด    

การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการจัดการเรยีนการสอนแบบใชปญหา

เปนฐาน และ สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ

  3.  การวิเคราะหขอมูล

       3.1 ขอมูลท่ีไดจากแบบสังเกตทักษะการเรียนรูของกลุมนักศึกษา 5 กลุม ที่เรียนรายวิชา 

AED710: ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการบริหารการศึกษาโดยใชปญหาเปนฐาน ใชวิธีการวิเคราะห

เนื้อหา 

   3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหา     

เปนฐาน  ใชวิธีการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
  1. ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน

   นักศึกษาท่ีเรียนดวยวิธีจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานโดยใชแบบจําลอง

สถานการณ สวนใหญในระยะแรกไมไมเขาใจจุดประสงคของกิจกรรมวาใหทําเพื่ออะไร  แตพอทําการอาน

และศึกษาไปเรื่อย ๆ  จึงเขาใจวางานที่ผูบริหารตองแกไขหรือดําเนินการ ในขณะที่นักศึกษาบางสวนเมื่อผาน

การอภิปรายรวมในกลุมพอจะทราบวาโครงการน้ีเปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการลาํดบัความสําคญัและความเรงดวน

ของงาน แตยังไมทราบความหมายและวิธีการแยกความสําคัญ ไมมีความรูมากพอที่จะลําดับความสําคัญ

และความเรงดวนของปญหา  ภายหลังจากที่ไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําจากอาจารยแลวทําใหกลุมเริ่ม

ลงมือปฏิบัติ แกไขปญหา มีการจําลองสถานการณการประชุมและรวมถึงแสดงความคิดเห็นรวมกัน

   เม่ือการเรยีนดวยวิธจีัดการเรยีนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานโดยใชแบบจาํลองสถานการณ

นักศึกษาเห็นวาเปนโครงการที่ดี เพราะไดมีการแสดงความคิดเห็นรวมกับเพ่ือน ๆ ในกลุม และเรียนรูวา          

ใหผูเรียนทราบและเขาใจถงึบทบาทของผูบริหารในการบริหารองคกรภายใน นบัต้ังแตการลาํดับความสําคัญ

และความเรงดวนของงาน   การบริหารเวลา  การประชุม การประสานงาน  การตัดสินใจ  รวมถึงการมี          

สวนรวมกับองคกรภายนอก  ผูบริหารจะตองมีการตัดสินใจท่ีเด็ดขาด มสีติเพ่ือท่ีจะหาแนวทางการแกปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  อีกทั้งยังจะตองทําการวิเคราะหปญหาตาง ๆ   ดวยความรอบคอบ รวมทั้งไดเรียน

รูทักษะการทํางานเปนทีม ฝกการเปนผูนํา รูจักลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงาน ไดเรียนรูถึง       

การแยกแยะและลําดับความสําคัญและความเร งดวนของปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในสถานศึกษา                               

รูถงึกระบวนการแกไขปญหาเฉพาะหนาในเวลาท่ีจาํกัด  เปนการเรียนท่ีไดพฒันากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

   สําหรับขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานโดยใชแบบจําลอง

สถานการณ นักศึกษามีความเห็นวาในสถานการณจําลองที่ผูวิจัยสรางขึ้น ควรเปนเรื่องที่ทันสมัยและมี      

ความหลากหลายและควรเพ่ิมเวลาในการฝกปฏิบัติใหมากกวาที่กําหนด เพ่ือจะไดฝกปฏิบัติและมีความรู              

ความเขาใจมากขึ้น  ปญหาสําหรับสถานการณจําลองควรมีความชัดเจนเพื่อใหสามารถลําดับความสําคัญ

ของเหตุการณ วิเคราะหสถานการณไดชัดเจนจะทําใหโครงการนี้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งควรสงเสริมใหมี

การประยุกตใชไดในการทํางาน และควรมีสถานการณจําลองท่ีหลากหลาย เพ่ือจะไดฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจมากย่ิงขึน้ ตลอดจนควรเพ่ิมเวลาในการทาํกจิกรรมสถานการณจาํลอง เพราะแตละคนในกลุมไม

ไดรับบทบาทหนาที่ในการประชุมอยางทั่วถึง และมีความเห็นวานักศึกษาตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

ทั้งจากทางเอกสารผูเชี่ยวชาญและแหลงเรียนรูทางดานอื่น ๆ ใหมากขึ้น

  2. ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร     

การศึกษา ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน

   จากการวิเคราะหแบบสอบถามความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

นักศึกษามีความเขาใจวาเปนการเรียนการสอนที่ตองเรียนรูจากสถานการณจําลอง โดยใชกระบวนการกลุม
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ในการคนควาหาขอมูลและหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณที่ตนเองมีอยู  เพื่อหาแนวทางแกปญหา

ในสถานการณจําลองตามท่ีไดมีการวิเคราะหปญหาในแตละประเด็น บทบาทของอาจารยผูสอนเปนเพียง     

ผูชีแ้นะแนวทางเทาน้ัน สวนความคิดเห็นตอการเรยีนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในแตละดาน สรุปไดดงัน้ี

   2.1 ดานเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน    

ระดับปานกลาง (μ = 3.07) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการใชเวลามากในการเขากลุมแตละครั้ง      

มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 3.20)

   2.2 ดานภาระงานของผูเรียน  พบวา มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                       

(μ = 3.02) เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวาควรไดรบัหวัขอเดียวกนัในการไปคนควาขอมูลเพือ่นํามาอภปิราย

รวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 3.40)

   2.3 ดานปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและอาจารยผูสอน พบวามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (μ = 3.90) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา เปนกิจกรรมท่ีทําใหอาจารยผูสอนและนักศึกษา          

ไดเรียนรูขอมูลใหม ๆ ไปพรอมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.07)

   2.4 ดานประโยชนจากการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ = 4.31) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาเปนการเพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห และวิจารณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.73)

   2.5 ดานรูปแบบการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (μ = 2.74) เมื่อพิจารณาเปน     

รายดานพบวามตีาํรา วารสาร หรอืเอกสารทีใ่ชในการเรยีนมีเพยีงพอในการคนควา มคีาเฉลีย่สูงสุด (μ = 3.40)

   2.6 ดานทัศนคติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ = 3.73) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

นักศึกษาชอบ และเห็นดวยกับการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 3.93)

อภิปรายผลการวิจัย
  ในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในรายวิชา AED710 : ทฤษฎี กระบวนทัศน และ

กระบวนการบริหารการศึกษา โดยคณะผูวิจัยไดใชสถานการณจําลองเพ่ือใหผูเรียนไดสืบเสาะแสวงหา       

ความรูดวยตนเอง และนําขอคนพบเหลาน้ันมาวิพากษ วิจารณ กับสมาชิกในกลุม พรอมท้ังนําเสนอสาระ

ความรูจากการคนพบ นัน้ ถงึแมวาในเบ้ืองตนจะมกีารเกริน่นาํหรือชีแ้นะแนวทางในกิจกรรมดังกลาว นกัศกึษา

ยงัมคีวามสบัสน ไมเขาใจจดุประสงคของการเรียนดวยวธิกีารใชปญหาเปนฐาน  ตอมาไดลองอานดวยตนเอง

และจับประเดน็ก็พอจะทราบวาโครงการน้ีเกีย่วของกบัภาระงานของผูบริหารการศึกษา ซึง่มีบทบาทหลายดาน 

ไมวาจะเปนงานเรงรัด งานจิปาถะ งานจุกจิกที่จะตองสะสาง แทบไมซํ้าแบบกันในแตละวัน อีกทั้งยัง                

ตองเปนผูนาํทางวิชาการทีจ่ะตองมวีสิยัทัศนและดาํเนนิการใหบรรลวุตัถุประสงคทีต่ัง้ไว หลังจากทํางานกลุม

ทุกคนตางก็แสดงความคิดเห็นท่ีมีทั้งคลอยตามกันและขัดแยงกัน ซึ่งก็ไดขอคําปรึกษาจากอาจารย                  

เพื่อชี้แนะแนวทางของการแกโจทยปญหาวาโครงการน้ีเราจะตองฝกวิเคราะหสถานการณ โดยลําดับ           

ความสําคัญของงานที่ผูบริหารจะตองรับผิดชอบ พรอมท้ังตกลงรวมกันวาในแตละสถานการณนั้นจะตอง     

แกปญหาดวยวิธใีด   แบบใดจึงจะดีและสมเหตุสมผล  ซึง่คณะผูวจิยัเห็นวาการท่ีนกัศึกษามีความสับสนและ
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หาทางออกดวยตนเองไดนั้นเปนการเรียนรูที่ไดรับจากประสบการณตรง  หากการแกไขสถานการณนั้น     

ประสบผลสําเร็จจะเปนการเพ่ิมศักยภาพและจะจดจําวิธีการแกไขปญหานั้นได  เพราะในการเรียนรูโดย         

ใชปญหาเปนฐานในสถานการณจําลองนี้  เปนเจตนารมณของอาจารยผูสอน  (ผูวิจัย)  ที่ตองการใหผูเรียนมี

ทักษะการรูคิดซึ่งจะสอดรับกับแนวคิดของ พงษศักดิ์  แปนแกว (2557) ที่ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรู                 

ทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญัเปนการจัดการเรยีนรูทีเ่ปดโอกาสใหผูเรยีนไดมกีารเคล่ือนไหวดานตาง ๆ   เชน การพดูคยุ

กบัเพ่ือนรวมหองหรือเพื่อนรวมกลุม การคนหาขอมูลจากแหลงใด ๆ ดวยตนเอง การคิดคน   ดวยวิธีใด ๆ     

ดวยตนเอง  การคิดเชิงวิเคราะห  สังเคราะห  และมีการเคลื่อนไหวมากกวาการนั่งเรียนอยูกับที่ โดยมี                   

ครูทําหนาท่ีเปนผูคอยดูแลและประสานเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรูตามที่กําหนดไวในแผน เพ่ือใหเกิด                 

ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว 

  จากผลการวิจัยนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะวาในสถานการณจําลองที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น ควรเปน

เร่ืองท่ีทันสมัยและมีความหลากหลายและควรเพิ่มเวลาในการฝกปฏิบัติใหมากกวาท่ีกําหนด เพ่ือจะได           

ฝกปฏิบัตแิละมคีวามรูความเขาใจมากขึน้นัน้   ผูวจิยัเห็นวาไมวาจะมเีวลามากหรอืนอยมิใชประเด็นทีจ่ะทําให

มีความรูและความเขาใจสูงข้ึน แตขึ้นอยูกับพ้ืนฐานความรูหรือประสบการณของแตละบุคคล  เพราะมี        

ความเชือ่วาทกุคนมีความแตกตางกัน ทกุคนสามารถเรยีนรูได และการเรยีนรูเกดิไดทกุท ี ทกุเวลา  (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2544, 5-9)   เพียงแตวาผูสอนตองรูจักผูเรียนและสามารถวิเคราะหขอมูล เพื่อนําไปเปนพื้นฐาน

การออกแบบหรอืวางแผนการเรยีนรูและสอดคลองกบัผูเรียนใหได ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 (หมวด 4) ไดใหแนวทางการจดัการเรยีนรูจะตองวิเคราะหผูเรียนโดยการรูจกัผูเรียนเปนรายบคุคล

หรือรายกลุม ซึง่จะชวยใหครูผูสอนมขีอมูลท่ีสาํคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูทีเ่หมาะสม ควรคาํนึงถึง

องคประกอบทีส่าํคญั  3  ประการ คอื ธรรมชาติของผูเรยีน  ประสบการณและพืน้ฐานความรูเดมิ วธิกีารเรยีนรู

ของผูเรียน ตลอดจนการใชจิตวิทยาการเรียนรูและการบูรณาการคุณธรรมและคานิยมในการจัดกิจกรรม            

การเรียนรู

สรุป
  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถานการณจาํลองทีผู่วจิัยสรางขึน้ โดยกําหนดกรอบ

ในการมอบหมายงานใหผู เรียนไดไปศึกษาคนควาและนํามาวิพากษ  วิจารณ  แสดงความคิดเห็น                       

โดยกระบวนการกลุมท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมลักษณะวิชา AED710 : ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการ

บรหิารการศึกษา  สวนใหญในระยะแรกไมไมเขาใจจุดประสงคของกิจกรรมวาใหทําเพื่ออะไร  แตพอทําการ

อานและศึกษาไปเรื่อย ๆ และรวมกันแสดงความคิดเห็นจนไดขอสรุปในการแกไขโจทยปญหาเชิงบริหาร      

การศึกษาในสถานการณจําลอง ไดเรียนรูทักษะทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในการวางแผน มีทักษะการ                    

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถานการณจําลองควรมี

เพ่ิมเวลาในการอธิบายจุดประสงคการเรียนรู ขอตกลงเบ้ืองตน และรายละเอียดของสถานการณจําลอง            
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ที่ชัดเจนแกนักศึกษากอนเริ่มตนทํากิจกรรมสถานการณจําลอง รวมทั้งสถานการณจําลองที่กําหนดควรเปน

เรื่องที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย 
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บทคัดยอ:
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สาํหรบันกัเรยีนกลุมชนชาตพินัธุ ตาํบลเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ศกึษานเิทศก    

ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ครูประจําช้ันระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน จาํนวน 62  คน และนักเรยีนหวัหนาเผา  ระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จํานวน 10 คน      

รวมทั้งสิ้นจํานวน 72 คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   

มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .888  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

(2) แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวาการจัดการ

ทกัษะชีวติของศูนยพฒันาคุณภาพการศกึษาสําหรับนักเรียนกลุมชนชาติพนัธุ ตาํบลเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม 

ผูตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็วา โดยรวมมกีารดาํเนนิการมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การจดัการ

ดานการวางแผนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดการดานการควบคุม มีคาเฉล่ียต่ําสุด เม่ือพิจารณา

แตละดานของทักษะชีวิต พบวา ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  ขอการจัดการดาน    

การวางแผน มีคาเฉล่ียสูงสุด สําหรับดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค ขอการ

จัดการดานการควบคุม มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาการสัมภาษณ ดังนี้ (1) การจัดการ      

ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น พบวา นักเรียนไดรับการสอนการตระหนักและเห็น    

คุณคาในตัวเองและผูอื่น จากการเรียนการสอนที่ครูสอดแทรกในชั่วโมงเรียน และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
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(2) การจัดการดานการคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค พบวา นักเรียนเปนชนเผา               

มีความหลากหลายชาติพันธุ มีความแตกตางทางวัฒนธรรม ไมกลาแสดงออก ไมกลาตัดสินใจ ไมสามารถ

แกปญหาได การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนยังมีไมเพียงพอ สถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีนอย สือ่ อุปกรณ 

สําหรับการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ รวมถึงสื่อและเทคโนโลยีในการสืบคนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน (3) 

การจัดการดานการจัดการกับอารมณและความเครียด พบวา ควรมีการปรับเปล่ียนบรรยากาศในการเรียน

การสอน โดยการพานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอก และควรลดกิจกรรมหนาเสาธงลง ครูควรให

คําปรึกษา แนะแนว และเปนกันเองกับนักเรียน  (4) การจัดการดานการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น พบวา 

การเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และการทํางานรวมกับผูอื่น ทําให

เกิดการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

คําสําคัญ
  การจัดการทักษะชีวิต    นักเรียนกลุมชนชาติพันธุ    ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว

Abstract:
  The research objectives of this research is to investigate the life skills management of ethnic 

group students in Chiang  Dao  Educational Quality  Development  Center,  Chiang  Dao District,                     

Chiang  Mai  Province.  The target group used in this study included supervisors, school administrators, 

head of academic affairs department, heads of  8 learning areas, 62 advisors of lower secondary 

education and 10 ethnic group students.  There were totally 72 people.  The tools used in this   

research comprised (1) 5-rating scale, reliability have .888 and questionnaires analyzed  by           

frequency, percentage, mean and standard deviation and (2)  unstructured interviews analyzed 

by content analysis.  The findings were as follows: according to the life skills management of ethnic 

group students in Chiang Dao Education Quality Development Center, Chiang Dao District, Chiang 

Mai Province, the respondents agreed that the overall  performance was at high level.                            

When      considering each aspect, it was found that  the planning management is in the highest 

level and the controlling management is in the lowest level.  When considering each aspect of life 

skills, it was found that the recognition and self-esteem/other  respectfulness; the planning              

management is in the highest level.  For the aspect of analysis  decision and creative solving of the 

problem; the controlling management is in the lowest level.  The additional details from the interviews 

were as follows: (1) The awareness and self-esteem and others indicated that the students were 

taught to recognize and appreciate themselves and others from learning and teaching intervened 
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by the teachers in the classroom hours and participation in various activities.  (2)  The critical      

thinking and creative problem solving revealed that the students were ethnic with diverse races, 

different culture.  They were unassertive, indecisive and could not solve their problems.  The learning 

resources within the school were not enough.  There were only a few places used for arranging 

activities.  Media and equipment used for arranging activities were not adequate.  In addition, 

searching media and technology were insufficient for the number of students.  (3) The dealing with 

emotions and stress showed that the learning and teaching  atmosphere should be changed by 

taking the students to study from external sources.  The activities in front of the flag should be         

minimized.  The teachers should give advices and guide the students and were friendly to them.  

(4)  The good relationship creation with others revealed that to participate in the school activities, to 

follow the school rules and to work with others affected the good relationship creation with each 

other.

    

Keywords
  Life Skills Management,  Ethnic Group Students,  Chiang Dao Educational Quality                 

Development Center

บทนํา
  การเรียนรูของมนุษย  เปนสิ่งท่ีมนุษยสามารถเรียนรูไดตั้งแตแรกเกิด และชวยในการพัฒนา           

ทกัษะชีวติ  ซึง่สามารถเรียนรูไดจากการดําเนินชวีติประจาํวนั  เชน การเปลีย่นแปลงของสังคม  หรอืจากการมี

ปฏิสมัพันธกบัคนในครอบครวั เพ่ือน และบคุคลอืน่ท่ีเก่ียวของในสังคม นอกจากนีก้ารเรียนรูของมนุษยสามารถ

เรยีนรู โดยเกดิจากการรวมกจิกรรมตาง ๆ  เชน งานประเพณ ีงานบญุ การละเลนตาง ๆ   การเลนกฬีา รองเพลง 

อานหนังสือ เปนตน รวมทั้งการอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  เชน การปฏิบัติของผูใหญที่เปนแบบอยางที่ดี เปนตน 

และอาจเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน การอบรม การแนะนํา การลงมือปฏิบัติ การอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ซึ่งการเรียนรูจากการศึกษาเปนการเรียนรูที่สําคัญในชีวิตของมนุษย ที่จะชวยใหมนุษยเกิด       

การพัฒนาในดานตาง ๆ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา และพัฒนาขีดความสามารถ  

ที่จะดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งอาจกลาวไดวา การศึกษาเปนการเรียน

รูที่ชวยพัฒนาทักษะชีวิตของมนุษย   ทําใหสามารถจัดการและแกไขปญหา  สามารถตัดสินใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้น

ในชีวิตของตนเองและในครอบครัวรวมถึงผูที่มีสวนเก่ียวของ สามารถนําความรูไปใชในการปรับตัวใน              

การดําเนินชีวิต เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ภายใตกรอบความดีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ 2553, 7)
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  ในป พ.ศ.  2553 รัฐบาลไดประกาศนโยบายดานการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถใน      

การเรียนรู รกัท่ีจะเรียนรูในรปูแบบทีห่ลากหลาย มคีวามสนกุกับการเรยีนรู และมีโอกาสไดเรียนรูนอกหองเรียน

อยางสรางสรรค ประกอบกบัสภาพปญหาของประเทศดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ํา อางองิจากการทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) โครงการศึกษา

แนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TIMSS) และ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

อยูในระดับตํ่า ซึ่งจะทดสอบในวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และ

สงัคมศกึษา   ดงัน้ัน สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

จึงไดนํา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ดานการศึกษาของรัฐบาลและสภาพปญหาของ      

การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่ผานมา เปนแนวทางในการขับเคลื่อน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนด         

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสถานศึกษาและหนวยงาน              

ที่เกี่ยวของไดนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา, 2553, 5)  ซึ่งเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนด            

เปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหมคีณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและมีสมรรถนะ 5 ประการ คอื ความสามารถ

ในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหาความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

และความสามารถในการใชเทคโนโลยี    

  องคประกอบของทักษะชีวิตท่ีสําคัญท่ีจะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชน

ในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตไดกําหนดองคประกอบของทักษะชีวิตที่สําคัญที่จะ

สรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับ

อนาคตไว 4 องคประกอบ ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา , 2551, 1)

  1. การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น หมายถึง การรูจักความถนัด ความสามารถ         

จดุเดนจดุดอยของตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจกัตนเอง ยอมรับ เหน็คณุคาและภาคภูมใิจ

ในตนเองและผูอื่น มีเปาหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบตอสังคม

  2. การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง การแยกแยะขอมูลขาวสาร 

ปญหา สถานการณรอบตัว วิพากษวิจารณและประเมินสถานการณรอบตัวดวยหลักเหตุผลและขอมูล                

ที่ถูกตอง  รับรู ปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือก และตัดสินใจ แกปญหาในสถานการณตางๆ                   

อยางสรางสรรค

  3. การจัดการกับอารมณและความเครยีด หมายถงึ ความเขาใจและรูเทาทนัภาวะอารมณของบุคคล 

รูสาเหตุของความเครียด รูวิธีการควบคุมอารมณและความเครียด รูวิธีผอนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณไมพึงประสงคไปในทางที่ดี
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  4. การสรางความสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น หมายถึง การเขาใจมุมมอง อารมณ ความรูสึกของผูอื่น 

ใชภาษาพูดและภาษากาย เพ่ือส่ือสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง รับรูความรูสึกนึกคิดและความตองการ    

ของผูอื่น วางตัวไดถูกตอง เหมาะสมในสถานการณตางๆ ใชการสื่อสารที่สรางสัมพันธภาพที่ดี สราง             

ความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

  ทัง้น้ีจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการจัดการทักษะชีวติ เชน ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบใชเทคนิค

คาํถามเพือ่พฒันาทกัษะดานการคิดวเิคราะหของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6 โรงเรียนบานปงนก ผลการวจิยั

พบวา นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดกับบทบาทของครูที่ใชเทคนิคคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิดมากกวา

บทบาทครูในการใหขอมูลความรูแกนักเรียนทุกคร้ังเม่ือนักเรียนสงสัย  นักเรียนเห็นดวยกับบรรยากาศ             

การเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบใชเทคนิคคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห นักเรียนเห็น

ดวยกบักจิกรรมการเรยีนรูนกัเรยีนมทีกัษะการคิดจาํแนก แยกแยะขอมลูไดดขีึน้ (พมิพร ไตรยานภุาพ, 2552)  

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีศึกษาผลของการใชกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดานตระหนักรูในตนเอง

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา   ป ที่ 6 จํานวน 20 คน แบงออกเปนกลุมทดลองจํานวน 10 คน และกลุมควบคุม

จาํนวน 10 คน ผลการวิจยัพบวา หลงัการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนทักษะชวีติดานความตระหนกัรูในตนเอง

เพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนทักษะชีวิตดาน       

ความตระหนกัรูในตนเอง เพ่ิมขึน้กวากลุมควบคมุ อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (รุงทวิา โพธ์ิใต, 2552 ) 

ยิ่งไปกวานั้นจากงานวิจัยของ อรัญญา  ชุติมา (2552)  ที่ศึกษาการจัดการทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียน 

นันทชาติเกรด สคูล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา การจัดการทักษะชีวิตของนักเรียนตาม

ทักษะ 9 ดาน นักเรียนไดรูจักและเขาใจตนเอง รูจักแสวงหาขอมูล ความรู รูจักคิด รูจักแกปญหาและ                

รูจักตัดสินใจ รูจักสื่อสารและสรางความ สัมพันธกับผูอื่น  สามารถจัดการกับชีวิตประจําวัน ทํางานเปนทีม 

การปรับตัว มีวิสัยทัศน กลาเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทุกองคประกอบของทักษะชีวิต เปนความรูประสบการณ        

จากกระบวนการทักษะชีวติท่ีมคีณุคาตอการนําไปใชในการดาํเนนิชีวติประจําวันและเปนเปาหมายการสราง

เด็กและเยาวชนใหเปนอนาคตที่ดีของประเทศ

  โรงเรยีนในศนูยพฒันาคณุภาพการศกึษา ตาํบลเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  3   (2557, 15) เปนกลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปดทํา     

การสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 4 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียน     

เจาฟาอุบลรัตน  โรงเรียนศีลรวี  โรงเรียนบานเชียงดาว  และโรงเรียนชุมชนบานวังจอม  โดยมีนักเรียนใน            

ความดูแลหลายกลุมชาติพันธุ ไดแก  เผา ปกาเกอะญอ อาขา  มง  ลีซู  ลาหู  ดาราอั้ง   เมี่ยน  ไทยใหญ   

ละวาและพื้นราบ  จากรายงานการประชุมวิชาการของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว             

(ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว, 2557, 4) พบวา โรงเรียนไดมีการพัฒนาตามนโยบาย             

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  3 ในการดําเนินการพัฒนานักเรียนที่มี            

ความหลากหลายชาติพันธุ แตยังพบปญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเน่ืองจากนักเรียนขาดทักษะ   
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ในการอานและเขียนภาษาไทย  ทําใหสงผลตามมา คือ นักเรียนขาดทักษะชีวิต  ไมสามารถคิดวิเคราะห        

ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรคได  ดังน้ัน ทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  จึงไดขอความรวมมือ

ใหแตละโรงเรียนในศนูยพฒันาคุณภาพการศกึษารวมกนัหาแนวทางปรบัปรงุและแกไข เพือ่ใหนกัเรียนมีการ

พัฒนาทักษะชีวิตใหดีขึ้น

  จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สําหรับนักเรียนกลุมชนชาติพันธ ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม วา มีการจัดการทักษะ

ชวีติของนักเรยีนกลุมชนชาตพินัธุอยางไร  เพือ่เปนแนวทางในการนาํไปวางแผนในการพัฒนาทกัษะชวีติของ

นักเรียนกลุมชนชาติพันธุ ในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตําบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงคของการวิจัย
  เพ่ือศึกษาการจัดการทกัษะชีวิตของศนูยพัฒนาคุณภาพการศกึษาสําหรบันักเรยีนกลุมชนชาติพันธุ 

ตําบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย  ประกอบดวยศกึษานิเทศก  ผูบริหารสถานศกึษา  หวัหนาฝายวชิาการของโรงเรยีน  

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูประจําชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนหัวหนาเผา

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตนของโรงเรยีนเจาฟาอบุลรตัน  โรงเรยีนศลีรว ี โรงเรยีนบานเชียงดาว  และโรงเรียน

ชุมชนบานวังจอม รวมทั้งสิ้น จํานวน 72  คน ในปการศึกษา  2558  

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   คือ แบบสอบถาม ซึ่งตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดย                

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน และนําไปทดลองใชกับโรงเรียนในอําเภอนอกศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชยีงใหม มคีาความเชือ่ม่ันโดยรวมเทากับ .888  และแบบสัมภาษณแบบไมมโีครงสราง  

  3. การวิเคราะหขอมูล  แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และ        

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สวนการสัมภาษณ วเิคราะหขอมลูโดยการจดัหมวดหมูสรปุเปนขอคนพบในประเด็น

แตละดาน 

ผลการวิจัย
  1.  การจัดการทักษะชีวติของศูนยพฒันาคุณภาพการศกึษา สาํหรบันกัเรยีนกลุมชนชาตพินัธุ      

ตาํบลเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นวา ศนูยพฒันาคณุภาพ

การศึกษา มีการดําเนินการมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญมีการดําเนินการมาก โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น มีการดําเนินการมาก  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด        

คือ ดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค มีการดําเนินการปานกลาง ซึ่งโดยสรุปผล   

ในแตละดาน ดังนี้
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   1.1 ดานการตระหนักรู และเห็นคุณคาในตนเองและผู อื่น พบวา โดยรวมผู ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเหน็วา มกีารดําเนนิการมาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมกีารดาํเนนิการ

มาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีนโยบายมุงพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง   

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีการดําเนินการมาก และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ                 

ครูแสวงหา เวทีการแขงขัน/การแสดงความสามารถ ที่สรางคุณคาใหกับผูเรียน มีการดําเนินการปานกลาง

   1.2 ดานการคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหา อยางสรางสรรค พบวา โดยรวมผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินการปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมี          

การดําเนนิการปานกลาง โดยขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื โรงเรียนจัดทาํคูมอืประเมนิคณุภาพผูเรียน มกีารดาํเนนิการ

มาก สวนขอท่ีมคีาเฉล่ียต่ําสุด คอื ครูไดรบัการนเิทศเกีย่วกบัการสอดแทรกกระบวนการคดิวิเคราะหเขาไปใน

กิจกรรมการเรียนการสอน มีการดําเนินการปานกลาง

   1.3 ดานการจัดการกับอารมณและความเครียด พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมี     

ความคิดเห็นวา มีการดําเนินการมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีการดําเนินการมาก                  

โดยขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื โรงเรียนวางแผนจดักจิกรรมทศันศึกษา /กฬีาสี ใหผูเรียน เพือ่ใหรูจกัสรางความสขุ

ตอตนเองและ   ผูอื่น มีการดําเนินการมาก สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ครูแนะนําใหผูเรียนรูจักสํารวจ         

และประเมินอารมณความเครียดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของตนเอง มีการดําเนินการปานกลาง

   1.4 ดานการสรางสัมพนัธภาพทีด่กีบัผูอืน่  พบวา โดยรวมและรายขอ  ผูตอบแบบสอบถาม      

มคีวามคิดเหน็วา มกีารดาํเนนิการมาก โดยขอท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุด คอื ครูสงเสรมิใหผูเรียนมโีอกาสในการทาํงาน

รวมกบัผูอืน่ สวนขอท่ีมคีาเฉล่ียต่ําสุด คอื ครูประเมนิผูเรยีนจากการสังเกตในขณะท่ีผูเรยีนปฏิบตักิจิกรรมแลว

บันทึกลงในแบบสรุปพฤติกรรมทักษะชีวิตของผูเรียน

  2. การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนาฝายวิชาการ  ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะห

ขอมลูจากแบบสอบถามการจัดการทักษะชวีติของศูนยพฒันาคณุภาพการศึกษาสาํหรบันกัเรยีนกลุมชนชาติพนัธุ 

ตาํบลเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหมมาชีแ้จงใหกบัผูใหสมัภาษณรบัทราบวา โดยรวมพบวา มกีารดาํเนนิการมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการคิดสรางสรรค ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค                               

มกีารดาํเนนิการปานกลาง โดยผูใหสมัภาษณแสดงความเหน็เพ่ิมเตมิ ดงันี ้นกัเรียนเปนชนเผามคีวามหลากหลาย

ชาติพนัธุ มคีวามแตกตางทางวฒันธรรม  ความหลากหลายดานการใชชวีติและภาษา มพีืน้ฐานการดํารงชวีติ

ทีแ่ตกตางกนั สวนใหญจะใชภาษาเผาในการส่ือสาร จงึสงผลตอการเรยีนรูทาํใหมปีญหาดานการคดิสรางสรรค 

ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการอานและการเขียนภาษาไทยไมได รวมทั้ง

กรอบประเพณีวัฒนธรรมของเผาที่ทําใหนักเรียนไมกลาคิดกลาแสดงออก เนื่องจากพื้นฐานการดําเนินชีวิต

ไมมกีารแขงขันไมมรีะเบียบวินยั ขาดความรับผิดชอบ ขาดความกระตือรือรน ขาดความเอาใจใสตอการเรียน   

ผูปกครองบางคนพูดภาษาไทยไมได ตองใชนักเรียนเปนลามในการสื่อสารระหวางครูกับผูปกครอง มี            

ความหลากหลายในการเลีย้งดูบตุร ไมมเีวลาใหบตุรเพราะมฐีานะยากจน มุงทํางานหาเงนิ   นอกจากนี ้ครูผูสอน
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ยังใชวิธีสอนแบบครูเปนศูนยกลาง  ขาดความตระหนักในจรรยาบรรณครู ไมมีความถนัดดานเทคโนโลยี      

ภาระงานของครมูมีากเกินท้ังงานในโรงเรยีนและการอบรมประชุมนอกสถานท่ีทาํใหกจิกรรมการเรียนการสอน

ไดไมครบตามหลักสูตร มีการนิเทศที่ยังเปนแบบพึ่งพา เพื่อนชวยเพื่อน  สวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมได

มีการติดตามอยางตอเนื่อง หลังจากการจัดกิจกรรมไมไดมีการประเมินทันที ทําใหเห็นผลสะทอนไมชัดเจน 

ไมสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุง  สวนการจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนยังมีไมเพียงพอ  สถานที่ในการจัด

กิจกรรมมีนอย  สื่อ อุปกรณ สําหรับการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ  รวมถึงสื่อและเทคโนโลยีในการสืบคน          

ไมเพียงพอตอจํานวนนกัเรียน     

  3. การสัมภาษณนักเรียนหัวหนาเผา ผูสัมภาษณทําการสัมภาษณ เพ่ือใหนักเรียนหัวหนาเผา      

แสดงความคิดเห็นในแตละดานเกี่ยวกับการจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับ

นักเรียนกลุมชนชาติพันธุ ตําบลเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม  สรุปผลการสัมภาษณ ดังนี้ พบวา จากการเรียน

การสอนที่ครูสอดแทรกในชั่วโมงเรียน การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน แตนักเรียนบางคน ยังไมกลา 

ขี้อาย รวมท้ังนักเรียนสวนใหญเปนกลุมชนชาติพันธุ  นักเรียนมีปญหาดานการอานเขียน มีพื้นฐานการศึกษา

ในระดับประถมศึกษามีความแตกตางกัน  ไมรูจักการคิดวิเคราะหเน่ืองจากกรอบประเพณีของบางเผา          

ทําใหไมกลาแสดงออก ไมกลาตัดสินใจ กลัวผิด  โดยมีขอเสนอแนะวา ควรเนนการสอนภาคปฏิบัติมากกวา  

นอกจากนี้ยงัพบวา นักเรียนเปนกลุมวัยรุน มีนิสัยเอาแตใจตนเอง ซึ่งอาจเกดิจากการเลี้ยงดู และวุฒิภาวะ

อารมณของวัยรุนที่ตองการอิสระ ชอบตอตาน ชอบตามเพื่อน  ตองปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียน  ดังนั้น

ควรมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอน และควรลดกิจกรรมหนาเสาธงลง  ควรใหครูแนะแนว 

จัดมุมระบายความเครียด เปนกันเองกับนักเรียน  รวมท้ังจากหลากหลายชนเผาซึ่งมีกรอบประเพณีและ

วัฒนธรรมที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธใกลชิดกับเผาเดียวกันมากกวา  

อภิปรายผลการวิจัย   
  การจัดการเกี่ยวกับการวางแผน ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น พบวา มีการ

ปฏิบัติงาน ในดานครูสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมผานกิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน   

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิต

ประจําวันใหกับนักเรียน ซึ่งเปนทักษะชีวิตข้ันพ้ืนฐานที่ทุกคนตองปฏิบัติเปนประจําสมํ่าเสมอ จนเกิด            

ความชาํนาญในทักษะน้ันๆ และนักเรียนสามารถนาํไปปรบัใชใหเหมาะสมกบัตนเองและผูอืน่  ซึง่เปนไปตาม           

ทีส่าํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, 20-23) ทีร่ะบุ

วา การจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตนั้น ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ  

ความสนใจตามธรรมชาติของผูเรียนและวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนมีอิสระ

ในการคดิและตัดสินใจดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองดวยการปฏบิตัจินกระทัง่เกดิทักษะชวีติ  ซึง่สอดคลองกบั

งานวิจัยของ ศุกรใจ วงศมะโน (2547, 66) ที่ไดศึกษาเรื่อง ทักษะชีวิตและการปรับตัวของเด็กวัยรุนชาวไทย

ภูเขา   ผลการวิจัยพบวา  ทักษะชีวิตเปนความสามารถในการที่จะเผชิญกับสิ่งทาทายตาง ๆ โดยผาน
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กระบวนการเรยีนรูหรอืการจัดกจิกรรมเรียนรู ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจําวนัไดอยางมปีระสทิธภิาพ  ซึง่ทกัษะชวีติ

ที่มีความสําคัญกับการปรับตัว ไดแก การตัดสินใจ ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และการจัดการกับอารมณ

  การจัดการเกี่ยวกับการจัดองคกร ดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค          

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่า คือ ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีสรางใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค             

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกิจกรรมท่ีมุงฝกใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคยังมีนอยและไมหลากหลาย  ดังน้ันโรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค    

ที่เหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียนของตน ซึ่งเปนไปตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, 5) ที่ระบุวา กิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมคนพบความรูหรือ     

สรางความรูดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะชีวิต 

  การจัดการเกี่ยวกับการนํา ดานการจัดการกับอารมณและความเครียด พบวา มีการปฏิบัติมากใน

ดานครใูหคาํปรกึษาผูเรียนในเรือ่งวธิผีอนคลายอารมณและความเครยีด ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนสราง

ความตระหนักดานจิตวิญญาณของความเปนครูที่พรอมจะชวยเหลือนักเรียนในทุกเร่ือง ซึ่งครูจะคอยดูแล

เอาใจใสนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความไววางใจโดยครูจะมีวิธีแนะนําใหนักเรียนไดแสดงออกทางอารมณ

อยางเหมาะสมรวมทั้งมีวิธีจัดการกับอารมณและความเครียด เพ่ือใหนักเรียนนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

ซึ่งเปนไปตามสมเดช มุงเมือง (2537, 21) ที่กลาววาทักษะชีวิตเปนความ สามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลใน

การปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมท่ีจะตองไดรับคําแนะนําหรือคําปรึกษาที่ดี เพ่ือท่ีจะสามารถ

เผชิญปญหาตาง ๆ ที่อยูรอบตัวในสภาพสังคมปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับในอนาคตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

   การจัดการเกี่ยวกับการนํา ดานการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น พบวา มีการปฎิบัติมากในดาน      

ครูสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสในการทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนจัดโครงการ/ กิจกรรม

ตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมและฝกทํางาน    

รวมกับผูอื่น ซึ่งเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักวิชาการและมาตรฐาน       

การศกึษา (2551, 1) ที่กลาววาองคประกอบของทกัษะชวีติท่ีสาํคัญท่ีจะสรางและพฒันาภมูคิุมกันชีวติใหแก

เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตคือ การสรางความสัมพันธภาพที่ดี   

กับผูอื่น และสอดคลองกับการศึกษาของ  อรัญญา  ชุติมา (2552,81 ) ที่ไดศึกษาการจัดการทักษะชีวิต        

ของนักเรียนโรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษพบวา นักเรียนไดรูจัก

และเขาใจตนเอง รูจักสื่อสารและสรางความสัมพันธกับผูอื่น  สามารถจัดการกับชีวิตประจําวัน ทํางาน            

เปนทมี การปรบัตวั มวีสิยัทศัน กลาเสีย่ง ทีม่คีณุคาตอการนาํไปใชในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัและเปนเปาหมาย

การสรางเด็กและเยาวชนใหเปนอนาคตที่ดีของประเทศ
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สรุป
  การจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนกลุ มชนชาติพันธุ                  

ตําบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  นักเรียนไดรับการสอนการตระหนักและเห็นคุณคาในตัวเองและ     

ผูอื่น จากการเรียนการสอนท่ีครูสอดแทรกในช่ัวโมงเรียน  และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ซึ่งการเขารวม

กิจกรรมของโรงเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และการทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหเกิดการสราง

สมัพนัธภาพทีด่ตีอกนั ขณะเดยีวกนักพ็บวา นกัเรียนเปนชนเผามคีวามหลากหลายชาตพินัธุ  มคีวามแตกตาง

ทางวฒันธรรม  ไมกลาแสดงออก ไมกลาตัดสนิใจ ไมสามารถแกปญหาได  การจดัแหลงเรียนรูภายในโรงเรยีน

ยังมีไมเพียงพอ   สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีนอย  สื่อ อุปกรณ สําหรับการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ  รวมถึง

สื่อและเทคโนโลยีในการสืบคนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะวาควรมีการปรับเปลี่ยน

บรรยากาศในการเรียนการสอน โดยการพานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอก  และควรลดกิจกรรม

หนาเสาธงลง ครูควรใหคําปรึกษาแนะแนวและเปนกันเองกับนักเรียน  

  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการจัดการทักษะชีวิตของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับ

นักเรียนกลุมชนชาติพันธุ  ตําบลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม โดยโรงเรียนควรประชุมวางแผนรวมกับครูใน    

การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค และควรจัด

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตใหกับนักเรียนโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูและจัดกิจกรรมใหนักเรียนได                  

ฝกความคิดและการกลาแสดงออก
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาการดําเนินงานการจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนตนแบบ    

การเรยีนรวม จงัหวดันนทบรุ ีกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั คอื ผูอาํนวยการ รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารวชิาการ

หรือหัวหนาวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี จํานวน 

196 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม         

ของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ วิเคราะหขอมูล

โดยใช ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง วเิคราะห

ขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนตนแบบ      

การเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา โรงเรียนมีการดําเนินงานครบถวน 

ซึง่ในการดําเนินงานนัน้ โดยรวมอยูในระดบัปานกลาง และเมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา มกีารดาํเนินงาน

มาก 3 ดาน คือ การบริหารจัดการงบประมาณ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน และมาตรฐานดานการบริหาร

จัดการเรียนรวม และมีการดําเนินงานในระดับปานกลาง 6 ดาน คือ การจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาเรียนรวม  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ

เรียนรวม  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน  และ              

การดาํเนินงานของศูนยบรกิารทางการศึกษาพเิศษ (Student Support Services: SSS) ซึง่จากการสัมภาษณ 
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พบวา โรงเรยีนมกีารดาํเนนิงานการจัดการเรียนรวมแตยงัไมสมบรูณ ปญหาทีพ่บ ไดแก ขาดการประสานงาน

กับเครือขายหรือหนวยงานอ่ืน ๆ นอกกระทรวงศึกษาธิการ  ครูยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ                

จัดทําการประกันคุณภาพภายในใหแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และขาดการจัดตั้งศูนยบริการทาง              

การศึกษาพิเศษ คําสําคัญการจัดการเรียนรวม โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม

Abstract
  This research aimed to investigate the inclusive learning management  performance of the 

inclusive learning schools in Nonthaburi Province.  The sample used in this study included                 

directors, deputy directors, academic affairs administration groups or heads of academic affairs, 

teachers and special education teachers from the inclusive learning schools in Nonthaburi Province 

numbering 196 people.  The tools used in this research were questionnaires about the inclusive 

learning schools management performance of the inclusive learning schools in Nonthaburi Province 

in form of 3-rating scale.  The data were analyzed through frequency, percentage, mean and 

standard deviation.  The non- structure interview form were analyzed through content analysis.    

The findings were as follows: according to the inclusive learning management performance of the 

inclusive learning schools in Nonthaburi Province, the overall respondents agreed that the perfor-

mance was at moderate level. When considering each aspect, it revealed that there were 3 aspects 

with high-level performance, such as budget management, learner’s quality standard and inclusive 

learning management standard and there were 6 aspects with moderate-level performance, 

namely preparation for the inclusive learning management quality development project, school 

internal quality assurance, inclusive learning management structure design, learning society creation 

standard, learning and teaching management standard and Student Support Services (SSS)       

performance. Anyway, the results of interviews showed that the schools performed the duty inclusive 

learning management but it was not complete.  The problems found were that lack of coordination 

with other networks or agencies outside Ministry of Education, the teachers still lacked knowledge 

and understanding about internal quality assurance preparation for children with special need and 

lack of Student Support Services (SSS) establishment.

Keywords
  Inclusive Learning Management,  Inclusive Learning Schools
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บทนํา
  ปจจบุนัประเทศไทยมกีารขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเดก็และเยาวชนเพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะเปน

เด็กดอยโอกาส เด็กในชนบท หรือแมกระทั่งเด็กพิการ รัฐบาลก็ไดตระหนักถึงความสําคัญ และดําเนินการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหเกิดความเทาเทียม ความเปนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู        

ของเด็กกลุมน้ีใหดีขึ้นกวาเดิม  โดยเฉพาะการดําเนินการจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการ ซึ่งตองตระหนักถึง    

เรื่องสิทธิมนุษยชน ที่ทุกคนควรจะไดรับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกัน กระทรวง ศึกษาธิการจึงไดกําหนด

ให ป พ.ศ. 2542 เปนปการศึกษาเพือ่คนพิการ และไดประกาศตอสาธารณชนทัว่ไปวา "คนพิการทกุคนท่ีอยาก

เรียนตองไดเรียน"  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555, 4) เพื่อเอื้ออํานวยใหเด็กพิการสามารถ

เขารับบริการการศึกษาอยางเทาเทียมกับเด็กปกติ ตั้งแตป พ.ศ. 2555 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน ไดมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหเปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม  กระจาย      

ในทุกสํานักงานเขตพ้ืนท่ี เพ่ือรองรบันักเรียนพิการทกุคนใหไดรบัสิทธิและโอกาสในการศกึษาอยางเสมอภาคกนั

และไดมโีอกาสเรยีนรวมกบันกัเรยีนทัว่ไปในโรงเรยีนใกลบาน โดยคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม

ที่เปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS)

  จากการศกึษาขอมูลเกีย่วกบัการจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการพบวา ยงัมีปญหาในเรือ่งของเดก็พิการ

ไดรับโอกาสทางการศึกษาไมทั่วถึง โดยโรงเรียนสวนใหญจะรับเฉพาะเด็กที่มีความพิการระดับนอยถึง           

ปานกลางเทานัน้ สวนเด็กพิการระดับมากยงัไมสามารถเขาเรยีนในโรงเรียนทัว่ไปได (สมศกัดิ ์ ปาไพร, 2557, 2) 

เปนผลใหเด็กพิการขาดสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาอยางทั่วถึงสอดคลองกับการสรุปผลโครงการ

พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาเรยีนรวมและเรียนรวม ในป พ.ศ. 2557 ของสํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ 

พบวา การดําเนนิงานยังมปีระเดน็ปญหาท่ีตองไดรบัการแกไขและพัฒนาในเรือ่ง การปฏเิสธการรับเดก็พิการ

เขาเรียน การจัดจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ การจัดการเรื่องครูผูสอนในโครงการหองเรียนคูขนาน และการบริหาร

จดัการงบประมาณ (ภายใตกรอบการดาํเนินงาน) (พะโยม ชณิวงศ, 2558) และยังพบวา ปจจยัสาํคญัทีท่าํให

เด็กพิการขาดโอกาสทางการศึกษา คือ เด็กมีปญหาในเรื่องความประพฤติจนไมสามารถเรียนกับเพื่อนที่เปน

เด็กปกติได ผูปกครองไมสนใจหรือคิดวาการศึกษาไมมีประโยชนสําหรับเด็กพิการ ไมมีโรงเรียนที่รับสอน      

เด็กพิการอยูใกลบาน โรงเรียนขาดความพรอมในการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กพิการ ขาดทุนทรัพย         

ในการเรียน และเด็กมีความพิการขั้นรุนแรงไมสามารถเรียนได (กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานพัฒนา

นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2556, 41) ทั้งน้ีจากการสัมภาษณครูผูสอน โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ     

จํานวน 10 คน พบวา ครูสวนใหญมีความกังวลตอการมีเด็กพิการในการดูแลเน่ืองจากไมมั่นใจในเรื่อง            

ของการคัดกรอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมนิผลใหแกเด็กพิการ จงึอยากสะทอน

ใหเห็นวา ในโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาใหแกเด็กพิการควรมกีารพฒันาบคุลากรครู และการจดัการศกึษาใหเปน

ไปตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เพ่ือรองรับเด็กพิการทุกคนใหไดรับสิทธิและโอกาส

ในการศึกษาอยางเสมอภาคซ่ึงมาตรฐานของการเรียนรวม จะใชมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ป พ.ศ. 2555  4 ดาน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555, 
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7-23) ไดแก (1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (2) มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน (3) มาตรฐาน    

ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และ (4) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู และการประเมินผล  

การดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม  5 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2557, 18-19) คือ (1) การจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (2) การกําหนดโครงสราง

การบริหารจัดการเรียนรวม (3) การดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (4) การประกันคุณภาพ

ภายใน และ (5) การบริหารจัดการงบประมาณรวมการดําเนินงานการจัดการเรียนรวมทั้งหมด 9 ดาน

  โรงเรียนตนแบบการเรียนรวมในจังหวัดนนทบุรี มี 8 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (2) 

โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต (3) โรงเรียนชลประทานสงเคราะห (4) โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (5) โรงเรียน                   

วดัคลองขนุศรี  (6) โรงเรียนชมุชนไมตรีอทุศิ (7) โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหบางกรวย และ (8) โรงเรียนปากเกร็ด 

มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการ รับเด็กเขารับการศึกษาโดยไมแบงแยกความบกพรองของเด็ก 

หรือคัดแยกเด็กที่ดอยกวาเด็กสวนใหญออกจากชั้นเรียน แตจะใชการบริหารจัดการและวิธีการในการใหเด็ก

เกิดการเรียนรูและพัฒนาการตามความตองการจําเปนอยางเหมาะสมเปนรายบุคคล และจัดการศึกษา        

แบบเรยีนรวมใหเปนไปตามมาตรฐานทัง้ 9 ดาน ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกาํหนด         

แตผลการสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนรวม ในป พ.ศ.  2557 พบวา         

การจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการบางโรงเรียนยังขาดมาตรฐานที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอน มาตรฐาน    

ที่ 3 ดานการจัดการเรียนรวม และมาตรฐานที่ 9 การบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งแสดงใหเห็นวา การดําเนิน

งานยงัไมเปนไปตามมาตรฐานการเรยีนรวม จากเหตผุลดงักลาว ในฐานะทีผู่วจิยัเปนนกัวชิาการศกึษาพเิศษ 

และเปนสวนหนึ่งท่ีมีหนาท่ีดูแลเด็กพิการในจังหวัดนนทบุรี จึงมีความสนใจศึกษาวา โรงเรียนตนแบบ              

การเรยีนรวม จงัหวัดนนทบรุ ีมกีารดําเนนิงานการจดัการเรยีนรวมครบถวนหรือไม อยางไร เพือ่นาํผลการวิจยั

ไปปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี ใหเปนไปตามกรอบการดําเนิน

งานการจัดการเรียนรวม  ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
  เพื่อศึกษาการดําเนินงานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี

วิธีการวิจัย
  1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยผูอํานวยการ  จํานวน 8 คน รองผูอํานวยการ        

กลุมบริหารวิชาการหรือหัวหนาวิชาการ จํานวน 8 คน  ครูผูสอน จํานวน 164 คน และครูการศึกษาพิเศษ  

จํานวน 16 คน ในโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี  รวมทั้งสิ้นจํานวน 196 คน ในปการศึกษา  

2558 โดยใชตารางของเครซี่ และมอรแกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การดําเนินงานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน

ตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี  ที่ผานการทดลองแลวไปวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ โดยใช    

วิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cornbach Coefficient Alpha) ไดคาความเชื่อม่ันท้ัง             

ฉบับเทากับ .960  เปนแบบ มาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ  และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง              

เพื่อสัมภาษณขอมูลเพิ่มติมจากแบบสอบถาม

  3. การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สวนขอมูลจากแบบสมัภาษณแบบไมมโีครงสราง วเิคราะหขอมูลโดยการวเิคราะห

เนื้อหา และนําเสนอเปนความเรียง

ผลการวิจัย

  การดําเนินงานตามการจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี โดยรวม

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1.  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

   โดยรวม มีการดําเนินงานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 2.52  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา           

มีจํานวน 2 ขอท่ีมีการดําเนินงานในระดับปานกลางและจากการสัมภาษณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ      

กลุมบริหารวชิาการ ครูผูสอน และครกูารศกึษาพเิศษ พบวา นักเรยีนท่ีเปนเดก็ท่ีมีความตองการพเิศษจะตอง

ไดรับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ทุกคน แตครูยังเห็นวาการจัดทําแผนการจัดการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เปนการเพิ่มภาระงานของครูผูสอน 

  2.  มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน

                 โดยรวมและรายขอ มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.34 และจากการ

สมัภาษณผูอาํนวยการ รองผูอาํนวยการกลุมบริหารวชิาการ ครผููสอน และครูการศกึษาพเิศษ พบวา ครผููสอน

มีการจัดทําสื่อ และพยายามหากิจกรรมที่หลากหลายมาชวยในการจัดการเรียนการสอน และครูผูสอนยังมี

การจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ

ทุกป แตมีการนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในโรงเรียนเทานั้น

  3.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม

                 โดยรวม มีการดําเนินงานในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 2.50 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา            

มจีาํนวน 4 ขอทีม่กีารดาํเนนิงานในระดับปานกลางและจากการสมัภาษณผูอาํนวยการ รองผูอาํนวยการกลุม

บริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา ผูอํานวยการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสราง 

SEAT (Student: นักเรียนพิการ  Environment: สภาพแวดลอม  Activity: กิจกรรมการเรียนการสอน              

ภายในและภายนอกหองเรียน  Tool: เครื่องมือตามกฎกระทรวง  เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก) 
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  4.  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

                 โดยรวม มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.38  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ

วา สวนใหญมีการดําเนินงานในระดับ ปานกลางและจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ          

กลุมบรหิารวิชาการ ครผููสอน และครกูารศึกษาพิเศษ พบวา โรงเรยีนมีการจัดทาํแผนงาน/โครงการการพฒันา

แหลงเรียนรู ดานการจัดการเรียนรวม ครูผูสอนมีการใชแหลงเรียนรูมาชวยในการจัดการเรียนการสอนใหแก

เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ แตการแลกเปล่ียนเรียนรู เผยแพร และประชาสัมพันธเก่ียวกับการพัฒนา           

แหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมใหแกผูที่เกี่ยวของหรือเครือขาย ยังทําไดนอย          

  5.  การจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

       โดยรวม มกีารดําเนินงานในระดบัปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.48 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มีจํานวน 2 ขอ ที่มีการดําเนินงานในระดับ ปานกลาง และจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา ผูอํานวยการ ครูการศึกษาพิเศษ และครูผูสอน 

ไดมกีารประชุมเพ่ือวางแผนจดัทําโครงการ การดาํเนนิงานการจดัการเรียนรวมรวมกัน และไดดาํเนนิกิจกรรม

ตามแผน / โครงการที่วางไว

  6.  การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม

       โดยรวม มกีารดําเนินงานในระดบัปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.44 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มีจํานวน 1 ขอท่ีมีการดําเนินงานในระดับปานกลางและจากการสัมภาษณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ    

กลุมบริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวาโรงเรียนมีการประชุม และจัดทําคําส่ังแตงต้ัง        

ผูรับผิดชอบงานฝายตาง ๆ ในโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม มีการแบงหนาท่ีกันอยางชัดเจน                

และโรงเรียนไดประสานการทํางานรวมกับเครือขายสหวิชาชีพ และเครือขาย  อื่น ๆ  แตยังไมมากนัก

  7.  การดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS)

       โดยรวมและรายขอ มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.14 และจากการ

สมัภาษณผูอาํนวยการ รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา โรงเรยีน

ยังไมมีการจดัหองบริการศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ เนื่องจากความจํากัดในดานอาคารสถานที่

  8.  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

       โดยรวม มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.48  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ

วา มีจํานวน 1 ขอที่มีการดําเนินงานในระดับมาก  และจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการกลุม

บริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายในของเด็กทีม่คีวามตองการพิเศษตามตวัชีว้ดัของเดก็นกัเรยีนปกติ รวมถึงไดนาํตวัชีว้ดัของศูนยการศึกษา

พิเศษมาดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในรวมดวย แตยังทําไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด
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  9.  การบริหารจัดการงบประมาณ

                โดยรวมและรายขอ มีการดําเนินงานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 2.60 และจากการสัมภาษณ

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา โรงเรียนมีการ       

จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการใชจายงบประมาณในการจัดการศึกษาเรียนรวมทุกป แตงบประมาณ     

มีจาํนวนนอย

อภิปรายผลการวิจัย
  1. มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน  พบวา โดยรวมและรายประเดน็ ผูตอบแบบสอบถาม        

มคีวามคิดเหน็วา มกีารดาํเนนิงานในระดับปานกลาง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการสรุปโครงการพัฒนาคณุภาพ

การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนรวม ในป 2557  ระดับประเทศ พบวา การดําเนินงานในมาตรฐานที่ 2  

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน มีผลการดําเนินงานท่ีควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเหมือนกัน     

โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา       

เด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษแตละคนมีความแตกตางกันท้ังในดานทักษะและความสามารถ จนไมสามารถจัด

หลักสูตรเดียวใหเหมาะกับทุกคนได ครูจึงจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย        

เพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหเหมาะสมตามศักยภาพของแตละบุคคลซึ่งเปนไปตามคูมือปฏิบัติ

งานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2553, 6)    

ที่กลาววา ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งดานความตองการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะ   

พื้นฐานอันเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะใชในการเรียนรูอันไดแก ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน               

ความสามารถทางสมอง ระดับสติปญญา  และการแสดงผลของการเรยีนรูออกมาในลกัษณะทีต่างกัน จงึควร

มีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ  เนติสิทธิ์ ปฐมกาลบุตร (2548) 

ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหเด็ก ออทิสติกในระดับ          

ประถมศกึษา ผลการวิจยัพบวา  ปจจยัท่ีสงผลตอการปฏบิตังิานของโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนรวมใหเดก็ออทิสตกิ           

ในระดับประถมศึกษา ไดแก ความเหมาะสมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย           

การเตรียมหลักสตูรและแผนการสอน  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินและรูปแบบ

การสอนของครู 

  2. การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมี     

ความคิดเห็นวา มีการดําเนินงานปานกลาง โดยประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ จัดทําคําส่ังแตงต้ังผูรับผิดชอบ

งานฝายตาง ๆ  ในโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม โดยมีการดําเนินงานในระดับมาก และประเด็น            

ที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ทํางานรวมกับเครือขายรวมกับสหวิชาชีพและเครือขายอื่น ๆ ที่ใหการสนับสนุน               

การจัดการเรียนรวม ซึ่งประเด็นที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ทํางานรวมกับเครือขายรวมกับ  สหวิชาชีพและ              

เครือขายอ่ืน ๆ  ที่ใหการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมน้ัน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การประสานงานกับ            

หนวยงานหรือเครือขายอื่น ๆ ที่ใหการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมที่เปนหนวยงานภายนอกของ              
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กระทรวงศึกษาธิการ มีความยุงยาก และใชเวลานาน สงผลใหการทํางานรวมกับเครือขายและสหวิชาชีพ       

ยังทําไดไมมากนัก ซึ่งสอดคลองกับ สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (2553, 10-11) ไดกลาวถึง

ปญหาในการติดตอประสานงาน ดังตอไปน้ี  (1) ใหขอมูลลาชาเกินไป (2) การรับ - สงขอมูลผิดพลาด                

(3) เพิกเฉย และหลงลืม  และ (4) ไมไดรับความรวมมือ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พงษศักดิ์ ภูกาบขาว 

(2553) ไดทําการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เรียนรวมจังหวัดขอนแกน 

ผลการวิจัยพบวา ควรสรางและพัฒนาภาคีเครือขาย แหลงบริการและระบบการคัดกรองแบบมีสวนรวม      

จากทุกฝาย สงเสริมสนับสนุนหนวยงานองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ ครอบครัว 

จัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

  3. การดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) พบวา 

โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ใหบริการดานสื่อ บริการความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ    

จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเครือขาย เพื่อใหโรงเรียนอื่น ๆ มาใชบริการ ซึ่งประเด็นที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุดคือ จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเครือขาย เพื่อใหโรงเรียน อื่น ๆ มาใชบริการ  ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา โรงเรียนยังไมมีการจัดหองบริการศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ เนื่องจากขอจํากัดในดานอาคาร

สถานท่ี จึงสงผลตอการการดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษท่ีจะตองอํานวยความสะดวก         

ใหบริการดานขอมูลสารสนเทศ สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาแกโรงเรียนเครือขาย          

ในพืน้ท่ีทีจ่ดัการศกึษาเรยีนรวม ซึง่สอดคลองกบัพระราชบญัญัตกิารจัดการศกึษาสําหรบัคนพิการ พ.ศ. 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 4) ที่กําหนดให สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุน    

การเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใด

ทางการศึกษา ทีค่นพิการ สามารถเขาถงึและใชประโยชนได และสอดคลองกับงานวจิยัของพงษศกัดิ ์ภกูาบขาว 

(2553) ไดพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เรียนรวมจังหวัดขอนแกน                   

ผลการวจิยัพบวา ไดชดุของเปาหมาย กลยทุธและตัวช้ีวดั ตามกรอบโครงสรางซที ทีมุ่งจะกอใหเกิด ผลสาํเรจ็

ตามวิสัยทัศนและพันธกิจ อาทิ มุงม่ันในการบริหารจัดการ มีระบบการคัดกรอง มีการฟนฟูสมรรถภาพ               

มีการเตรียมความพรอมของเด็กและสงตอเขาเรียน มุงวางแผน วิเคราะห สภาพแวดลอม และจัดตั้งศูนย

ประสานงาน กาํหนดมาตรฐาน ตดิตาม กาํกับและประเมินผล ระดมสรรพกําลังความรวมมือ สงเสรมิสนับสนุน              

ใหสถานศึกษามีอิสระในการดําเนินงาน

สรุป
  จากการดําเนนิงานการจดัการเรยีนรวมของโรงเรยีนตนแบบการเรียนรวม จงัหวดันนทบรุ ีผลการวจิยั

พบวา มกีารดาํเนนิการในระดับปานกลาง และมปีญหาทีจ่ะตองทาํการพฒันา การดาํเนนิงานของศูนยบรกิาร

ทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) ซึ่งมีขอจํากัดดานอาคารสถานที่  โรงเรียนขาดครู

การศึกษาพิเศษที่จบเฉพาะทาง   การแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพร และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา
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แหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมใหแกผูที่เกี่ยวของ หรือเครือขาย  และการสรางเครือขายกับหนวยงาน

ตาง ๆ  ที่เปนหนวยงานภายนอกของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  คือ  การเรงดําเนิน   

การจัดต้ังศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) เพ่ือใหบริการ และ                 

อาํนวยความสะดวกแกโรงเรยีนเครอืขาย และควรสรางเครอืขายกับหนวยงานตาง ๆ   ทีเ่ปนหนวยงานภายนอก        

ของกระทรวงศึกษาธิการใหมากข้ึน เพื่อจะไดชวยกันดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมกันกับสหวิชาชีพ     

อีกท้ังผูอํานวยการและครู ควรไดรับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในใหแกเด็กท่ีมี        

ความตองการพิเศษสาํหรบัขอเสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ตอไปควรมีการศกึษาการดําเนนิงานตามมาตรฐาน

การเรียนรวมของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวมแตละโรงเรียน เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศ ที่สามารถนําไป

พฒันาการดาํเนินงานการเรยีนรวมของโรงเรียนตนแบบการเรยีนรวม และควรมกีารศึกษาการบรหิารการเรยีน

รวมในโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศในเรื่องของการบริหารการเรียนรวม              

อยางลึกซึ้งและชัดเจน     
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา             

ในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุมดอยอางขาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา           

เขต 34  กลุมตวัอยางในการวจิยัครัง้นี ้ คอื  ผูบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 17 คน และครผููสอน จาํนวน 148  คน 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 165 คน  ปการศึกษา 2558  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .905  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่  รอยละ คาเฉลี่ยและ     

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ  (2) การสมัภาษณ วเิคราะหขอมูลโดยการวเิคราะหเน้ือหา  ผลการวจิยัพบวา      

การบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนมัธยม  กลุมดอยอางขาง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยรวมและรายดาน  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

วามีการดําเนนิงานอยูในระดบัมาก โดยมีรายละเอยีดเพ่ิมเตมิจากการสมัภาษณ ดงัน้ี (1) ดานกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา สถานศึกษายังคงยึดหลัก

การกระจายอํานาจโครงสรางการบริหารงาน  4  ฝาย ไดแก ฝายงานบริหารงานวิชาการ  ฝายงานบริหารงาน

บุคคล  ฝายงานบริหารงานทั่วไป  และฝายงานบริหารงานงบประมาณ  ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
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ตามความเหมาะสมกับสภาพบริบทโดยมีการเนนทางดานงานวิชาการเปนหลักและมีการดําเนินการเปน

นิติบุคคลมากขึ้น (2) ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสเปนธรรม            

และมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พบวา หลักธรรมาภิบาลชวยบรรเทาความขัดแยงภายใน            

สถานศกึษามกีารจดัระบบท่ีมคีวามโปรงใสชดัเจนมากข้ึนโดยมีการนาํหลกัสถติมิาใชประกอบในการพิจารณา

ตัดสินใจ (3) ดานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ  พบวา  สถานศึกษา

ควรมีการสรางแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสายอาชีพหรือทวิศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทผูเรียนเพ่ือลดปญหา                

เด็กดอยโอกาสแนะแนวทางการประกอบอาชีพสรางรายไดและลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน (4) 

ดานพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพือ่สงเสริมสนบัสนนุการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทกุภาคสวน

ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูมากข้ึน  พบวาผูบริหารควรแสดงบทบาทการเปน      

ผูนําในการเขาหาองคกร และหนวยงานทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และนโยบาย         

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนการกําหนดบทบาทใหหนวยงาน  องคกรทองถ่ิน  ภาครัฐและเอกชนเขามามี   

สวนรวมในการจัดการศึกษา (5) ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ              

พบวาสถานศึกษาบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาใชหลัก  4M’s  โดยดําเนินการตามกฎระเบียบการเงิน      

และพัสดุ  มีการกํากับติดตามโดยหนวยงานตนสังกัด

คําสําคัญ
  การบริหารสถานศึกษา    การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

Abstract
  This research aimed to study the school administration based on the second decade    

education reform guidelines of  Doi Ang Khang cluster secondary schools attached to the Secondary 

Education Service Area Office 34.  The sample used in this study included 17 school administrators 

and 148 teachers.  There were totally 165 people in the academic year 2015. The tools used in this 

research comprised (1) 5-rating scaled and Reliability have .905. Questionnaires analyzed by 

frequency, percentage, mean and standard deviation and (2) interviews analyzed by content 

analysis. The study found that: according to the school administration based on the education 

reform in the second decade guidelines of  Doi Ang Khang cluster secondary schools attached to 

the Secondary Education Service Area Office 34 as the whole picture and each aspect, the               

respondents agreed that the performance was at high level as the following details. (1) Regarding 

the decentralized management and education administration for the schools in the education 

service area, it revealed that the schools still maintained the principle of decentralized management 

structure with 4 divisions, such as academic affairs administration, personnel management,           
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general administration and budget administration which may be adjusted according to the                 
appropriateness with the context by emphasizing the academic affairs mainly and operating as a 
corporation a lot more. (2) Related to the management system development based on the principle 
of good governance with transparency, fairness and an effective monitoring system, it was found 
that the principle of good governance alleviated the conflicts within the schools with more transparent 
and clearer system management by using the principle of statistics for making a decision. (3)    
Related to the management development to enhance education qualitatively, it indicated that the 
schools should create learning sources about career study fields or dual education being suitable 
for learners to reduce disadvantaged children’s problems, guide them how to do a career, generate 
incomes and reduce the students’ dropout problems. (4) According to the management system 
development to promote the participation of people, private sectors and all sectors in educational 
management and support much more education and learning more, it was found that the                    
administrators should perform leadership their duties by contacting organizations, agencies and 
all sectors involving in educational management, the policy of reducing classroom hours and       
increasing learning time.  That assigned the roles for agencies, local organizations, public and 
private sectors to participate in the educational management. (5) According to the resource          
management system development for efficient education, it revealed that the schools managed 
their resources based on the principle of 4M’s by following financial and procurement rules and 

regulations and were monitored by the agencies.

Keywords
  School Administration Based,  The Second Decade Education Reform Guidelines

บทนํา
  ในการปฏิรปูการศึกษานัน้สถานศกึษาถอืเปนหนวยงานทีส่าํคญัอยางยิง่เพราะเปนหนวยปฏบิตักิาร 

ซึ่งผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา แตการปฏิรูปการศึกษาในอดีตไมไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของการปฏริปูการบริหารสถานศกึษาโดยเนนการปรับปรุงหนวยงานระดบัสูงท่ีมอีาํนาจเหนือกวาสถานศึกษา 

ซึง่มีผลตอการปฏบิตักิารของครแูละการเรยีนการสอนนอยมาก ถาตองการปรบัปรุงคุณภาพของนกัเรียนใหดี

ขึน้ จดุทีต่องปฏิรปูกค็อื โรงเรียนหรือสถานศกึษาเพราะการปฏริปูของสถานศึกษาเทานัน้ทีจ่ะทาํใหการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนของคนทั้งประเทศประสบความสําเร็จ (รุง แกวแดง, 2543, 244) ฉะนั้นจึงจําเปน

ตองใหความสําคญักบัการปฏริปูการบรหิารจดัการสถานศกึษาเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอจดุมุงหมายสงูสดุ

ของการจัดการศึกษา คือพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศใหดีขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ                  

ในดานตาง ๆ ตามมา อาทิ ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
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  ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมนั้น สถานศึกษาจะตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในดานตาง ๆ ตามแนวทางการปฏิรูป  ดังนี้  1) กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให

กบัสถานศกึษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยในการบริหารจัดการท่ีดนีัน้จะตองใหความสําคัญกับการกระจาย  

อาํนาจการบรหิาร โดยใหสถานศึกษามอีาํนาจหนาทีค่วามรับผดิชอบ มอีสิระและความคลองตัวในการตดัสนิใจ

ในการบริหารจัดการทั้งดานวิชาการ งบประมาณ  บุคลากรและการบริหารงานทั่วไป  2) พัฒนาระบบบริหาร

จดัการตามหลักธรรมาภิบาลใหมคีวามโปรงใสเปนธรรม และมีระบบการตรวจสอบท่ีมปีระสิทธิภาพ ผูนาํควร

มคีณุสมบัตใินการเปนผูนาํองคกรทีด่ ีมหีลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการสถานศึกษา เพ่ือใหการบรหิารงาน

เปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได  3) พัฒนาการบริหารการจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทาง                    

การศึกษาอยางมคีณุภาพ สถานศกึษาตองจดัการศกึษาอยางทัว่ถงึและมคีณุภาพ ใหกบัประชาชนทกุคน ทกุเพศ 

ทกุวัย ผูดอยโอกาสไดมโีอกาสเขาถึงการศึกษาและเรยีนรูทีม่คีณุภาพอยางตอเน่ืองตลอดชวีติ 4) พฒันาระบบ

บริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการ

ศกึษาและสนบัสนนุการศึกษาและเรยีนรูใหมากขึน้ สถานศกึษาจดัใหบคุคล ครอบครวั ชมุชน องคกรปกครอง

สวนทองถิน่  องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอืน่ทกุภาคสวน

เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน  และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา        

อยางมีประสิทธิภาพ รูจักใชทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษายุคใหม

ในศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)

  โรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีทั้งหมด                 

5  โรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียนฝาง ชนูปถัมภ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียน

อรโุณทยัวทิยาคม และโรงเรียนเวยีงแหงวิทยาคม  ไดรบันโยบายจากสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 34 ใหกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการที่มีความสอดคลองกับ

กรอบการปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง ซึง่มยีทุธศาสตรทีส่าํคญั 4 ประการ คอื (1) พฒันาคณุภาพผูเรยีน

ทุกระดับทุกประเภท (2) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมผูเรียน (3) พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา (4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในแตละโรงเรียนในกลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ไดปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารสถานศึกษาดานการพัฒนา     

ระบบการบรหิารจดัการมาแลวเปนระยะเวลา 7 ป  แตกลบัพบวา สถานศกึษาไดมกีารนาํกรอบการปฏิรปูการศกึษา

ในทศวรรษทีส่อง โดยเฉพาะดานพัฒนาบรหิารจดัการใหมมาปรบัใชในการดาํเนินงานการบรหิารสถานศึกษา 

แตยังไมมีการศึกษาวาการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเปนอยางไร 

(ศรันย วรรณรัตน, การสื่อสารสวนบุคคล, 17 ธันวาคม 2558) จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษาเพ่ือนําไปพัฒนาในการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาใน         

ทศวรรษที่สองของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                  

เขต 34  ตอไป
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วัตถุประสงค
   เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียน

มัธยมศึกษา  กลุมดอยอางขาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยาง  คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 17 คน และบุคลากรครู จํานวน 148 คนของ

โรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง รวมทั้งสิ้นจํานวน 165 คน ปการศึกษา 2558 โดยการใชวิธีการสุมอยางงาย

จากตารางเลขสุมของ Krejcie &  Morgans (อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553, 43-44)  หลังจากนั้นใชวิธี

เทียบบัญญัติไตรยางศ  และใชวิธีการสุมอยางงายโดยการจับฉลาก

  2.   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการ    

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุมดอยอางขาง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .905  วิเคราะหขอมูล

โดยใชความถี ่รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณวเิคราะหขอมูลโดยการวเิคราะห

เนื้อหา โดยการจัดหมวดหมู นําเสนอเนื้อหาสาระในรูปความเรยีง

ผลการวิจัย
  การบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนมัธยมศึกษา    

กลุมดอยอางขาง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยรวมและรายดาน พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินงานในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับพรอมท้ังการสัมภาษณ           

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ดานการกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศึกษาในสถานศกึษาและเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

พบวา  ประเด็นทีม่คีาเฉล่ียสงูสดุ คอื แตงตัง้คณะกรรมการซึง่มาจากกลุมผูปกครอง คร ูและชุมชนโดยกาํหนด

บทบาทในการใหคําปรึกษา  สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การปรับและพัฒนาการบริหารรูปแบบใหม     

ทีเ่นนวชิาการโดยลดภาระงานเชิงธรุการและการส่ังการ และสถานศกึษามีอาํนาจรณรงค ปองกันการดาํเนินการ

เขาสูตําแหนงโดยไมชอบธรรม จากการสัมภาษณสรุปไดวา การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา

ในสถานศึกษาระหวางการกระจายอํานาจการบริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ                    

ที่หนึ่งและการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สถานศึกษายังคงยึดหลักการกระจายอํานาจโครงสราง        

การบริหารงาน  4  ฝาย  คอื (1) ฝายงานบรหิารงานวชิาการ  (2) ฝายงานบรหิารงานบุคคล (3) ฝายงานบรหิาร

งานทั่วไป (4) ฝายงานบริหารงานงบประมาณ  ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางตามความเหมาะสมกับ

บริบท  โดยมีการเนนงานวิชาการเปนหลักและ สถานศึกษามีการดําเนินงานเปนนิติบุคคลมากขึ้น มีอํานาจ

ในการจดัสนิใจโดยไมตองรอคาํสัง่จากหนวยงานตนสังกดั  สวนปญหาพบวา ครูยงัมีภาระหนาทีม่ากนอกเหนือ

จากการสอน  ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทในดานของงานสํานักงาน  อีกท้ังการโยกยาย         
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ผูบริหารทําใหการบริหารขาดความตอเนื่อง โดยมีขอเสนอแนะวา หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาประจําทุกสถานศึกษาทั้งในงานดานการเงินและพัสดุ  ทะเบียนวัดผลและประเมินผล  

เพื่อลดภาระงานครูผูสอนในสถานศึกษา  และ  สถานศึกษาควรกระจายงานใหทั่วและเหมาะสมกับบุคลากร

ทุกคน

  2. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสเปนธรรม และ            

มีระบบการตรวจสอบที่มปีระสิทธิภาพ พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสงเสริมใหครูมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  การใชหลักธรรมาภิบาลมาประสานความตองการที่แตกตาง 

โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของประโยชนสวนรวม  จากการสัมภาษณสรุปไดวาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ         

ทีห่นึง่ไมมกีารมุงเนนในการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล  จงึทาํใหเกดิความแตกแยกภายในสถานศกึษา

สวนในปจจุบันการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไดกําหนดใหสถานศึกษามีการนําหลักธรรมาภิบาล        

เขามีสวนในการบริหารอยางชัดเจน  อีกทั้งหลักธรรมาภิบาลยังชวยบรรเทาความขัดแยงภายในสถานศึกษา  

มกีารจัดระบบท่ีมคีวามโปรงใสชดัเจนมากขึน้โดยหลกัสถติ ิ รวมทัง้ผูบรหิารและครมูสีวนรวมในการพจิารณา

ความชอบ  นอกจากนี้การดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ผานมา  7  ป ทําใหเกิดมุมมอง

ภาพลักษณวชิาชพีครเูปนวิชาชพีช้ันสูง  คนเกง  คนดี  หนัมาเรียนครู  สวนปญหาท่ีเกิดข้ึน คอื การขาดแนวทาง

ที่ชัดเจนในการลดความขัดแยงภายในองคกร  อีกท้ังการมีสวนรวมหนวยงานตนสังกัดและเอกชนเขามา        

จัดระบบความโปรงใสและรวมพัฒนางาน ขาดแนวทางในการสรางความพึงพอใจในการอยูรวมกัน  โดยมี  

ขอเสนอแนะวา การบริหารโดยยึดนําหลักธรรมาภิบาลจะชวยบรรเทาความขัดแยงที่เปนปญหาเรื้องรัง             

โดยจัดกิจกรรมรวมกันภายในองคกร อีกทั้งนําหลักธรรมภิบาลปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ บริบท     

ของสถานศึกษา

  3. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ พบวาประเด็น

ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  จัดใหทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยมีเปาหมายไม   

ตํา่กวา 15 ปในสถานศึกษา  สวนประเดน็ทีม่คีาเฉล่ียต่ําสดุ  คอื  พฒันาระบบการศกึษาและการจดัการเรียนรู  

ที่หลากหลาย เขาถึงไดงาย  จากการสัมภาษณสรุปไดวา  สถานศึกษาดําเนินการตามแผนการกําหนด              

รับนักเรียน มุงใหทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึงมีเปาหมายไมตํ่ากวา  15  ปในสถานศึกษา       

อีกทั้งการใหทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนเรียนดี  และนักเรียนผูดอยโอกาสซึ่งทําใหมีการวางแผนในการ      

ชวยเหลอืผูเรยีนกลุมดงักลาวและมกีารจดัการเรียนรวมกับเด็กพเิศษซึง่มคีวามบกพรองทางการเรยีนรู โดยมี     

ครูพี่เลี้ยงเด็กคอยกํากับดูแล  สวนปญหาที่เกิดขึ้นคือ การชวยเหลือเด็กดอยโอกาสฐานะยากจนยังไมทั่วถึง 

เนื่องจากขอจํากัดดานเงินทุนในการสนับสนุนของภาครัฐ และขาดครูการศึกษาพิเศษโดยตรงในการกํากับ

ดูแลชวยเหลือเด็กพิเศษ อีกทั้งคานิยมของนักเรียนบางกลุม ไมมีเปาหมายทางการศึกษามาเรียนแตเพื่อ         

ใหมีสถานะในการขอสัญชาติไทยโดยมีขอเสนอแนะวาสถานศึกษาควรมีการสรางแหลงเรียนรูเก่ียวกับ          

สายอาชพี  หรอืทวศิกึษาท่ีเหมาะสมกบับรบิทผูเรียนเพ่ือลดปญหาเดก็ดอยโอกาส  มแีนวทางการประกอบอาชพี 

สรางรายไดและลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 
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  4. ดานการพฒันาระบบบรหิารจัดการเพือ่สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชน

และทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูที่เพิ่มมากข้ึนพบวา ประเด็นที่มี          

คาเฉล่ียสูงสุด  คอื กาํหนดบทบาทในการสงเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบนัศาสนา เพ่ือรวมพฒันาการศึกษา

ดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  สวนประเด็นที่มี  

คาเฉลีย่ตํา่สดุ  คอื  สงเสรมิใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มบีทบาทในการจัดการศกึษาตามความตองการของ

ทองถิ่น  จากการสัมภาษณสรุปไดวาการมีสวนรวมของผูใหญบาน ผูนําชุมชนถือเปนหัวใจสําคัญในการ       

เปนผูประสานและขับเคล่ือนระหวางสถานศกึษากับชมุชนในการรวมจดัการศึกษา อกีทัง้การปฏิรปูการศึกษา

ในทศวรรษที่สองมีหนวยงานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น องคกรหลัก คือ                   

องคการบริหารสวนทองถิน่จะเนนสนบัสนนุทางดานการเงนิโดยมีการแนบโครงการของบประมาณ สวนหนวยงานอ่ืน

และภาคเอกชนเขามามสีวนรวมในดานการใหความรู  อบรมผูเรยีน  บางครัง้สถานศกึษากไ็ดรบัการสนบัสนุน

งบประมาณจากรานคา สวนปญหาที่เกิดขึ้นพบวา บางบริบทและชุมชนของสถานศึกษามีความแตกตาง      

ทางภาษา  คานิยม  และวัฒนธรรมทําใหการมีสวนรวมของชุมชนมีนอย  โดยมีขอเสนอแนะวา นโยบาย        

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูเปนกิจรรมการกําหนดบทบาทใหหนวยงาน  องคกรทองถิ่น ชุมชน ภาครัฐและเอกชน

รวมจัดการศึกษาและอีกทั้งผูบริหารตองมีการแสดงบทบาทในการเขาหาองคกร  หนวยงานทุกภาคสวน           

ที่มีสวนเกี่ยวของรวมจัดการศึกษา  

  5. ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพพบวา ประเด็นท่ีมี         

คาเฉลีย่สงูสดุ  คอื จดัระบบทนุการศึกษาใหเปลาและทนุกูยมืเพือ่การศกึษา เพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษาใหกบั

ผูเรียน  สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ พัฒนาระบบการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  จากการสัมภาษณสรุปไดวาสถานศึกษาบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาใช           

หลัก  4M’s โดยดําเนินการตามกฎระเบียบการเงินและพัสดุ มีการกํากับติดตามโดยหนวยงานตนสังกัด         

สวนดานงบประมาณ  สถานศึกษามีรายไดนอกจากเงินอุดหนุนรายหัวและการระดมทุนเพื่อการศึกษา          

และสถานศึกษา  มีการนาํเทคโนโลยเีขามาชวยในการดําเนินงานใหเปนระบบมากยิง่ขึน้ สวนปญหาทีเ่กดิขึน้ 

คอื สถานศกึษามรีายไดจากเงนิอุดหนนุรายหวันักเรียนลดลงทกุปเน่ืองจากมกีารแขงขันสงูในการรับนกัเรียน

เขาศึกษาในสถานศึกษาตาง ๆ  และการใหทุนการศึกษาเรียนฟรี ทําใหคาใชจายมีมากกวารายรับ  อีกทั้ง

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กขาดขาดบุคลากรทางการศึกษามาชวยจัดการดานการเงินและการพัสดุ  

โดยใหขอเสนอแนะวา หนวยงานตนสังกัดควรแตงต้ังบรรจุบุคลากรทางการศึกษาทางดานการเงินบัญชี        

และพสัดใุหกบัทกุโรงเรียน  รวมท้ังสถานศึกษาควรนาํระบบเทคโนโลยเีขามาบริหารงานการเงนิและพสัดแุทน

การใชเอกสาร และการสรางเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางหนวยงาน     

และสถานศึกษา
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อภิปรายผลการวิจัย
  ดานกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา                 

พบวา  สถานศึกษาปรับและพัฒนาการบริหารรูปแบบใหมที่เนนวิชาการโดยลดภาระงานเชิงธุรการและ        

การส่ังการ มกีารดําเนินงานในระดบัมากซ่ึงในสวนการสัมภาษณพบวา สถานศึกษามีการปรับเปล่ียนโครงสราง

ตามความเหมาะสมกับสภาพบริบท  โดยมีการเนนงานวิชาการเปนหลัก และสถานศึกษามีการดําเนินงาน

เปนนติบิคุคลมากขึน้ มอีาํนาจในการตัดสนิใจโดยไมตองรอคําสัง่จากหนวยงานตนสงักดั ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา  

สถานศกึษามีการปรบัระบบและพฒันาการบริหารรูปแบบใหมอยางตอเน่ือง มกีารกระจายอาํนาจการบรหิารงาน

ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา สามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  แตปญหาท่ียังคงมี           

คือ สถานศึกษาขาดบุคลากรทางการศึกษาในการทํางานดานสํานักงานโดยตรง  จึงทําใหมีการกระจาย       

ภาระงานไปสูครผููสอนตามเดมิ  ซึง่ตามหลกัในการบริหารงานบคุคล ควรจะมีการวางแผนอตัรากาํลงั กาํหนด

ตําแหนง  สรรหาและบรรจุแตงตั้งตามขอบขายภารกิจ  (ประภาพรรณ  รักเลี้ยง, 2556, 76) สอดคลองกับ  

งานวจิยัของวลภีรณ  จงแกววฒันา (2553) ทีไ่ดศกึษาสภาพการบรหิารงานบคุคลในดานบุคลากรของโรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนสวนใหญมีการวางแผนกําลังคน  ทั้งนี้เปนเพราะ               

การวางแผนกําลังคนเปนขั้นตอนแรกของการบริหารงานบุคคล  เปนการคาดคะเนวา จะตองใชคนใน               

การทํางานมากนอยเพียงใด มีคุณสมบัติอยางไรเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกร

  ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสเปนธรรม และมีระบบการ

ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  พบวา สถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลมาประสานความตองการที่แตกตาง        

โดยตัง้อยูพืน้ฐานของประโยชนสวนรวม  มกีารดาํเนนิงานในระดบัมาก ซึง่ในสวนการสมัภาษณพบวา ปจจุบนั

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองไดกําหนดใหสถานศึกษามีการนําหลักธรรมาภิบาลเขามีสวนใน              

การบริหารอยางชัดเจน อีกทั้ง หลักธรรมาภิบาลชวยบรรเทาความขัดแยงภายในสถานศึกษา มีการจัดระบบ

ทีม่คีวามโปรงใสชดัเจนมากข้ึนโดยใชหลักสถติ ิ ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษามกีารนาํ หลักธรรมาภบิาล

มาใชในการประสานความตองการที่แตกตางของบุคลากร  แตสถานศึกษายังขาดแนวทางท่ีชัดเจนใน             

การประสานความแตกตางของบุคลากร นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อลัมพล เจียมศรีพลษ 

และ ประทีป  ตระกูลสา (2554)  ที่ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล จะตองขึ้นอยูกับ

สภาพจรงิจงึจะประสบผลสาํเรจ็ตามทีค่าดไวอยางมปีระสทิธภิาพ  ตองมองถึงระบบโครงสราง ซึง่ประกอบดวย

หนาท่ีตาง ๆ ใหสัมพันธกับการดําเนินงาน ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของ                     

สภาพแวดลอม

  ดานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ  พบวา สถานศึกษา       

เปดโอกาสใหบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต                 

มีการดําเนินการในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณที่กลาวถึงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับ       

ผูดอยโอกาส โดยมุงเนนในดานหลกัสตูรการอาชพี ทกัษะชีวติ  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา ผูดอยโอกาสมคีวามตองการ

พฒันาทักษะเพือ่การประกอบอาชพีดานแรงงาน ซึง่จะเปนการสรางรายไดใหกบัครอบครวั สอดรับกบันโยบาย
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ใหมในการจัดการศึกษาทวิศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการท่ีตองการผลิตผูเรียนดานอาชีวศึกษาใหมากข้ึน

เพ่ือรองรับการจางงานท้ังภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางย่ิง              

กลุมอาชพีท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานท่ีกาํลังขยายตัวในทกุภาคสวนจงึมีการสงเสรมิใหจดัการศึกษาใน

สถานศกึษาและชวยผูดอยโอกาสมแีนวทางในการสรางอาชพียกระดับความยากจน (สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา, 2558)  ซึง่สอดคลองกับงานวจิยัเร่ืองการติดตามและประเมินการจดัการศกึษาตามนโยบาย

ดานการศึกษาของรัฐบาลป 2556 ที่ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  สงผลให     

ผูเรียนมคีวามรู  ความสามารถ และสมรรถนะทางวชิาชพีอยางเพยีงพอ สอดคลองและทนัตอการเปลีย่นแปลง

ของโลก  ตรงกบัความตองการของตลาดแรงงานและสามารถนําไปใชในการประกอบอาชพีทัง้ในประเทศและ

ในกลุมประเทศอาเซียน (สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา, 2557)

  ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน   ภาคเอกชนและ

ทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูมากขึ้น  พบวา สถานศึกษาสงเสริมการมี

สวนรวมของผูปกครอง ชมุชน ในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาการศึกษา  มกีารดาํเนนิการในระดบัมาก  

ซึ่งในสวนการสัมภาษณกลับพบวา ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ถือเปนหัวใจสําคัญในการเปนผูประสานและ         

ขับเคลื่อนระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการรวมจัดการศึกษา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูใหญบานและผูนํา

ชุมชน เปนตัวแทนชุมชนท่ีไดรับความเคารพ  เปนผูมีอิทธิพลดานความคิด ความตองการ และวิถีชีวิตจึง

สามารถนําพาชมุชนใหมสีวนรวมในการจัดการศกึษากบัสถานศกึษาไดซึง่ตามหลักนโยบาย การลดเวลาเรียน  

เพิ่มเวลารู  มีวัตถุประสงคเพื่อใหพอ แม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

2558)  และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียรัตน  ธรรมทิง  (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการดําเนินงาน

เพื่อแกปญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนเทศบาลตําบลวังผาง  อําเภอ        

เวียงหนองลอง  จังหวัดลําพูน  ผลการวิจัยพบวา ในการประชุมแตละครั้งควรมีการกําหนดกิจกรรม                    

รวมทั้งบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชนใหชัดเจน

  ดานพัฒนาระบบบรหิารจัดการทรพัยากรเพ่ือการศกึษาใหมปีระสิทธภิาพ  พบวา สถานศกึษาพัฒนา

ระบบการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยมีการดําเนินงาน          

ในระดับมาก  สวนการสัมภาษณพบวา  งบประมาณอุดหนุนรายหัวลดลงทุกป ทําใหการบริหารจัดการ

ทรัพยากรยากขึ้น  โดยการที่งบประมาณลดนั้นเพราะตองจายเปนทุนเรียนฟรี ซึ่งเปนนโยบายการเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาของสถานศึกษา  นอกจากน้ีสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีเขาชวยในการดําเนินงานใหเปน

ระบบมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาดําเนินการบริหารภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้น ถึงแมวางบประมาณตามรายหัวลดลง  แตสถานศึกษาก็ยังคงมีการพัฒนา        

ระบบการประเมินผลประสิทธิภาพและประสทิธิผลการใชทรัพยากรเพ่ือการศกึษา  ซึง่เปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 59  ทีก่าํหนดใหสถานศึกษา

ของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ
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สถานศึกษาทีเ่ปนราชพสัดุตามกฎหมาย (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553) สอดคลองกับงานวจิยัของ ชญาน ีนาตนั 

(2555) ไดศึกษาการบริหารความเส่ียงดานการเงินของโรงเรียน บานแมหงานหลวง อําเภอแมแจม              

จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานการเงินอันดับแรก คือ การใชเงินที่ไมเปนไปตามแผน       

หรือโครงการ  การจัดทําเอกสารการเงิน การเบิกจายเงินโดยขาดการศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติ โดยมี      

ขอเสนอแนะวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปนผูสั่งการควรสรรหางบประมาณรองรับภารกิจเรงดวน      

ใหกบัโรงเรยีน และควรจดัสรรบุคลากรทีม่คีวามรูดานการเงนิ บญัช ีพสัดโุดยเฉพาะใหมาปฏิบตังิานในโรงเรียน

สรุป
  จากผลการวิจัยพบวา มีการดําเนินงานในระดับมากแตก็ยังพบปญหาหลายประการ เชน                         

ครูยงัมีภาระหนาท่ีมากนอกเหนือจาก  การสอน  การขาดแนวทางท่ีชดัเจนในการลดความขัดแยง ภายในองคกร  

การชวยเหลือเด็กดอยโอกาสฐานะยากจนยังไมทั่วถึง  ชุมชนของสถานศึกษามีความแตกตางทางภาษา          

คานิยม  วัฒนธรรมทําใหการมีสวนรวมของชุมชนมีนอย  และสถานศึกษามีรายไดจากเงินอุดหนุนรายหัว

นักเรียนลดลง  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ตอไป  ดังนี้

  1. ควรลดภาระหนาที่ครูผูสอนโดยจัดสรรบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่ดานงานสํานักงาน

  2. ควรนาํหลกัธรรมาภิบาลเปนกรอบหลกัการคณุภาพทีท่กุองคกรตองนาํไปดาํเนนิการบรหิารจดัการ

  3. ควรมีหลักสูตรการอาชีพสําหรับเด็กผูดอยโอกาสนําไปใชในสถานศึกษาอยางจริงจัง

  4. ควรกําหนดบทบาทของชุมชนใหชัดเจนในการเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู

ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเร่ืองการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาภายใต    

หลักสูตรทวิศึกษาในสถานศึกษา กลุมดอยอางขาง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต  34 และ

ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูของโรงเรียนมัธยมศกึษา กลุมดอยอางขาง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
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ความคงทน โดยซื้อของท่ีระลึกเพื่อใชเอง/เปนของท่ีระลึกในการมาทองเที่ยวในยานดังกลาว สําหรับปจจัย  

การตลาดคาปลกีใหความสาํคญัในภาพรวมอยูในระดับมากทกุดาน เมือ่พิจารณารายดาน  โดยเรยีงตามลําดบั

คะแนนจากมากไปหานอย ไดแก ดานทําเลที่ตั้ง ดานนโยบายราคา ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ   

ดานการออกแบบรานและการจดัแสดงสนิคา ดานพนักงานผูใหบรกิาร และดานสวนประสมการสือ่สารการตลาด

คําสําคัญ
  การตัดสินใจเลือกซื้อ   ธุรกิจคาปลีก  นักทองเที่ยว   สินคาที่ระลึก   เชียงใหม

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกจากธุรกิจคาปลีกของนักทองเที่ยว
ในยานทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม*

The Decision Making in Choosing Buy Souvenir from Retail Business 
of Tourists in the Tourist Destination in Chiang Mai Province

อภิญญา  ศักดาศิโรรัตน1**,  ดรุชา  รัตนดํารงอักษร1,  

พารินทรรัตน  ธรรรมหมื่นยอง1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเปนผูประกอบการ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล  ตําบลหายยา  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 50100



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 273

Abstract
  The purpose of this research is to study the Behavior of Decision Making in Choosing Buy 

Souvenir from Retail Business of Tourists in the Tourist Destination in Chiang Mai Province. It’s a 

quantitative research. The sample included Thai tourists who visit the gift shop, or a total of 420 

randomized convenient. Data were collected by questionnaire Data were analyzed by using           

frequency, percentage, average and standard deviation. The research found that The behavior of 

most tourists traveling in Chiang Mai, more than one time a trip to the tourist information from        

relatives/friends/acquaintances. Make decision in choosing to buy hand-woven cloth, wood           

carvings and silverware by themself because of the souvenir is a predominant product in each 

district, quality and durability.  Tourists buy a souvenir for their own use/as souvenirs to tourists in 

the area. For the retail market is important to the overall high level in all aspects. When considering 

each aspect, the descending order, such as the location, price policy, diversity of product, store 

design and exhibitions, salesperson and marketing communications mix. 

Keywords
  Purchase Decision, Retail Business, Tourists, Souvenir, Chiang Mai Province

บทนํา
  จงัหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศ ถอืเปนเมอืงทองเทีย่วสาํคัญติดอันดับ

โลกมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย  มีความเปนทองถิ่นควบคูกับความเจริญ อีกทั้งมีเอกลักษณเฉพาะตัวทาง

ประเพณีและวัฒนธรรม (อาเซียนนิวส, 2556) รวมถึงสินคาหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงซ่ึงไดรับความนิยม                 

และเปนที่รูจักกันในกลุมของนักทองเท่ียวไดแก ไมแกะสลัก ผลิตภัณฑจากกระดาษสา ผาทอมือ  เซรามิก 

และเคร่ืองเขิน เปนตน (การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม, 2556) เน่ืองจากสินคาท่ีผลิตข้ึนมีเอกลักษณ 

เฉพาะตัว ที่สะทอนถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีล านนาของจังหวัดเชียงใหม                            

(กรมพัฒนาชุมชน, 2557) ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมจึงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา   

มีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางเขามาเยือนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 7,089,792 คน และกอใหเกิดรายได       

จํานวน 58,550.5 ลานบาท โดยเปนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย 36,541.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62 

และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 22,008.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2555                 

จํานวน 4,686.8 ลานบาท หรือรอยละ 8.7 (สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม, 2557)                  

โดยรายไดเหลานี้มาจากคาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร คานําเที่ยว และคาสินคาที่ระลึก
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  เชียงใหมมีสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมตางๆ วางขายในยานทองเท่ียวสําคัญของจังหวัด      

อาทิเชน ยานสันกําแพง ยานวัดเกตการาม ยานวัวลาย ยานหางดง เปนตน (Cohen, 2000) ซึ่งยานทองเที่ยว

เหลานี้ตางสืบทอดการผลิตสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวจากบรรพบุรุษ                 

อีกท้ังยังเปนยานท่ีมีความโดดเดนดวยการนําเสนอกระบวนการผลิตสินคาท่ีมีเอกลักษณของทองถ่ิน       

ประกอบการจําหนายสินคาของตนดวย (อนุศาสตร สระทองเวียน, 2553) 

  ภายในยานดังกลาวมีธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกขนาดกลางและขนาดเล็กตั้งอยูจํานวนมาก              

เพื่อจําหนายสินคาที่ระลึกประเภทตาง ๆ ใหกับนักทองเที่ยว แมวาเดิมทีวัตถุประสงคในการเดินทางไปเยือน

ยานดังกลาวของนักทองเท่ียวคือการเลือกซ้ือสินคาในยานเหลาน้ันไวเปนของฝากหรือของท่ีระลึก กอนเดิน

ทางกลับภูมิลําเนา (นิศา ชัชกุล, 2550) แตเนื่องจากสินคาที่ระลึกที่วางจําหนายสวนใหญจะไมแตกตางกัน

ทั้งในดานรูปแบบผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย  ทําใหสินคาเหลานั้น             

ขาดความนาสนใจ ประกอบกบัในปจจบุนั ผูบรโิภคมกีารเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการซือ้สนิคาทีร่ะลกึ โดยจะคาํนงึ

ถึงคุณภาพ ความมีเอกลักษณทองถิ่น การตั้งราคาขายที่เหมาะสม  ลวดลายที่สวยงาม ฝมือท่ีประณีต            

มากขึน้ ทาํใหธรุกจิคาปลกีสนิคาทีร่ะลกึตองมกีารปรบักลยทุธทางการตลาด (วบิลู จนัทรแยม, 2550 ; กติพิงษ 

ภูมิสาขา, 2551)  

  ดังนั้น นอกจากผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึกจะตองทําใหสินคาของตนมีคุณคาในสายตา

ของลูกคาแลว ยงัตองสรางความแตกตางจากธรุกิจของคูแขง เพ่ือดึงดูดความสนใจจากกลุมลูกคา (Mattson, 

1982)  ดวยการนําเอกลักษณทางวัฒนธรรมลานนามาสรางคุณคาใหกับธุรกิจของตนเอง ในลักษณะของ    

การออกแบบตกแตงท้ังภายนอก และภายใน ไมวาจะเปนการออกแบบหนาราน ปายชื่อราน การจัดแสดง

สินคาหนาราน การออกแบบแผนผังรานคา การสรางบรรยากาศในราน ตลอดจนพนักงานคอยใหบริการ      

เพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย  เพลิดเพลินในการซื้อสินคา (Lewison & Delozier, 1989)

  จากท่ีกลาวไวขางตน แสดงใหเห็นวาธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกในยานตางๆ มีแนวโนมที่จะมี            

การแขงขันกันมากขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจ

เลือกซือ้สินคาท่ีระลึกจากธรุกิจคาปลีกของนกัทองเทีย่วในยานทองเทีย่ว จงัหวัดเชยีงใหม เพ่ือนําผลการวิจยั

มาเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาธุรกิจใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว 

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกจากธุรกิจคาปลีกของนักทองเที่ยวใน              

ยานทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมหรือซื้อสินคาที่ระลึกใน     

ยานสันกําแพงและยานวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม  จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยไมทราบ

จํานวนที่แนนอน ใชสูตรของ Cohran (1953) ในการประมาณคาพารามิเตอรที่ระดับความเชื่อมั่น 95%และ

ระดับความคาดเคลื่อน + 5% (ยุทธ ไกยวรรณ, 2552)ไดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 420 คน 

โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยกระจายเก็บตัวอยางในยานทองเที่ยว       

ทั้งสองเทากัน ในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทยเปน

แบบสอบถามปลายปดโดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเปนแบบ    

เลือกตอบ ตอนที่ 2 ดานพฤติกรรมการทองเที่ยวและการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยว เปนแบบ

เลือกตอบ และตอนท่ี 3 ดานปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่ผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา                   

ที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

  3. การรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวไทยในขณะที่เยี่ยมชมหรือ      

ซื้อสินคาท่ีระลึก ในยานจําหนายสินคาท่ีระลึก โดยเลือกเก็บขอมูลจากธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกท่ีมีปาย     

หนาราน มีการจัดแสดงสินคา มีความหลากหลายของสินคา มีพนักงานขายใหบริการ และสินคามีคุณภาพ           

แลวจงึนาํขอมลูทีไ่ดมาตรวจสอบความถกูตอง สมบูรณของคาํตอบ และลงรหสัในแตละขอ เพือ่นาํไปวเิคราะห

ขอมูลตอไป

  4. การวิเคราะหขอมูล มีการกําหนดวิธีวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามนักทองเที่ยว โดยใชสถิติ              

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนการอธิบายขอมูลในตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียว       

ตอนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยวจากธุรกิจสินคา   

ที่ระลึกใชสถิติแจกแจงคาความถี่ และคารอยละ สําหรับตอนที่ 3 ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกที่มี                       

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียว จากธุรกิจสินคาท่ีระลึก เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา  5 ระดับ 

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ        

อยูระหวาง 22-30 ป และอายุ 31-40 ป มีอาชีพเจาของกิจการและลูกจาง โดยมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา          

12,000 บาท และ 12,000-14,999 บาท ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือและภาคกลาง 
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  2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัย

        ดานพฤติกรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยจากธุรกิจ

สินคาที่ระลึก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเดินทางมาเชียงใหม มากกวา 1 ครั้ง เห็นวาจุดเดนของสินคา

ทีร่ะลกึในยานนีเ้ปนสนิคาทีร่ะลกึทีม่คีณุภาพและมคีวามคงทนและการบรกิารของพนกังานขายมจีดุประสงค

สาํคญัในการซ้ือสนิคาทีร่ะลึกเพ่ือไวใชเอง/เพือ่เปนของทีร่ะลึก และซ้ือเพ่ือนาํไปใชในชีวติประจาํวนั ตดัสนิใจ

เลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกดวยตนเองและคําแนะนําของเพื่อน/ญาติ  ทั้งนี้การเดินทางเขามาในยานทองเท่ียวนี้     

ไดขอมูลมาจากญาติ/เพื่อน/คนรูจักและจากอินเตอรเน็ต  สําหรับประเภทสินคาที่ระลึกที่เลือกซื้อจะเปน

ประเภทผาทอมือ งานไมแกะสลัก และเครื่องเงิน สวนงบประมาณในการซื้ออยูที่ 1,000- 4,999 บาท และ    

ตํ่ากวา 1,000 บาท

  3. ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ 

ตารางที่ 1

ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญโดยภาพรวม

     

 4.02 .877  1 

 
3.93 .867  4 

 3.97 .841  3 
 3.98 .911  2 

 3.72 .931  6 
 3.86 .910  5 

 3.15 .889   

  จากตารางท่ี 1 ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกท่ีนักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญ      

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคะแนน

จากมากไปหานอย คือ ดานทําเลท่ีตั้ง ดานนโยบายราคา ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ                             

ดานการออกแบบราน และการจัดแสดงสินคาดานพนักงานผูใหบริการ และดานสวนประสมการตลาด           

การสื่อสารการตลาด
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ตารางที่ 2

ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญในรายดาน

    
1.      

 4.03 .935  
 4.03 .862  

 3.99 .835  
 4.02 .877  

2.    
 4.00 .874  

   4.04 .887  
  3.91 .886  

   3.99 .870  
    3.77 .874  

   3.96 .864  
/  4.07 .872  

  3.85 .866  

 
3.80 .894  

 3.93 .867  
    

 3.85 .893  
 4.04 .831  

/  4.00 .780  
    4.00 .862  

 3.97 .841  
    

 4.05 .902  
 3.92 .890  

  3.94 .943  
 3.98 .911  
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ตารางที่ 2

ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญในรายดาน (ตอ)

  
  

    
 3.54 .899  

  3.72 .881  
 3.96 .944  

   3.67 .893  
 3.72 .904  

    
 3.82 .934  

 3.64 .993  
 3.85 .850  

 
4.14 .865  

 3.86 .910  

  จากตารางท่ี 2 ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกท่ีนักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญ       

ในรายดาน พบวา ดานทําเลที่ตั้ง นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญในระดับมาก โดยตองเปนทําเลที่ตั้งอยู

ในยานทองเท่ียวท่ีเปนรู จัก เดินทางสะดวก  สวนในดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคาให               

ความสําคัญในระดับมาก คือ สามารถมองเห็นสินคาไดอยางชัดเจน/ทั่วถึง มีจุดมองเห็นท่ีเดนชัด เชน              

ปายหนาราน และการออกแบบท่ีสือ่ถึงความมีเอกลักษณความเปนลานนา สวนในดานความหลากหลายผลิตภัณฑ

มกีารใหความสําคัญในระดับมาก คือ เปนงานฝมอืของชาวเชียงใหมทีส่ือ่ถึงเอกลักษณลานนา เปนกลุมสินคา

เฉพาะ/พิเศษที่ผลิตข้ึนอยางเปนเอกลักษณ และสินคามีความหลากหลายในดานของแบบ ขนาด และสี       

สวนดานนโยบายราคามีการใหความสําคัญในระดับมาก คือ มีปายแสดงราคาที่ชัดเจน ความคุมคาทาง      

ดานราคาเมื่อเทียบกับสินคา และมีราคาที่เหมาะสม สวนดานสวนประสมการสื่อสารการตลาด มีการให              

ความสาํคัญในระดบัมาก คอื  การรับประกนัคุณภาพสนิคา  การลงโฆษณาตามส่ือประเภทนิตยสารทองเท่ียว  

อินเตอรเน็ตและมีการสงเสริมการขายในชวงเทศกาลตาง ๆ  และดานพนักงานผูใหบริการ มีการให                 

ความสําคัญในระดับมาก คือ ความกระตือรือรนท่ีจะอํานวยความสะดวกแกลูกคาดวยความเต็มใจ               

ความนาเชื่อถือของพนักงานขาย และความสามารถในการอธิบายสินคาของพนักงานขาย
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อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมายังยานจําหนายสินคาท่ีระลึก             

พบวา จุดประสงคในการเดินทางมายังยานทองเที่ยวในแตละครั้งนั้น นอกจากจะเดินทางมาเพื่อซื้อสินคาไว

เปนของที่ระลึกในการมาเยือนจังหวัดเชียงใหมแลว ยังซื้อสินคาที่ระลึกเหลานั้นไวใชเองในชีวิตประจําวัน      

อกีดวย โดยสวนใหญจะเลอืกซือ้ผาทอมอื งานไมแกะสลกั และเคร่ืองเงินตามลาํดบั โดยสินคาทีร่ะลกึเหลานัน้

ตางก็เปนสินคาที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ หรือเปนเอกลักษณของแตละยานทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคาหตัถกรรมของนักทองเทีย่วชาวไทย ณ หมูบานถวาย ของ วธญั ูสถาพรชยัณชิย 

(2554)  โดยพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมักจะเดินทางมาเย่ียมชม และเลือกซ้ือสินคาในหมูบานถวาย             

กอนเดินทางกลับภูมิลําเนา เพ่ือเปนของฝาก หรือของที่ระลึกเนื่องจากแหลงจําหนายสินคาท่ีระลึกดังกลาว

มีชื่อเสียงเปนที่รูจักโดยทั่วไป

  ผลการวิจัยดานปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกที่นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญ นักทองเที่ยว     

พบวานกัทองเทีย่วชาวไทยตางใหความสาํคัญปจจยัการตลาดคาปลกีทัง้ 6 ดาน โดยเม่ือพิจารณาจากคาเฉลีย่ 

และสวนเบี่ยงมาตรฐาน สามารถกําหนดปจจัยที่ผูประกอบธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกควรใหความสําคัญ    

เปนลําดับตนๆ อยู 3 ปจจัยดังนี้  1) ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากตอนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยสวนใหญจะมีความเห็นวารานคาปลีกสินคาที่ระลึกควรต้ังอยูในยานขายสินคาที่ระลึกที่มี        

ความหลากหลาย ทัง้นีเ้พือ่ใหนกัทองเทีย่วไดเลอืกซ้ือสนิคาทีร่ะลึกตางๆ  ซึง่สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรม

ของผูบริโภคในการเลือกรานคาของ Mattson (1982) ที่พบวาทําเลที่ตั้งของรานคามีผลตอภาพพจนโดย        

รวมของธุรกิจ ผูคาปลีกควรเลือกทําเลที่ใกลแหลงชุมชน เดินทางที่สะดวก ทั้งยังสอดคลองกับความเห็นของ 

Levy & Weitz (2001) ที่กลาววา ธุรกิจแตละประเภทตองพิจารณาทําเลท่ีตั้งใหเหมาะกับธุรกิจของตน             

โดยคํานึงถึงความหนาแนนของประชากร อํานาจการซื้อ สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงลักษณะการแขงขัน

ของธุรกจิประเภทเดียวกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนโดยรวมสูงสุดและเสียคาใชจายใหนอยที่สุด

  สําหรับปจจัยดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคา ก็เปนปจจัยท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยก็ให

ความสาํคญัอยางมากเชนกนัสอดคลองกับความเห็นของ Mattson (1982) และ Lewison & Delozier (1989) 

ที่ศึกษาถึงอิทธิพลที่มีตอผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีก โดยพบวาลูกคาที่จะเขามาใชบริการในครั้งแรกจะ

ดูการออกแบบตกแตงรานที่มีความสวยงามและสะดุดตาซึ่งจะทําใหลูกคาท่ียังไมเคยใชบริการเกิด               

ความตองการท่ีจะเขามาใชบริการ   นอกจากน้ียังพบวากลุมนักทองเท่ียวชาวไทยสวนมากจะใหความสําคัญ

ตอการจัดแสดงสินคาอยางเปนระเบียบ สวยงาม และดึงดูดใจซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดรุชา                

รัตนดํารงอักษร (2558) เ ร่ืองการพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึก                            

ประเภทงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม โดยพบวาดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคามีผล        

อยางมากตอการดึงดูดความสนใจของลูกคาในขณะเดียวกัน ปจจัยดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ          

กเ็ปนอีกปจจัยหนึง่ท่ีนกัทองเท่ียวชาวไทยใหความสาํคัญอยางมาก ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ Gray & Mark 

(2010) ที่กลาววา สินคาที่มีจําหนายในธุรกิจคาปลีกตองมีความหลากหลาย ทั้งประเภทของสินคา                
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ขนาด ราคาและคุณภาพเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อ รวมถึงการมีสินคาเฉพาะหรือสินคาพิเศษที่ผลิตข้ึน

อยางเปนเอกลักษณไมเหมือนใครไวคอยตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อภิญญา ศักดาศิโรรัตน (2551) เรื่อง กลยุทธการสรางศักยภาพการแขงขันธุรกิจหัตถกรรม: การศึกษา            

ยานธุรกิจหัตถกรรมสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมที่พบวา การผลิตสินคาท่ีระลึกตองตอบโจทยของลูกคาได     

ทั้งคุณภาพ คุณลักษณะเฉพาะและอรรถประโยชนในมุมมองของลูกคาซึ่งลูกคาเปนผูกําหนดมาตรฐาน         

ดวยตนเอง

สรุป

  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ พบวา พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยยังมีความตองการเลือก

ซื้อสินคาที่ระลึกที่มีคุณภาพและเปนสินคาที่มีเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม  สวนปจจัยการตลาดคาปลีก

ธรุกจิสนิคาทีร่ะลึก พบวา มคีวามสําคญัมากในทกุดาน แตดานท่ีธรุกจิควรพิจารณาใหความสําคญัตามเกณฑ

คาคะแนน คือ ดานทําเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวก งายตอการเขาถึง ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑธุรกิจ 

ตองผลติสนิคาทีม่คีณุภาพ มเีอกลกัษณเฉพาะตวั และมหีลายประเภทใหเลือก เชน ขนาด สสีนั เปนตน  ตลอดจน

ดานการออกแบบและจัดแสดงสินคาท่ีดึงดูดใจนักทองเที่ยวต้ังแตภายนอกราน เชน ปาย สีสัน เปนตน           

และภายในรานท่ีตองมีความสะดวกในดานตาง ๆ เชน ทางเดินภายในราน และการจัดวางสินคา เปนตน  

สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรนําปจจัยการตลาดคาปลีก ทั้ง 3 ดาน ซึ่งไดแก ดานทําเลที่ตั้ง 

ดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคา ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อศึกษาวาวาปจจัยใน

แตละดานยังมีปจจัยปลีกยอยอะไรบางที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
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